Sitges

11,12 i 13 de març de 2016

El lloc de la trobada d’aquest mes de març ha estat Sitges.
I l’objectiu principal de la trobada, en aquest cas, ha estat la
inauguració d’una nova àrea per autocaravanes, la qual cosa
sempre és una bona noticia i un esdeveniment a celebrar.

Coordenades GPS de l’àrea:
N 41°14' 6.47"; E 01°47' 27.38"

Com sempre, durant la tarda de divendres les autocaravanes
van arribant al punt de trobada, que en aquest cas, com
no podia ser d’altra manera, és la nova àrea que anem a
inaugurar l’endemà i que es queda petita davant del nombrós
grup d’autocaravanes (36) que fem cap a Sitges.

El dissabte a les 9h té lloc l’acte d’inauguració
de l’àrea amb la presencia d’un bon nombre
d’autocaravanistes del club, de la Junta de la
secció i de tres regidors de l’Ajuntament de
Sitges.
A la inauguració, la regidora que pren la paraula
posa de relleu la tenacitat i la insistència de
la Junta de la secció i en especial del nostre
company en Jordi Mila, que també hi és present,
per aconseguir que Sitges dediqués un espai
perquè els autocaravanistes poguéssim gaudir
d’aquesta vil·la tan turística. Ens consta que no
ha estat fàcil però finalment amb molt d’esforç i tenacitat s’ha aconseguit una altra àrea més.
La regidora ens explica que estan contents de poder oferir un espai turístic per a les autocaravanes
ja que una de les principals preocupacions de la regidora de turisme i de l’Ajuntament en general,
és optar per un turisme respectuós i sostenible i veuen en l’autocaravanisme un exemple d’aquest
turisme respectuós amb el medi ambient.
Afegeix, però, que són plenament conscients
que en realitat en aquests moments l’àrea
no és pròpiament un àrea, sinó més aviat un
pàrquing reservat per a les autocaravanes,
però que aquí no s’acaba el projecte, sinó
que immediatament s’iniciarà una segona
fase que és la construcció d’un born de
serveis per fer el buidat i la càrrega d’aigües
de les autocaravanes. Però aquí no s’acaben les bones noticies perquè
l’Ajuntament ja té en projecte un àrea de pagament més a prop del
centre, amb una capacitat més gran i amb més serveis que espera
construir també en un termini molt breu de temps. Sembla que les
reticències de l’ajuntament a construir àrees per autocaravanes ja ha
quedat enrere i que tenen el ferm propòsit d’oferir els serveis necessaris
perquè els autocaravanistes visitem Sitges. En tot aquest canvi de
mentalitat segur que la Junta de la secció i en Jordi Mila, que viu a
Sitges des de fa més de 30 anys, hi té molt a veure i una vegada més
volem reconèixer la feina feta. En acabar l’acte, el president de la secció
lliura als representants de l’Ajuntament una placa commemorativa de
la inauguració.

Un cop acabat el petit acte ens dirigim en grupets cap al centre del poble. Des de l’àrea es pot anar
caminant (uns 20 minuts fins al passeig Marítim) o també es pot agafar l’autobús L2 a la parada
que hi ha al carrer del costat de l’àrea i que ens porta també al passeig Marítim. Val a dir que per
aquest autobús és vàlida la targeta T10 de TMB que fem servir a Barcelona i l’àrea metropolitana,
però també es pot comprar els bitllets senzills al propi autobús.
Al passeig Marítim, aquest cap de setmana hi ha un
esdeveniment molt interessant. Es tracta del Festival
Internacional de Patchwork i que es celebra a Sitges per dotzè
any consecutiu. A part de les exposicions, concursos i cursos al
passeig Marítim es troba la fira instal·lada en tres grans carpes
on hi ha més de 100 estands.
No deixem passar l’ocasió de conèixer una mica més d’aquesta
artesania que ha congregat a Sitges aquest cap de setmana, no
només a un gran nombre de professionals i d’artistes, sinó també
d’aficionats de Catalunya i d’arreu.
Mentre passegem per la fira veiem com amb la tècnica del patchwork, que consisteix bàsicament
en unir peces petites de roba cosides per les vores, es poden fer veritables obres d’art: cobrellits,
coixins, davantals, bosses, estovalles... el patchwork és bàsicament creativitat.

Un cop vista la fira, encara ens queda molt per fer, per exemple un passeig pel Passeig Marítim
gaudint del sol i de la temperatura suau i agradable d’aquest matí de dissabte del mes de març.
Les possibilitats són moltes: prendre el solet a la platja o en alguna de les moltes terrasses que
hi ha al passeig mentre es pren un vermut, recórrer els carrers del casc antic, anar de botigues,
visitar els museus... però nosaltres escollim fer un passeig pels llocs més significatius de la vil·la.
Continuem la nostra passejada pel Passeig de Ribera o Passeig Marítim en direcció a l’església
i tenim al davant la imatge més emblemàtica i coneguda de Sitges amb la Punta i al cap damunt
l’església parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla.

Al final del passeig de la Ribera, trobem la
gran escalinata que puja fins a la Punta, on
a part de l’església també trobarem els dos
museus més importants de Sitges: el Cau
Ferrat i el Palau de Maricel. Tot i que el dia
és fantàstic, el mar està una mica picat i
mentre pugem les escales podem veure les
onades que piquen amb força a les roques
i que esquitxen fins i tot les escales i també
alguns dels vianants que estem per allà, uns
moments divertits malgrat la remullada.
Al cap damunt de la Punta hi ha l’església del poble
dedicada a Sant Bartomeu i Santa Tecla d'estil barroc
(s. XVII) i és el perfil més característic de Sitges.
Ha sofert moltes modificacions posteriors però està
enclavada en el mateix lloc on anteriorment hi va
haver una de romànica i una altra de gòtica.
Continuem la ruta pels carrers que hi ha al darrere
de l’església, concretament pel carrer Fonollar
fins arribar a les portes dels dos museus. Aquest
és també un dels racons més emblemàtics i
encantadors de Sitges, conegut com Racó de la
Calma. Entrem al Museu Cau Ferrat per tal de fer
la visita de tots dos museus, però ens informen
que totes les visites per aquest dissabte ja estan
plenes i ens proposen reservar per l’endemà i
així ho fem. Ens recomanen que sempre és millor
reservar ja que en aquesta època de l’any no hi
ha moltes visites guiades ( només 3 diàries una
en català, una en castellà i un altra en anglès) i de seguida estan plenes.
Seguim endavant, fins que veiem des de dalt del
turonet on estem, la Platja de Sant Sebastià. Estem
a la Torreta o Baluard de Vidal i Quadres, un racó
agradable davant del mar. Baixem fins a la platja
i el passeig que hi ha al costat, aquesta és una
zona per vianants i per tant, més tranquil·la que el
Passeig de Ribera.
És un bon lloc per
descansar una mica
en una de les moltes
terrasses de bars i restaurants que hi ha davant del mar i contemplar
també algunes cases dels anomenats “americanos” o “indianos”.
Continuant pel passeig arribem fins a l’ermita de Sant Sebastià. Si
continuéssim camí endavant arribaríem fins al Port d’Aiguadolç, també
amb unes visites excel·lents des del penya segat, però deixem aquest
passeig fins a Aiguadolç per un altre dia i així tindrem una excusa més
per tornar a Sitges.
Arribats a aquest punt i com que ja és l’hora, fem una pausa per dinar
en un dels molts restaurants que hi ha a la vil·la. Sitges té un gran
ventall de bars i restaurants de tot tipus i estils i també de tots preus i
nosaltres en trobem un amb una bona relació qualitat preu.

Després de dinar continuem el passeig, en aquest cas ja no pel front
marítim, sinó pel casc antic. Comencem la ruta pel centre històric, a
la plaça de l’Ajuntament, a tocar de l’església parroquial on es troba,
naturalment, l’edifici de l’Ajuntament de finals del segle XIX d’estil gòtic
civil i està construït al lloc on abans hi havia el castell medieval. En
aquest lloc hi ha també una estàtua del Doctor Robert, l’edifici de la
rectoria, l’Arxiu Històric i la biblioteca.
Proper a l’Ajuntament hi ha també l’edifici del Mercat Vell de la mateixa
època. És un edifici d’una sola nau que té una marquesina de ferro (el
primer edifici amb metall que es va construir a Sitges) i actualment és la
seu de la Casa Bacardí.
Continuem passejant pel casc històric de la ciutat on hi ha un bon nombre
d’edificis modernistes que personalitats de Sitges van fer construir durant
els anys de 1850 a 1930. El més característic i més conegut és la casa de
Bartomeu Carbonell o coneguda més popularment com a Casa del Rellotge i que es troba a la Plaça
Cap de la Vil·la cantonada amb el carrer Major. Té planta baixa i tres pisos i el més característic
és una tribuna de fusta al segon pis i una torre on es
troba un rellotge que dona nom a l’edifici i que acaba
amb una punxa coberta amb un trencadís de rajoles
blanques, grogues i blaves.
Continuem el passeig per Sitges i per acabar anem
fins a un gran aparcament al costat de la llar d’avis,
on segons el projecte que la Regidora ens anunciava
aquest mateix matí es construirà una nova àrea
d’autocaravanes, un espai molt gran i molt proper al
centre del poble.
Tornem caminant cap a l’àrea on tenim les autocaravanes, on una estona després ens retrobem
per prendre un bon cremat que com sempre ens prepara en Joan Galtés que és un mestre
preparant-ne.
El diumenge, com el dissabte, el temps és
excel·lent. Abans de tot ens trobem per fer el
Cant dels Adéus perquè les activitats d’aquest
diumenge són lliures. Abans, però, com ja és
habitual en Xavier ens informa de les properes
sortides.
Molts dels nostres companys ja van anar a visitar
els dos museus: Cau Ferrat i Maricel el dissabte,
però com que nosaltres no vam poder i vam
reservar per diumenge, ens dirigim caminant
cap al centre de Sitges per visitar aquests dos
museus que és absolutament indispensable
conèixer amb motiu d’una visita a Sitges.
Comencem la nostra visita pel Museu del Cau
Ferrat que va ser la casa-taller de Santiago
Rusiñol al llarg dels anys noranta del segle XIX
i a la seva mort el taller-museu va ser donat a
la vil·la de Sitges i convertit en museu.

A part de gran artista, Rusiñol va destacar per ser un gran col·leccionista i el museu conté les
col·leccions d’art de l’artista ( pintura, forja, ceràmica, vidre, arqueologia, escultura i mobiliari). Cal
destacar les col·leccions d’art modern de pintura, dibuix i escultura amb obres seves i també de
Casas, Picasso, Manolo Hugué i altres pintors contemporanis a Rusiñol. També podem admirar dos
quadres del Greco que Rusiñol va comprar a Paris.
D’altra banda, el propi edifici és un conjunt únic
i un clar exemple d’edifici modernista on hi són
presents totes les facetes artístiques i on va tenir
lloc alguna de les famoses festes modernistes i
reconegut com el Temple del Modernisme.

Al davant mateix, es troba el Museu de Maricel
que visitarem a continuació. El Museu de Maricel
es troba en un dels racons més especials de tot
Sitges (el Racó de la Calma) on mentre esperem
la nostra guia podem admirar un sarcòfag romà
que va ser trobat a les excavacions del Vinyet.
A continuació fem la visita guiada al Museu de Maricel que ha estat remodelat fa molt poc temps.
El Museu té dues parts Maricel Mar i Maricel Terra i comencem la visita per aquest darrer. La guia
ens explica un munt de coses interessants començant pel fet de que el palau de Maricel Terra va
ser construït al 1910 per encàrrec del milionari nord-americà
Charles Deering (1852-1927) que era també un important
col·leccionista d’obres d’art i mecenes. El palau es va construir
en el lloc que ocupava un conjunt de cases de pescadors i
l´antic Hospital de Sant Joan. L'edifici de Maricel Mar es va
unir amb el de Maricel Terra mitjançant un pont.
Maricel és un dels primers i grans exemples del Noucentisme.
L’edifici va rebre el nom de Maricel pel paisatge imponent que
es veu des de aquest indret. Miquel Utrillo, el seu constructor
(artista i enginyer), el va dotar també d’un escut que es troba
arreu dels edificis: un sol ixent en roig sobre les onades blaves
de la mar.

Com el Cau Ferrat, el Maricel no mostra un exterior ostentós. Més que no pas un palau, vol semblar
una gran casa de poble. La part de mar, la que es troba al costat del Cau Ferrat estava reservada
a les habitacions de la família Deering i la part de terra, que és la que ara visitem, estava destinada
a la seva col·lecció d’art. Les obres del palau es van acabar al 1918 i durant aquest temps Charles
Deering va crear una impressionant col·lecció d’art que comprenia gairebé totes les disciplines
artístiques. El palau és d’estil marcadament noucentista i les diferents sales es distingeixen per
una decoració singular, que accentuen el seu caràcter i es va construir amb elements arquitectònics
de diferents indrets d’Espanya com per exemple la porta d’accés d’estil gòtic isabelí del palau de
Villena de Cadalso de los Vidrios de Madrid o la Porta del Palau de Raixa de Mallorca per posar
només dos exemples.
Uns anys després, però, concretament, al
1921 sembla que per unes discrepàncies
entre Trujillo i Deering, aquest últim va tornar
al seu país i es va endur gairebé totes les
peces d’art de la seva col·lecció. A la segona
meitat del segle XX el palau va ser comprat
als hereus de Deering per part de l’Ajuntament
de Sitges. Actualment, els salons del palau
Maricel i les seves terrasses, decorades amb
ceràmica popular, s'utilitzen per fer recepcions,
congressos i altres activitats culturals.
Després d’aquestes interessants explicacions,
comencem pròpiament la visita en el pati on
unes grans escales exteriors ens condueixen
a l’interior, on trobem dos grans espais, el
saló Daurat, amb una monumental xemeneia
d’alabastre blanc que pertanyia al Palau de
la Generalitat de Catalunya i el saló Blau,
concebuts tots dos com a salons de reunió,
on es trobaven les col·leccions artístiques
que Deering havia reunit provinents de tota
Espanya, salvant moltes d'aquelles peces d'una
destrucció segura.
Continuem la visita per la planta superior
i per les terrasses. Podem veure un petit
claustre cobert, una autentica preciositat on
el més remarcable són els seus capitells amb
figures de l’escultor Pere Jou (1915) i les

impressionants vistes del mar. Encara més
impressionants són les terrasses, lloc on es

feien grans festes a l’època i des d’on tenim una
vista panoràmica i privilegiada de tot Sitges.

Finalment, visitem el Palau de Maricel Mar que ocupa l’espai que havia estat l’antiga residencia
privada de Deering, convertit ara en museu i on podem visitar unes col·leccions relacionades
amb Sitges, el modernisme i el col·leccionisme d'art i en especial la col·lecció d’art privada del
doctor Jesús Pérez Rosales, que aquest va donar al museu.

Un cop acabada la visita, agafem
l’autobús que surt de davant l’estació del
tren i que en pocs minuts ens porta fins
a l’àrea on dinem i després de descansar
una mica tornem cap a casa donant la
sortida per acabada i amb la seguretat
de tornar ben aviat a aquesta magnifica
població, ara que disposem d’una nova
àrea d’autocaravanes.
Jordi i Conxita

