Joan Roig i Solé(r).
Obra escultòrica a
Vilanova i la Geltrú
Ramon Ribera Gassol

En el present article apleguem totes les obres que hem
documentat de l’escultor reusenc Joan Roig i Soler a
Vilanova; artista que per conèixer-lo millor hem d’acudir a
la monografia que en féu sobre la seva vida i obra Josep
Iglésies “L’escultor Joan Roig Solé”. Associació d’Estudis
Reusencs. Reus, 1955.

Joan Roig i Soler. Notes biogràfiques
Nasqué a Reus l’any 1835, de ben jove marxà a estudiar
a Barcelona a l’Escola de Belles Arts “la Llotja”, s’inicià
en el món laboral en el taller del marbrista Vicenç
Estrada, també estigué d’aprenent en el taller del
conegut escultor Ramon Padró i Pijoan, també es
relacionar amb Domènec Talarn; amb vint-i-tres anys obrí
el seu propi taller, fou professor d’escultura a l’Escola de
Llotja (1873-1876), fou director de la secció d’Art de la
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i
membre fundador de l’Associació Artístico-Arqueològica
de Barcelona.
Col·laborà amb diversos projectes de l’arquitecte Josep
Oriol i Mestres, presentar obra en diverses exposicions,
obtenint diversos guardons, realitzar obra de temàtica
religiosa, funerària, retrats, decorativa, monumental,
aplicada a l’arquitectura, figures de pessebre, etc., es
caracteritza o s’insereix dins el corrent realista acadèmic
de caire clàssic.
La seva obra més coneguda és La dona del paraigua
(marbre. 1884-1885) que corona la font-brollador,
dissenyada per l’arquitecte Josep Fonserè i que es troba
al Parc de la Ciutadella de Barcelona.
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Morí a Barcelona l’any 1918.

Obra a Vilanova i la Geltrú
Dins de la temàtica funerària Roig i Soler ens ha deixat
nombrosos treballs, que podem admirar al Cementiri de
l’Est (Poble Nou. Barcelona), al de Sant Andreu
(Barcelona), Reus i Madrid, en aquest apartat hi hem
d’incloure la següent obra vilanovina:
Panteó de la Família Marquès (fig.1)
El conjunt consisteix en un monòlit rectangular acabat en
forma triangular, ornat amb volutes i coronat per una
creu; en la part frontal superior hi podem llegir la següent
inscripció: “ A mis queridos padres D, Pelegrin Marques y
Torrents
y Dña Petronila Riba y Puig. E.P.D”. A
continuació hi ha un medalló amb el bust del poeta
Manuel de Cabanyes, i sota trobem la següent inscripció:
“Familia Cabanyes y Marques. El dia 1 de noviembre de
1953 fueron trasladados a este panteón los restos
mortales del poeta Manuel de Cabanyes”.
Pelegrí Marquès (Vilanova i la Geltrú, 1790), va anar a
Amèrica entre 1804 i 1808, estigué a Matanzas realitzant
tasques de comerç en general i col·laborant en la firma
del seu germà J. Anton. De tornada a Vilanova realitzar
feines a la Companyia d’Aigües, fou accionista de
l’empresa José Ferrer y Cia, i també fou alcalde de
Vilanova entre 1837 i 1838.
La intervenció de Joan Roig consistir en la realització de
les dues escultures (marbre) sedents que flanquegen
l’estructura central, totes dues amb àmplies vestidures
d’inspiració clàssica, la de l’esquerra (signada en la part
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davantera de la base “Juan Roig”), porta el cap coberta
per una túnica, amb els ulls cap a terra, simbolitza la Fe,
i sosté el Llibre de les Sagrades Escriptures, mentre que
la de la dreta (signada en la part davantera de la base
“J.R”, du una corona de flors, amb la mirada envers al
cel, simbolitza L’Esperança, sosté una àncora.
Josep Iglésies en el seu llibre ens descriu així l’obra de
l’escultor, “…Al cementiri de Vilanova i la Geltrú hi ha les
dues estàtues del panteó de la família Marquès que
superen les del mateix autor a la necròpolis barcelonina.
Són d’execució posterior i delaten més destresa, més
aplom i un estil és personal i depurat. Les dues figures
són femenines i manifesten una realitat excepcional en la
roba, folgada i abundant. Cau a plecs de la testa i de les
espatlles amb la vaporositat, la corporeïtat i la gràcia
d’un teixit autèntic. Les dues representacions apareixen
assegudes, amb ajustadíssima articulació anatòmica i
harmonia de proporcions. Les testes són d’una correcció
de trets subjugadora. La figura que representa
l’Esperança és una donzella de cabell mig cobert, la qual
esguarda el cel, mentre sosté recolzada a la falda i entre
les mans l’àncora de la salvació. La Fe és figurada per
una dama que porta la testa coberta i mira serenament a
terra tot sostenint una Bíblia. Cada detall de les faccions,
les mans, els peus, el gest, tot hi és aconseguit amb art i
mestria. Sobretot les mans aquí parlen gairebé tant com
els rostres. Tenen singularitat expressiva i són una
meravella de precisió. Cada dit és un poema de pedra…”
(pàg.68)
En el camp de l’estatuària pública monumental, a banda
de col·laborar amb alguna obra col·lectiva, només li
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coneixem l’obra Monument a Euterpe i les Arts (Jardins
Euterpe. Reus) i l’obra que descrivim a continuació:
Monument a l’iniciador de la via fèrria (fig.2)
Disseny de l’arquitecte Ramon Padró Pedret
Escultor Joan Roig i Soler
Any de construcció: 1881-1883
Ubicació: Plaça Eduard Maristany
Està estructurat en un pedestal (pedra) decorat en la
seva part baixa, en els angles, pels escuts de Barcelona,
Vilanova i Valls, i també en tornem a trobar a la seva part
superior, entre els quals podem veure els de les
poblacions de Matanzas, l’Havana, Càrdenas i
Cienfuegos, en cadascuna de les parets hi trobem les
següents inscripcions: “Vilanova a su hijo Francisco
Gumá Ferran”, “Al ilustre iniciador de la via ferrea”,
“Testimonio de gratitud a sus paisanos”, “Iniciada en julio
1878. Inaugurada Villanueva 29 de diciembre 1881.Valls
31 Enero 188(? està malmesa); al damunt una prominent
cornisa en la que en els quatre angles hi ha quatre
escultures (marbre) de dones sedents, amb vestidures
de caire clàssic, subjectant diversos atributs, cadascuna
d’elles simbolitza: Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Valls i
la Via Fèrria, totes tenen el nom inscrit en la part
davantera de la base; del bell mig sobre surt un pedestal
quadrangular, on en cadascuna de les parets hi ha un
medalló (marbre) amb els busts dels següents prohoms:
Francesc Gumà (el qual fou el promotor i impulsor de la
construcció de la via fèrria), Pau Soler, Víctor Balaguer i
Torrents Higuero, aquest pedestal està coronat per una
figura femenina (marbre) dempeus, que simbolitza
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Catalunya.
Josep Iglésies en el seu llibre ens descriu així les
escultures, “…Una mestria semblant és posada de
manifest en les cinc escultures del monument als
constructors del ferrocarril de Garraf, erigit a Vilanova i l
a Geltrú.
La mateixa serenitat, la mateixa vestidura clàssica
cobrint els cossos aplomats símbols semblants a les
mans, gestos reposats i la dolçor a les faccions
correctíssimes, delaten a la llegua la mà segura de Joan
Roig Solé en la seva execució.
L’estàtua que en el susdit monument simbolitza
Catalunya, posada al cim del pedestal, és una dona jove,
peu dreta, plena d’esveltesa i majestat segons els més
estrictes cànons hel·lènics. L’ample mantell li cau
damunt de les espatlles i del braç esquerre amb pompa
inusitada. Sosté una taula que mig polsa amb un gest
gracias amb la mà dreta. Les altres representacions,
situades als quatre angles del monument apareixen
assegudes. L’al·legoria de la via fèrria és una dama que
serva el llamp a l’una mà i que té una petita locomotora
tocant a la cintura. La bella matrona que simbolitza
Barcelona accentua el seu aire august. Li fan costat les
jovenetes que interpreten Vilanova i Valls semblantment
reeixides. La darrera sosté una aixada i té un inefable
encant. A part la de la figuració de Catalunya, els braços
de les altres quatre estàtues es mostren nus, vius,
carnosos i palpitants. Les mans sostenen amb un
verisme punyent els objectes. Són mans amb pes de
gravetat i força interna. Les formes del cos es projecten
ufanoses i amb gosadia, la carn es mostra dura,
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glorificada i viva, però a la vegada assossegada i
tranquil·la. Gairebé gosaríem dir que s’ofereix sense
animalitat, dignificada i elevada pel seu do de la bellesa.
Una calma divina deix en repòs els membres bellament
ajustats en una actitud natural i l’atmosfera amb amor els
rodeja i s’encomana el seu clima. Els dorsos
meravellosament contornejats, les corbes de les sines,
les cintures i els malucs, les testes i tot el conjunt
s’empara d’una sublim serenitat. Llur robustesa no lleva
ni dolçor, ni finor expressiva, ni realitat…” (pàg 71-72).
Al Museu Víctor Balaguer es conserven de l’escultor tres
obres (baix relleus policromats. signats “J. Roig”), es
considera que són els esbossos de tres dels quatre
medallons que hi ha al Monument a l’iniciador de la via
fèrria:
Retrat (bust) de Frederic Gumà i Ferran (fig.3)
Guix. 48 cm de diàmetre. núm. inventari 930.En la part
superior hi ha la inscripció “F. GUMA”. Es desconeix qui
en féu donació.
Frederic Gumà (Vilanova, 1833 – 1912) fou el promotor
de la línea fèrria.
Retrat (bust) de Víctor Balaguer (fig.4)
Guix. 48 cm de diàmetre. núm. inventari 931. En la part
superior hi ha la inscripció “BALAGUER”. Es desconeix
qui en féu donació.
Retrat (bust) de Pau Soler i Morell (fig.5)
Guix policromat. 48 cm de diàmetre. núm. inventari 6005.
En la part superior hi ha la inscripció “P. SOLER”. Fou
una donació l’any 1997 de la Sra. Pi Ruiz de Castañeda.
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Els medallons que hi ha al monument no duen cap
inscripció.
Ramon Ribera Gassol
Historiador de l’art
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Notes
El meu agraïment a Mar Pérez i Mireia Rosich (Museu
Víctor Balaguer).
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Fotografies

Figura 1. Panteó Família Marquès
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Figura 2. Monument a l’iniciador de la via fèrria
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Figura 3. Retrat de Frederic Gumà (Foto: Museu Víctor
Balaguer)
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Figura 4. Retrat de Víctor Balaguer (Foto: Museu Víctor
Balaguer)
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Figura 5. Retrat de Pau Soler (Foto: Museu Víctor Balaguer)
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