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Fitxa tècnica 

- Nom: Monument a Bartomeu Robert (Sitges). 

- Imatge/s. 

 

Imatge: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monument_a_Bartomeu_Robert_P1140831.JPG 

[Consultat: 16/06/2019]. 

Inscripció al pedestal, al frontal: “La Vila de Sitges a son Fill Predilecte, Dr. Robert”; a un lateral: 

“Per subscripció popular. Inaugurat el 1907”. 

- Tipologia de lloc de memòria: Monument públic. 

- Situació: 

o Adreça: Plaça de l’Ajuntament. 

o Municipi: Sitges. 

o Comarca: Garraf. 

o Província: Barcelona. 

o Comunitat autònoma: Catalunya. 

- Autor/s: Josep Reynés i Gurguí (Barcelona, 1850-1926) fou un escultor format a l’Escola 

de la Llotja, on coincidí amb Manuel Fuxà. Aprenent al taller de Rossend Nobas, treballà 

al taller de Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) de París. 

- Promotor/s: L’Ajuntament encapçalà una subscripció popular per sufragar les despeses 

de construcció del monument que hom pensava erigir al doctor Robert.  

- Data: Inaugurat el 23 d’agost de 1907. 

- Descripció: 

El doctor Robert (vegeu una breu biografia al “Monument al Doctor Robert (Barcelona)”) sempre 

mantingué una estreta relació amb Sitges, a través d’amistats i relacions. Tal com evoca Vinyet 

Panyella (1999: 62), era propietari “de les masies del pla de Campdàsens, al cor del massís del 

Garraf, el 1894 es féu construir una nova casa pairal a la Ribera a l’indret conegut com La Fragata 

on des del segle XVII s’hi havia guardat l’embarcació construïda pel Comú de Sitges per defensar 
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la vila”. Per 1899 la Festa Major fou nomenat portador de la bandera de Sant Bartomeu, i, el 25 

d’agost, Fill Predilecte de la Vila. El 25 d’agost de 1900 s’inaugurà el Saló de Sessions del 

Consistori, amb decoració modernista, un retrat del doctor Robert, sufragat pel mateix metge. 

El 16 d’abril l’Ajuntament encapçalà una subscripció popular entre els anys 1902 i 1907 per 

sufragar les despeses de construcció del monument que hom pensava erigir al Fill Predilecte de 

la Vila.  

Segons Izquierdo Ballester (2003: 405): “La comissió encarregada de tenir cura de les 

gestions per tirar endavant el projecte i per a la recollida de diners per a la construcció del 

monument, es va estendre fins a Barcelona, comptant amb els sitgetans que hi residien, i, com 

ens ha explicat David Jou, arribà fins a Cuba, on l’emigració sitgetana era molt nombrosa”. El 

1905 s’encarregà a l’escultor Josep Reynés que es col·locaria al solar de la plaça, després 

d’enderrocar la “Casa Puig”. Ulteriorment a mil i una vicissituds, fou inaugurat el 23 d’agost de 

1907, per bé que des de desembre de 1906 havia estat col·locat al seu emplaçament. Sobre un 

alt pedestal de pedra, decorat amb motius vegetals modernistes, el doctor Robert de cos sencer, 

assegut damunt una pedra irregular, mira cap a l’horitzó. 

A diferència del de Barcelona, fou respectat durant la guerra i la postguerra, mercès al fet 

que el primer alcalde, carlí, Isidor Cartró i Robert, era parent del metge i polític, malgrat que 

esdevingué “un monument incòmode”, en mots de Roland Sierra (2009: 33). Segons Panyella 

(1999: 63), “El caràcter polític del Dr. Robert fou anivellat amb els seus mèrits com a metge i 

ciutadà. L’única transformació que sofrí el monument fou en la retolació. La frase frontal fou 

transformada en un neutral “La Villa de Sitges al Dr. Robert” i la resta fou esborrada”. El 1977 es 

restaurà la retolació original. Situat a la plaça de l’Ajuntament, enmig d’una petita zona 

enjardinada, està aïllat del carrer per una reixa de ferro. Monument públic modernista que 

consta d’un pedestal de pedra acabat en cornisa, damunt el qual hi ha la figura –en pedra 

calcària– asseguda del Dr. Robert en actitud reflexiva, serena. Tot amb tot, és un monument 

públic modernista dedicat a la figura del Doctor Robert com a referent de la vila. 
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- Altres observacions. 

Inclosa en l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Fa poc fou restaurat, vegeu: 

https://www.eixdiari.cat/cultura/doc/77323/sitges-restaura-el-monument-al-doctor-

robert.html [Consultat: 16/06/2019]. 
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