
Presentació Centre Cultural
Biblioteca Jaume Vila i Pascual

El Centre Cultural, és un edifici emblemàtic 
situat al carrer Major on s’hi realitzen 
nombroses activitats culturals. La 
biblioteca Jaume Vila i Pascual afavoreix 
un entorn de coneixements en aquest 

espai històric. Va ser inaugurada l’any 1988,  i per 
aquest motiu celebrem el 25è aniversari. Actualment 
forma part del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya. Els serveis que ofereix són;  consulta 

i préstec de documents, connexió a gratuïta a 
internet i préstec interbibliotecari. Disposa també 
d’un valuós fons de Col·lecció Local amb llibres i 
documentació relativa al municipi, i procura l’edició 
de llibres de temàtica local, com la col·lecció Raima. 
A més organitza nombroses activitats  per a poder-
hi participar, les hores del conte, tallers, els clubs 
de lectura, xerrades de tota mena, exposicions, 
certàmens, presentacions de llibres... 

Centre Cultural
Major, 51
09790 Gelida

BIBLIOTECA JAUME VILA I PASCUAL
Horari 
De dimarts a divendres de 4 a 8 de la tarda. 
Dissabtes matí de 10 a 2/4 de 2h. Dilluns tancat.

Biblio.gelida@diba.cat // T. 937792809

Espai Wi-fi a tot l’edifici
Recerca històrica i text: Marga Hernàndez, Montse Julià, Rafa López, 
Judit Pujol // Fotografies: Pere Palomera i Josep Maria Buch // 
Agraïments: Enric Carafí, Ramon Rovira // Disseny: MB // Impressió: 
Gràfiques Germans Gay



L’edifici del Centre Cultural va ser construït, 
a finals dels segle XIX, coincidint amb un 
moment de certa prosperitat, a l’entorn 
de les fàbriques de paper, la pagesia  i 
l’arribada del ferrocarril l’any 1865.  

Es va fer construir el 1877, segons una reixa que hi 
ha a la façana. En l’escriptura de l’immoble, hi figura 
el nom del propietari Francesc Rosell Rius (1837-?), 
el seu ofici era el de paperer a la fàbrica de paper 
El Molí nou o la Gelidense, propietat aleshores de la 
família Jover.  

A principis del segle XX, altres propietaris de la 
finca van ser Pau Suñol, regidor a l’ajuntament, i més 
endavant, el seu fill, anomenat el “Pauet del Centru”, 
que va estudiar música. Ambdós, resten en la memòria 
popular fins els anys trenta, ja que s’ocupaven del 
cafè, i de les interpretacions musicals al piano de 
la sala.  D’acord, amb l’ambient polític de l’època, 
també s’hi llegien textos de revistes catalanistes.

L a casa és entre mitgeres, i és molt particular 
a l’interior de la planta baixa, on hi havia el 
cafè, i avui hi ha la biblioteca. Aquest espai, 
cobert amb sis voltes de quatre punts, i 
recolzades sobre grans pilars. Per aquí 

s’arribava al soterrani de la casa, on hi havia el celler, 
que tenia accés al pati del darrera. El brollador que hi 
trobem avui, de finals del segle XIX, pertanyia al parc 
de La Gelidense.  

La façana és de traça neoclàssica, disposa de 
cornisa, i grans finestrals decorats, i balconada. El 
frontó amaga una gran encavallada de fusta. 

L’antiga sala de ball, conserva alguns elements, 
com les pilastres amb capitells. El mosaic hidràulic 
del terra, és del 1914. El cel-ras del sostre és decorat 
amb florons, i motius florals de factura modernista, 
pintats per Josep Irla. Contemporàniament les 
pintures de la sala són una reproducció de l’original 
per l’Emili Julià. 

La biblioteca porta el nom del poeta local 
i té la custodia del seu fons documental, 
donat recentment per la seva filla 
Teresa Vila.  L’any 1931 publica el seu 
únic llibre “Hores rurals”. En aquest 

període, molt influït per la seva amistat amb 
Octavi Saltor, obtingué nombrosos premis als 
Jocs Florals, com els de Perpinyà, amb el premi 
la Clavellina d’argent pel poemari “Les quatre 
clarors de la vida”(1928). 

Després de la Guerra, desenvolupa una 
intensa activitat cultural als Lluïsos, on feia 
la lletra de les cançons musicades per Mercè 
Coma, i al mateix Centre Recreatiu i Cultural. 
Com a un prolífic autor teatral, una de les més 
conegudes és l’obra “Esparvers de camí ral” 
representada amb molt èxit per l’Elenc Artístic 
Montserrat, als anys 50. 

Sens dubte en els seus poemes sabia 
copsar, els paisatges i els indrets més coneguts 
i entranyables del poble. 

p

Sociedad del Centro Gelidense, tarja de ball del 1877. Es 
tracta d’un dels escassos documents conservats de la vida 
cultural de l’edifici en els inicis. La il·lustració, d’influència 
romàntica fruït de la Renaixença cultural, és una imatge 
femenina al·legòrica a la música popular. Altres documents 
que es conserven, registren altres noms amb els que es 
coneix l’edifici, Sociedad de Baile. Centre Gelida (Llibre 
d’actes, 1914), i Centre Recreatiu i Cultural(1921). La tarja 
prové de l’Arxiu Gelidenc Maria Morera Martí i Pere Carafí 
Pascual.

A partir dels anys 20, és conegut com a Centre 
Recreatiu i Cultural. Es tractava d’una nova societat 
constituïda amb una junta i que va emetre 150 
accions de 25 pessetes. Aquesta entitat va propiciar 
un moment molt àlgid d’activitat social i cultural. 
Es feien nombroses festes, balls cada diumenge, 
concerts amb orquestra, amb sarsueles, òperes i 
música clàssica. Hi havia un grup teatral i s’hi feien 
representacions. Hi assistia gent de tot arreu, per 
la Festa Major per exemple, es feia un envelat, que 
coincidia amb l’estada dels estiuejants. Era notòria 
la rivalitat que existia entre les societats recreatives 
locals, com la que existia amb Societat Coral 
d’Artesans, o “Coru”. 

Es recorden especialment les festes, com la Festa 
de l’arbre fruiter (1925), que es celebrava pel mes 
de setembre, o la celebració del carnestoltes. En 
aquesta,  el rei carnestoltes llegia el manifest, des 
de la balconada de l’edifici. Després hi havia una 
cercavila molt lluïda, al compàs de “La gallarda”, 

interpretada per orquestra i per parelles. Aquesta 
típica dansa va ser recuperada als anys 80 per l’Esbart 
Rocasagna, amb l’espectacle Carnestoltes 1800. 

El Centre esdevé buit,  coincidint amb la inauguració 
del nou edifici del cafè a la pista jardí,  i la creació de 
la societat Casal Gelidenc, l’any 1933, aleshores 
l’espai es va fer servir per escola fins la Guerra Civil. 
Després de la guerra, l’edifici perd el seu esplendor. A 
finals dels anys quaranta, la Delegació de La Falange, 
ho compra al propietari d’aleshores. Més tard passa a 
mans de la Jefatura Local del Movimiento, per algun 
temps. L’Ajuntament de Gelida va comprar l’edifici el 
1964, tenint diversos usos, com les dependències de 
correus, la cambra agrària i el sindicat. En els primers 
ajuntaments democràtics, els regidors d’aleshores, Lluís 
Morera i Enric Carafí, el proposen com a Centre Cultural, 
adequant-hi diferents espais, com la biblioteca, la sala 
polivalent, el Casinet i la sala d’exposicions. Finalment 
l’edifici es rehabilita, i s’inaugura l’any 1987, amb un 
projecte de l’arquitecte Joan Rosselló.

Una mica d’història Un edifici emblemàtic Jaume Vila i Pascual 
(1890-1965)


