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En el bicentenari del naixement de Pep Ventura
Una plaça per un rosinc il·lustre

Dades arxivístiques
CAT AMR 1.1. Fons Ajuntament de Roses, sèrie 5.2.1. Projectes d'Urbanització,
expedient del projecte de construcció de la plaça Pep Ventura, promogut per

l'Ajuntament de Roses i redactat per l'aparellador Agustí Donat Romañach. 1976-1977.
Castellà.
Història arxivística
La convulsa transició democràtica que visqué l'Ajuntament de Roses entre 1975, data de
la mort del dictador Francisco Franco, i 1979, any en què se celebraren les primeres
eleccions municipals democràtiques, no afectà especialment la documentació referent a
la urbanització de la plaça dedicada a Pep Ventura, que es conservà a l'arxiu del
departament d'Obres i Urbanisme fins a la seva transferència a l'AMR. En canvi, la seva
tramitació administrativa fou una mica més atzarosa i hom troba a faltar documentació.
Contingut
L'any 1976 Ajuntament de Roses promogué la construcció d'una plaça dedicada al
compositor de sardanes Pep Ventura, atès que l'any següent se celebrava el 160è
aniversari del seu naixement. L'encàrrec fou elaborat per l'arquitecte tècnic de Roses,
Agustí Donat, que el mes de juliol ja tenia enllestit un avantprojecte. El mes següent,
l'agost de 1976, presentava a l'Ajuntament el projecte definitiu de plaça, que fou aprovat
inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió d'u d'octubre. L'import pujava a 1.124.816
pessetes de l'època. L'u de desembre el mateix òrgan col·legiat l'aprovava després de la
seva exposició pública.

Perspectiva de l'avantprojecte de la plaça de Pep Ventura redactat per l'aparellador Agustí Donat

El dia 21 de desembre de 1976, l'Ajuntament de Roses convidava els paletes i
constructors locals a prendre part en el concurs per adjudicar les obres de la plaça Pep
Ventura. El termini per rebre les ofertes acabava el dia 15 de gener de 1977 i, finalment,
s'adjudicà al contractista d'obres Francesc Huguet, segons l'acord de la Comissió
Municipal Permanent celebrada el dia 25 de gener. Huguet es comprometé a fer les
obres per un preu de remat de 1.158.816 pessetes, que fou la millor oferta econòmica,

malgrat que, curiosament, era superior al preu inicial. Sens dubte, la inflació galopant
derivada de la crisi petroliera provocava augments continus dels preus, avui gairebé
impensables.
El projecte s'articulava a partir de dues plataformes anivellades que permetien superar el
desnivell del terreny. L'element central del conjunt era una font, abastida amb aigua de
l'antiga mina de can Ponac, decorada amb un relleu de Pep Ventura realitzat pel prolífic
escultor figuerenc Artur Novoa. El paviment havia de tenir "alegorías de la sardana, como
homenaje al nombre que se le da a la plaza, para así resaltar su nombre y carácter de la
misma". Amb aquesta idea es pavimentà amb els colors de la senyera catalana, un
símbol que a l'any 1976 era tota una declaració d'intencions.

Plànol de la plaça de Pep Ventura aprovat el desembre de 1976

Context
El dia 2 de febrer de 2017 se celebra el bicentenari del naixement de Pep Ventura. Si a
Roses hi ha una tradició arrelada fins al moll de l'os, aquesta és la sardana. Roses n'és
un dels bressols més improtants. Aquesta relació amb la sardana moderna, a més, es
reforça amb l'orígen rosinc de la família de Pep Ventura, des de mitjant segle XVIII, tant
per la part paterna com materna. Dues curiositats. La primera: el besavi patern de Pep
Ventura era desconegut, fet pel qual l'avi es deia Miquel Bonaventura, una denominació
eufemística que feia referència a una concepció "divina" del nounat quan el pare no es
coneixia: coses de la moral catòlica! Tanmateix, el cognom va mutar al llarg dels anys a
Ventura. Fins i tot, Pep Ventura fou registrat en diferents documents com a "Bentura",
"Bonaventura" o "Ventura". La segona curiositat: l'altre besavi patern, Pere Forticó, era
originari del poble de Planès, un poblet de l'Alta Cerdanya, proper a Bolquera, el lloc de
procedència d'una altra família de Roses, els Lassús.

Més enllà dels orígens familiars del gran reformador de la sardana, Roses sempre s'ha
reconegut en l'essència d'aquesta música. La construcció de la plaça que duu el nom de
Pep Ventura, potser senzilla i humil, no deixa de tenir una significació especial, pel
moment històric en què es va urbanitzar i per la voluntat de recordar la relació que la
uneix amb Pep Ventura i la seva família.
Més informació
Anna Costal Fornells, Les sardanes de Pep Ventura i la música popular a Catalunya entre
la restauració dels Jocs Florals i la Primera República (1859-1874) , tesi doctoral inèdita,
UAB, 2014. Enllaç: http://www.tdx.cat/handle/10803/283433
Revista de la Festa Major de 2017, en preparació.

