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Les característiques que en general
permeten reconèixer el modernisme
decoratiu pròpiament dit són:
- La inspiració en la naturalesa i l’ús
profús d’elements d’origen natural
però amb preferència en els vege-
tals i les formes arrodonides de tipus
orgànic entrellaçant-se amb el motiu
central.
- L’ús de la línia corba i l’asimetria,
tant en les plantes i alçats dels edifi-
cis com en la decoració. En aquesta
última és molt freqüent l’ús de la
coneguda «línia fuet». 
- Hi ha també una tendència a la
estilització dels motius, sent menys
freqüent la representació estricta-
ment realista d’aquests.
- Una forta tendència a l’ús d’imat-
ges femenines, les quals es mostren
en actituds delicades i gràcils, amb
un aprofitament generós de les ones
en els cabells i els plecs de les ves-
timentes.
- Pel que fa als colors prefereix les
tintes fredes, transparents, en zones
planes; colors típics són el groc, el
blanc, la barreja de groc i violeta i
l’ús combinat de blau i gris.

1· Vida i obra de Josep Puig i Cadafalch 

1.1. Introducció al modernisme

El modernisme va ser un moviment cultural sorgit a Occident a finals del segle
XIX i principis del segle XX. Va tenir incidència sobretot en l’arquitectura i les
arts decoratives, tot i que va abastar altres camps artístics com la pintura, l’es-
cultura, l’orfebreria o la literatura.
Es coneix a d’altres països com a Art Nouveau (França i Bèlgica), Modern
Style (Anglaterra), Tiffany (EUA), Jugendstil (Alemanya), Sezessionstil (Àustria)
o Stile Liberty (Itàlia). Si bé existeix certa relació que els fa reconeixibles com a
part del mateix corrent, en cada país el seu desenvolupament es va expressar
amb característiques distintives.

La principal pretensió del Modernisme era una transformació de la societat a
través de la cultura, és a dir, volia passar d’una cultura regional i tradicionalista
a una altra nacional que fos autosuficient i moderna. 
El seu inici coincideix, i en part s’explica, amb la situació de la burgesia que
tanca una etapa d’obsessiva acumulació de capital, generadora d’una ètica
d’estalvi i treball, i n’entra en una altra de modernització, de creixent consum
capitalista en que sobretot els sectors més joves volen començar a gaudir de
la riquesa acumulada.
Sota l’impuls del capitalisme la ciutat es transformarà. La rica burgesia industri-
al es farà construir els seus habitatges amb profusió de miradors i balcons,
d’espais amplis i airosos; en el seu interior, paviments, sostres i xemeneies,
portes i vidrieres, mobles, catifes i llums, tot estarà integrat en la arquitectura
en un intent d’art total. L’arquitecte necessitarà doncs, envoltar-se de bons
artesans.

Cartell modernista d’Alexandre de Riquer,
1900



El modernisme a Catalunya

El Modernisme a Catalunya va tenir una fantàstica expansió, ja que el país
estava obert a les corrents procedents d’Europa per tal d’afermar les seves
diferències amb Espanya i reforçar els seu nacionalisme polític. Fou un
període liderat per la “Renaixença”, després d’un llarg període de decadència
originat per la derrota catalana l’any 1714 i la conseqüent pèrdua dels seus
drets i institucions nacionals.
Les idees de Ruskin i Viollet le Duc i l’estètica de William Morris o Walter
Crane van ser acceptades com a base de la renovació artística..
Arquitectes com Gaudí, Domènech i Montaner o Josep Puig i Cadafalch varen
prendre el liderat d’aquest moviment.

Els Modernistes creien en la imaginació creativa com a creadora de símbols,
en contrast amb els eclèctics, que pensaven en l’art com a representació
objectiva de la realitat. De fet, el Modernisme representa a tot el món i en
especial a Catalunya la llibertat per la creació de noves formes anteriorment no
acceptades, treient l’art de l’encarcarament acadèmic.

El Modernisme català no només reflexa en la seva arquitectura la riquesa
ornamental que és comú a tot l’Art Nouveau, sinó que manifesta un interès per
mantenir i renovar les tècniques tradicionals de construcció i decoració, util-
itzant materials antics com el totxo i nous (en aquella època) com el ferro i
també noves tècniques ceràmiques.

El moviment va tenir una enorme acceptació social a Catalunya com a part de
la “Renaixença” i els artistes que en formaven part van esdevenir molt popu-
lars. Això es així amb els arquitectes mencionats, però també amb pintors com
Ramon Casas, Isidre Nonell o Santiago Rusiñol.
Aquesta actitud col·lectiva de renovació artística i progrés va ser la base per a
l’impuls d’un dels més brillants períodes de l’art català.



1.2. Puig i Cadafalch, primers passos

Infantesa i joventut 

El 17 d’octubre de 1867 neix Josep
Puig i Cadafalch a la ciutat de
Mataró. Era el primogènit d’una
família de la petita burgesia menes-
tral catalana, dedicada al sector tèx-
til i propietària d’algunes peces de
terreny.

Els seus pares, Joan Puig Bruguera
i Teresa Cadafalch Bogunyà es
casaren a una edat avançada,
sobretot en el cas del pare, nascut
l’any 1822. Joan Puig era fabricant de tuls i randes, un petit propietari i indus-
trial mataroní, profundament religiós i de costums senzills, trets que va heretar
el seu fill. Morí sobtadament el 19 de maig de 1894.
Teresa Cadafalch, nascuda a Sant Llorenç Savall, filla d’una família assentada
a Terrassa, era una personalitat ferma i alhora sensible. És simptomàtic que
Puig li dediques línies a les seves memòries mentre que no parlà en cap
moment del seu pare.

Anys més tard, en fer un acurat estudi genealògic, Josep Puig es sentiria pro-
fundament orgullós de l’arrelat origen català dels seus cognoms. Així, mentre
aconseguia fer arribar el cognom Puig fins al segle XVII a l’Empordà, indicava
que la nissaga Cadafalch començava al segle XIV.

La seva infantesa va ser agradable, tal i com recorda a les seves memòries,
va ser un nen mimat fins el naixement de les seves germanes bessones,
Mercè i Mª Àngels, l’any 1872. A cavall del tràfec dels tallers familiars a
Mataró, l’estiueig a Argentona, en contacte amb el món rural català, i
l’ensenyament a mans de familiars i a l’escola dels Escolapis de Mataró, Puig
va créixer enmig de l’efervescència de la Revolució Industrial, les lluites de
classes i la Renaixença cultural catalana.

Va créixer a Mataró, en ple centre històric, al numero 39 del Carreró, i passava
llargues temporades a la vil·la d’Argentona, sobretot a l’estiu, a la casa que el
seu besavi havia adquirit entre els actuals carrers Dolors Monserdà i plaça de
Vendre. Va ser en aquest context, en contacte amb nombrosos estiuejants de
Barcelona atrets per les propietats medicinals de les aigües de la vil·la, que
Puig va conèixer la que seria la seva esposa. Gràcies al casament, el maig de
1893, amb Dolors Macià i Monserdà, filla del conegut joier Eugeni Macià i de
l’escriptora “feminista” Dolors Monserdà, Puig s’introduí en els millors cercles
de la burgesia barcelonina finisecular.

Escola i universitat

Puig i Cadafalch va estudiar a l’Escola Pia Santa Anna de Mataró fins al
Batxillerat. Tal i com es desprèn de les seves memòries, tota la vida va recor-
dar els temps d’escolar a Mataró, les vetllades literàries que s’hi celebraven,
els conflictes que va patir coma conseqüència de l’ensenyament obligatori en
castellà, així com els professors que li inculcaren la passió pel saber.

L’ambient de renaixença cultural que es respirava fora les aules i entre alguns
mestres, va convertir al personatge mataroní en un ferm catalanista. Com a
tret anecdòtic, Puig explica a les seves memòries com sempre signava “J.Puig
y Cadafalch”, d’aquesta manera s’estalviava d’escriure “José”, que detestava
profundament.
L’excel·lent i intens record que va conservar d’aquesta etapa de la seva vida,

Casa natal J. Puig i Cadafalch 1885

Signatura de Puig i CadafalchAula de l’escola Pia de Mataró (1879)



posteriorment el portaria a participar
en la creació de l’Associació
d’Antics Alumnes, l’any 1913.

L’any 1883 inicià les carreres univer-
sitàries de Ciències Exactes (la qual
va emprendre d’amagat del seu
pare) i d’Arquitectura.
Simultàniament també cursava
algunes assignatures de Belles Arts
a la Llotja. Puig mantenia una acti-
tud molt crítica amb l’ensenyament
que s’impartia a la universitat
d’aquella època, però sempre va
recordar el saber i el coneixement
de comptats mestres, tals com Elies
Rogent o Domènech i Montaner,
que esdevingué el seu mentor, i
amb qui mantindria una relació que
alternaria al llarg dels anys tant amb
moments d’amistat com amb
moments de discòrdia i rivalitat.

En contacte amb el mon universitari barceloní, l’any 1886 Puig ingressà al
Centre Escolar Catalanista, secció juvenil del Centre Català de Valentí Almirall,
del qual esdevingué President el 1889. Coincidint amb l’any de llicenciatura
d’Arquitectura, l’any 1891, abandonà el Centre per discrepàncies amb els sec-
tors mes tradicionalistes de l’organització. De les files d’aquesta formació
pseudopolitica en sortirien figures publiques com Enric Prat de la Riba o Narcís
Verdaguer, amb qui l’uniria una profunda amistat i amb qui compartiria pro-
jectes polítics futurs.

L’organització universitària d’aleshores obligava a fer els doctorats a Madrid.
Per això, Puig s’estigué a la capital de l’Estat per cursar-hi el doctorat de
Ciències Exactes. L’experiència d’aquesta primera estada a Madrid el reafirma
en la seva catalanitat, tal i com comentava en les seves memòries: “Madrid no
tingué per a mi cap encant. Pocs records conservo dels meus condeixebles, la

major part dels quals no he vist mai més i les feines de l’estudi em prenien tot
el temps”.

Inquietuds; un caràcter intel·lectual

L’ambient cultural mataroní en el darrer quart del segle XIX estava representat
per distingides personalitats com Terenci Thos i Codina, Josep Manent, Josep
Vinardell o Josep Maria Pellicer, els quals encapçalen la Renaixença a Mataró.
Tots ells van  contribuir a despertar la passió de Puig per la renovació i la mil-
lora del país així com l’amor per la història.

El desembre de 1888 es creà l’Assosiació Artistich-Arqueológica Mataronesa,
a semblança amb l’homònima Barcelonesa, en la qual alguns mataronins
també participaven. La institució va fer el seu primer acte públic amb una
vetllada literariomusical al Teatre Clavé a principis de l’any 1889, en el decurs
del qual Puig pronuncià una conferència sobre finestrals antics mataronins.
Thos i Codina n’era el president, Manent el secretari i Puig un dels vocals, jun-
tament amb Claudi Planas i Frederic Fonrodona.

La vinculació de Puig a l’Assosiasió va ser molt intensa: entre d’altres activitats
organitzà - juntament amb Thos i Codina- una exposició de més de 600
objectes d’art antic i històric, procedents de diferents particulars. Quedà palesa
així, l’afició que sentia envers l’arqueologia.
Alguns dels actes que van fer que Puig i Cadafalch s’impliqués més intensa-
ment en l’Assosiasió van ser les activitats destinades a la recaptació de diners
per a la reconstrucció del monestir de Ripoll, “bressol de la pàtria catalana”,
que estava duent a terme des de feia molts anys Elies Rogent.

L’activisme cultural de Puig no es va limitar a la seva participació associativa.
La veneració que sentia pels seus orígens i pel passat històric del país es
poden percebre en els poemes patriòtics que escrivia en català i publicava,
des dels 16 anys, a El Semanario de Mataró. També hi havia publicat un curiós
tractat científic.
Aquests primers escrits li van donar certa fama a Mataró com a poeta i literat.

Pel que realment s’interessava Puig, però, era la recerca històrica. Els primers
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treballs sobre edificis arquitectònics antics (mausoleu romà de Favara o
esglésies preromàniques de Terrassa), que li van premiar als Jocs Florals de
Barcelona als anys 1888 i 1889, serien el preludi d’una producció bibliogràfica
ingent i d’una intensa activitat de conferenciant sobre història que li mereixeria,
ja en la seva vellesa, el reconeixement internacional.

1.3. Puig i Cadafalch, arquitecte

Arquitecte municipal (1892-1896)

L’any 1891 Josep Puig i Cadafalch obtingué la llicenciatura d’arquitectura. El
mateix any va obrir despatx a Barcelona, al carrer Argenteria, 70-72. De fet,
però, va començar a treballar en una acadèmia d’estudis que portava amb el seu
amic Pompeu Fabra, una aventura que aviat va descartar per dedicar-se plena-
ment a l’arquitectura.

La sobtada dimissió de l’arquitecte municipal Emili Cabañes a principis de 1892,
va fer que l’Ajuntament de Mataró contractés al jove llicenciat Josep Puig i
Cadafalch. Va començar a exercir el dia 24 de març, si bé de manera interina
fins que no es convoqués el concurs corresponent. La incorporació no va ser
definitiva fins al 22 de setembre del mateix any, ja que va ser l’únic aspirant a
ocupar la plaça.

La responsabilitat de l’arquitecte municipal a finals del segle XIX era tan amplia
que fa pensar que el funcionament correcte de la ciutat i l’equilibri del desenvolu-
pament urbà estaven a les seves mans. Les feines que consta que desenvolupà
Puig i Cadafalch es poden resumir en les següents:

- Estudiar plànols, projectes, pressupostos i condicions de totes les obres a càr-
rec de l’Ajuntament, ja es tractessin d’obres noves, de reforma i de conservació,
així com la direcció del treballs.

- Vigilar i inspeccionar totes les obres que es construïssin per particulars, perquè
s’ajustessin estrictament als projectes aprovats i a la llicència concedida.

- Elaborar tots els informes que se li demanessin sobre l’aplicació de les orde-
nances locals i lleis generals vigents de la construcció.

- Exercir de Cap de la Brigada Municipal.

- Fixar i determinar les alineacions i rasants de totes les construccions que fes-
sin particulars.



Des d’aquest moment la participació de Puig i Cadafalch en l’obra pública va
restar gairebé limitada a la vessant política, no va tornar a exercir d’arquitecte
públic, tret d’alguns encàrrecs puntuals que no van arribar a trascendir.

Puig i Cadafalch havia configurat la seva vida en poc més de 24 anys: arquitecte
llicenciat amb mèrit, havia exercit a la seva ciutat natal com arquitecte municipal,
ple d’idees i influït pels nous corrents. Havia format una família, i s’havia implan-
tat de manera ferma en la política catalana, al costat de personatges com Prat
de la Riba.
D’aquesta etapa com arquitecte, Puig ens ha deixat nombrosos projectes i obres
a Mataró i Argentona, moltes de les quals encara es conserven.

Principals obres d’aquest
període 

El Rengle (1891-1893)
El projecte de construcció d’un edifi-
ci on instal·lar de manera permanent
les parades de vendre a la plaça
Gran el va fer l’any 1891 l’ aleshores
arquitecte municipal Emili Cabañes.
El Rengle s’inaugura l’any següent. 

Josep Puig i Cadafalch fa la reforma
de la coberta, que inclou revesti-
ments ceràmics i detalls ornamen-
tals de ferro forjat; el nou mercat s’o-
bre el febrer de 1893. 

Sanejament i modernització del
proveïment d’aigua potable
(1892-1895)
La modernització i sanejament de la
xarxa d’abastament d’aigua potable
a la ciutat segurament va ser el pro-
jecte més ambiciós de Puig i

Coberta del mercat del Rengle

Plànol de conducció d’aigües de Mataró

Proposar a l’Ajuntament les reformes i millores que considerés en el pla d’eix-
ample i alineament de carrers de la ciutat, així com també la reforma que
cregués convenient en la construcció del clavegueram.

- Tenir cura del manteniment i conservació de voreres i pavimentació viària, car-
rers i murs veïnals, neteja i conservació de les mines d’aigües, les conduccions,
fonts i canonades destinades a l’abastament de la ciutat.

- Actuar com un dels tres caps del cos de bombers i assistir a les tasques d’ex-
tinció d’incendis que es produïssin en els edificis de la ciutat.

- Exercir la Càtedra de Construccions de l’Escola d’Arts i Oficis.
Si aquestes eren les tasques regulades de l’arquitecte municipal a Mataró, Puig
també desenvolupà altres feines que li eren grates i per a les quals es consider-
ava la persona més idònia, com el disseny dels guarniments de carrers de la ciu-
tat i del Consistori mateix per a les festes.

Puig executa la major part de propostes que havia escrit. El seu gran llegat per
a Mataró fou la realització de la major part de la xarxa de clavegueram urbà, i el
sanejament i la modernització de la conducció de proveïment d’aigües potables
de la ciutat.
El bé comú per Puig també era el conjunt d’equipaments benèfics, d’assistència
i de lleure, ja fossin de titularitat municipal, religiosa o particular. La Beneficència,
o les reformes - mai executades- de la caseta a la platja per la Junta de
Salvament de Nàufrags i de l’hospital de Mataró, en van ser un exemple clar.

La iniciativa del jove arquitecte, idealista i carregat de bons propòsits, li conferí
una activitat tan intensa que constantment trobaria entrebancs polítics i socials,
a causa de la dificultat de finançament que suposaven els seus projectes
urbans. La incredulitat de gran part dels seus conciutadans i del mateix
Ajuntament, van suposar una osca en el seu caràcter. Cansat i desenganyat de
les maledicències i difamacions que rebia per a la seva tasca, enfeinat amb els
seus projectes a Barcelona cada vegada més importants i la implicació cada cop
mes evident en la política catalana, Puig presenta el 13 d’abril de 1896 la dimis-
sió a l’Ajuntament de Mataró.
La dimissió li fou acceptada immediatament i la seva substitució s’efectua en
menys de 45 dies, a diferència de quatre anys abans, que es trigaren sis mesos.



secció de la Riera, secció dels carrers Santa Teresa i Torrent i secció del
Caminet i carrer d’ Argentona. 

Va ser un projecte que proposava utilitzar les tècniques i els materials més nove-
dosos, i que va tenir un pressupost total de 119.331,35 pessetes, cost elevadís-
sim i que va comportar una forta polèmica a la ciutat. Tot plegat contribuí a clear
un clima de tensió entre l’Ajuntament i Josep Puig i Cadafalch.

La Beneficiència (1894-1896)
La Beneficència fou concebuda com a casa de caritat
de Mataró que acollia orfes i dones, i era un centre edu-
catiu per a col·lectius desfavorits. 

L’austeritat de les façanes es trenca només per
escadussers elements ornamentals: rajoles amb l’escut
heràldic de la ciutat, finestrals amb columnes corol·les
amb capitells d’inspiració medieval i elements escultòrics d’Eusebi Arnau.

Arquitecte privat (1896-1929)

Arquitecte innovador, de la segona fornada del modernisme català i alumne de
Rogent i Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch alternà els treballs més senzills
amb projectes més ambiciosos, que li permeteren experimentar les línies que
haurien de marcar el seu modernisme.

Josep Puig i Cadafalch era un renovador de la societat. Per a ell, la tasca arqui-
tectònica, dins de les aficions personals, era una de les maneres que tenia de
millorar el país. Puig era modernista perquè la societat catalana burgesa de
finals del segle XIX i començaments del XX estava immersa en aquest corrent
estilístic. Però Puig també va ser després noucentista, i si hagués pogut contin-
uar construint possiblement hauria estat racionalista...

Era un arquitecte que es vinculava de manera molt estreta amb el propietari o
promotor que li encarregava el treball. Per a ell tot encàrrec era un repte, major
o menor. Quan construïa cases unifamiliars de cos a Mataró estava aplicant els
seus principis sobre higiene i salubritat en l’hàbitat domèstic.

Cadafalch com a arquitecte municipal.

Creia que per modernitzar les canalitzacions d’aigua potable, i abans d’executar
els projectes hidràulics de subministrament, calia partir d’unes premisses de
sanejament del subsòl de la ciutat. En aquest sentit, va dur a terme dues accions
ben definides:
- La primera consistia en substituir les canonades de ceràmica entre el dipòsit
situat al “Molí de Dalt”, sobre el cementiri, i el repartidor d’aigües situat a la
Muralla dels Genovesos, a l’antic quarter. Es va instal·lar una conducció de ferro
fos revestit.
- La segona acció fou procedir al sanejament de mines, pous i canalitzacions
que hi havia a la ciutat i impermeabilitzar-les i substituir-les per canalitzacions de

ferro.

El pressupost de tota l’obra, finalment fou bastant elevat. 

Saló de sessions de l’ajuntament (1893-1894)
L’any 1893, el jove arquitecte municipal Josep Puig i
Cadafalch va assumir la reforma del Saló de Sessions
de l’ajuntament de Mataró. Del seu projecte en destaca
la decoració de l’enteixinat del sostre, fet encreuant
bigues decorades amb sanefes i diversos escuts i sím-
bols emblemàtics.

La xarxa de Clavegueram (1894-1895)
El clavegueram antic de Mataró no va ser projectat inte-
grament per Puig i Cadafalch. Ja abans de la seva incor-
poració a l’Ajuntament hi havia algunes conduccions
d’aigües residuals de la ciutat.

L’aprovació del pla d’Eixample obligà a construir un nou
entramat de clavegueram que suplís les mancances
d’unes conduccions obsoletes. Emili Cabañes en dis-
senyà un l’any 1888, però no era suficient per les neces-
sitats de la ciutat. Així, l’any 1894, a instàncies del ple
municipal, Puig elabora un nou projecte que dividia la
xarxa de clavegueram en quatre parts: secció marítima,

Sostre de la sala de
sessions

La Beneficiència

Secció circular del cla-
vegueram de Mataró



ples més rellevants de la seva feina a Barcelona en
la Casa Martí (1896), la Casa Macaya (1901), la
Casa Amatller (1900) o la Casa de les Punxes
(1905).

Casa Parera (1894)
Puig i Cadafalch inicià l’experimentació amb les tec-
niques arquitectóniques i les composicions artis-
tiques modernistes precisament a Mataró. Un dels
primers habitatges d’aquest estil fou l’edifici que va
reformar per a Miquel Parera i Partagàs al carrer
Nou, que porta el seu segell: dins la simplicitat del
conjunt de l’edifici, una antiga casa de cos de dos
pisos integra amb gran encert esgrafiats, maó vist,
ferro frojat i alguns elements escultorics medieval-
itzants (mensules, escuts i gàrgoles).

Botiga la Confianza (1894-1896)
Botiga projectada per J. Puig i Cadafalch l’any 1894
per encàrrec de Francesc Palomer i inaugurada
amb el nom La Confianza l’any 1896. Destaquen
parets i sostre amb motius vegetals i sanefes deco-
ratives, expositors amb pinacles i relleus d’estil
gòtic. El cartell exterior de ferro forjat, conté lletres
modernistes.

Casa Coll i Regàs (1898)

Encàrrec de l’empresari Joaquim Coll i Regàs
l’any 1896. És una de les primeres grans obres de
Puig en la qual combina magistralment formes arquitectòniques medievals i
barroques amb influències nord-europees i mossàrabs. Les reixes de ferro, els
elements escultòrics, els esgrafiats, les rajoles i les vidrieres són un exemple
de l’eclecticisme arquitectònic de l’època i una demostració de la importància
de la llar per a la burgesia d’aquells temps.

Esbós per a la casa Parera

Botiga la Confianza

Quan Puig experimentava i creava obres com la casa Casa Coll i Regàs, la casa
Parera o can Garí, estava duent a terme les seves fabulacions i dissenys més
agosarats, no tant a nivell urbanístic com de creació d’espais. Aquests edificis
modernistes eren el producte d’unes necessitats per part d’una capa social ben-
estant que havia de demostrar la seva condició; i ho feia a traves de l’habitatge,
de manera que qualsevol persona pogués intuir des de l’exterior la magnificèn-
cia de l’interior, i l’interior, en el cas de les obres de Puig, tant o més espectacu-
lar que l’exterior. D’això en donaria provades mostres a Mataró, Argentona i
també Barcelona.

L’obra de Puig i Cadafalch a Mataró, però, no es limita a les conegudes cases
més o menys modernistes que són de domini públic. Puig, arquitecte jove, no es
podia permetre viure de pocs projectes vistosos: havia de construir cases de cós
i naus industrials en un Mataró que s’estenia per l’Eixample traçat anys enrere.
Es poden trobar mostres senzilles i planeres del seu treball als carrers Llauder,
Castaños, Catalunya, Iluro, del Carme, Roger de Flor i sobretot al carrer Guifré
el Pilós, on construí prop d’una vintena de cases unifamiliars entre 1894 i 1899.

Puig i Cadafalch abocà tots els seus coneixements, d’una manera espontània i
radical, a la creació d’una arquitectura personal i inconfusible, alhora que sabé
trobar les solucions més adequades a les necessitats de personatges de la bur-
gesia local com Joaquim Coll i Regàs, Josep Garí Cañas, Francesc Palomer
(botiga La Confianza) o per la parròquia de Sant Julià d’Argentona.

Però Puig era més un creador que un arquitecte, era un eclèctic que barrejava
d’una manera estranyament harmònica els elements més diversos i sovint
oposats, envoltat d’un magnífic equip d’artesans-artistes. La col·laboració d’es-
cultors com Eusebi Arnau, dissenyadors de mobles com Gaspar Homar o ser-
rallers com Antoni March permetria a Puig assolir un resultat final que mai dece-
bia, i un impacte visual poderosíssim.

Principals obres d’aquests període 

Per motius de volum, en aquest apartat només es tracten les obres que Puig i
Cadafalch va realitzar a la ciutat de Mataró i al poble d’Argentona. L’arquitecte
va deixar a Barcelona una bona mostra del seu talent; podem trobar els exem-

 



Casa Garí (1898)
Antic mas reformat i
ampliat l’any 1898 per
encàrrec de J.Garí i
Cañas. Puig va conver-
tir-la en un veritable
palau nobiliari amb
jardins d’inspiració vic-
toriana i de vil·la
mediterrània.

Casa d’estiueig de Puig i Cadafalch (1897-1905)
La casa de Puig i Cadafalch a Argentona era la casa on l’arquitecte havia estiue-
jat des de ben jove, i que anys mes tard es convertiria en el seu refugi després
de l’exili.

Casa GaríCasa d’estiueig



2. La casa Coll i Regàs

2.1. Memòria històrica

Ubicació i context urbà 

La casa Coll i Regàs s’assenta en un solar de l’eixample de ponent de la ciutat
de Mataró, concretament al C/Argentona, 55-57.
L’eixample de Mataró fou configurat a partir del recinte emmurallat del s. XVI,
principalment sobre els eixos viaris d’accés als portals, estroncat durant un
llarg període de guerres i pestes i finalment reprès, organitzat i definit segons
el pla de l’enginyer Melcior de Palau i de l’arquitecte Emili Cabanyes al darrer
quart del segle XIX.
Aquest carrer (i la seva prolongació) és considerat com l’antic camí de comuni-
cació entre Mataró i Argentona a través de les planes agrícoles.

Quan l’any 1897 s’inicia la construcció de la Casa Coll i Regàs, el sector on
s’ubica ja era consolidat amb una arquitectura popular de cases de cos, de
menestrals i treballadors, sense altre interès arquitectònic que el de la saviesa
tradicional i popular.

Tot i això, pel fet de ser el citat carrer un dels eixos tradicionals de comuni-
cació, l’arquitectura popular havia anat sofrint un procés de substitució amb
l’edificació de cases de la incipient burgesia. En aquest context apareix la casa
Coll i Regàs en el lloc de dues cases de cos tradicionals. És la primera vegada
que es fa una arquitectura moderna i no serà seguida per altres construccions
del mateix signe. Avui, de les cases de cos originàries no en queda pràctica-

ment cap i tota l’arquitectura que les ha substituïdes és d’un convencionalisme
a l’ús de cada moment.

Potser l’únic tret que ha quedat de l’antic assentament sigui el parcel·lari, amb
unitats de cos estretes i molt profundes, algunes agrupades (el doble i fins i tot
triple cos), com el cas de la casa Coll i Regàs.
El seu solar amida 11 metres de façana al carrer i les seves mitgeres li són
perpendiculars.

La casa Coll i Regàs presenta, des del seu origen, una voluntat de singularitat
no seguida per cap altra intervenció coetània ni posterior. 

Plànol d’ubicació



st al voltant del 1880. Serà ell el responsable de la conversió d’una petita
empresa en una de gran, en aquest final de segle, tan favorable al gènere de
punt. Obrí un despatx a Barcelona, al carrer de Pau Claris, 8 i va ampliar les
accions industrials que incloïen filatura, tissatge aprestos i confecció.

A l’exposició Universal de Barcelona del 1888, el Nebot d’Antoni Regàs
guanyà una medalla d’or, el màxim guardó del certamen, pels seus gèneres de
punt de caràcter “econòmic”, és a dir, de baixa qualitat i baix preu.
La competivitat del seu producte en va facilitar l’exportació cap a les antigues
colònies americanes, però també cap a altres zones. Consta que durant la
dècada dels anys noranta venia a l’Índia i al Japó.

Joaquim Coll es distingirà pel seu esperit social d’arrel cristiana, i en l’aplicació
d’aquests principis, establí a la seva empresa un patronat per a malalts i obr-
eres encintes que fou una total novetat en el panorama laboral d’aquell temps.
També va donar suport financer a
l’hospital de Mataró i a algunes
institucions culturals com la coral La
Perla. L’any 1902 va fer de mit-
jancer entre els obrers i alguns
empresaris de la seva ciutat.
A la seva fàbrica no hi va haver mai
vagues, una fàbrica que tancava els
dissabtes al migdia a diferencia de
les restants. 

L’any 1897, Joaquim Coll i Regàs,
va encarregar el projecte de la seva
vivenda a l’arquitecte mataroní
Josep Puig i Cadafalch, donant lloc
a la casa Coll i Regàs.
Al final de segle, l’empresa de
gènere de punt va canviar la seva
vella denominació de Nebot
d’Antoni Regàs per la del seu titular
únic, Joaquim Coll i Regàs, que
mantindrà fins a la seva mort el 1904.

Els propietaris

Els Regàs formaven part d’una vella família mataronina. Durant el segle XVIII
hi ha un Regàs fuster i un altre d’armer. En començar el segle XIX, Felicià
Regàs era industrial; un filador de cotó com tants d’altres, instal·lat al carrer de
les Moles. El 1844 estigué present a l’Exposició industrial de Barcelona, on
presentà filats de cotó i jaquetes elàstiques. 

El seu successor, Antoni Regàs, es passà al gènere de punt. Se’n té molt poca
informació. És conegut gràcies al seu nebot, Joaquim Coll i Regàs, qui al here-
tar l’empresa, va mantenir el nom comercial d’aquesta com “Nebot d’Antoni
Regàs”.

Joaquim Coll i Regàs es va fer càrrec de la fàbrica de gènere de punt del seu
oncle al carrer de Sant Joaquim –abans el carrer de les Moles- en morir aque-

Cartell publicitari de la fàbrica de Joaquim Coll i Regàs

Prestacions per a malalts i obreres encintes

El Patronat per a malats i obreres encin-
tes, de Joaquim Coll i Regàs (1892)

Donava les següents prestacions a càrrec de
l’empresa:
1· Deu pessetes setmanals per tots els
obrers malalts durant el període de malaltia,
sempre que no superi els 3 mesos i no siguin
més de 20 els obrers malalts.
2· Si la capacitat és conseqüència d’accident
laboral, l’obrer cobrarà la quota de deu pes-
setes setmanals fins un màxim de sis mesos.
3· Les dones casades i encintes cobraràn les
esmentade deu pessetes setmanals durant el
mes anterior al part i un altre mes després.
4· Com un estímul a l’estalvi, l’empresa paga
el sis per cent d’inte`res sobre els saldos
mantinguts en compte corrent o llibreta a la
Caixa Laietana de Mataró.



La Casa Coll i Regàs va passar per diverses mans fins que l’any 1967 la
Fundació Caixa Laietana la va comprar. La manté per a usos assistencials
(Soterrani), representatius i culturals. Ha mantingut intacta la planta baixa (a
excepció de la cuina, que no s’ha conservat). A la planta pis, ja sense funció,
els dormitoris s’han convertit en un despatx, a la sala del Consell de la Caixa
(façana anterior) i en una sala de conferències (façana posterior).

Dades històriques

El projecte de la casa Coll i Regàs és obra de l’arquitecte Josep Puig i
Cadafalch. Ell mateix se l’atribueix en l’opuscle de 1904.  A més, entre els
papers de l’arxiu personal de l’autor, redescoberts el 1986 i donats a conèixer
l’any 1990 en una exposició promoguda per la Fundació Caixa Laietana, es

troba el dibuix original
de les rajoles del
rentamans de la casa
Coll i Regàs, entre
altres croquis de fuste-
ria, llums i cadires.
També hi apareixen
detallats cinc estudis
de la seva façana prin-
cipal, cap dels quals
coincideix exactament
amb el plànol de l’ex-
pedient presentat a l’a-
juntament, que podria
ser considerat com
una sisena versió.

Cal fer constància de
que el projecte presen-
tat a l’ajuntament de
Mataró no està signat
ni per l’arquitecte Puig
i Cadafalch ni pel
propietari Joaquim Coll
i Regàs. Ho signen
Antoni Maria Gallissà
com a arquitecte i
Pedro Comas, que
signa la instància com
a professional de la
construcció.

S’ha dit que es tracta d’una llicència d’obres de reforma de façana i que amb
això es va fer tota la casa fent servir un artilugi administratiu defraudador. No
és cert. El text diu literalment: “Expediente sobre permiso para reformar total-
mente las casas números 55 y 57 de la calle Argentona” . És cert que també
hi ha un títol que diu “Reformas de fachada” però si es mira bé l’expedient aixòEsbós de la casa Coll i Regàs, 1897 Projecte definitiu de la casa, 1897

Permís d’obres de la Casa Coll i Regàs



no vol dir altra cosa que fixació d’una nova alineació. Una mala lectura ha
creat l’equívoc i ha fet suposar intencions inexistents.

La instància la presenta “Pedro Comas Rosselló, albañil”, que consta com a
“interesado” en data 12 de maig de 1897. L’informe tècnic és de 21 de maig de
1897. La Comissió de Foment ho tramita a 24 de maig de 1897 i fixa la nova
alineació reculada 25 centímetres respecte l’alineació antiga. L’acord del per-
mís d’obres és de la sessió de l’ajuntament de 28 de maig de 1897. La comu-
nicació de l’acord a l’interessat és de 28 de juny de 1897.

La casa Coll i Regàs va ser un edifici projectat i dirigit per l’arquitecte Josep
Puig i Cadafalch (és una incògnita si l’amic Gallissà hi va tenir alguna partici-
pació en la direcció com va ocórrer en els Quatre Gats) per a l’industrial
Joaquim Coll i Regàs.



2.2. Memòria arquitectònica

Descripció física

Dimensions
La casa Coll i Regàs és una edificació entre mitgeres. La seva façana amida
11 m i la seva profunditat estricte és de 25 m, als quals cal afegir una galeria
posterior i el terrat sobre el soterrani amb el cos lateral de la cuina en una pro-
funditat complementària de 7,5 m més. En resum, 25+7,5=32,5 m.

La parcel·la disponible era molt més fonda. Va ser ocupada pels jardins de la
casa i per un cos amb el pou i els safareigs que no s’ha conservat.

Referència catastral de l’inmoble

Dades catastrals

Cartografia catastral



Si comparem aquestes dimensions amb les de la casa de cos tradicional del
Maresme es pot dir que 11 m de façana és una mica superior al doble cos
tradicional i que la profunditat de 25 m excedeix molt de l’habitual, que pot esti-
mar-se entre 12 i 14 m. L’únic que podria recordar la disposició de la casa
tradicional és la situació de la cuina en un cos posterior lateral sobresortint, en
planta baixa, de la façana interior pròpiament dita.

Nombre de plantes
L’edifici presenta planta soterrani, planta baixa lleugerament elevada respecte
la rasant del carrer per tal de poder ventilar el soterrani, planta pis i planta
golfes, sota els pendents de les cobertes. Hi ha, a més, una torratxa.

Degut al natural pendent del terreny on s’assenta l’edificació i a l’alçament de
la planta baixa, la planta soterrani esdevé planta baixa per la cara posterior, de
manera que el terrat queda elevat i calen unes escales (dos trams simètrics a
la manera imperial) per accedir al jardí. Es dedueix que la planta soterrani
ocupa els 25 m de profunditat de l’edifici més els 7,5 de l’annex de la galeria,
cuina i terrat.

L’altura de les plantes és diversa. El soterrani presenta una alçada lliure de sòl
a forjat de 2,5 m. La planta baixa de 4,65 m. La planta pis de 4,30 m. La planta
golfes un mínim d’1,5 m i un màxim de 6 m.

Estructura
Observada des de la distància de 100 anys transcorreguts des de la seva con-
strucció es pot dir que la casa Coll i Regàs presenta sistemes constructius
tradicionals. Però al seu dia algunes de les seves disposicions estructurals
havien de ser novetat. Així, per exemple, cal remarcar que tota la planta soter-
rani sosté el forjat del pis i tota l’obra superior amb pilars de ferro de fundició i
jàsseres metàl·liques de gelosia, configurant un espai diàfan només inter-
romput per les parets de suport de la torratxa que travessen tot l‘edifici. Cal
remarcar que tots els forjats horitzontals i les jàsseres a ells adscrites són
bigues metàl·liques, amb soleres ceràmiques en els espais singulars i amb
revoltons en els espais de servei. Per contra, les cobertes inclinades són sus-
tentades per encavallades de fusta. Així doncs, Puig i Cadafalch alterna sàvia-
ment aquell criteri erroni dels constructors finiseculars de mantenir la fusta en
tot l’edifici i d’introduir el ferro en l’últim forjat i en els remats superiors, perquè,

segons una opinió de l’època, el ferro no es
podriria mai.

La resta pot considerar-se dins els criteris dels sis-
temes constructius tradicionals; murs d’obra
ceràmica de diversos gruixos segons la seva fun-
ció. En tot val la pena d’assenyalar la presència de
columnes de marbre amb les seves bases i
capitells amb missions estructurals, fet no gaire
usual a l’interior de la casa particular. És necessari
ressaltar la personal disposició per salvar les
grans llums de les obertures als murs portants
amb jàsseres horitzontals sustentades pels acar-
tal·laments esglaonats dels propis murs, sense
arcs.

Per salvar els 11 m de l’amplada del
solar, la disposició estructural pre-
senta una crugia de 3,3 m de llum
perpendicular a la façana i que dis-
corre entre aquesta i la caixa de la
torratxa. Tota la resta queda resolt
en crugies paral·leles a la façana
sobre murs portants travessers en
dimensions diverses segons les
necessitats de la distribució: 4’5,
3’7, 5’55, 3’9 i 5’8 m respectiva-
ment. És remarcable la crugia cen-
tral de 5,55 m, que conté l’escala
interior i el pati de llums, introduït
per les necessitats de ventilar i il·luminar les habitacions interiors. Aquest pati
conté una claraboia sobre el sostre de la planta baixa, sustentada mitjançant
un sistema de bigues enjovades i cartel·les emergents dels propis murs
perimetrals portants. La tribuna de la façana al carrer es sustenta sobre quatre
cartel·les de pedra.

Encavallada de fusta

Pilars de ferro i jàsseres
metàl.liques



Material i tractaments
Els materials estructurals son els
murs ceràmics, els forjats de bigues
metàl·liques amb soleres planes o
revoltons, els pilars de fundició, les
columnes interiors de marbre, les
columnes exteriors de pedra cal-
cària (tribuna), la mateixa pedra al
sòcol de la façana al carrer i als
ampits, brancals i timpans de les
obertures exteriors, les encaval-
lades de fusta de les cobertes i la
teula àrab de cubrició.

Els materials d’acabat son els
mosaics hidràulics, les rajoles
ceràmiques de revestiment, llises o
amb relleus, el ferro forjat, els mar-
bres, els estucats i esgrafiats de
paraments, la fusteria amb treballs
de talla, els vitralls emplomats, les
pintures de sostres, etc. Molts dels
components dels materials d’acabat
son de disseny exclusiu per a la
casa Coll i Regàs. Altres són materi-
als del mercat col·locats en sàvies
combinacions particulars.

Anàlisi arquitectònica

L’espai
La casa Coll i Regàs es planteja com la residència unifamiliar d’un industrial
tèxtil afortunat en una disposició de cases entre mitgeres a l’eixample de
Mataró. En aquestes condicions prenen molta importància les façanes, la del
carrer i la interior, però sobretot, allà on cal veritable esforç compositiu és en
l’interior, especialment en la planta baixa.

L’acotada amplada de la parcel·la obliga a una edificació profunda que hauria
resultat sòrdida si l’arquitecte no hagués introduït el pati central, a manera d’un
impluvi on no hi plou. La gran claraboia sobre el pati central confereix a aquest
el caràcter d’espai exterior protegit. La casa s’organitza al voltant del pati. D’ell
arrenca l’escala al pis, similar als palaus gòtics.

La casa Coll i Regàs presenta un pla axial compositiu, principal i longitudinal al
bell mig de la parcel·la (i del pati) i es pot considerar un altre pla axial, secun-
dari i transversal pel mig del pati. La disposició dels jocs de dobles columnes
ho evidència. Queda determinat doncs, un eix central ascendent en llur con-
fluència de la mateixa manera que els plans compositius de la nau principal i
del transsepte determinen l’eix del cimbori en l’arquitectura romànica tan apre-
ciada i estudiada per Puig i Cadafalch. La referència romànica dels jocs de la
doble columna de secció cilíndrica amb les seves bases i els capitells d’in-
spiració romànica ho evidencien així. Però la composició de la casa Coll i
Regàs no es una transcripció directa de la disposició del temple romànic,
perquè no ho pot ser, ja que són objectes arquitectònics molt distints. Tampoc
la nau es tal en la casa Coll i Regàs sinó una seqüència d’espais més de sen-
tit gòtic que de claredat romànica, espais que es comuniquen a traves de les
grans vidrieres que perforen els murs portants en seqüències diafragmàtiques
(gòtic civil). Els passos són resolts com a forats dins de forats. Això, la llum
central i la policromia de vitralls i rajoles ens transporta a referències del trac-
tament de l’espai andalusí, versió hispànica de la construcció islàmica.

Les referències històriques anotades fins aquí, i encara d’altres que podrien
afegir-s’hi en tractar la composició i ornamentació de la façana principal podria
induir a pensar que la casa Coll i Regàs no sigui altre cosa que un compendi
de criteris arquitectònics de diverses procedències sense personalitat pròpia.

Detall ceràmic

Teules àrabs de la coberta

 



No és tal, ja que es tracta d’un producte arquitectònic plantejat i resolt en ell
mateix, que respon amb eficàcia als seus condicionants específics. Si es fan
referències a l’arquitectura històrica (romà, romànic, gòtic, andalusí o flamíger)
és pel coneixement que es té de la formació, estudis i inquietuds de Puig i
Cadafalch i per constatar com aquests trets es reflecteixen en la seva obra.

Josep Puig i Cadafalch, l’arquitecte, arqueòleg, historiador i polític no deixa
mai de ser arqueòleg, historiador i polític en fer d’arquitecte. Les seves obres,
la casa Coll i Regàs en concret, són simultàniament un producte arquitectònic,
una lliçó d’història i una proclama política. En altres paraules, es podria dir que
els seus edificis manifesten una tradició cultural, la voluntat de pervivència
d’una cultura i les possibilitats de projecció d’una nació.

Lluís Domènech i Montaner demanava als seus conciutadans un esforç per
aconseguir una arquitectura autòctona. Elies Rogent en va posar les bases.
Josep Puig i Cadafalch sabia que
no es podia improvisar, partir del no
res. Havia de partir de Roma, de la
Mediterrània, del fervor romànic, de
la civilitat gòtica, del refinament
islàmic... fer-se seves les constants
històriques de l’ordre, de la clare-
dat, del sentit unitari de l’espai inte-
rior, del tractament íntim de la llum,
del valor expressiu de l’estructura.
Ho va aconseguir, per mostra la
casa Coll i Regàs.

Les façanes
Hi ha dues façanes, la principal
(carrer) i la interior (jardí). Són dues
façanes distintes perquè es van
concebre amb objectius distints.
Mentre que la façana posterior és
només la manifestació de l’edifici
cap enfora, la façana del carrer
havia de manifestar altres coses: la

posició social del propietari, la fun-
ció de l’arquitectura en la transfor-
mació i dignificació de la ciutat, l’es-
perit creatiu autòcton i el renaixe-
ment d’una cultura secular.

Per això la façana posterior es pre-
senta en la seva puresa constructi-
va i la seva composició equilibrada
mentre que a la façana del carrer,
mantenint l’ordre i la puresa com-
positives, apareixen ornamentacions
resoltes amb materials nobles:
pedra, ferro forjat, esgrafiats,
ceràmica, etc. 
Es pot apreciar el sentit de l’horit-
zontalitat, present per la socolada
de pedra, el ràfec superior i la motl-
luració intermèdia acusant els for-
jats interiors. També són de notar el
domini del ple sobre el buit, la sime-
tria, la galeria superior ritmada, la ubi-
cació de l’escultura exclusivament en els elements arquitectònics estructurals:
columnes, capitells, mènsules, arcs i timpans. Ni la torratxa de coronament ni
els vessants de la coberta interior són apreciables des del carrer. Són referèn-
cies llunyanes només apreciables des de punts estratègics.

Segons la façana principal, la casa Coll i Regàs és una casa amb tribuna, amb
totes les connotacions socials que això implica. Dita tribuna però, no és pròpia-
ment una tribuna, sinó que es tracta d’un balcó cobert, un pretext per remarcar
simultàniament la posició social del propietari i les possibilitats expressives de
l’arquitecte. Després de diversos intents, sempre amb la tribuna central, Puig i
Cadafalch entén que la tribuna de la casa Coll i Regàs ha de ser l’element de
referència de tota la composició.
La casa Martí (els Quatre Gats) també tindrà una tribuna, de la mateixa man-
era que la casa Ametller, però sempre seran tribunes en una façana, mai un
element que les defineixi. La dimensió de la casa Coll i Regàs no permetia unaFaçana principal

Façana posterior



façana amb una tribuna afegida. La casa i la tribuna són una sola cosa, un
delicat retaule, un joc de clarobscurs, un equilibri de riquesa i art.

Referir-se a la façana de la casa Coll i Regàs evocant les cases gremials fla-
menques és considerar-la superficialment. Si bé és cert que es poden establir
certs paral·lelismes formals, no deixa de ser més casual que premeditat. Més
enllà de les constants compositives històriques de l’arquitectura catalana, les
referències estilístiques de llur decoració cal cercar-les en el flamíger autòcton,
un estil que potser mai va arribar a produir-se tan esplendorós com hauria
pogut ser. Altrament només és un referent, ja que l’escultor s’encarregarà de
fixar-ho cronològicament.
Altres temes, com el frontó esglaonat i els materials policroms, ja havien entrat
en el repertori arquitectònic català.

Arts aplicades

Afortunadament la casa Coll i Regàs ha arribat fins els nostres dies amb la
major part, per no dir tots, els tractaments superficials i la decoració. Ara,
encara es pot apreciar el sentit espacial original de la seva arquitectura que no
depèn només dels volums i la composició, sinó també dels materials, poli-
cromies i textures dels paraments. A la casa Coll i Regàs concórren gran vari-
etat d’oficis, cada un dels quals aporta no només la seva tècnica especifica
sinó també la seva creativitat personal, tot dirigit sota les ordres de l’arquitecte,
que n’assegura l’harmonia. 

L’escultura en pedra, el ferro forjat, els estucs i esgrafiats, els mosaics, la
ceràmica, la fusteria, la vidrieria, la metal·listeria, el mobiliari, les làmpades...
combinant productes industrials del mercat amb d’altres de disseny propi dig-
nifiquen i signifiquen façanes, paraments interiors i l’espai.

Josep Puig i Cadafalch, almenys en les obres de la seva primera etapa, manté
estable el seu equip de col·laboradors, encara que sovint no es tingui la certe-
sa documental de quins van ser els qui actuaren en cada obra concreta. Fa
servir els seus coneixements però també els exigeix una perfecció i una
actuació artística de manera que es pot dir que els edificis de Puig i Cadafalch
(i en general de tot el Modernisme)  no serien els que són sense l’estol dels
artesans que hi participaren.

• Pedra
Eusebi Arnau i Masart (Barcelona 1863-1933),
l’escultor que juntament amb Josep Llimona rep-
resenta el punt culminant de l’escultura mod-
ernista, fa la major part de la seva obra aplicada a
l’arquitectura. És un dels habituals de Puig i
Cadafalch. Ja és documentat a la casa Martí, i
seguirà per la casa Amatller en tota la producció
arquitectònica de l’arquitecte.
Format en el taller que Lluís Domènech i
Montaner i Antoni Gallissà organitzaren a l’anome-
nat Castell dels Tres Dragons (Restaurant del
Parc de la Ciutadella, Exposició de 1888) con-
tribueix amb el seu art a enaltir l’arquitectura dels grans creadors modernistes.

L’obra d’Eusebi Arnau a la casa Coll i Regàs es manifesta plenament en la
bella façana principal i és present en alguns elements interiors. Fins i tot tota
la motlluració exterior de brancals, timpans, arcs, cartel·les i gelosies presen-
ten tanta perfecció com els elements vegetals que els completen i, no cal dir,
les figures.
Cal destacar l’emblemàtica “filosa” o filadora del timpà de la porta d’accés que
ha esdevingut un dels símbols de la ciutat de Mataró, representació del treball
tèxtil. L’acompanyen altres símbols; la papallona del cuc de seda, l’aranya
filadora, el gat domèstic jugant amb el cabdell de llana...
L’altra figura emblemàtica present a la façana és la imatge de la prosperitat,
amb el peu sobre la roda alada del comerç i oferint el corn de l’abundància.

El tema vegetal s’inspira en el bosc mediterrani proper: alzines i roures,
falgueres, pitosporus i la flor trilobulada del cotó.

• Forja
El treball de forja és present en les dues grans reixes de la façana principal i
en la barana de l’escala. És un treball mixt que combina la forja amb la planxa
embutida, més apta per a la filigrana de la decoració floral. Aquí apareix també
insistentment el tema de la flor del cotó per deixar clar d’on procedeixen els
recursos. El treball recorda el que ja s’havia fet a la reixa del passatge del
Patriarca a la casa Martí.

Detall de pedra de la façana



Sovint s’atribueixen els treballs de forja de l’obra
de Puig i Cadafalch a l’artesà M.Ballarin de
Barcelona. 
Tot i això, a la reixa del passatge del Patriarca de
la casa Martí hi ha encastada d’origen una pla-
queta on es llegeix: “Andrés Montserrat. Fonollar,
13. Barcelona”. Ambdós artesans figuren entre els
anunciants del “Anuario para 1907” de la
“Asociación de Aquitectos de Cataluña”. Atès que
els treballs de forja i repujat dels Quatre gats i de
la casa Coll i Regàs es poden atribuir a la mateixa
mà, mentre no apareguin documents probatoris
en contra, s’atribuiran ambdós a Andreu
Montserrat.

•Mosaics hidràulics
Els mosaics hidràulics són coneguts des de mit-
jans del segle XIX. Era un material modern,
econòmic i eficaç, que permetia la policromia
d’una manera fins llavors desconeguda. La gran
qualitat del producte fabricat amb calç hidràulica
(d’aquí el nom que perviu malgrat que posterior-
ment es va fabricar amb ciment blanc) de pro-
cedència francesa fa que els paviments antics

d’aquest material s’hagin conservat en molt bon estat. Mataró en va ser un
centre productor (casa Coll). Els mosaics hidràulics permeten ser concebuts
com a grans catifes amb les seves sanefes. La indústria esperonava la creació
de nous models i els arquitectes trobaren un camps abonat per palesar la seva
creativitat, per singularitzar cada una de les seves obres i, dins de l’obra, cada
una de les seves dependències.

L’elecció del model de cada dependència es fa atenent la resta de la deco-
ració, especialment els arrambadors ceràmics. A la galeria i al terrat apareix un
gran marc de mosaic hidràulic unitari per als dos àmbits, de manera que sem-
blin un de sol esbatanant la gran vidrieria. Dins del marc de quatre peces de
mosaic hidràulic (i en tot el vol per fora) hi ha un paviment ceràmic premsat de
malla hexagonal.

El mosaic hidràulic apareix també
en els replans de les escales,
encerclat per la pedra d’Ulldecona
dels graons.

•Esgrafiats
La casa Coll i Regàs presenta
esgrafiats tant en la totalitat de la
façana principal com a l’interior en
paraments verticals i sostres. La
tècnica de l’esgrafiat no representa
una novetat (com ho eren els

mosaics hidràulics) perquè era coneguda i empra-
da d’antic i molt difosa entre els segles XVI-XVIII.
Havia entrat en desús però, el modernisme la
recupera esplendorosament, no tant per omplir
paraments buits sinó per donar-los-hi  una textura i
una vibració cromàtica.

La façana principal de la casa Coll i Regàs és un
mur amb portes, finestres, tribuna i galeria.
Domina el mur massís al qual se li ha aplicat un
motiu decoratiu petit i repetit que no altera el seu
caràcter de mur. El mur és esgrafiat, però només
el mur. La tribuna va revestida de ceràmica perquè
quedi clar què és el mur i què no ho és.

A l’interior ja és diferent. Els esgrafiats es dis-
tribueixen amb missions decoratives, enriquint els

espais i combinant amb altres tècniques i materials: ceràmica, vidrieria, etc. La
tècnica de l’esgrafiat bicrom es combina amb acabats policroms “a seco”,
gairebé sempre en tons pàl·lids, sense estridències.

Als forjats, sovint apareix combinada la tècnica de l’esgrafiat amb l’aplicació de
ceràmica en relleu.

Detall de forja d’una finestra

Detall d’un mosaic hidràulic

Detall d’esgrafiat

Detall d’esgrafiat en sostres


