
L'origen de l'edifici de l'actual Casa de la
Vila és un palau gòtic civil del segle XIV,
probablement propietat de Bernat Pellicer
(esmentat en les cròniques de la
conselleria de Jaume II). Tot i que ha estat
transformat per diferents intervencions,
l'edifici ha mantingut l'estructura
característica del gòtic civil català: un pati
central, l'escala i la galeria.

 Segurament, els nombrosos arcs apuntats
de la planta baixa són originals del segle
XIV, igual que les restes arqueològiques
que van sortir a la llum arran de les
reformes que es van dur a terme als anys
60 del segle XX. Aquestes troballes
estructurals que van posar de manifest
l'existència d'unes cavalleries o d'un pati
interior contenien ceràmica baixmedieval
diversa.L'any 1559 el Consell Municipal
Vilafranquí (constituït a finals del segle XIV)
va comprar l'edifici a Joanot Caldes, per
instal·lar-hi l'Ajuntament, que en aquell
moment estava a la plaça del Blat (actual
plaça de la Constitució).
 
Cal destacar la façana del carrer Sta. Maria,
on encara es poden observar elements
d'interès com els carreus de pedra
buixardats disposats en fileres horitzontals,
dues gàrgoles en forma d'àliga amb les
ales plegades sobre el seu cos i una
finestra geminada, probablement del
segle XVI.
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Amb les reformes de l'any 1969 van
aparèixer uns dipòsits excavats al subsòl
que coneixem amb el nom de sitges. Se'n
van descobrir fins a sis i algunes tenen
més de quatre metres de profunditat. Al
segle XVI el Consell Municipal devia
construir aquestes sitges per
emmagatzemar gra, ja fos gra procedent
d'impostos satisfets en espècie o ja fossin
reserves que en moments de carestia
(males collites, epidèmies, guerres...) la
Universitat (ajuntament) tenia per abastar
la població. La intervenció arqueològica
portada a terme a la planta baixa l'any
2004 amb motiu de l'última reforma
realitzada, va permetre localitzar un altre
mur original del segle XIV i una altra sitja
(segle XVI), tapada per una roda de molí i
plena de tota mena d'objectes: fragments
de ceràmica, de vidre, de ferro; i fins i tot,
d'algunes restes humanes.La façana
principal de l'Ajuntament ha tingut
diferents fesomies al llarg de la història.
L'any 1604 es fan unes reformes i es
col·loca l'escut de la vila (al qual s'hi
afegeixen les 4 barres enmig de les 2
torres, usades de sempre). Més tard es
col·locaren els lleons.
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La façana principal de l'Ajuntament ha
tingut diferents fesomies al llarg de la
història. L'any 1604 es fan unes reformes i
es col·loca l'escut de la vila (al qual s'hi
afegeixen les 4 barres enmig de les 2
torres, usades de sempre). Més tard es
col·locaren els lleons.

La façana principal i el pati interior es van
modificar definitivament a finals del segle
XIX i començament del segle XX. Tres
arquitectes diferents van intervenir en el
disseny d'aquests elements. L'any 1892
l'arquitecte municipal Antoni Vila dissenya
la façana. Tot i que no tindria l'oportunitat
de plasmar el seu projecte, aquest va
servir de base a l'hora de traçar les seves
propostes tant a Santiago Güell com a
Eugeni Campllonch, els dos arquitectes
més prolífics de l'arquitectura modernista
a Vilafranca.

Santiago Güell elabora un nou projecte
d'edifici l'any 1893, del qual només s'arriba
a executar la part corresponent al pati
interior. Es tracta d'una obra primerenca de
Güell, però també una de les més
destacades on empra l'eclecticisme com a
estil. 
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El primer pis respon a un projecte Neo-
Romànic clar; destaca la galeria de
finestres d'arc de mig punt que recolzen
sobre pilars motllurats, i que al seu interior
contenen dues finestres més petites.El
segon pis i la planta baixa estarien més
lligats a un projecte basat en elements del
Neo-Renaixement: arc rebaixat i escala
d'accés, finestres d'arc de mig punt més
petites i separades les unes de les altres
per trams de paret...

L'any 1909 Eugeni Campllonch dissenya la
façana definitiva i introdueix motius
ornamentals propis del Modernisme:
elements florals, motllures que envolten
totes les obertures dels pisos. Les línies
del coronament són ordenades
clàssicament de manera horitzontal i els
balcons presenten balustrades i fanals de
peu de llums rodons. Al segon pis, destaca
el rellotge, emmarcat per unes garlandes
de fruites i flors classicistes.
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L'estança més noble de la Casa de la Vila
es va configurar en les obres de 1885, com
totes les sales del primer pis. El cadirat
d'aquesta sala va ser dissenyat per
l'arquitecte Eugeni Campllonch i executat
per Jaume Mercader.

El reguitzell de retrats que decoren les
parets del Saló de Sessions és fruit de la
iniciativa de la Junta d'Honor Vilafranquina,
creada l'any 1897. La missió de la Junta era
impulsar iniciatives adreçades a honorar
els vilafranquins de tots els temps que
varen projectar arreu la seva saviesa,
erudició i cultura. Per tal de retre'ls
homenatge, s'encarregava un retrat.
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Aquesta col·lecció de retrats de
vilafranquins destacats és coneguda com
la Galeria de Vilafranquins Il·lustres i fou
inaugurada l'any 1901. Polítics, catedràtics,
religiosos, científics... componen la
col·lecció.Els retrats són obra de Ricard
Clausells (1864-1939), exceptuant-ne els
més recents que van ser pintats per Josep
Rovira (1900-1998). Els dos pintors, van
tenir fortes vinculacions amb la nostra vila i
tots dos, amb els seus respectius estils
deixen en aquesta galeria de retrats ben
palesa la seva mestria com a retratistes.

Text: Triade, Serveis Culturals.

Galeria de vilafranquins il·lustres



AA cap dels germans Milà no els manquen
mèrits per figurar en llocs tan destacats
del Saló de Sessions, esguardant amb
discreció i avidesa l'esdevenir de la seva
estimada Vilafranca natal.

IMATGE DEL BUST DE MANUEL MILÀ I
FONTANALS 

Manuel Milà i Fontanals (1818-1884), filòleg
i escriptor incansable, amb els seus
estudis va contribuir al procés de
recuperació de la llengua i la literatura
catalanes portat a terme durant la
Renaixença. L'artista que va realitzar el
bust de Manuel Milà, l'escultor Antoni Coll i
Pi, és poc conegut a Catalunya perquè va
passar bona part de la seva vida a Xile, on
desenvolupà el gruix de la seva obra.

IMATGE DEL BUST DE PAU MILÀ I
FONTANALS 

El bust de Pau Milà i Fontanals (1810-1883),
és obra de l'escultor Enric Clarasó (1857-
1941). No és d'estranyar que un artista de la
categoria d'Enric Clarasó dediqués una
obra a Pau Milà. Va ser un mestre admirat i
va deixar petja en les generacions
posteriors d'artistes catalans a causa de la
seva visió de l'art i de la seva dedicació a
transmetre-la als seus alumnes, tant a la
Llotja com a la seva acadèmia particular. 
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Entre el febrer i l'agost de l'any 1915 el
pintor Ricard Clausells (1864-1939) va
treballar en la decoració mural del sostre
del Saló de Sessions. Ho va fer amb un
estil decorativista i vistós i amb una factura
molt acurada. Aquí Clausells va tenir
l'oportunitat de demostrar les lliçons ben
apreses a la Llotja de Barcelona, on
s'oferia una formació acadèmica però ja no
encarcarada, gràcies a la petjada que
deixaren en aquesta institució ensenyants
com Pau Milà i Fontanals i Claudi
Lorenzale, entre d'altres.

La part central del sostre està decorada
amb escenes al·lusives al treball de la terra
(cereals i vinya) i a l'elaboració del vi.
Envoltant aquesta part central del sostre hi
ha una faixa on s'hi reparteixen
simètricament sis plafons amb petits
paisatges amb temes diferents:
l'electricitat, els caçadors, els pescadors, el
molí de vent, el molí d'aigua i el rusc
d'abelles. O el que seria el mateix: com
l'home aprofita els recursos de la natura,
transformant-los o no, per a alimentar-se i
per a produir energia, en definitiva, per a
adaptar-se al medi, subsistir i progressar. I
finalment, a la capçalera, just al damunt
del cadirat dels regidors, s'hi representa
una escena al·legòrica: tres noies que
encarnen la religió, la justícia i la cultura, és
a dir, els tres pilars que havien de
sustentar la política del consistori.
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Aquestes pintures il·lustren dos episodis
importants de la història medieval de
Catalunya que van tenir lloc a Vilafranca: el
primer és la mort del rei Pere el Gran l'any
1285; i el segon es tracta d'un episodi més
complex en el si de la guerra civil del
segle XV on es representa la trobada que
va tenir lloc a la nostra vila entre una
delegació de la Generalitat i Joana
Enríquez, la madrastra del Príncep de
Viana. 

Els quadres van ser fets pels volts de 1870
per encàrrec de Joan Almirall i Vidal de
Puigdespí, un ric hisendat i advocat de
professió que va viure uns anys a
Vilafranca. L'autor fou Claudi Lorenzale
(1815-1899), un dels pintors més
representatius del Romanticisme pictòric
català que destacà precisament pels seus
quadres de temàtica històrica. Lorenzale
havia estat company d'estudis a Roma del
vilafranquí Pau Milà i Fontanals i també
coincidiren fent de professors a la Llotja de
Barcelona. De fet, fou Pau Milà qui va fer
d'enllaç entre Almirall i Lorenzale.

L'any 1907 la vídua del senyor Almirall,
Maria Torres, va fer donació a la vila
d'aquestes pintures amb la condició que
es fessin servir per decorar el Saló de
Sessions de l'Ajuntament.
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La sala de reunions i de rodes de premsa
de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
que avui coneixem com a Sala Pau Boada
ha tingut altres noms i usos al llarg de la
història. Al segle XIX s'havia anomenat Sala
del Conclave i més endavant es va dir Sala
Sant Ramon de Penyafort. 

Actualment el protagonisme de les
pintures murals de Pau Boada que
converteixen l'estança en un lloc realment
especial han acabat per rebatejar la sala.
Pel que fa als usos, l'any 1871 s'hi va
instal·lar la Biblioteca popular, promoguda
per Raimon Parera i Ramon Coll, dos
benefactors de la vila, sensibles a la
instrucció de les classes populars. 

Pau Boada (1910-1975), el noi de Ca la
Giralta, va decidir plegar el negoci familiar
de pastisser i dedicar la seva vida a la
pintura. Per bé que mai acabà de
professionalitzar-se com a pintor i va
compaginar la seva principal afició amb
feines a l'Estació Enològica primer i al
Museu de Vilafranca més tard.

Pau Boada va rebre l'encàrrec de decorar
les parets de la sala Sant Ramon de
Penyafort l'any 1956. Ho va fer amb la
tècnica del tremp d'ou gras amb incisions
als contorns i brunyits sobre taulers de
fusta enguixats.
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L'estil inconfusible i personal de Pau
Boada amb colors plans, lliure de
perspectives i d'altres constrenyiments
pictòrics, ens mostra d'una manera
sintètica i lúdica els elements que
singularitzen el Penedès i Vilafranca.

En un pany de paret hi trobem els límits
històrics i geogràfics del Penedès
emmarcant l'estampa idealitzada de la
Vilafranca medieval i moderna. En els
altres dos panys el cicle de la vinya (i el
camp penedesenc) al llarg de les quatre
estacions. I, finalment, el comerç a
Vilafranca del Penedès (mercats, fires i
botigues). Cal pensar que des dels seus
orígens medievals fins a l'actualitat, la
prosperitat de Vilafranca és indestriable de
la prosperitat del seu comerç.
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L'any 1956 Carles Quer (1908-1994) va
pintar els frescos que decoren les parets
de l'avant-sala del despatx d'alcaldia. Són
sis escenes i la representació de l'escut de
Vilafranca. Realitzades el mateix any que
les de Pau Boada, les pintures de Quer
presenten temes molt semblants als de
Boada, però amb un to completament
diferent. Quer ens presenta gent humil
treballant i en ressalta l'esforç i la
resignació.

Carles Quer posa aquestes actituds a la
pell de gent de casa nostra. Les podem
identificar a l'escena de la dona i el nen
(plaça de la Constitució) que van a mercat,
o en una altra escena del castell de
Castellví, o quan els seus personatges
encarnen els oficis tradicionalment més
estesos a les nostres contrades: els
pagesos a l'hora de l'àngelus, el terrisser al
seu taller o l'home que fa anar la premsa.
Aquestos frescos de colors apagats
traspuen pessimisme, tristesa i un cert
sentit tràgic de l'existència. Aquest sentit
tràgic culmina amb la representació de la
mort de l'enxaneta.
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Al despatx d'alcaldia destaquen alguns
dels símbols i insígnies municipals com les
maces de plata (1672) que precedeixen la
comitiva de les processons de la Festa
Major, la vara d'alcaldia o les claus de la
ciutat. 

També s'ubica en aquesta estança el
pendó de Sant Fèlix que porten els
administradors de la Festa Major de
Vilafranca del Penedès en les processons.
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Sala de la taula rodona

En l'anomenada sala de la taula rodona és
on es reunien els administradors de la
Festa Major fins a l'any 1995.

La sala està decorada amb estampes de
Sant Fèlix, representació plàstica del patró
de la vila realitzada cada any per un artista
diferent. L'estampa és un element que
acompanya cada any el programa de la
Festa Major..


