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1. Introducció 

 

Durant aquest treball es busca que el lector es faci una idea de com va ser un 

dels complexes destinats a l’esbarjo, de les classes més adinerades, més 

importants que va existir no tants sols a la comarca del Baix Llobregat sinó a 

tota Catalunya. 

S’ha intentat fer unes descripcions el màxim acurades possibles segons la 

informació i les fotografies trobades de l’època. Degut a la breu existència del 

parc la seva informació es gairebé nul·la tot i que, com ja s’ha dit, va gaudir 

d’un renom, si més no especial, durant el seu curt període de vida.  
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2. El propietari del parc: Artur Costa i Martí 

 

Artur costa i Martí era un banquer de professió  nascut  l’onze d’agost de 1868 

a la Plaça de les Olles, al Casc Antic de Barcelona. Artur Costa i la seva famila 

formaven part de l’alta burgesia de l’època. 

L’any 1902 i després de tenir una filla fora del matrimoni amb una cantant que 

treballava a u café, Artur Costa es va casa amb la seva neboda anomenada 

Sofia que tant sols tenia divuit anys. Després de casar-se, Artur Costa va 

recòneixer a l’anterior filla com a filla legítima i aquesta va anar a viure amb la 

parella després de viure en un asil.  

Quan la filla va ser gran, es va enamorar d’un jove de Gavà i el pare, en 

desaprovació amb aquest afer amorós va enviar a la filla, Mercedes, la va 

enviar a un monestir de monges a València fins que aquesta va contraure 

matrimoni amb un treballador del parc de l’American Lake, obligada pel seu 

pare. 

Més tard es va divorciar de Sofia i va contraure matrimoni amb Càndida, que 

era d’origen navarrès. Amb aquesta parella va tenir tres fills: l’Artur, el Josep i la 

Carme. 

L’última década del segle XIX, Artur Costa ja convertit en un personatge 

destacat com a rendista compra a la família Vayreda la finca “La Boada” 

situada a dalt de la Carretera de Santa Creu de Calafell i que tenia exactament  

33.837 metres, 31 decímetres i 60 centímetres   quadrats. La porta d’entrada a 

la finca donava gairebé a l’església de Sant Pere, l’actual carrer de la 

Generalitat i tot i que a la finca no es cultivava l’Artur Costa hi va fer construir 

una masia. A la mateixa finca, l’any 1909 hi va construir la central elèctrica 

(Electra del Llobregat) que proporcionava l’energia elèctrica per subministrar 

llum a Gavà i els pobles veïns. Aquest fet el va convertir en Fill Adoptiu de 

gavà. Cap a l’any 1917 l’objectiu de l’Artur Costa era ajuntar aquesta finca amb 

una altra de la seva propietat, Villa Carmen, que sols estaven separades pel 

carrer de Castelldefels. Mai va poder aconseguir annexar-les perquè 
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l’ajuntament no l’hi va cedir el carrer. No va ser fins el 1920 que va construir el 

parc de l’American Lake. 

La vida d’Artur Costa i Martí s’acaba el 21 d’abril de l’any 1930 a la clínica 

Corachan de Barcelona. La seva mort va ser causada per una tuberculosi 

pulmonar, abans però va estar a temps de veure la davallada del seu gran 

projecte l’American Lake i que la guerra civil va acabar de matar del tot. 
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3. El període actiu de l’American lake 

Els inicis de l’American Lake es remunten a  l’any 1920 quan s’obrí al públic 

com un parc privat on relaxar-se destinat a l’alta burgesia barcelonina. El 

complex de l’American Lake ocupava originalment uns 35.000 metres quadrats 

i com s’ha dit anteriorment estava limitat ver les vies urbanes actuals de la 

Carretera de Santa Creu de Calafell, el carrer de Fortià Casanovas, el de 

Castelldefels i el carrer de la Riera de Parets. L’any 1973, es va publicar al diari 

Brugués un plànol de com era el complex de l’American Lake, que va estar 

dibuixat per Germán Agustí i basat en les descripcions de Carles Vaghi. El 

plànol presentat està basat en el publicat l’any 1973. 

Llegenda de la imatge: 

1) Llac artificial 

2) Embarcador 

3)Cafè restaurant 

4) Carrilet 

5)Túnel 

6) Baixador del 
Carrilet 

7) Torre dels 
propietaris 

8)Hotel casino 

9)Saló de ball-
Menjador 

10)Porteria 

11)Bosc enjardinat 

1 Plànol de l'American Lake durant el període actiu. Arxiu Històric de Gavà  
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12)Pista de ball 

13)Tancat dels 
cèrvols 

14)Ermita 

15)Barri de pedra 

 

 

 

16)Fonts 

17)Entrada principal 

18)Accés 

 

 

 

 

 

19)Templets 

20)Molí de vent 

21)Safareig 

22)Aparcament 

  

 

 

Seguidament farem una breu descripció de com era a l’època activa el complex 

de l’American Lake. 

L’accés al parc era per la Carretera Santa Creu de Calafell, com bé es pot 

observar al plànol anterior. L’entrada la constituïa una gran porta de ferro forjat, 

dues petites portes laterals, dues taquilles per vendre entrades (el preu no es 

sap exactament), i a la dreta la casa dels porters. 

Una vegada passada la porta principal es veia un majestuós passeig de 

plataners amb un parterre de 25 rosers a cada costat i perfectament cuidats i 

seleccionats personalment pel propietari, Artur Costa, que conduïa a la torre 

dels propietaris. Al final del passeig es pot observar una petita plaça amb una 

font al centre. La font estava centrada dins un petit estany on segons els 

testimonis de l’època hi havia peixos. 
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          2 Passeig de plataners de l'entrada. Arxiu Històric de Gavà 

L’espai mencionat anteriorment era introductori a la torre dels propietaris, és a 

dir, la Torre de l’American Lake.  

La Torre estava construïda amb els materials més exquisits, la porta era de 

fusta noble i tenia uns pesants picaportes de ferro colat, això donava una 

imatge de grandesa al complex. Al fons de la cosa era on estava situat el 

safareig,  l’espai destinat a rentar tota la roba derivada de les diferents 

instal·lacions i serveis del complex de l’American Lake. 

Entrant a la dreta hi havia l’edifici destinat al saló de ball-menjador. Era un 

edifici construït integrament de fusta i vidre amb uns grans finestrals, un local 

luxós, que estava a l’alçada dels clients als quals estava enfocat. A la foto que 

hi ha exposada a continuació es pot apreciar perfectament com era el saló de 

ball-menjador i a més també es pot reconèixer els parterres de rosers situats 

sota els plataners. A aquest espai s’hi feien banquets en ocasions especials, 

sempre que fos gent coneguda de l’Artur Costa, però també s’hi feia ball de nit, 

l’activitat més comuna de l’espai.  
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            3 Saló de ball-menjador. Arxiu Històric de Gavà 

A l’entrada al parc a l’esquerra hi havia el cafè restaurant. Aquest edifici era de 

planta rectangular i a banda i banda tenia adossada una marquesina de 

dimensions considerables. La marquesina que estava a la banda del passeig 

dels plataners i els rosers, aixoplugava unes taules amb una senyorials 

butaques de vímet, per prendre l’aire mentre es gaudia d’una beguda o un bon 

menjar. 

A la següent fotografia es pot apreciar el passeig arbrat amb la torre de 

l’American Lake al fons, a la dreta el saló de ball menjador i el cafè restaurant a 

l’esquerra amb la marquesina descrita anteriorment. 
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         4 Cafè restarurant, passeig i Saló-menjador. Arxiu Històric de Gavà 

 

Com es pot veure al plànol que hi ha a la pàgina quatre, entre el cafè restaurant 

i el llac hi havia una zona on tres petits temples eren els protagonistes. Aquests 

templets recorden una mica als que hi havia als thólos grecs. Estan formats per 

una cúpula hemisfèrica sustentada per sis columnes. A sota de cada temple hi 

havia una taula rodona amb cadires. La introducció d’elements com aquests 

templets són característics de la jardineria paisatgista. 

Entre mig de cada templet hi havia una jardinera on com es pot veure a les 

fotografies hi havia una espècie diferent a cada una d’elles. En aquest cas es 

pot veure el que sembla que és una Cyca revoluta i un boix. 
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             5 Templets. Arxiu Històric Gavà 

 

  6 Autocrom del cafè-restaurant i els templets l'any 1926 

A la última fotografia es veuen els templets i també es pot veure l’ampliació del 

pis de dalt que es va al cafè restaurant i que era un petit teatre. 
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A la part dreta de la finca hi havia un bosc enjardinat que s’extenia des de la 

torre dels propietaris fins la caseta de la porteria. Les principals espècies 

vegetals del bosc eren els pins i els pollancres. A part de les espècies d’arbres 

també hi havia alguna clariana que permetia que visquessin còmodament 

algunes espècies vegetals aromàtiques com el Rosmarinus officinallis, Thymus 

vulgaris o el Foeniculum vulgare. El bosc a més a més de ser un espai de 

relaxació natural oferia un atractiu més: hi habitava una parella de cérvols que 

vivien en un tancat reservat per ells amb estable inclòs. 

Al bosc  hi havia també un petit salt d’aigua artificial que alimentava uns petits 

rierols que servien de reg pels arbres i a més a més creaven una rica fauna 

d’amfibis. Evidentment, tot això era artificial. 

 

         7 Rierol que creuava el bosc enjardinat. Arxiu Històric Gavà 

Per últim, al bell mig del bosc albergava una pista de ciment destinada al ball i 

que posteriorment es va convertir en una pista de tennis exclusiva per la família 

propietària. 

Una altra zona molt característica del complex de l’American Lake era la zona 

anomenada “Barri de Pedra”. Aquest estava situat a l’extrem nord del parc i 

com es pot veure a les fotografies de l’època i als textos on es descriu, estava 

format per un tros de carrer curt de cases amb les façanes construïdes amb 

pedres irregulars que mesurarien entre els 20 cm i els 25 cm. A les façanes hi 
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havia adossades unes teieres que ocasionalment s’omplien de llenya i 

s’encenien per il·luminar l’espai. Al carrer, el paviment era de lloses de pedra 

plana i amb mides irregulars. 

Una element destacat del barri de pedra era una capella, que seguia el mateix 

estil del barri i que estava dedicada  ala la Mare de Déu del Carme, amb la 

corresponent imatge de la Mare de Déu. 

 

      8 Carrer principal del barri de pedra. Arxiu Històric de Gavà 

 

 

             9 Barri de pedra amb l'hermita al fons. Arxiu Històric de Gavà 
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Quan els visitants del parc voleïn pernoctar al complex es podien quedar a 

l’hotel-casino, que estava ubicat a l’extrem occidental del recinte. L’hotel-casino 

era com un petit palau de versalles amb un majestuós rellotge a la façana on a 

sota es podia llegir “Hotel American Lake”. 

Per accedir a l’hotel-casino hi havia un passeig amb unes grans jardineres amb 

diferents espècies arbustives ben retallades, al principi del passeig hi havia 

unes estàtues femenines d’inspiració clàssica que semblava que donessin la 

benvinguda als visitants. 

Tot i que l’edifici rebia també el nom de casino mai es va realitzar cap tipus de 

joc d’atzar a causa de la prohibició del joc per part de la dictadura de Primo de 

Rivera, establerta l’any 1923. 

 

        10 Passeig de l'hotel-casino amb el llac a la dreta. Arxiu Històric Gavà. 
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El que donava nom al complex era el llac, de fet, aquest era el principal reclam 

del parc.  

El llac era quadrat amb els costats ondulats i hi havia una zona de bany, era 

com una gran piscina en la qual el nivell de l’aigua estava més alt que el nivell 

de terra. A la zona de bany hi havia uns vestidors perquè els i les usuàries 

poguessin canviar-se de roba i pels més atrevits hi havia un trampolí. 

Al llac hi havia també un embarcador on es podia llogar barques de rem o de 

motor. El lloguer d’aquestes anava per hores o fraccions de trenta minuts i si es 

volia es podia contractar un treballador del parc, que vestit de mariner, s’oferien 

a fer-ho. També podia remar un mateix. 

Al llogar la barca es podia anar a on es volgués del llac exceptuant  l’illa central 

on hi havia una gàbia per micos, aquest indret estava estrictament prohibit. 

Prop de l’illa central hi havia una petita illa on hi havia un petit far.  Al llac també 

hi desembocava un petit riu que provenia del bosc enjardinat i atracats a la vora 

hi havia un parell de vaixells de guerra fets a escala i que tot i ser decoratius 

sovint hi jugaven els nens i les nenes. 

Al ser el llac l’atracció principal de l’American Lake hi ha un gran nombre de 

fotografies que mostrem aquí mateix. 

11 Estàtues al principi del passeig cap a l'hotel casino. Arxiu Històric 

de Gavà 
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           12 Llac amb plataners al fons. Arxiu Històric Gavà. 

 

           13 LLac i hotel-casino sense pis. Arxiu Històric Gavà. 
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          14 Barques navegant amb el salt d'aigua al fons. Arxiu Històric Gavà. 

 

           15 Embarcador del llac. Arxiu Històric Gavà. 
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4. Final de l’American Lake 

 

Quan es va obrir al públic el complex de l’American Lake pretenia convertir-se 

en un gran negoci i sobre tot buscava ingressar una gran quantitat monetària 

de l’explotació del casino. La sort però, no va acompanyar el parc i dos anys 

després de l’obertura la dictadura de Primo de Rivera prohibeix el joc d’atzar i 

econòmicament el complex esdevé un fracàs. 

El fracàs no ve per la falta de clients, que segons els testimonis de l’època no 

en faltaven, però aquests ingressos no eren suficients per poder fer front a la 

gran quantitat de despeses que sorgien del manteniment del parc. 

No se sap si va ser per aquesta raó o per qualsevol altra però a partir 

d’aquelles dates el propietari Artur Costa es comença a despendre de diferents 

propietats que tenia a Gavà. Fins que l’any 1931 mor a Barcelona.  

Després de la Mort d’Artur Costa, la seva esposa Cándida va anar a viure a 

Barcelona tot i que sovint anava al parc. Aquí és on es perd la pista de l’activitat 

de l’American Lake i els testimonis difereixen en la data de tancament, però es 

pot asssegurar que al començar la guerra civil l’any 1936 el parc ja estava 

tancat al públic.  

Tot i que el 12 d’agost del 1936 la FAI va incloure la finca de l’American Lake al 

“Boletín de Información” com a “bienes facistas incautados” la família del difunt 

Artur Costa va viure al parc fins l’any 1938 quan van marxar a Olesa de 

Bonesvalls. Durant la guerra el parc també va ser utilitzat com acadèmia militar 

de l’Exèrcit Popular i es va habilitar com una guarderia pels fills i filles de les 

famílies treballadores i també es va utilitzar per fer-hi un hospital de campanya. 

Va ser durant aquest període que es va buidar el llac per motius estratègics 

militars ja que a les nits que la lluna il·luminava més el reflex de l’aigua podia 

servir coma referència dels avions bombarders enemics. 

Durant la guerra el parc no va patir desperfecte destacats, el més perjudicat va 

ésser la zona dels templets. 
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      16 El llac buit amb l'hotel al fons. Arxiu Històric Gavà 

Va ser l’any 1939 quan es va veure la possibilitat de treure profit del parc i el 25 

de juny del mateix any el ple de l’Ajuntament de Gavà autoritza el Futbol Club 

Gavà a llogar els terrenys que havien sigut el llac perquè es jugués a futbol 

mentre no es construïen unes noves instal·lacions. Despre´s de la guerra 

l’Auxilio social es va instal·lar al restauant per fer-hi uns menjadors infantils. 

No va ser fins que l’hereu d’Artur Costa no va complir la majoria d’edat que es 

van començar a vendre els terrenys i el 13 de desembre de l’any 1945 el parc 

va ser adquirit per la Companyia d’Aigües de Barcelona. Tot i així l’any 1947 

l’empresa propietària dels terrenys segons el llibre d’actes del Ple de 

l’Ajuntament de Gavà és la Sociedad General Inmobiliaria de Barcelona. 

Fins l’any 1973 hi va haver diferents projectes per la finca però mai es van dur 

a terme però a l’octubre del mateix any s’inicien les obres del que és a 

l’actualitat. 

  



19 
 

5. L’American Lake a l’actualitat  

 

A dia d’avui, del que va ser el Parc de l’American Lake tant sols es conserven 

alguns arbres que van sobre viure a les obres de l’any 1973 i gran part del seu 

terreny són edificis particulars. Els únics exemplars arboris que es conserven 

estan situats als jardins del Club de Jubilats Sant Jordi, anomenats jardins de 

l’American Lake. 

També es conserva el que va ser la torre dels propietaris que després de 

passar per múltiples usos com caserna de la Guardia Civil, presó preventiva, 

local de la Creu Roja o par de bombers és actualment i des del 1995 el Casal 

Municipal de Cultura de Gavà.  

 

            17 Terreny que ocupa actualment l'American Lake 
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6. Conclusió 

 

Durant el present treball s’ha pogut veure que el jardí de l’American Lake, tot i 

la seva complexitat i l’alt nivell de tots els seus components no pertany a cap 

estil de la jardineria en concret. 

Construït a principis del segle XX no encaixa temporalment dins de cap corrent 

de l’època. L’American Lake està farcit d’elements que l’emmarcarien dins de la 

jardineria romàntica, més concretament l’estil jardinesc. Aquests elements 

poden ser per exemple les fonts de rocalles, el bosc enjardina o fins i tot el llac.  

Tot i que el jardí sigui eclèctic, és a dir, una mescla de diferents estils, no es pot 

negar la seva gran importància, qualitat paisatgística i que ens lamentem 

profundament de la seva desaparició com es va conèixer al seu dia a la ciutat 

de Gavà. 

Finalment agrair al Centre d’Història de Gavà la seva gran atenció i amabilitat, 

sense ells aquest treball no hagués estat possible. 

  



21 
 

7. Bibliografia 

 

-La Sentiu. Quadern de Divulgació. Núm 27, any 2003.  

-Dossier: Materials del Baix Llobregat. Any 2007. 

 


