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0. PRÒLEG 
 

La idea d’aquest treball va sorgir de fer una recerca dels edificis 
modernistes a les rodalies de Barcelona, fora de la ciutat comtal.  
 
 Després d’analitzar diverses ciutats, vàrem pensar que Terrassa tenia un 
gran patrimoni corresponent al tombant del segle. Alguns dels edificis més 
destacats són el Teatre Principal, el Gran Casino, l'Arxiu Tobella (antic magatzem 
Farnés), l'Institut Industrial, el Mercat de la Independència, la Farmàcia Albiñana 
(antiga confiteria de la vídua Carné), el Magatzem Torras, els vapors Amat, 
Marcet i Ros, la Masia Freixa, la Casa-Museu Alegre de Sagrera, etc.   
 
 La ciutat de Terrassa doncs té un gran patrimoni arquitectònic i és 
important que aquest continuï viu, aquest és un dels objectius fonamentals de la 
nostra proposta. 
 
 L’edifici objecte d’estudi és la Casa Museu Alegre de Sagrera, ja sigui per 
la simetria de la seva façana, com per la seva situació dintre del centre de 
Terrassa. Aquest edifici representa, amb molta claredat, el desenvolupament 
industrial i les evolucions de la societat d’aquesta ciutat.  
 
 Tot i que la seva estètica no és tan espectacular com la de La Masia 
Freixa creiem que aquest edifici té una gran riquesa cultural i arquitectònica amb 
unes estances dignes de ser esmentades. La persona encarregada de fer les 
reformes modernistes de la Casa-Museu és el Sr. Melcior Vinyals, Arquitecte 
Municipal de Terrassa. 
  
 Partint d’aquest punt, realitzarem el nostre treball fent un estudi en 
profunditat de recerca històrica de l’edifici i més endavant, una anàlisi de 
semblances i diferències amb el nostre edifici de les diverses edificacions 
significatives d’aquest període. 
 
 El primer pas va consistir en un treball de recerca pels arxius i Museus 
de la ciutat: Museu de Terrassa, Urbanisme, Arxiu Històric Comarcal i Arxiu 
Tobella per tal de conèixer la història i la situació del nostre edifici dintre d’aquest 
període. 
 
 A partir d’aquestes dades i amb l’ajuda de publicacions relacionades amb 
el tema, hem anat entenent tant el moviment cultural, econòmic i social, que  
 

 
 
s’estava desenvolupant en aquell moment, l’evolució històrica dels seus 
personatges i edificis, així com les tècniques constructives emprades a l’època. 
 
 En aquest arxiu hi ha molt poc suport gràfic de l’edifici, però el suficient 
com per dur a terme la tasca que ens proposem. Utilitzant els plànols de l’arxiu 
com a guia de referència i amb la posterior comprovació i verificació de mides per 
a un correcte i acurat aixecament gràfic, iniciàrem el projecte. Es a partir però, de 
la presa de dades per mitjà de l’aparell topogràfic, que s’ha realitzat un 
aixecament basat en punts reals de les façanes. Això també ens ha permès poder 
dur a terme una modelització tridimensional de la pell de l’edifici.  
 
 Tota aquesta feina queda reflexada en aquest treball, que està 
estructurat en diferents parts. Primer  introduïm una visió global del modernisme 
i a continuació, fem un petit resum sobre la situació de la ciutat a l’època per 
anar-nos centrant, cada cop més, a l’entorn on Melcior Vinyals es desenvolupava. 
 
 La resta del treball ha consistit en la realització d’un estudi sobre l’estat 
actual de l’edifici i el seu respectiu aixecament gràfic per mitjà de diferents 
mètodes (els quals detallarem en el contingut), on no només ha estat important 
reflexar en els plànols les mides de l’edifici sinó dotar-lo del caràcter que aquest 
ens transmet. Per a fer això, ha estat bàsic entendre l’edifici, la seva construcció, 
evolució i entorn. 
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Vistes de la façana des de la part inferior i superior del  C/Fontvella  

1. DADES DE LA CASA MUSEU ALEGRE DE SAGRERA. 

• Dades bàsiques de l’element. 

 
Denominació:  Casa Alegre de Sagrera 
Municipi:  Terrassa 
Comarca:  Vallès Occidental 
Localització:  C/ Fontvella núm. 29-31 
Tipologia:  Casa pairal-senyorial 
Època:   Segles XVIII-XX 
Ús primitiu:  Residencial 
Ús actual:  Museu d’ Història Local 

• Dades urbanístiques. 

 
Qualificació urbanística: Equipament cultural(E-1) 
Classificació del sòl: Sòl Urbà 
Plantejament vigent: P.G.O. 1983 
Declaracions monumentals: - P.E. de protecció del patrimoni històric, 
arquitectònic i ambiental de Terrassa, catàleg núm. P3. Terrassa, 1984. 
- Inventario patrimonio arquitectónico español de carácter historico-artístico. 
Provincia de Barcelona. 1979-1980. 
- Inventari del Servei del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 1987. 
 

• Dades jurídiques. 

 
Titularitat: Ajuntament de Terrassa 
Títol d’ adquisició: - Document específic: Escriptura de compravenda 
- Notari: Bartolomé Masoliver Rodenas 
- Data: 30 d’ octubre de 1972 
- La casa annexa a la principal, amb entrada pel carrer Fontvela núm. 31, consta 
de tres plantes. Almenys una d’ elles està habitada per uns arrendataris que no 
tenen cap dret d’adquisició de la finca. La tercera planta, que dóna accés directe 

al que es coneix com a Pis Fontanals, està unida interiorment amb la casa-museu 
Alegre de Sagrera i fa funció de magatzem d’ aquesta. 
- Constitueix una de les seccions del Museu de Terrassa, juntament amb el 
castell-cartoixa de Vallparadís (on es troba el museu central), la torre del Palau i 
les esglésies de Sant Pere. Orgànicament el Museu de Terrassa depèn de l’IMCET 
de l’ Ajuntament de Terrassa, i s’emmarca dins el Departament d’Equipaments 
Culturals i Patrimoni. 
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Vista aérea de la casa-museu Alegre de Sagrera. 

• EMPLAÇAMENT. 

 
El nucli urbà de Terrassa és fruit del creixement a partir de dos nuclis 

relativament propers entre si, tot i que ben diferenciats. En primer lloc, hi ha un 
emplaçament que es remunta a l’època ibèrica, encara que no s’ha pogut 
constatar la continuïtat de l’hàbitat fins avui: és l’indret on es troben les esglésies 
de Sant Pere. Aquestes s’aixequen  damunt un petit espadat, a l’angle on 
s’uneixen els torrents de Vallparadís i el de Monner. Les característiques del lloc 
van afavorir la creació d’un petit poble independent, el de Sant Pere. Prop 
d’aquest lloc, es podria situar el Municipium Flavium Egara del que ara, només 
se’n coneixen restes epígrafes. 
 

Un segon nucli, aquest emmurallat, sorgiria a l’entorn dels castell-palau 
de Terrassa, al marge esquerre de la riera del Palau. Entorn del centre originari 
es va anar produint una expansió urbana que va donar lloc a la creació de la vila 
nova i del Raval. 

 
La casa Museu Alegre de Sagrera es va aixecar al segle XVIII com a casa 

pairal de la família Alegre, prop de l’esmentada muralla que, encara, envoltava la 
vila medieval de Terrassa. Avui, la casa, reconvertida en casa-museu, es troba al 
bell mig del carrer Fontvella, dins el sector que conforma el segon eixample 
vuitcentista de la ciutat. L’origen d’aquest carrer es troba en l’antic camí que 
portava al convent de Sant Francesc, i porta el nom d’una deu d’aigua existent a 
l’indret. En l’actualitat, el carrer constitueix una de les artèries comercials més 
importants de la ciutat, que s’ha vist revitalitzada amb la conversió de l’àrea en 
zona de vianants. 
 

L’entorn edificat de la casa Alegre manté encara bona part dels trets 
característics dels corrents arquitectònics dels segles XVIII i XIX. Es tracta de 
cases unifamiliars entre mitgeres, algunes de grans proporcions i caire senyorial, 
de planta baixa, un o dos pisos i golfes, que contenen botigues a la planta baixa. 
Aquesta harmonia només queda trancada per la construcció d’algun immoble de 
veïns de diverses plantes, edificat en la dècada dels anys setanta. 
 

Cap a mitjan anys seixanta va sorgir la polèmica en plantejar-se un 
projecte que comportava l’enderrocament de la casa Alegre de Sagrera, 
d’indubtable caràcter històric i artístic, i la seva substitució per un nou edifici de 
vivendes. La intervenció no va arribar a dur-se a terme en adquirir l’Ajuntament 

 

  
 
 
l’immoble, l’any 1973, al seu propietari, amb l’ajut econòmic de la Caixa 
d’Estalvis de Terrassa. Després de la intervenció de la Junta de Museus local, es 
va destinar a museu. 
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2. ESTUDI HISTÒRIC.  

2.1 PETIT RECORREGUT PEL MODERNISME CATALÀ. 

 
Per entendre bé l’arquitectura de Melcior Vinyals ens hauríem de situar 

en la seva època i d’aquesta manera podrem entendre les influències que estava 
rebent a causa de la situació social, cultural i política que estava esdevenint a 
Catalunya. 
 

És per això, que hem decidit fer un recull dels trets més característics del 
modernisme que succeí a tot el territori català.  Tot i això, no hem pogut evitar 
centrar-nos en les activitats que es desenvolupaven a Barcelona, ja que era el 
focus més important d’aquest moviment i a causa de la seva proximitat amb la 
ciutat de Terrassa era la que proporcionava una influència més directa a 
l’arquitecte.  
 

2.1.1 INICIS DEL MODERNISME. 
  

El modernisme català és fill d'una societat caracteritzada per les tensions 
socials. 

La societat catalana de finals del SXIX era una societat conflictiva per 
l'existència d'unes condicions de treball difícils i per unes deficients condicions de 
vida. A Barcelona, en els darrers vint anys del segle XIX, la mortalitat superava la 
natalitat, i l'esperança de vida oscil·lava entre els 45 i els 50 anys. La mitjana de 
la jornada de treball en el sector tèxtil era d'unes 70 hores setmanals. La crisi de 
la febre d'or coincideix amb les guerres colonials i la pèrdua de Cuba i Filipines: 
les fàbriques han de tancar o han d'emmagatzemar les mercaderies davant la 
impossibilitat d'exportar-les. Les vagues sovintegen. La crisi de la fil·loxera 
destrueix un dels símbols del creixement econòmic català i una de les grans fonts 
de riquesa: la vinya. L'anarquisme, fins aleshores un moviment romàntic i teòric, 
passa a l'acció directa: atemptats amb bombes contra el capità general Martínez 
de Campos (l'exèrcit), el Liceu (la burgesia), el de Canvis Nous pel Corpus 
(l'Església).  
 
 Barcelona, entre 1860 i 1897, va passar de 190.000 a 350.000 
habitants, de fet l'Exposició Universal del 1888 volia significar, precisament, que 
Barcelona havia assolit el caràcter de ciutat moderna. 

 
 Catalunya era en aquells moments una de les nacions amb més 
conflictes d'Europa.  
  
 Una societat, tanmateix, menestral, conservadora i provinciana que, a 
cops de vagues i atemptats, d'Exposicions Universals i d'Eixamples, de revistes 
com L’avenç, Joventut i pèl & Ploma, de Teatres íntims i associacions 
wagnerianes, buscarà el camí de la modernitat i de l’europeisme. 
 La  burgesia començà a modernitzar-se: jugaven al frontó, i anaven a 
patinar i al velòdrom. Rusiñol i Casas van ser dels primers a passejar-se amb 
bicicleta per la ciutat.  
  
 Malgrat aquestes frivolitats, la burgesia continuava sent conservadora, 
tradicional i religiosa. El burgès català era un “menestral enriquit” com el definiria 
Rusiñol o un típic senyor Esteve com ens el descriu a l'Auca: home de seny, 
mesura, ordre, honradesa. puntualitat i perseverança.  
  
 Aquesta societat catalana doncs, no era encara prou moderna, però ho 
era suficientment per generar, gràcies a la seva pròpia dinàmica, un fort impuls 
de modernització. 

• L'actitud modernista. 
 
El primer significat de modernisme no es corresponia amb cap estil, sinó 

amb una actitud i no serà fins al 1893 , quan els modernistes catalans 
s'orientaren cap a postures simbolistes, que el modernisme es convertirà en 
moviment.   
 El modernisme és l'actitud d'aquella generació que volia situar la cultura 
catalana al nivell de la cultura europea del moment i que volia modernitzar totes 
les fibres del país.  
  
 Aquests  acceptaven tot allò que era modern pel sol fet de ser-ho. 
No és un estil perquè no es pot reduir a unes constants formals ni a uns criteris 
estilístics comuns. És un procés de transformació de la cultura catalana que es 
dóna entre el 1881 i el 1906, i que representa el pas d'una cultura regional i 
tradicionalista a una cultura nacional i moderna.  
 
 La finalitat del modernisme és la recerca de modernitat: vol crear una 
cultura cosmopolita, sense renunciar, a la pròpia identitat, busca la modernitat 
partint d'allò que és autòcton. 
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 L'actitud modernista vol alhora, conservar un passat amb una identitat i 
cultura i renovar.  
 
 No ens ha d'estranyar, doncs, trobar Joan Maragall escrivint articles 
reaccionaris al Diario de Barcelona i Jaume Brossa predicant doctrines anarquistes 
des de L'Avenç;  Ambdós estaven al servei del catalanisme. Des d'aquesta 
perspectiva podem afirmar que el modernisme és un episodi més en la 
configuració d'una nacionalitat i en la consolidació d'una nova burgesia, com ho 
havia estat abans la Renaixença, i com ho seria després el noucentisme, 
modernisme i nacionalisme doncs, són indestriables.  

• El camí cap a la modernitat. 
 
Catalunya accedeix a la modernitat per tres vies principalment: 

 
 En primer lloc, mitjançant tot allò que ve de París. Tot arriba de París i 
en traducció francesa, allò que París ignora, Catalunya ho desconeix, d'allò que es 
parla a Catalunya, és perquè s'ha posat de moda a París. 
 
 En segon lloc, per mitjà de la iniciativa privada. A Barcelona l'Eixample 
surt de la iniciativa privada (quasi no hi ha cap edifici monumental); el Palau de 
la Música fou construït per subscripció; la Sagrada Família, amb donacions i 
almoines i l'Hospital de Sant Pau, gràcies a un llegat. 
 
 L'art modern només podia néixer a Barcelona, no hi havia art oficial, ni 
patrimoni reial, ni medalles, ni encàrrecs burocràtics, però hi havia una demanda 
que li marcava uns límits bastant clars, es podia  fregar l'erotisme o l'anarquisme, 
però sense passar-se, perquè els valors fonamentals, la religió, la moral, els 
costums sexuals establerts eren inqüestionables. Es podia ser modern, però dins 
d'un ordre. 
 
 Finalment, a través del suport d'una classe mitjana de metges, 
enginyers, advocats i dels fills de bones famílies que esdevenen  els principals i 
minoritaris consumidors de béns culturals moderns, ells són els qui compren les 
revistes, qui van a les representacions del Teatre Íntim  i es fan socis de la 
Wagneriana, entre altres coses. 
 

• Els precedents (1881-1888).  
 
El modernisme català apareix entre 1892 i 1893, però com ja hem dit, 

l'actitud modernista és anterior. El terme modernista és usat per primera vegada 
en un article de “L'Avenç” del 15 de gener de 1884, i el concepte de modernista 
es pot aplicar perfectament a la primera època de la revista (1881-1884) i a un 
cert nombre d'escriptors relacionats amb aquesta (Josep Yxart, Narcís Oller, 
Apel·les Mestres, Valentí Almirall...). 
 
 Aquests però, encara no formaven un grup cohesionat, no tenien 
consciència de realitzar cap missió històrica, ni tenien el modernisme com a únic 
tret distintiu. 
L’Avenç, substituïa, el Diari Català (1879-1881) de Valentí Almirall, i va ser 
fundat per un grup d'adolescents, d'entre setze i disset anys, encapçalats per 
Jaume Massó i Torrents, seguidors del catalanisme progressista i rebutjats, per 
tant, pels tradicionalistes de la Renaixença.  
 
 Aquests, manifestaven unes actituds caracteritzades per la voluntat de 
regeneració cultural , i de recerca de modernitat, tot i que tenen encara un 
desconeixement total de les avantguardes del moment. 
 
 Aquesta primera època de L 'Avenç va servir, sobretot, per aplegar un 
grup d'artistes 
(Casas, Rusiñol, Tamburini, Clarasó) al costat del catalanisme i del progrés. 
 
 L'altre component clau, és la revisió dels conceptes bàsics de 
l'arquitectura i les arts decoratives duta a terme, a la dècada de 1880, per Lluís 
Domènech i Montaner (1850-1923) i Josep Vilaseca (1848-1910).  
 
 Ambdós arquitectes reaccionen contra l'arquitectura de signe romàntic i 
arqueologista, es pronuncien a favor d'un eclecticisme progressista, i defensen la 
renovació tècnica de l'arquitectura i un nou concepte d'ornamentació.  
Des de la perspectiva d'aquest nou llenguatge eclèctic i colorista s'han d'entendre 
les primeres obres de Gaudí: la casa Vicens (1883-1888), el Capricho de Comillas 
(1883-1885), els pavellons de la finca Güell (1884-1887. Són obres molt 
vinculades a les noves formulacions de Domènech i Montaner i Vilaseca, com ho 
reflecteix l'acurat disseny dels més petits objectes. I l’interès en l'artesanat i en el 
procés de fabricació. 
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 A tot això hem d'afegir la seva particular interpretació del gòtic, com es 
reflecteix en el palau Güell (1886-1888), on els arcs apuntats de l'entrada 
esdevenen parabòlics. 
 
 L'Exposició Universal del 1888 celebrada a Barcelona tanca aquest 
període, els seus pavellons, edificats en els espais resultants de la demolició de la 
Ciutadella, reuneixen tots els 
estils. Però són l’Arc de Triomf -de maó vist d'estil neomudèjar- de Vilaseca, 
l'Hotel Internacional -al passeig de Colom- i el cafè-restaurant de l'Exposició, de 
Domènech i Montaner, els millors exponents del nou eclecticisme, considerat com 
el precedent immediat del modernisme. 
 
 L'edifici del cafè-restaurant, que pren com a referència l'Editorial 
Montaner i Simón (1880), és el primer d 'un seguit de mansions acastellades, 
amb merlets i torres de l'homenatge, que van proliferar durant les dues dècades 
següents (és el cas de Bellesguard  de Gaudí, o el castell de Santa Florentina , de 
Domènech i Montaner). 
 
 En clausurar-se l'Exposició, el cafè-restaurant  va quedar inacabat i 
l’alcalde el va voler enllestir; en va assumir la responsabilitat Domenech i 
Montaner, que, juntament amb Antoni M. Gallissa, va instal·lar el seu taller 
d'arquitecte en el castell. El taller va ser una molt bona escola pel 
desenvolupament, la recuperació, la millora i la transformació d 'uns oficis 
artístics que s'aplicarien a l'arquitectura i a l’ interiorisme.  
 
 La col·laboració entre artesans i arquitectes era un intent de crear 
situacions similars a les d’un taller medieval: el retorn al treball col·lectiu gremial 
podria servir d’antídot per a l’amenaça del sindicalisme del moviment obrer 
organitzat.  
 
 El nou llenguatge arquitectònic i l'impuls que van rebre els oficis artístics 
posen de manifest, que a Catalunya existia una preocupació per la relació art-
indústria que venia de lluny, com ho demostra l'existència d'un Cercle Artístic i 
Industrial (1861). 

2.1.2 CONSOLIDACIÓ DEL MODERNISME. 
  
Hi ha una sèrie de factors que foren claus per a la consolidació del modernisme 
com les transformacions que va experimentar L'Avenç a la seva segona etapa 

(1889-1893) que van esdevenir l'òrgan del modernisme català.   Pompeu Fabra 
es va incorporar al grup i va difondre la campanya de normalització ortogràfica.  
 
 També La Vanguardia, a través del seu crític d'art Raimon Casellas, 
aposta per les noves tendències, continua la campanya modernista tot defensant 
les novetats importades de París per Rusiñol i Casas, divulga els principals actes i 
comenta l'estrena parisenca d'Ibsen, Strindberg, Hauptmann... 
 
 En tercer lloc, el paper de Joan Maragall al Diario de Barcelona, on amb 
les seves publicacions remouen la vida cultural del país. 
Tot i ser d’ideologia conservadora, s’expressa amb la típica actitud modernista 
expressant un rebuig al passat, i apostant per  l'obertura a totes les novetats pel 
simple fet de ser-ho. 
Finalment, la figura de Santiago Russiñol i el seu grup, amb les festes 
modernistes de Sitges.  
Rusiñol s’instal·là a Sitges al 1893; comprà Can Falua, i hi traslladà la seva 
col·lecció de ferros.  
  
 Es la relació entre l'artista i Sitges, la causa que la vila adquirís un gran 
protagonisme en el desenvolupament del modernisme. 
 
 El 10 de setembre de 1893, amb motiu de la inauguració oficial del Cau 
Ferrat, se celebra la segona festa modernista. L'acte no hauria tingut gaire 
transcendència si no s'hagués inscrit dins d'una campanya organitzada i conscient 
en pro de la modernització.  
La Vanguardia va parlar de l'esdeveniment dos dies seguits, i Maragall en va fer 
una crònica favorable al Diario de Barcelona. 
  
 Un darrer factor acabarà de donar l'empenta definitiva a aquest procés 
de modernització. El desig de molts fills d'aquesta burgesia  de ser artistes i 
poetes de professió. Aquesta opció no entrava en els designis d 'uns pares que 
confiaven que els fills continuarien al capdavant de l’empresa familiar: a més, fer 
d'artista no es considerava una ocupació seriosa, corresponent a una categoria 
social més baixa. 
 
 L'estratègia per superar l'oposició paterna i el rebuig de la seva classe 
social consistí en transformar la professió en vocació: optaven pel camí de l'art 
perquè s'hi sentien cridats per una veu interior; la seva era una opció espiritual, 
quasi un sacerdoci.  
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 Aquesta imatge de l’artista vocacional va plaure a la burgesia, que va 
acollir de bon grat les “ovelles negres” de les respectables famílies burgeses. Els 
artistes entenien l'art per l’art, i el creaven al marge de la retribució econòmica, 
sent aquestes doncs, d’un valor incalculable, pagable per una minoria.  
 
 Comparada amb Espanya, Catalunya era dinàmica, inquieta, vital, i la 
seva burgesia era una burgesia moderna, però no consumia prou, Els artistes 
l’acusaven de no ser prou moderna. Poc a poc s’anà creant  un sentiment de 
contrarietat que va fer sorgir una consciència de grup que es reconeixia com a 
modernista. Si les transformacions en L'Avenç van desencadenar el procés, la 
festa modernista de Sitges del 1893 en va ser la culminació. 

• Modernisme i nacionalisme. 
 
Una de les dimensions inseparables del modernisme era el nacionalisme. 

 
 Catalunya estava molt avançada en comparació amb Espanya, però gens 
respecte  Europa. La causa era, aquesta vinculació amb l’Espanya. Si volia ser 
moderna de debò li calia ser autònoma, això implicava un replantejament de les 
relacions amb la societat espanyola. El modernisme esdevenia, així, la principal 
justificació del nacionalisme; era una forma de catalanisme. 
 
 La causa de la decadència de Catalunya era, la pèrdua del caràcter propi, 
i la seva suplantació per la del caràcter castellà. Calia recuperar el caràcter genuí, 
i aconseguir la incorporació a les societats capitalistes avançades. Calia, una 
obertura a les influències europees: calia modernisme. 
 
 Tots aquests plantejaments generaven una sèrie de contradiccions que 
permeten explicar les dues grans tendències del nostre modernisme.  
 
 Per una banda teníem la tendència esteticista (representada pel grup de 
Rusiñol), era la que creia que una de les idees per retrobar l'autèntica catalanitat 
era la de  retornar a la terra. La terra però és el component més local, immòbil i 
permanent de tota mentalitat. S’introdueix com a base de la modernitat doncs, 
un factor essencialment estàtic.  
 
 I per l’altre, la tendència Vitalista (representada pel grup de l’Avenç), 
aquesta defensava que calia desvincular-se de la societat espanyola ja que era 
difícil crear una cultura cosmopolita mantenint el pes del passat. Per aconseguir 

això calia per una banda la defensa conservadora de la tradició, i per l’altra 
l'acceleració del canvi. 
 
 La dualitat semblava insalvable. Els modernistes parlaven de ruptura 
amb el passat i tenien els ulls posats en les societats que ja havien forjat una 
cultura progressista.  
Els catalanistes, per contra, miraven cap al passat, idealitzant  l’època medieval, 
segurs de trobar-hi els orígens d'un renaixement català.  

• L'arquitectura nova. 
 
 En arquitectura, els arquitectes més destacats (Domènech i Montaner, 
Puig i Cadafalch, Gallissa, Bassegoda), eren dirigents  del moviment catalanista 
conservador. Eren  entusiasmes medievalistes, amb un gran interès pel que és 
local i pel patrimoni històric, i  proposaven la creació d'una “nova escola catalana” 
capaç de definir un estil català modern, d'afermar la tradició i de retornar a 
Catalunya aquelles condicions d'autonomia que podrien fomentar de nou una 
cultura pròspera. 
 
 No ens pot estranyar, doncs, que la premsa modernista (L 'Avenç, pèl & 
Ploma) no parlés gairebé mai d'esdeveniments arquitectònics,  en canvi, sí que ho 
feia la premsa catalanista (La Renaixença, La Veu de Catalunya). 
 
 Aquest tipus d’arquitectura proporcionava la reivindicació dels estils 
Romànic i Gòtic.  
 El gòtic era el que recordava el passat més gloriós i el que s'adequava 
millor a la nova burgesia urbana, es recuperà el gòtic civil de les cases pairals o 
dels castells feudals per respondre a la demanda creixent d'una Barcelona que 
s'eixamplava. 
 
 Es tractava de revivificar els ideals de l’art gòtic  mitjançant les noves 
possibilitats de la tecnologia moderna, es volia crear una arquitectura que parlés 
d'una cultura autònoma i nacional i que recreés la imatge idealitzada d'una 
noblesa catalana il·lustrada. 
 
 En aquests moments de formació i consolidació del modernisme, la 
burgesia no s'atrevia encara a invertir en una casa l'estil de la qual era mal vist 
per la tradició catalanista. Precisament, les obres més importants dels nostres 
arquitectes modernistes s’aixecaran quan el moviment estigui en la seva fase de 
dissolució. 
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 El mateix Gaudí (1852-1926), que combina l'originalitat estilística amb 
una ideologia molt conservadora, i que és modernista no per l 'ús de formes 
modernes sinó per la utilització moderna de sistemes tradicionals, té ara una 
etapa de poca creativitat. 
 
 Feu el palau episcopal d’Astorga (1889-1893) una reinterpretació 
fantasiejada del gòtic;  El col·legi de les Teresines, (1888-1889), on al ser ja 
començat per un mestre d’obres desconegut, només hi deixà imprès el seu segell 
personal a les reixes, la ceràmica, la forma d'arc fals de les finestres, els merlets 
que la façana i el corredor d'arcs parabòlics que envolta el celobert. 
 
 La poc imaginativa Casa de los Botines (1892-1893), a Lleó, construïda 
per a uns clients d'Eusebi Güell, i  l'absis (1891-1893) de la Sagrada Família.  
 
 Totes aquestes obres desentonaven en el moment de màxima intensitat 
modernista; per això la premsa ni en parlava, de Gaudí (i no pel tòpic del geni 
incomprès).  
L'activitat de Domènech i Montaner es reduí al palau Montaner (1889-1896) i 
Josep Puig i Cadafalch (1867-1957) estava fent d'arquitecte municipal a Mataró.  
Josep Domènech i Estapà (1858-1917), que amb l'Acadèmia de Ciències (1883) 
se'ns revelava com un futur líder modernista, va mantenir després una actitud 
ambigua de signe pre-modernista, com es palesa en l'edifici de la Catalana de 
Gas (1893-1895), al Portal de l'Angel barceloní, o al Palau de Justícia (1887-
1898), fet amb la col·laboració d'Enric Sagnier.  
 
 Dins la tendència més neogòtica cal citar la casa Pascual i Pons (1890-
1891) de Sagnier, i el col·legi de Jesultes de Sarrià (1893-1896) de Joan 
Martorell. Autor també de l'edifici neoclàssic de la Santa Cova (1894) de Manresa. 
 
 Al marge del modernisme, els arquitectes més sòlids foren Francesc 
Mariné (1845-1902), autor del col·legi dels Escolapis de Sarrià; Salvador Viñals 
(1847-1926), el més prolífic de tots i autor de la presó Model de Barcelona (1888-
1904), i Gaietà Buïgas (1851-1919), conegut pel monument a Colom de 
Barcelona i per la casa Comellà de Vic. 
 
 
 

2.1.3 ELS DARRERS ANYS DEL MODERNISME (1899-1906). 
 
 Cap a la fi del segle, la burgesia començà a ser receptiva a la literatura 
en català, a causa del convenciment de la superior modernitat de tot el que era 
català sobre el que era espanyol. 
 
 El nucli que millor representava aquest canvi en l’evolució del 
modernisme era el que es reunia a la cerveseria d’Els Quatre Gats, ubicada als 
baixos de la casa Martí de Puig i Cadafalch, al carrer de Montsió,  segons el model 
del Chat Noir de París.  
 
 Allà es reuniren la vella generació modernista (Rusiñol, Casas, Utrillo), la 
nova generació (Pichot, Nonell, Canals) i els més joves (Picasso, Casagemas, 
Opisso). 
 
 S’hi feien tot tipus d’activitats, com ombres xineses, vetllades musicals, 
representacions de titelles per a infants a càrrec de Juli Pi, exposicions de cartells 
i dibuixos, concursos literaris. La seva aportació més interessant va ser la de 
cohesionar la nova generació d’artistes joves. 
 
 Al tombant de segle, el modernisme fou progressivament substituït pels 
postmodernistes (El Rovell de l’Ou, els Negres), el noucentisme i les primeres 
avantguardes (fauvisme, expressionisme, cubisme). 
 
 El terme modernisme va quedar, a partir del 1900, circumscrit a les 
obres que seguien la moda Art Nouveau, quedant reduït a un estil decoratiu, 
façanes mobles, cortines, gerros, joies, anuncis... 
 
 Tot s’omplia de motius modernistes els vestits  de brodats i puntes, els 
edificis d’esgrafiats vitralls i mosaics, els mobles de formes orgàniques i 
marqueteries de variat cromatisme. 
  
Convertit en una moda el modernisme perdé aviat els seus senyals d’identitat i es 
dissolgué en els nous corrents estètics. 
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• La dissolució del modernisme.  
 
 El modernisme, fruit de la crisi de les relacions de l’intel·lectual-artista 
amb la societat industrial que el nodreix, va veure com, entre el 1899 i el 1906, 
alguns dels seus protagonistes claudicaven davant del catalanisme tradicionalista 
i conservador.  
 
 Massó i Torrents, a la Desil·lusió (1900), critica el passat modernista; 
Casellas, a Els sots feréstecs (1901), ens parla del fracàs de l’intel·lectual 
modernista que s ‘havia cregut capaç de reformar la societat, el mateix Joan 
Maragall, que havia creat amb el comte Arnau el mite de l’intel·lectual 
modernista, renuncia a aquest i se sotmet al catalanisme de la Lliga; Rusiñol es 
dedica, a Aranjuez, a pintar jardins decadents i Casas es dedica a satisfer el gust 
del consum de la burgesia.  
 
 Ser modern significa, ara, si més no per als joves burgesos catalanistes, 
anar a exposicions i concerts, ser wagnerià, seguir la moda de París, portar els 
cabells a la romana, un barret d’ales amples i un llibre sota el braç, i llegir 
joventut. Un objecte era modern en funció dels seus elements ornamentals.  
 
 Davant d’aquesta trivialització modernista començaren a sorgir les 
avantguardes. Eugeni d’Ors des del seu Glossari, seguia predicant un 
modernisme, però supeditat, a la política de la Lliga Regionalista: és el que 
s’anomena noucentisme, una mena de modernisme dissenyat per una de la 
burgesia de la Lliga. Aquesta submissió fou l’acta d’enterrament del modernisme. 
 

• L’arquitectura modernista. 
 
 L’arquitectura modernista triomfa quan la burgesia, que es qui paga les 
obres va assimilar el moviment com a una moda. En aquell moment destacaren 
fonamentalment tres personatges, 
Lluís Domènech i Montaner, que es mantingué fidel als principis eclèctics que 
havia formulat a l’inici de la seva carrera. Aquest integra harmònicament 
arquitectura i arts aplicades, i ho aconsegueix envoltant-se dels artesans més 
qualificats del moment, que aportaran a la seva obra una decoració molt rica.  
 

 Sovint es limita a ornamentar elements arquitectònics estàndards, com 
el sostre de la sala del Palau de la Música, que resol amb revoltons revestits 
d’elements ceràmics i centrats per una extraordinària claraboia.  
 
 De les seves obres cal recordar la casa Thomas (1895-1898); l’Hospital 
de Sant Pau (1901-1930); la casa Navas de Reus (1901), obra modèlica del 
modernisme i un dels conjunts més rics d’arts aplicades; la fonda España (1902-
1903); la casa lleó Morera (1903-1905); el Palau de la Música Catalana (1905-
1908); la divertida bústia de Ca l’Ardiaca (1902), i la casa Fuster (1908- 1910). 
Josep Puig i Cadafalch (1867-1957) fou el més decididament polític i el qui millor 
va interpretar la renovació arquitectònica propugnada per Domènech i Montaner. 
Aquest planteja tota la seva actuació en clau catalanista. Això explica el seu 
neogòtic, modernista, i  noucentista alhora.  
 
 Els seus estudis sobre l’art medieval català li van proporcionar un 
profund coneixement dels sistemes de construcció i d’ornamentació del romànic i 
del gòtic. La seva militància nacionalista (fou anomenat President de la 
Mancomunitat el 1917) és indestriable de la seva visió nostàlgica dels estils 
medievals.  
 
 Són obres d’aquest moment: la casa Martí (1895-1898) -seu dels Quatre 
Gats-, màxim exponent d’una arquitectura catalanista arrelada a la tradició 
gòtica, amb una adaptació d’elements forans com el mirador,(inspirat en el gòtic 
flamíger) i els arcs apuntats del gòtic alemany. Es creia que una arquitectura 
catalana autènticament representativa hauria d’assimilar formes nòrdiques al 
servei de la diferenciació amb Castella. 
 
 Puig i Cadafalch restaura la casa Amatller (1898-1900), on reinterpreta 
un palau propi del gòtic civil europeu; fa la casa Terrades (casa de les Punxes) 
(1903-1905), amb les seves torres circulars de procedència francesa; el palau del 
baró de Quadras (1904-1906); el casal Garí (El Cros) d’Argentona (1898-1899); 
la casa Macaya (1901); el rosari monumental (1901) de Montserrat; les caves 
Codorniu (1904) de Sant Sadurní d’Anoia; la casa Coll i Regàs de Mataró (1897-
1898), i la fàbrica Casarramona (1911). 
 
 També assimila altres influències com el neobarroc de la casa Trinxet 
(1904) i el neoplateresc de la casa Serra (1903-1907) . 
 
 Antoni Gaudí i Cornet és l’arquitecte que investiga la capacitat expressiva 
de les dificultats constructives de la pedra i el maó, i que s’obsessiona pels 
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problemes tècnics de la resistència de materials, avançant cap a una línia de 
recerca plenament abstracta en l’àmbit formal. 
 
 Des del 1887 col·labora amb Gaudí el seu amic Francesc Berenguer i 
Mestres (1866-1914). Plegats faran el Celler Güell a Garraf (1888-1890), que 
confirma el trencament amb l’historicisme i on destaca la rotunditat en la 
utilització de l’arc parabòlic i el disseny magistral de la porta d’accés, i la façana 
interior del Naixement de la Sagrada Família, temple al qual es dedicarà del 1883 
al 1926. 
 
 Francesc Berenguer farà pel seu compte el santuari de Sant Josep de la 
Muntanya a Barcelona (1910-1914) i la casa-museu Gaudí al palau Güell (1904-
1905). 
 
 Des del 1893 col·labora amb  Joan Rubió i Bellver (1871-1952), amb ell 
restaura la catedral de Mallorca (1903-1914) i construeix la casa Calvet (1898-
1899), el parc Güell (1900-1914), la torre Bellesguard (1900-1909) i la colònia 
Güell a Santa Coloma de Cervelló.  
 
 A la cripta de l’església de la colònia, hi trobem el Gaudí més intuïtiu i 
experimental: amb una planta que no respon a cap tipologia existent , destaquen 
la diversitat i el contrast de materials (maó, pedra basàltica, ferro, ceràmica i 
vidrieres) i les extraordinàries solucions constructives (unes columnes arcaïtzants 
sorgides de la naturalesa, que responen a unes calculades exigències de pes i de 
resistència). 
 
 Per fer els càlculs de les tensions, Gaudí penjava del sostre, i de cap per 
avall, una maqueta feta amb roba i cordills, i uns saquets de perdigons de pes 
proporcional a la càrrega que havia de suportar cada punt, que li marcaven 
l’estructura mecànica de l’obra; fotografiava aquest muntatge, i amb la foto a 
l’inrevés acabava de dibuixar o pintar l’estructura de l’edifici. 
 El fet de concentrar-se en la construcció tradicional de pedra va fer que 
Gaudí s’allunyés dels plantejaments de l’arquitectura moderna. El mateix Rubió i 
Bellver construirà la casa Golferichs (1900-1901), la casa Roviralta (Frare Blanc) 
(1903-1913), la casa Pomar (1904-1906) i la capella de la Universitat Industrial 
(1927-1931). 
 
 Des del 1906 col·labora amb Gaudí, Josep M. Jujol i Gibert (1879-1949), 
que li aportarà una línia més intuitiva i plàstica, un nou concepte de fantasia i el 
collage. Jujol va fer la botiga Mañach (1911), la torre de la Creu (torre dels Ous) 

(1913-1916) a Sant Joan Despí, l’església de Vistabella (1918-1923), la font de la 
plaça d‘Espanya (1928-1929) i l’ascensor (1913) de la casa Farreras del 
c/Mallorca 284, i va participar amb Gaudí en el parc Güell, en la remodelació de la 
casa Batlló (1906- ?) i en la construcció de la casa Milà (la Pedrera) (1906-1910). 
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 Màquina de vapor 

2.2 SITUACIÓ CRONOLÒGICA. 

• La Terrassa industrial. 
 
 Existeix un fet històric que resulta imprescindible per entendre la realitat 
present de Terrassa: El fenomen de la industrialització al voltant del tèxtil. La 
revolució industrial, que, en opinió dels historiadors es desenvolupà a Anglaterra 
entre 1750 i 1850 va permetre la substitució de l’antic règim econòmic pel 
capitalisme actual. S’ha d’entendre com un conjunt de transformacions que es 
registraren paral·lelament en el camp de la demografia, l’agricultura, la 
tecnologia, el transport i el comerç, i que donaren com a resultat el pas del treball 
a domicili a un sistema industrial de producció (mecanització de la producció i 
concentració de la mà d’obra). 
 
 El signe més reconegut de la Revolució Industrial és la Màquina de 
vapor. Aquest invent proporcionava una font d’energia inanimada que suplia amb 
avantatge la d’origen humà, animal o hidràulic. La capacitat que tenia aquesta 
màquina d’aprofitar l’energia calorífica alliberada pel carbó explica que a partir de 
1830 el paisatge d’àmplies zones de Catalunya constatà un canvi: El perfil d’una 
xemeneia i el seu fum, esdevingueren una constant fins a la darreria dels anys 
vint del nostre segle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• La definició de la ciutat. 
 
 La població de Terrassa a l’època contemporània mostra l’evolució 
característica d’una gran ciutat industrial en la qual el creixement demogràfic ha 
anat sempre íntimament lligat a les etapes d’expansió econòmica. Des del SXIX, 
la indústria Terrassenca ha atret mà d’obra procedent de zones menys 
desenvolupades de Catalunya i de la resta de l’estat Espanyol. El període comprès 
entre 1950 i 1970  va ser el de més gran augment de la població, ja que va 
haver-hi una gran arribada d’emigrants. El creixement especulatiu i caòtic 
d’aquesta època ha fet de Terrassa una ciutat invertebrada geogràficament i 
socialment i amb greus dèficits d’equipaments.             
 
 La configuració de Terrassa com a ciutat no pot entendre’s al marge del 
seu particular medi físic i de l’empenta industrial. Les rieres i els turons han 
esdevingut obstacles a superar per una ciutat que, al industrialitzar-se cercava 
nous espais. 
 
 Terrassa sempre ha estat una ciutat amb una tradició tèxtil llanera, però 
no podem pensar en una estructura suficientment consolidada fins a l’aparició 
d’un gremi de paraires al SXVI i no va ser fins al SXVIII que es va consolidar una 
classe empresarial moderna capaç de formar una indústria llanera sòlida. 
Terrassa es va especialitzar en la producció de teixits de qualitat, cuirs de llana, 
“panyetes”, mussolines......amb la voluntat de desplaçar les importacions 
estrangeres i guanyar el mercat espanyol. 
 
 L’impuls definitiu que va fer de Terrassa un gran centre llaner va ser 
entre 1830 i 1875 quan la indústria tèxtil va substituir les velles màquines 
manuals per la nova maquinària moguda per energia inanimada que s’estava 
imposant a la resta d’Europa. 
 
 L’escassetat dels recursos hidràulics, va impulsar als industrials 
Terrassencs a ser pioners en la utilització de la força del vapor com a font 
d’energia. L’any 1829 Pablo Bosch i Escuder & Co fabricants de tèxtils de llana 
inauguraven el primer vapor de Catalunya i de l’Estat Espanyol. Al començament 
del SXX es comptaven a Terrassa una quarantena de vapors. 
 
 Els vapors consistien en un conjunt d’edificacions industrials que tenien 
la producció d’energia centralitzada en una màquina de vapor. El propietari del 
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vapor llogava les naus als diversos fabricants perquè hi instal·lessin la seva 
maquinària i poguessin així utilitzar l’energia generada per la màquina. 

L’estructura arquitectònica típica dels espais productius era la nau 
industrial rectangular d’una sola planta. Edificada amb totxo, hi destaquen els 
amplis finestrals que responien a la necessitat d’il·luminació natural i que se 
succeeixen entre les pilastres que actuaven com a punt de suport de les 
encavallades que sostenien la teulada. 
 
 Des de 1829, es va veure a Terrassa com les fàbriques es construïen 
dins la trama urbana, especialment entre l’antic i petit nucli urbà i l’estació dels 
ferrocarrils del Nord (1856) tot barrejant-se amb els magatzems, les residències 
burgeses, les cases d’obrers, els edificis públics, els comerços, els teatres i els 
casinos. 
 
 Els fets més destacats que provocaren que Terrassa  esdevingués un 
centre industrial llaner de primer ordre foren, per una banda la seva situació 
geogràfica i per l’altra la capacitat d’adaptació i resposta dels empresaris locals. 
 
 La plana del Vallès esdevingué un marc privilegiat per a la indústria 
llanera gràcies al hidràulics (excepte Terrassa) i a unes excel·lents comunicacions 
ja que hi atravessava la línia Saragossa-Barcelona que permetia rebre matèria 
primeres com el carbó britànic i les llanes Aragoneses o Castellanes i també 
exportar els productes elaborats i per l’altra 
 
 Els industrials, anomenats també Vaporistes es preocuparen de la 
defensa corporativa dels interessos llaners. 
 
 Terrassa va veure aparèixer entitats com l’Institut Industrial (1873) La 
Caixa d’ Estalvis de Terrassa (1877) el Banc de Terrassa (1881) i la Cambra de 
Comerç (1881) a l’interior de les quals la burgesia terrassenca, fabricants i 
propietaris agrícoles vetllaven pels seus negocis particulars, pel desenvolupament 
econòmic i per l’articulació de la ciutat. 

• La vida al voltant de la fàbrica. 

 
 El sistema fabril va anar substituint la vella producció artesanal i la 
societat es polaritzà en dos grans grups, La burgesia que eren els que invertien el 
capital i prenien el timó de la producció, i el Proletariat, que treballava a la fàbrica 
per un salari. 

 
 Les condicions de vida i treball d’obrers i patrons eren força diferents, la 
fàbrica era l’únic indret on les seves vides s’encreuaren. Van caldre molts anys de 
reivindicacions, lluites i diàlegs per escurçar la gran distància que separava les 
condicions de vida d’uns i altres. 

• L’economia terrassenca.  

 
 La fàbrica, l’Estació i el Magatzem constituïen a l’època dels vapors els 
tres eixos al voltant dels quals girava tota l’activitat tèxtil.  
 
 A l’estació del tren (ferrocarrils del nord) arribaven el carbó pels vapors i 
la llana o el cotó. La fàbrica era el centre bàsic de producció, i el magatzem, 
l’espai noble per excel·lència. Aquí l’industrial tenia les seves oficines, i posava a 
la venda els seus productes. El cicle concloïa de nou a l’estació, on les 
mercaderies sortien cap al seu destí final. 

• El govern de la ciutat.  

 
 Terrassa, que en el darrer terç del SXIX s’havia consolidat com a centre 
industrial de primer ordre, va rebre el títol de ciutat l’any 1877. El seu govern 
s’articulà bàsicament al voltant de l’Ajuntament que ha estat des de llavors ençà 
en mans de liberals conservadors, republicans, catalanistes, franquistes i 
socialistes. En alguns períodes de la història el poder a Terrassa s’ha impartit al 
marge d’aquesta institució política per exemple en l’època en que la ciutat es va 
moure sota l’influencia d’Alfons Sala. Malgrat que mai tingué cap càrrec en el 
consistori, fou l’eix vertebrador de la vida política terrassenca durant una llarga 
etapa. 

• Un segle de fàbriques. 

 
 Les grans plantacions realitzades als EEUU i la invenció de l’esborrador 
de Whitney que mecanitzà el  meticulós procés de treure el cotó de la planta, va 
provocar la irrupció massilla del cotó a la fi del SXIX. La llana era la fibra reina en 
el món tèxtil, la seguia el lli que és una fibra d’aspecte brillant i escorredís de 
tacte fresc, i després el mateix cotó que es cultivava en algunes àrees 
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 Vapor Aymerich, Amat i Jover. Arquitecte: LLuís Muncunill 

mediterrànies. Finalment hi havia el cànem o la seda destinada a les classes 
socials altes. 
 
 La llana es teixeix des de temps molt antics. A l’edat mitjana es van 
introduir dues innovacions que van facilitar enormement el procés tèxtil. Ens 
referim a la roda de filar que va anar substituint poc a poc a la filosa i al teler 
horitzontal, que va desbancar el vertical.  
 
 El producte que s’obtenia era un teixit bast que d’una forma molt 
dispersa es produïa a les cases on s’alternava amb les feines agrícoles. 
Acostumava a ser una professió per dones. 
 
 La situació va canviar amb l’aparició de la indústria del drap fi a Flandes 
vers el segle XII, que es traslladà cap al segle XIV a ciutats Italianes, 
especialment a Florència. La indústria del drap fi era sinònim de potència, s’havia 
de tenir un bon sistema d’organització i finançament ja que depenia de, la 
importació de la llana de qualitat i l’exportació dels teixits Poc temps després la 
producció de drap fi es traslladà al Nord d’Europa com Anglaterra, Holanda i Nord 
de França.         
 
 És en el context de la producció del drap fi realitzada per els industrials, 
considerats l’aristocràcia del tèxtil on hem de situar la indústria de Terrassa. 
 
 El vapor Aymerich Amat i Jover de Terrassa és l’obra més emblemàtica 
d’aquest sector industrial a Catalunya. Les seves dimensions i la seva qualitat de 
construcció expressen alhora la potència econòmica i el gust refinat dels seus 
propietaris que pertanyien a una burgesia benestant i culta que caracteritzà 
Terrassa a principis del S XIX. 
 
 Quan es va inaugurar la fàbrica s’hi va instal·lar un procés complet 
d’el.laboració tèxtil, en el que es feien totes les operacions llaneres. La totalitat 
del treball tèxtil que es feia encara avui es subdivideix en tres grans sectors que 
sovint formen tres tipus d’indústries diferents:  Els filats , Els teixits, i els 
Acabats. Aquests processos abans s’havien fet a mà, i amb l’adveniment de la 
industrialització es van anar mecanitzant.  
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• L’art i la cultura a la ciutat. 
 
 A Terrassa, com a la majoria de les segones ciutats catalanes, es 
practicava una arquitectura arrelada a la tradició al marge dels coneixements 
teòrics que es formulaven a les acadèmies. 
 
 L’escola de mestres d’obres de Barcelona. L’any 1850, va originar la 
formació de nous titulats amb una concepció més amplia de l’arquitectura. Per als 
nous mestres d’obres, el coneixement dels estils històrics i la posterior aplicació, 
implicava la diferència entre l’arquitectura culta i la popular.  
 
 L’Escola d’Arquitectura de Barcelona va facultar l’aparició dels 
Arquitectes Superiors, que són els que van determinar l’eclosió de l’arquitectura 
catalana en els anys del canvi de segle.  
 
 Poc a poc s’anà passant d’una arquitectura popular feta pels mestres 
d’obres, on predominava sobretot la funcionalitat Ex can Amat al carrer de St. 
Pere.(l’única referència decorativa eren els bells esgrafiats i simples elements 
ornamentals, motllures i cornises extrets directament de la còpia dels repertoris 
clàssics) a una arquitectura d’estil. 

• Arquitectura industrial i estil. 

 
 La reforma del Cercle Egarenc (al carrer de St. Pere) va ser encarregada 
al prestigiós arquitecte Barceloní Jeroni Granell i Mundet, per l’industrial 
terrassenc Pascual Sala (1877). Es la primera obra, projectada i construïda 
segons les normes constructives de l’eclecticisme arquitectònic. 
 
 Curiosament, en lloc dels edificis públics o l’arquitectura domèstica, van 
ser els magatzems industrials, (una nova tipologia arquitectònica molt arrelada a 
la ciutat) els edificis amb més referències cultes i estilístiques construïts a 
Terrassa a la segona meitat del SXIX.  
 
 Els magatzems tenien una doble funció, el de propi magatzem i el de 
centre des del qual es comercialitzaven les manufactures on rebien els viatjants i 
els clients. Tots estaven ubicats en l’eix que anava de l’estació del Nord al centre 
de la ciutat, camí obligat per tots aquells viatjants que arribaven a Terrassa en 
ferrocarril.  
 

 Lluís Muncunill, pocs mesos després d’instal·lar-se a Terrassa presentà 
un projecte de magatzem per a Alfons Sala al carrer de Puignovell, un edifici 
eclèctic que ara ja restaurat és el registre de la propietat.  
 
 Una altra mostra d’arquitectura industrial seria el magatzem Ventayol 
creat al 1892 al carrer del Nord, vagament inspirat amb l’arquitectura plateresca 
Espanyola. 
 
 Les fabriques eren un capítol a part, al costat de l’edifici que albergava la 
màquina de vapor “la mula” s’agrupaven sense cap ordre preestablert, les naus 
industrials o quadres.  
  
 Aquestes naus estaven cobertes senzillament amb un teulat a dues 
aigües sobre un simple embigat de fusta, i es dividien en diferents trams de uns 5 
metres d’amplada que es coneixien popularment com a “casals”. Eren unes 
construccions senzilles sense cap preocupació tècnica ni estilística. 
 
 A la dècada dels vuitanta però, alguns mestres d’obres començaren a 
incorporar alguns elements procedents de l’arquitectura de repertori  en les 
façanes de les naus industrials que donaven a carrers importants. Un exemple 
seria la Quadra Boix i Garcia, situada a la plaça del Teatre, i projectada per el 
mestre d’obres Jaume Comerma Torrella. En aquest edifici, una àmplia cornisa 
dissimulava les cobertes, un frontó triangular cobria l’accés principal i pilastres 
adossades i motllures al voltant de les finestres, donant un aire clàssic al conjunt. 
  
Aquest tipus d’intervencions però no eren comuns, i les naus industrials es 
continuaven construïnt segons la funcionalitat, deixant tots els possibles jocs i 
combinacions dels repertoris formals dels estils històrics.  
 

• Arquitectura industrial i modernisme. 
 
 Arquitectes i mestres d’obra gaudien d’una gran llibertat a l’hora de 
projectar els seus edificis industrials, aquestes circumstàncies van ser les que van 
facilitar que Lluís Muncunill, desenvolupés la més espectacular arquitectura 
industrial catalana en els anys del modernisme. 
 
 Muncunill, format ja a l’escola d’ Arquitectura defineix una tipologia 
d’edificació que arribarà a totes les necessitats de la indústria, des del disseny de 
la nau fabril o quadra, fins al magatzem l’habitatge o l’església. Una tipologia 
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integrada a la trama urbana amb la lògica del seu creixement. Ell és, sense dubte 
la gran figura de l’arquitectura del moment.   
 
 Destacaren a Terrassa també altres arquitectes com Melcior Vinyals o 
Antoni Pascual Carretero. 
 

• La conservació de patrimoni. 
 
 Amb la Renaixença apareix el desig de recuperació de la pròpia història. 
En la última dècada del segle XIX comencen a aparèixer a Terrassa les primeres 
inquietuds sobre la salvació del patrimoni col·lectiu: La creació de museus, 
l’adequació de les esglésies de St. Pere... Els que ho proporcionaren foren els 
intel·lectuals de la ciutat i algun industrial. 
 
 La revista “La Sembra” al 1906 on es descrivia l’estat llastimós del 
campanar de Santa Maria i un mosaic primitiu que havien descobert, i l’estat del 
retaule de St. Miquel conservat a la església de St. Miquel. 
 
 Puig i Cadafalch estigué treballant en aquestes descobertes així i com 
Lluís Muncunill. S’esbossà un projecte de restauració urgent per part de Ferrer on 
es pretenia restaurar ambdues esglésies i habilitar-les com a Museu Municipal. 
Tingueren en totes aquestes accions un paper molt important la Junta de Museus 
creada i algunes institucions com L’Agrupació Regionalista i el centre 
Excursionista que promocionaven una sèrie de visites i conferències per a 
promocionar la restauració.  Sembla però que després d’aquest moment de 
relativa eufòria les excavacions i obres de restauració quedaren semiparalitzades 
fins a 10 anys més tard quan descobriren a Sta. Maria les pintures romàniques 
al·lusives a la vida de St. Tomàs de Canterbury. 

 

• La vida cultural durant el modernisme i noucentisme. 
 
 El modernisme, que es defineix a Catalunya durant la darrera dècada del 
Segle XIX, floreix a Terrassa des dels primers anys del XX, depenent en gran part 
de l’empenta que agafa una entitat de caire polític fortament catalanista- 
L’Agrupació Regionalista – en el moment en que Francesc Pi de la Serra n’és 
elegit president (1901). 

 Aquesta agrupació promovia entre altres, la conferència com a vehicle de 
comunicació. Aquestes eren de caràcter local i popular i tenien com a objectiu 
distribuir la cultura per la ciutadania i aconseguir una major comunicació amb el 
poble.  
  
 Es tractava doncs d’una “Universitat popular”, sense càtedres ni 
professors, amb cursos que trencaven amb l’ensenyança clàssica essent 
espontanis i naturals. El grup promotor d’aquest projecte eren Eugeni d’Ors, Joan 
Llongueras, Rigol, Tobella i el patriarca Joaquim Vancells. 
 
 Les idees de Rosseau i Froebel que s’estaven expandint per Europa, 
defenent un tipus d’educació que apartava els alumnes de les aules apropant- los 
a la natura, també va manifestar-se a Catalunya amb les primera aparició de les 
“Escoles noves.” Aquestes promouen “l’educació total” deixant de banda la 
memorització i prestant plena atenció a les experiències i desitjos del nen. Es 
donà un interès primari als esports, gimnàstica música, treballs manuals, i a 
l’educació per l’art. 
 
 A Terrassa els pensaments de l’escola s’instauraren a diferència de la 
resta de Catalunya, per iniciativa privada en dos escoles diferents “Mont d’Or” i 
“Vallparadís”. Mentre que Mont d’Or era una escola en ple funcionament que es 
traslladà per aconseguir una nova versió pedagògica ,“Vallparadís” era 
promoguda per fabricants Terrassencs que buscaven per als seus fills una 
educació selecta separada de la dels obrers de les  seves fàbriques. 
 
 L’Agrupació Regionalista publicà el setmanari “La Sembra”, obrí una 
escola de dibuix, i creà un cor: L’Escola Coral , que s’inspirà en l’Orfeó Català que 
competia amb altres entitats corals Terrassenques. 
 Paral·lelament a la industrialització desarrollada a l’últim terç del S XIX la 
societat terrassenca visqué el naixement del fenomen de l’Associacionisme 
cultural. Les societats Corals. 
 
 Els Casinos amb els seus Cafès, tertúlies, representacions teatrals, 
ateneus i associacions filantrópiques són les entitats que s’encarreguen del desitg 
associatiu de la comunitat. 
 
 Poc a poc anà apareixent una  tendència a formar grups o nuclis des dels 
quals es fomentaria el modernisme. Ex Les Arts i els Artistes, L’Agrupació Courbet 
i els Evolucionistes. 
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 Les Arts i Els Artistes fóu sense dubte el model més directe del gremi 
d’artistes. Agrupava escriptors com Eugeni d’Ors, Bofill o Carner, músics com 
Pahissa i Taltavull, escultors com Gargallo i els germans Oslé i els pintors Ricard 
Canals, Nonell, o Colom...La finalitat de l’entitat fóu fonamentalment 
cooperativista, l’organització d’exposicions i el sentit per a facilitar les primeres 
passes d’aquests artistes novells. El mateix era per el Gremi d’Artistes que sorgí 
una mica més tard amb els artistes que reuní artistes plàstics músics i escriptors. 
 
 Alexandre de Riquer, el polifacètic artista i escriptor, visità Terrassa 
assíduament i hi introduí els corrents pictòrics simbolistes. També Joan Maragall o 
Adrià Gual deixaren rastre del seu pas per la ciutat. Sens dubte però la 
personalitat més destacada del moment és Joaquim Vancells, un pintor vinculat 
als nuclis intel·lectuals conservadors de Barcelona, el qual ja es pot permetre de 
viure a Terrassa com a professional de la pintura.  
 
 L’aportació de Vancells a la plàstica Catalana consisteix a definir un tipus 
de paisatge de caire simbolista , un paisatge que, més de descriure, suggereix, 
superant la idea paisatgística de Martí i Alzina o dels mestres d’Olot. 
 
 La personalitat de Vancells genera una escola Terrassenca de paisatge. 
És també ell, l’artífex d’una de les experiències teatrals del període de caire 
obertament modernista: La sala “Arts Lucis” a semblança del que eren els 
espectacles-audicions Graner a Barcelona. 
 
 Els límits entre modernisme i noucentisme no són ni tan sols clars en 
arquitectura, creacions com L’Ars Lucis o L’Escola Coral que prenen com a model 
les audicions Graner o l’Orfeó Català de gran contingut modernista es 
converteixen en els graons intermedis entre ambdós moviments. 

• El noucentisme i les seves conseqüències. 
 
 En els anys del noucentisme, Terrassa es convertí en un model utòpic de 
ciutat. Eugeni d’Ors, Joan Llongueras, Joan Palau i Vera, Alexandre Galí 
etc...voldran convertir Terrassa en un mite de germanor entre la indústria i la 
cultura, en un exemple de ciutat ideal. 
 
 La nova Atenes Terrassenca però, no passa de ser una de les utopies 
noucentistes. A la pràctica Vancells i Muncunill segueixen la seva pròpia 
trajectòria i Joaquim Torres Garcia, una de les grans figures del moment, no 
acaba d’integrar-se a la vida ciutadana. Hi ha una sèrie d’artistes que queden en 

l’òrbita d’aquesta influència noucentista però no acaben d’elaborar un llenguatge 
coherent i alternatiu, la mor en molts d’ells i el trasllat a Barcelona de molts 
d’altres debiliten fortament el noucentisme Terrassenc i acaben amb la vida del 
Gremi.   
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2.3 ARQUITECTES DE L’ÈPOCA. 

 
 Existeixen tres personatges clau que destaquen dintre del moviment del 
Modernisme Català, Lluis Domenech i Montaner, que va basar la seva obra 
arquitectònica en el fet de combinar funcionalitat i rigor arquitectònic amb una 
exuberant i acolorida decoració; Josep Puig i Cadafalch, que va representar la 
revisió dels estils històrics, definint tant l’esperit de l’arquitectura com el de les 
arts decoratives, i Antoni Gaudí, per acabar, que va afegir a l’historicisme gòtic, el 
gust per les línies sinuoses de l’Art Nouveau, tot integrant la seva arquitectura en 
un món de simbolisme naturalista. 
Basant-nos en aquest context, es defineixen tres línies fonamentals en les quals 
es va moure el moviment arquitectònic. Però l’existència i l’ampliació del 
moviment be donada també per tots els altres arquitectes que sense els quals el 
Modernisme Català no tindria cap sentit. 
 
 És en aquest context que cal situar la producció de Melcior Viñals i 
Muñoz, l’arquitecte que va adaptar les formes abstractes del modernisme a la 
seva arquitectura.  
 
  A la ciutat de Terrassa, cal incidir en la presència de set arquitectes 
destacables entre els que destaquen: Joan Baptista i Feu, Rafael Puig i Puig, 
Josep Carpinell, Miquel Curet, Ubaldo Iranzo, Lluís Muncunill, Melcior Viñals, 
Pascual Carretero i Josep M. Coll i Bacardí, que van ser els grans protagonistes de 
la remodelació arquitectònica urbanística entre finals del segle XIX i mitjans del 
XX, basada en l’estil modernista. Hi ha arquitectes que mai van arribar a ser 
arquitectes municipals com Joaquím Vancells, però d’altres com Lluís Muncunill o 
Melcior Viñals, van destacar entre d’altres per la seva dedicació professional a 
l’arquitectura pública i monumental. Però malgrat curta intervenció dels 
arquitectes en el càrrec d’arquitectes municipals, entre tots varen poder forjar 
una ciutat adaptada, aleshores, a les necessitats expansives socio-econòmiques. 
Més endavant es mostren, breument, les trajectòries professionals de cada un 
dels arquitectes que varen dissenyar edificacions destacables. 
 
 Cada nom d’arquitecte o mestre d’obres va acompanyat de tres dates 
cronològiques: l’any de naixement, l’any l’obtenció del títol i l’any de defunció.  
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• Una ciutat i sis arquitectes. 
 
Catà i Catà, Enric (1879-1903-1937) 
 

 Arquitecte nascut a Sant Feliu de 
Llobregat amb despatx al carrer d’Ausias 
March de Barcelona, al número 15. Fou 
professor auxiliar numerari de l’Escola 
Superior d’Arquitectura des del 1916. L’any 
1909 guanya el concurs per construir el 
Teatre Principal de Terrassa, juntament 
amb Francesc de P.Guàrdia. 
 
 L’any 1925 guanya, juntament 
amb Eugeni P.Cendoya, el concurs del 
projecte de construcció del Palau Nacional 
de Montjuïc per a l’Exposició Universal de 
Barcelona al 1888, que va dirigir Pere 
Domenèch i Roure. 
 

Coll i Bacardí, Josep María (1878-1907-1917) 
 
 Neix a Barcelona el 23 d’agost de 
1878. Obté el títol d’arquitecte l’any 1907, 
cinc anys després d’haver aprovat l’examen 
de revàlida. L’any 1907 és nomenat 
arquitecte municipal de Sant Pere de 
Torrelló, càrrec que exerceix fins al 1912; 
en aquest any simultaniejà el mateix càrrec 
a Terrassa. Tot i així, Coll i Bacardí no 
resideix a Terrassa fins l’any 1914, primer 
al carrer de Sant Quirze i des de 1915 a la 
casa que ell mateix es va construir a 
l’Avinguda de Jacquard, número 1. Ocupa el 
càrrec d’arquitecte municipal a Terrassa fins 
l’any de la seva mort prematura, el 24 de 
març de 1917. També des del 1915 fou 
corresponsal a Terrassa se l’Associació 
d’Arquitectes de Catalunya. Deixà obra a 
Sant Pere de Torrelló, com la façana  

 
 
principal i capella del Santíssim Sagrament de l’Església Parroquial i l’Escola 
Dominical. 
 
 A l’Hospitalet de Llobregat va reformar la casa del cardenal monsenyor 
Belmonte Pignatelli. A Terrassa destaca la construcció d’edificis de caràcter públic 
com el Parc de la Desinfecció. 
 
Guàrdia i Vial, Francesc de Paula (1880-1905-1940) 
 
 Arquitecte barceloní amb despatx al passeig de Gràcia, número 44. 
Gendre de Lluís Domènech i Montaner, amb qui va col·laborar al seu estudi. Fou 
el coordinador dels artistes que intervingueren en la construcció del Palau de la 
música Catalana. A banda de guanyar el concurs per a la construcció del Teatre 
Principal de Terrassa l’any 1909, juntament amb Enric Catà i Catà, va aconseguir 
també, amb Alexandre Soler i March, el concurs pe a la construcció del Mercat 
General de València, que finalitzaren el 1928. Amplia la casa Thomas dissenyada 
originalment per Domènech i Montaner. 
 
Muncunill i Parellada, Lluís (1868-1892-1931) 

 
 Lluís Muncunill neix a Sant Vicenç de Fals, 
prop de Manresa. Estudia arquitectura a Barcelona i 
obté el títol el 1892. El mateix any es trasllada a 
Terrassa, on aconsegueix la plaça d’arquitecte 
municipal, càrrec que exerceix fins al 1903.  
  
 Muncunill és l’arquitecte més prolífic que ha 
tingut mai la ciutat del Vallès Occidental. La seva 
producció és molt extensa ja que segueix treballant a 
Terrassa fins a l’any de la seva mort, el 1931. 
Muncunill va projectar tot tipus d’edificis: públics, de 
serveis, fabrils i molts habitatges en un període 
cronològic que va de la dècada dels noranta del segle 
XIX fins els anys trenta del XX. El seu estil 
evoluciona des d’una postura inicial situada dins 
l’historicisme del darrer terç del segle XIX fins al 
modernisme, primer influït pel racionalisme de 
Domènech i Montaner i després aconseguint elaborar 
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Plànol del 1934 amb reproducció aproximada i parcial de la 
planimetria del projecte d’eixample de Melcior Vinyals. 

un llenguatge propi definit bàsicament per les formes el·líptiques. A partir de la 
segona dècada del segle XIX s’observa en Muncunill un retorn a l’ordre, marcat 
per la valoració dels elements clàssics. 
 
Pascual i Carretero, Antoni (1863-1903-1928) 

 
 Arquitecte municipal 
provisional de Terrassa des de 
1903, després de la destitució de 
Lluís Muncunill, fins l’any 1906. 
Resideix al carrer de Sant Valentí 
de Terrassa. L’any 1909 se li 
encarrega la confecció d’un plànol 
general de la ciutat. En aquesta 
ciutat va deixar diversos edificis de 
caràcter públic i poca obra 
particular. El 1911 és nomenat 
arquitecte municipal de Sant Boi 
de Llobregat i a partir del 1916 ho 
és del Prat de Llobregat. A 

Barcelona va fundar l’empresa constructora A. Pascual i Cia, que tenia la seu 
social a l’edifici construït per Antoni Millàs i Figuerola l’any 1911 al carrer d’Aribau 
175-177. 
 
Vancells i Vieta, Joaquím (1866-1942) 
 
 El pintor local més destacat de finals de fa dos segles fins a la primera 
meitat del segle XX. Paisatgista, creador de una important escola local d’arts. 
Artista i polifacètic es dedica majoritàriament al disseny d’interiors i de mobiliari, 
però també hi deixa alguns treballs de façana en diversos edificis catalans. L’únic 
edifici que dissenya fou la Confíteria Vídua Carné. Va ser un gran seguidor del 
mestre d’obres Josep Puig i Cadafalch. 
 
 
Viñals i Muñoz, Melcior (1878-1905-1938) 

 Germanastre del prolífic mestre d’obres i 
arquitecte barceloní Salvador Viñals i Sabaté (1847-1877-
1926), al qual substituí en alguns projectes constructius a 
Barcelona, com la Casa Evarist Juncosa de la rambla de 

Catalunya, número 78, o la casa Manuel Verdú, al número 103 del mateix carrer. 
També autor, el 1908, de la casa Antoni Pàmies del carrer Enric Granados, 
número 2, que està rematada per una cornisa molt característica d’alguns edificis 
d’habitatges particulars de l’etapa terrassenca de Viñals. 
 

 Per desavinences amb el seu germanastre es trasllada a Terrassa. L’any 
1906 és nomenat arquitecte municipal interí de Terrassa, plaça que no 
aconsegueix definitivament fins al 1917. El 1909 és nomenat professor auxiliar de 
l’Escola d’Indústries. Fou un arquitecte amb molta producció local, tant d’edificis 
públics com de particulars, sobretot magatzems fabrils i habitatges. 

 L’any 1934 s’aprova el seu Pla General d’Eixample i Reforma Interior de 
Terrassa, que partia del que ja havia presentat l’any 1919. 
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 Imatge exterior del antics edificis de la casa Alegre des de les hortes de Sant Fruitós 

2.4 L’ORIGEN DE LA FAMÍLIA SAGRERA A TERRASSA. 

La família Sagrera era, al segle XVIII una de les famílies benestants de la 
ciutat gràcies als negocis empresos per Joaquim Sagrera, que li van proporcionar 
una notable solvència econòmica. 
 

El capital inicial, però, havia estat acumulat pel seu pare, Anton Sagrera 
qui, tot i tenir com a professió principal la de sabater, ja va encetar alguns 
assumptes econòmics que posteriorment el seu fill ampliaria. Va ser també Anton 
Sagrera qui, entre els anys 1768 i 1783, va anar adquirint els solars de diverses 
cases derruïdes i un hort, anomenat l’ Hort Gran, entre els carrers Fontvella i 
Sant Pere, per aixecar-hi la seva residència familiar. Aquesta masia va ser 
totalment renovada l’ any 1912, per donar-li un aire més urbà, que es va adequar 
a la nova estètica modernista imperant al moment, tot i que es van conservar 
algunes de les primitives estances, principalment aquelles que corresponien a la 
zona més noble de la primitiva residència, les del primer pis. 
 

Joaquim Sagrera va poder remodelar la masia donant-hi un aire més 
senyorívol. Diversos documents permeten datar amb tota exactitud el moment en 
que es van dur a terme aquestes obres de reforma i embelliment interior de 
l’immoble. Joaquim Sagrera va morir el 3 de maig de 1825.   

• La Casa Sagrera al segle XVIII. 

 
Pel que fa a l’exterior, unes fotografies fetes abans de la reforma 

modernista mostren que es tractava d’un conjunt d’edificis de caire divers. 
L’edifici principal corria paral·lel al carrer Fontvella, i segons comentaris de 
l’època, la façana principal que donava a aquest carrer estava decorada amb 
esgrafiats considerats dels més interessants de la ciutat. Les esmentades 
fotografies mostren com també la façana posterior, almenys una part, disposava 
d’uns esgrafiats que resseguien els diferents finestrals que s’obrien al llarg de les 
tres plantes, seguint una disposició molt regular d’estil neoclàssic. Uns dels 
edificis laterals estaven destinats a les tasques pròpies d’una masia i a 
dependències de la fàbrica dels Alegre. Aquest conjunt edificat donava a un hort 
conegut com a les hortes de Sant Fruitós. 

 
Després de la defunció de Joaquim de Sagrera, la propietat va passar al 

seu fill Tomàs, qui va contraure matrimoni amb Ramona Amat. L’ any 1872,  
 

 
 
l’herència familiar havia passat ja al fill d’ aquesta parella, que havia 

rebut el nom de l’ avi, Joaquim, tot i que l’ usdefruit de la propietat va restar en 
mans de  
 
 
la seva mare fins al moment de la seva mort l’ any 1877. Joaquim Sagrera i 
Amat va enllaçar amb la família Palet a través del seu matrimoni amb Maria Palet 
i Palet amb qui va tenir una única filla, Mercè, que heretaria el patrimoni l’ any 
1901. 
 

No consta que durant aquests anys que abracen tot el segle XIX, la casa 
hagués estat objecte d’ alguna reforma de consideració que pogués haver alterat 
de forma significativa la imatge que ens aportava l’ inventari descrit el 1825. Cal 
ressenyar però, el permís concedit a l’ esmentat Joaquim Sagrera, l’ agost del 
1874, per tal d’ obrir una porta i una finestra a la façana de la casa que donava 
al carrer Fontvella. 
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 La vila de Terrassa a finals del s.XVIII amb la casa Sagrera a primer terme 
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 Secció de la casa Sagrera a principis del s.XVIII. Façana del carrer Fontvella 

1 2 

8 7 

4 

5 6 

3 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Entrada (perxes, taulell per penjar peces de draps de llana...) 
2- Cuina amb tot tipus d’olles, cassoles i paelles de coure. 
3- Rebost i pastador amb pastera. 
4- Quarto del mosso amb rebostet i celler amb botes de vi. 
5- Cambra dormitori amb capella-oratori. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Sala principal-rebedor. 
7- Despatx. 
8- Quarto principal amb requartó. 
9- Golfes: Quarto del blat o graner i magatzem de mobles vells. 
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• Les reformes del segle XX .  

 
Va ser a començament del segle XX (1912), quan Mercè de Sagrera, 

casada amb Francesc Alegre i Roig, va iniciar una restauració de l’ immoble, que 
va suposar una renovació total de la seva estructura i de les façanes tant anterior 
com posterior. Com hem dit, de l’ antic mas només es van respectar les estances 
nobles, tres en total, que fan front amb el carrer Fontvella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vila de Terrassa a principis 
del segle XX, amb la casa 
Alegre de Sagrera en primer 
terme. 
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 Secció de la casa Sagrera a principis del s.XX. Façana del carrer Fontvella 

4 1 2 3 

5 6 7 8 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-   Vestíbul. 
2- Quarto reixa. 
3- Despatx Sr. Alegre. 
4- Menjador de diari. 
5- Sala distribuïdor de dormitoris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- Dormitori del s.XVIII. 
7- Saleta de la música. 
8- Dormitori del s.XVIII 
9- Recostrucció de la coberta. 
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DESCRIPCIÓ INTERIOR DE LA CASA 
 
 

L’interior de l’edifici, en planta baixa, està distribuït 
de la següent manera: 
 
(En majúscula consten les denominacions actuals, en 
minúscula i entre parèntesis les funcions originals del segle 
XVIII o principis del XX [1912]) 
 
 
 
PLANTA BAIXA 
 
 
0.0   CANCELL (cancell) 
0.1   VESTÍBUL (vestíbul) 
0.2   CAMBRA DE LA REIXA (quarto de la reixa) 
0.3   SALA DE JUNTES ( despatx Sr.Alegre) 
0.4   DESPATX (caixa de cabals) 
0.5   HALL (sala de reunions socials) 
0.6   LAVABO (lavabo) 
0.7   MENJADOR (sala d’actes socials) 
0.8   CUINA (rebost i traster) 
0.9   GALERIA AMB VIDRIERA (glorieta) 
0.10 SALA AGUSTÍ BARTRA (menjador diari) 
0.11 PASSADÍS (passadís) 
0.12 PASSADÍS (passadís de servei) 
0.13 SALETA (cosidor) 
0.14 PASSADÍS (passadís de servei) 
0.15 ESCALA INTERIOR (escala de servei) 
0.16 SALA D’EXPOSICIONS (cuina)  
0.17 PATI 
0.18 FONT 
0.19 JARDÍ 
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PLANTA PRIMER PIS 
 
 
1.1  ESCALA NOBLE  
1.2  PASSADÍS 
1.3  SALA HERNÁN CORTÉS (s.XVIII) 
1.4  SALA FÈLIX MESTRES 
1.5  SALA SALVANS (s.XVIII) 
1.6  SALA DEL JUDICI DE SALOMÓ (s.XVIII) 
1.7  SALA BALTASAR RAGÓN 
1.8  RECAMBRÓ 
1.9  SALA LAUREÀ BARRAU 
1.10 PASSADÍS 
1.11 ESCALA INTERIOR (0.15) 
1.12 SALA MATEU AVELLANEDA 
1.13 ESCALA 
1.14 PASSADÍS  
1.15 LAVABO 
1.16 SALA FERRAN CANYAMERES (habitació 1912) 
1.17 SALA MARTINEZ LOZANO (habitació 1912) 
1.18 WC (wc 1912) 
1.19 SALA BACA FLOR (dormitori 1912) 
1.20 SALA NUMISMÀTICA (dormitori 1912) 
1.21 BALCÓ 
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 Sala Hernan Cortés 

 Escala noble 

 Sala Salvans 

 Sala Judici de Salomó 

La sala que avui es coneix com d’ Hernan Cortés per les pintures que el 
decoren, podria coincidir amb l’ estança que a les masies nobles es coneix com a 
Sala, i al seu voltant, la resta de les habitacions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A partir de la reforma, aquesta sala va passar a ser una mena de 
distribuïdor, profusament decorat, amb quatre portes per donar- hi una simetria 
però, en realitat, una d’ elles es troba tapiada ja que obre, exactament sobre 
l’escala noble que dona accés a aquesta planta; abans de la remodelació, però, 
sembla que en aquest cantó s’ hi trobava la petita capella descrita a l’ inventari 
del 1825. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La segona sala que es conserva del primitiu edifici correspon a la del 
cantó de ponent, la Sala Salvans. En aquesta habitació, a més de l’ espai, només 
es conserva part de la decoració original al sostre, ja que els plafons que 
decoraven les parets van ser destruïts pels francesos que van saquejar la casa. Al 
mur oest d’ aquesta estança s’ hi practicava una porta, avui tapiada, que donava 
accés a les estances del servei. Actualment aquest edifici annex resta 
independent i pertany a una sastreria regentada per la família Labòria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’última estança d’aquest moment que, com l’anterior, servia 

originàriament d’habitació, és la coneguda com la del Judici de Salomó, 
igualment per les pintures murals que la decoren. Sembla que en un origen 
aquesta habitació comunicava a través d’ un arc, que es devia tapar amb les 
reformes del 1912, amb l’habitació del darrere seu, constituint una mena 
d’alcova amb recambró. 
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 Primer projecte de Melcior Viñals (1911) 

El matrimoni Alegre de Sagrera va encarregar el projecte de renovació 
de la seva residència a l’arquitecte Melcior Viñals. Aquest va dissenyar una nova 
façana pel carrer Fontvella que va plasmar en un alçat que respon a un estil que 
es pot considerar modernista, si bé una mica eclèctic. Es conserven dos projectes 
dissenyats pel mateix arquitecte per a la façana, el primer signat el 21 d’abril del 
1991 i aprovat per l’ajuntament el mes de maig del mateix any, que només 
contemplava una nova façana per a la finca número 29 que constava de planta 
baixa i dos pisos i presentava una amplada de 20 metres. 

 
En quest primer projecte la façana presentava una única torre que 

rematava l’ala de ponent de l’edifici. Pocs anys més tard, el 5 de març del 1915, 
el mateix arquitecte va presentar un segon projecte que ampliava l’anterior. En 
aquest cas, Francesc Alegre i Roig va presentar una sol·licitud a l’ajuntament per 
poder modificar la façana de les seves dues finques números 31 i 33 que 
igualment donaven a la Fontvella. És molt interessant el projecte en la mesura 
que indica com de la idea inicial de modificar només la casa principal, es va 
passar a incorporar també a la finca els dos immobles següents, que igualment 
pertanyien al mateix propietari. Així, amb l’immoble número 31 es va aconseguir 
donar una simetria a la façana dissenyada per a la resta de la casa ja que 
s’incorporava una segona torre que s’aixecava al cantó de llevant. Al mateix 
temps, amb l’obertura del segon portal s’aconseguia un accés independent per a 
la vivenda del segon pis que, des del mateix 1915 havia d’allotjar el matrimoni 
format per una de les filles de Francesc Alegre i Mercè Sagrera com expliquem 
més avall. Anteriorment, aquesta finca, a més de l’entrada al pis esmentat, 
allotjava altres vivendes i donava accés a un altre immoble, el número 33. 
Aquest últim va rebre un tractament diferent pel que fa a la façana per tal de 
distingir clarament la finca principal de l’annex. En realitat aquest darrer immoble 
no va passar a la família Alegre de Sagrera fins el 1909 i, posteriorment, va 
tornar a ser venuda a un altre propietari fins que el 1924 va ser novament 
adquirida per Mercè Sagrera i Palet. 
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Pel que fa la façana posterior, s’ha dit que, en el disseny dels vitralls que 
tanquen i decoren la planta inferior d’aquest cantó i en el de la reixa que separa 
el pati de la casa i el jardí, hi va intervenir Puig i Cadafalch, ja que sembla poder-
s’hi endevinar alguns trets de l’obra d’aquest arquitecte. Ara com ara, però, 
aquesta hipòtesi no està avalada per cap document. Paral·lelament a la reforma 
de l’edifici, i en consonància a l’estil senyorívol que es volia  donar a la nova 
residència, les hortes de Sant Fruitós van ser convertides en un elegant jardí 
romàntic que avui encara es conserva i que es troba obert a la ciutat com a jardí 
públic. 
 

Curiosament els permisos d’obra conservats només fan referència a la 
remodelació de les façanes; però si s’observen les fotografies que es tenen de la 
façana posterior de la vella residència i altes de la nova, es pot veure com la 
construcció modernista es va annexar els antics edificis de l’ala oest, aquells que 
estaven destinats a les tasques agrícoles i a fàbrica. Així, el nou edifici constava 
de tres ales, que es disposaven en una forma de U al voltant d’un pati central 
presidit per una font; el pati es tancava a tramuntana per la reixa esmentada 
abans. 
 

Contràriament a l’ús que havia tingut en un origen, la part de ponent del 
nou edifici va passar a constituir, juntament amb la part central, la zona privada 
de la família i més noble de la casa, mentre que l’ala del cantó de llevant es va 
construir com a zona del servei. El darrer pis va ser destinat íntegrament a 
golfes. Els elements emprats en els revestiments interiors i la decoració, tant de 
l’interior com de l’exterior dels murs, denoten la diferent funcionalitat d’un altre 
cantó de l casa: noble o de servei. 
 

Tal com relacionem en un altre apartat, cada espai estava destinat a una 
funció determinada, tot i que alguns no sembla que arribessin a estar mai 
totalment acabats, com és el cas d’allò que, avui, es coneix com a sala – 
menjador que, en el moment que la família habitava la casa, no va ser utilitzada 
mai com a tal sinó com a sala de jocs o reunions d’esbarjo. Fins després de la 
guerra civil del 1936-39, no va ser pavimentada amb rajola hidràulica. Al fons 
d’aquesta sala, que ocupa bona part de l’ala de ponent de la planta baixa, s’hi 
troba el que actualment s’anomena cuina, i que sempre va fer la funció de 
rebost. 
 

Per ara, disposem de pocs documents acreditatius de les obres de 
renovació de l’edifici, si exceptuem els esmentats projectes de la façana; és, per 
tant, de força interès la notícia apareguda en un diari de l’època, La comarca del 

Vallès, el dia 6 de novembre del 1911, que es feia ressò del dinal amb què el 
diputat provincial Francesc Alegre va obsequiar l’arquitecte Melcior Viñals i els 
treballadors, tots ells de Terrassa, que havien col·laborat en la construcció d ela 
seva casa del carrer Fontvella i que en aquell moment havia estat coberta. La 
notícia es ressaltava amb una fotografia de la part posterior de la casa on es 
poden veure dos personatges a la part central del balcó des primer pis, 
possiblement Francesc Alegre i Melcior Viñals, i al dessota, davant la reixa, la 
resta dels treballadors, cent-cinquanta en total, que van ser convidats a la Fonda 
España de la mateixa ciutat. 
 

Aquest document sembla corroborar que l’autor de la remodelació va ser 
Melcior Viñals i no Puig i Cadafalch com s’ha anat apuntats, malgrat que la 
influència d’aquest últim sembla innegable en la resolució de certs aspectes del 
projecte. 
 

Va ser arran del casament de la filla de Francesc Alegre i Roig, Mercè, 
amb Jaume Fontanals, fill d’una coneguda família de fabricants de Terrassa, que 
es van decidir a reconvertir les antigues golfes en un nou estatge per a la filla. 
Les restes de decoració que encara es conserven i les notícies aportades pels 
descendents de la parella permeten conèixer les transformacions que va 
experimentar aquest darrer espai al llarg de totes el segle XX, fins al moment en 
què la casa va ser adquirida per l’ajuntament. 

 
A grans trets, atès que descrivim amb tot detall aquestes etapes en un 

altre apartat, es pot dir que des del 1915, moment en què es va instal·lar la nova 
parella a les antigues golfes, al pis hi va haver quatre etapes. La primera el 1915, 
que ocuparia les sales que donen al carrer Fontvella; la decoració d’aquesta fase 
correspon al decorador Llongueras. Una segona fase del 1925, que afectaria l’ala 
de ponent, que a  partir d’aquell moment s’habilita en part per al servei. Una 
tercera remodelació va ser feta el 1935, quan es va reformar totalment aquesta 
ala de ponent, per servir d’ampliació de les estances principals del pis; la 
decoració va correspondre a l’arquitecte de Terrassa, Ignasi Escudé i Gibert, 
gendre de l’arquitecte Muncunill, que acabava d’arribar aleshores d’Alemanya del 
seu viatge de noces. La darrera fase va ser feta el 1947, quan aquesta part va 
servir, pràcticament, de zona independent per a un nou matrimoni, el de Joan 
Fontanals i Rosalia Juncosa, malgrat que compartia espais comuns amb el pis 
principal.  
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• LA CASA-MUSEU ALEGRE DE SAGRERA. 
 

Cap a mitjan anys seixanta (1965) es va presentar un nou projecte de 
remodelació de la casa, que a la pràctica significava un enderrocament, per ser 
substituïda per un edifici de nova planta. Després d’ un seguit de campanyes 
empreses per la premsa local i la defensa organitzada per la Junta de Museus, es 
va frenar el projecte i es va considerar l’ opinió pública de la pèrdua que 
suposaria per al patrimoni artístic de la ciutat la desaparició de la Casa Alegre.  

 
L’Ajuntament va prendre en consideració l’ assumpte i va establir 

negociacions amb Antoni Alegre de Sagrera, besnét del fundador de la família, 
per adquirir la finca després d’ encarregar un informe valoratiu de l’ immoble i el 
jardí. Aquest informe es va presentar el 23 de febrer de 1970 i contemplava una 
doble valoració: d’ una banda es feia una descripció i taxació de les finques 
números 29 i 31 de forma independent i, de l’ altra, es presentava una valoració 
dels solars que ocupaven les finques anteriors a més de la 27 (actual Sastreria 
Labòria) i la 33, al mateix carrer Fontvella, a més de les finques 17 a la 21 del 
carrer Sant Fruitós. 
 

La compra de la Casa Alegre de Sagrera es va fer efectiva el 30 
d’octubre del 1972. Una notícia apareguda al diari La Vanguardia el 3 de 
novembre següent, es feia ressò del concert establert entre l’ ajuntament de la 
vila i la Caixa d’ Estalvis de Terrassa per a l’ adquisició de la casa. Aquesta 
operació es va dur a terme després de l’ acord a què havia arribat la Corporació, 
el 6 d’ octubre anterior, amb l’ entitat bancària, el la qual es preveia que l’ ens 
municipal adquiria l’ immoble mitjançant un préstec a tornar en deu anys. En 
aquell moment ja es plantejava la idea de convertir la casa en un museu i 
allotjar-hi diverses col.leccións com, per exemple, la del fotògraf terrassenc 
Carlos Duran, que havia estat donada a la ciutat. 
La gestió de la casa va ser posada en mans de la Junta Municipal d Museus, que 
va projectar convertir-la en museu. El primer objectiu era obrir la casa al públic 
com un exemple de residència burgesa romànica vuicentista. Amb aquesta idea 
es va intentar mantenir intacta la decoració original o reproduir-la fidelment si es 
trobava deteriorada. Així es van recol.locar els mobles que s’ havien conservat en 
els llocs originals o se’n van situar d’altres provinents de cases que encaixaven 
amb l’ època de cada sala. Tot i amb això, principalment pel que fa a les sales del 
segle XVIII, l’ ambientació ha estat possible gràcies a la conservació dels frescos 
murals que decoraven tots els murs. 
 

La segona funció del nou museu era que servís d’ allotjament per a 
diverses obres d’ interès del fons artístic municipal. Seguint amb aquesta idea 
avuí s’ hi exposen diverses col.leccions: Salvans, Martinez Lozano, Baca-Flor, 
Fèlix Mestre, Agustí Bartra, Ferran Canyameres, bisbe Castelltort, i algunes peces 
d’ autors contemporanis, a més d’ una excel.lent col.lecció numismàtica donada 
per mossèn Tatcher. 
 

• Les darreres intervencions a l’immoble. 
 

Després de la compra de la casa per convertir-la en museu, a més de les 
actuacions pròpiament museogràfiques, s’ han anat portant a terme obres de 
manteniment a tot l’ edifici i, en alguns casos, de remodelació, com ara 
l’habilitació de l’ antiga cuina de la planta baixa com a sala d’ exposicions 
temporals. Una actuació semblant s’ ha fet a les antigues habitacions del servei, 
al primer pis, que avui estan destinades a l’ exposició de l’ obra de Mateu 
Avellaneda. 
 

Però no va ser fins el 1983 que es va plantejar la necessitat de dur a 
terme una reforma global de l’ edifici per evitar la degradació de l’ immoble que 
podria afectar a les obres allà exposades. En aquest projecte es preveia 
l’adequació del segon pis com a ampliació del museu, la qual suposava una 
remodelació d’ aquesta planta. El projecte presentat aquell any per Joan Baca, 
arquitecte municipal, assessorat per l’ aleshores director del museu, Jeroni Font, 
recollia el seguit de problemes que presentava l’edifici en aquell moment. 
S’entenien com a més prioritàries les actuacions a l’ exterior per ser les que 
incidien més en la paulatina degradació de l’immoble. Per a la redacció dels 
diferents capítols pressupostaris es va demanar assessorament a un seguit 
d’industrials de Terrassa que , habitualment, treballaven en obres de 
manteniment de la casa. Així, el projecte presentat l’ any 1983 preveia la 
intervenció en els següents punts de l’ exterior: cobertes, terrat de l’ ala de 
llevant, façana del carrer Fontvella, façanes del pati-jardí, paviment del pati-jardí 
i façana del celobert. Pel que fa al’ interior, es preveia intervenir a: l’ ala de 
llevant (planta baixa i escala), la galeria de la planta baixa, la cuina, els sanitaris 
del primer pis, la reforma del segon pis (pis Fontanals) i les residències 
contigües; a més, es preveia instal.lar un sistema de seguretat i la reforma de la 
instal·lació elèctrica. 
 

Aquest projecte no es va arribar a dur a terme. L’ any 1993, es van 
encarregar nous pressupostos per a la restauració d’ objectes concrets o llocs 



MEMÒRIA DEL PROJECTE 

AIXECAMENT ARQUITETÒNIC DE L’EDIFICI MODERNISTA : MUSEU CASA ALEGRE DE SAGRERA (TERRASSA)

                                  
 

                                                                
 

32 

puntuals de l’edifici, com ara la restauració de les pintures d’Alexandre de Riquer, 
que es troben al menjador, els vitralls de la galeria, diverses pintures murals i els 
mosaics de les façanes anterior i posterior i del terra del pati de la casa. Tampoc 
en aquest cas es van realitzar les obres pressupostades. 

 
Per últim, l’Octubre de l’any 1994, Pere Puigdomènech, arquitecte de la 

Gerència Municipal d’ Urbanisme de Terrassa, va presentar un projecte de la 
torre i de la coberta principal de l’ edifici, que es va executar l’any següent. 
També, en el decurs del 1995 es va fer la instal·lació d’un sistema de seguretat 
via radio, connectada per telèfon amb una empresa de seguretat, Cover. El mes 
d’octubre d’aquest mateix any, des de la mateixa gerència de l’ajuntament, es va 
presentar un nou projecte de reparació de le cobertes annexes a la principal i de 
restauració de les façanes. És per dur a terme aquest darrer projecte que 
l’Ajuntament de Terrassa sol·licita ajut a la Diputació de Barcelona, que va 
aprovar una inversió del pressupost ordinari del Servei del Patrimoni 
Arquitectònic Local de l’ any 1997, repartides en diferents fases. En la primera es 
preveu la restauració i condicionament de les esmentades cobertes, en la segona, 
la intervenció a la façana del carrer Fontvella i la tercera està centrada en la 
façana del pati. 
 

Paral.lelament, amb la reorganització interna del Museu de Terrassa, 
l’any 1990, el seu director, Domènec Ferran, va presentar un nou programa 
museístic en que es preveia potenciar el patrimoni de la casa, bastint-la amb 
elements que cronològicament se situessin entre el segle XVIII i principis del XX, 
i traslladar les col·leccions quer avui conté, i que no responen a aquest criteri, a 
un altre indret. Es presentava també la possibilitat d’ habilitar el segon pis de la 
casa Alegre de Sagrera (l’anomenat Pis Fontanals), com a seu de l’Asociació 
d’Amics del Museu de Terrassa, amb entrada independent per l’escala del carrer 
Fontvella, núm. 31 i també, com a magatzem i manipulació d’ objectes de la 
pròpia casa. Aquest projecte es troba en fase d’estudi, ja que encara falta 
catalogar una part important dels objectes dipositats a la casa, tasca que es 
realitza en diferents campanyes anuals, a través de personal contractat a 
l’efecte. 

 
 
 
 
 

• L'EVOLUCIÓ FUNCIONAL  SEGONS ELS TESTIMONIS  ORALS. 
 

L'any 1912, Mercè de Sagrera es va casar amb Francesc Alegre i Roig, i 
junts, van dur a terme la reforma de la casa en un moment d'auge econòmic. 
Aquest matrimoni va tenir sis fills. 
Mentre feien la reforma, la família Sagrera va anar a viure en una propietat del 
carrer Sant Jaume. La reforma va consistir en la refecció de les dues façanes i la 
remodelació de l'interior de la planta baixa i part del primer pis. 
 
El nou edifici va agafar l'espai de la primera masia més les construccions que ja 
existien al cantó de ponent per formar l'ala d'aquest cantó. La nova façana va 
servir per unificar-ho tot. 
Interiorment, la planta baixa es va renovar totalment i decorar seguint l'estil 
modernista, que també s'havia donat a les façanes, per donar un aire més noble 
a tot l'edifici. Al primer pis, es van mantenir els espais originals de les quatre 
sales del segle XVIII i la decoració de tres. En construir l'escala noble que pujava 
a aquesta planta es va haver de destruir la sala que servia de capella, a la qual 
s'accedia a través de la sala Hernán Cortés, mitjançant una porta que avui es 
troba tancada i inutilitzada per la mateixa escala. En desaparèixer la capella, els 
objectes es van traslladar a la planta baixa, al "quarto fosc" (avui despatx), on ja 
hi havia la caixa de cabals. 
 
FUNCIONS DE LES HABITACIONS 
 
Planta Baixa 
 

El menjador mai va ser acabat, ja que l'empresa anava de baixa. Fins a 
Antoni Alegre de Sagrera, hereu de l'anterior, el menjador no va ser enrajolat. 
Abans només disposava d'un paviment de terra sobre del qual hi havia 
clavetejada una catifa. Només era utilitzat com a menjador per les festes de 
Nadal. També hi feien cagar el tió. L'armari que es troba al passadís que portava 
al menjador de diari, era utilitzat com a petit rebost on es guardaven les galetes i 
pastes. L'actual habitació 013 era un cosidor. La part final de l'ala de llevant 
estava ocupada per la cuina, un safareig proveït de llar de foc on s'escaldava la 
roba de la bugada, i un rebost al final. 
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Planta primera 
 

La sala del Judici de Salomó servia habitualment com a "habitació dels 
forasters". Amb la reforma s'havia tapiat un arc que donava a un recambró que 
adquiriria la funció de vestidor amb un accés independent. Aquesta nova estacà 
es comunicava amb una habitació per als malalts (avui sala B. Ragón), perquè 
connectava amb la zona de servei i un lavabo que hi havia en aquell cantó 
(correspon a part de la sala Laureà Barrau). 

 
Quan va haver-hi el Congrés Eucarístic, la casa Alegre va allotjar un 

prelat de Finlàndia. En aquest cas, se li va cedir l'habitació Salvans perquè tenia 
un lavabo. Aquesta habitació tenia dues portes al fons. Una que hi donava accés 
independent des de l'escala noble i l'altra que duia a un lavabo avui desaparegut. 
La sala Hernán Cortés servia com a sala de recepcions i ball. Aquesta sala i la del 
Judici de Salomó tenien mobles d'estil isabelí, mentre que a la Salvans el 
mobiliari era més modern, d'un estil més aviat renaixentista, d'època de Maria 
Cristina. Entre les dues portes s'hi trobava el llit amb cortines i tàlem. 
 

La sala Mestres servia com a sala de música. En els últims anys, estava 
decorada amb mobles dissenyats pel decorador Pallarols, lacats de vori. És 
possible, segons la Sra. Maria Dolors Fontanals, que aquestes sales haguessin 
estats sobrealçades, tot i mantenir-se la decoració dels sostres, ja que es 
considerava que eren massa baixes segons l'estètica modernista que es donava a 
la resta de la casa. Segons això, el fris superior seria de la reforma del 1912 i 
podria haver estat realitzat pel pintor terrassenc Joan Duch Agulló, deixeble de 
Tomàs Viver, que en aquell moment gaudia de gran prestigi a la ciutat. 
 

Les filles solteres dormien a les sales de l'ala oest i utilitzaven el lavabo 
rosa. La sala Baca-Flor correspon a l'habitació del matrimoni, amb el lavabo i 
bany complet del seu costat, decorat amb blaus. 
L'espai del servei, avui sala Mateu Avellaneda, estava compartimentat amb un 
lavabo i habitacions. 
 
Jardí 
 

Amb la remodelació del 1912, les antigues hortes de Sant Fruitós es van 
reconvertir en un jardí romàntic. La porta d'entrada a la finca pel jardí es va obrir 
al carrer Cardaire. Entrant a mà dreta des del jardí, hi havia un edifici (avui 
dependències del museu), dividit en dues estances. Una, més gran, que era 
utilitzada com a magatzem de les fruites que la família recollia de les seves 

finques de Can Palet, Ca n'Ametller i Masvalls. En aquesta sala les estenien 
perquè maduressin. La segona, amb una altra entrada pel mateix carrer Cardaire, 
servia de botiga d'aquests fruits que venia la portera del jardí. Al cantó esquerre 
de la porta principal al jardí, s'hi trobava un galliner. A continuació, una quadra 
amb dos cavalls (un d'ells era negre, utilitzat en les exèquies de difunts). Al seu 
costat, un magatzem de llenya i, seguint, la sínia. Unes altres estances servien de 
traster, un garatge (disposaven de dos xofers), i un magatzem per guardar-hi 
nous i ametlles. Per últim, es trobava l'accés al celler amb una primera sala on es 
dipositaven les ampolles i garrafes del vi i, al fons, el celler pròpiament dit, que 
vorejava les altres estances, seguint la línia del carrer Fontvella. El vi, de la 
mateixa manera que els fruits secs, també es comercialitzaven. 
 
Reformes del segon pis (pis Fontanals) 
 
1915  Es recupera com a zona residencial la part   central de les antigues 

golfes. Decoració:  Llongueras. 
1925  Habiliten una petita part de les golfes de  l'ala oest per fer-hi un traster 

i un cosidor. 
1935  Es reformen la totalitat de les golfes i part  del pis principal sota les 

ordres de  l'arquitecte Escudé. Es tira a terra l'envà  que dividia 
el passadís que conduïa al  lavabo i l'escala que pujava a les 
habitacions  de la torre. 
Es redecora amb marbre el lavabo de  matrimoni i s'aprofita la pica 
per fer-ne un  de nou a l'antiga habitació de Joan  Fontanals. 
No hi arriben a viure perquè  esclata la Guerra Civil (1936-1939). 

1947  Es reforma l'ala oest en casar-se Joan Fontanals i Rosalia Juncosa. 
Canvis sobretot en el mobiliari i en l’habilitació del dormitori que havia 
estat saló. Decoració a càrrec de la casa Gordòbil de Barcelona. 

1983  Última reforma. Es comunica el pis  Fontanals amb la casa-
museu. L'arquitecte  Baca Pericot projecta una escala de marbre 
que ocuparà el lloc del lavabo de l'habitació del matrimoni. 

 
 
Descripció de les reformes 
 

Quan es va casar la tercera de les filles del matrimoni Alegre de Sagrera, 
Mercè Alegre, amb Jaume Fontanals, el 1915, es va habilitar una part de les 
golfes, la que donava al carrer Fontvella, atès que l'esclat de la Guerra Gran 
(1914) havia provocat una crisi en el patrimoni familiar dels Alegre. Encara que la 
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família Fontanals i altres industrials de Terrassa tenien els negocis en auge, la 
conjuntura va aconsellar que la nova parella s'instal·lés a la mateixa casa. 
 

La primera decoració d'aquest pis va ser encarregada al decorador 
Jaume Llongueras i Badia de Barcelona, germà del músic Joan Llongueras, un fill 
del qual, Josep Jordi, nascut a Terrassa, va ser professor de música de les filles 
del nou matrimoni. Jaume Llongueras va exercir la primera etapa professional 
entre el modernisme i el noucentisme a Barcelona i a Terrassa, i malgrat haver 
col·laborat, sota la direcció de Gaudí, al taller de la Sagrada Família, en la 
decoració d'interiors quasi sempre es va inspirar en models francesos del segle 
XVIII. Segons Mercè i M. Dolors Fontanals, la decoració d'aquest pis, per desig 
dels senyors de la casa (Jaume Fontanals i Mercè Alegre), seguia l'estil del moble 
anglès i isabelí (ex: el menjador de noguera: un trinxant i un bufet, tot esculpit 
amb alt relleus). Si bé el disseny corresponia al decorador Llongueras, l'execució 
va córrer a càrrec d'un taller d'ebenisteria de Terrassa del carrer Nou (prop de la 
Creu Gran). Aquests mobles avui els conserva la filla del matrimoni, M. Dolors. 
L'habitació de matrimoni (2.1) era d'estil català, amb alcova. El llit, que era de 
metall amb dosser de tul de color rosa, se situava al cantó oposat de la finestra.  
 

Al costat d'aquesta, hi havia un armari de caoba amb llunes de mirall i 
dos "sillonets" de la mateixa fusta. A la banda dreta del llit s'obria una porta que 
donava a una cambra de bany, desapareguda en fer-se l’actual escala que 
comunica interiorment aquest pis amb el museu. 
 

El bany estava decorat, en un inici, amb unes rajoles de ceràmica 
catalana on es representaven els diferents oficis, algunes d'elles antigues i 
d'altres reproduïdes, i una pica d'estil molt semblant a la dels lavabos del pis 
inferior. 

 
Posteriorment, l'any 1935 es va fer una reforma general de tota la casa a 

càrrec de l'arquitecte Ignasi Escudé, que acabava de venir d'Alemanya. En aquell 
moment es va remodelar aquest bany revestint-lo tot de marbre i se'n va 
aprofitar la pica per al bany que es va fer de nou a l'habitació que havia estat del 
fill, en Joan (2.3). Part de les antigues rajoles es van aprofitar per fer-ne un plafó 
i d'altres, per a un petit bany que es va crear a l'extrem de l'ala oest. 

Durant la Guerra Civil (1936-39), la casa va ser ocupada pel POUM, que 
va utilitzar el pis Fontanals com a despatx. Durant aquest període, la major part 
dels mobles i objectes decoratius van ser destruïts, salvant-se pràcticament 
només els mobles del menjador i algunes peces aïllades com l'armari de 

l'habitació de matrimoni, el del vestíbul i algun sofà i tauletes. Després de la 
guerra, es va haver de redecorar bona part de la vivenda. 
 

L'espai 2.5 era ocupat pel menjador principal, on es trobaven els mobles 
de noguera abans esmentats, que feien joc amb una taula i unes cadires amb la 
mateixa decoració dels peus del moble principal. Al saló hi havia unes cadires de 
braços i una tauleta de noguera més clara (aquestes cadires i les del menjador, 
tornades a entapissar després de la guerra civil (1936) pel dissenyador Padrós de 
Barcelona, encara les conserva la filla del matrimoni, M. Dolors Fontanals). 
L'habitació que es trobava immediatament a l'entrar al vestíbul (2.7), era 
utilitzada com a despatx i com a saleta de recepció. Després de la guerra s'hi van 
haver de col·locar mobles nous. 
 

El menjador de diari (2.8), en un inici anava decorat amb un arrimador 
de cretona amb sanefes llises i florals. Als arcs que obren en aquest espai i que 
comunicaven amb l'escala de fusta del vestíbul i la sala principal, hi havia uns 
cortinatges penjats d'unes barres de llautó, de vellut (tovallola russa) amb una 
sanefa a la part inferior. Posteriorment, aquests cortinatges i el paper de la paret 
van ser canviats pels que trobem actualment. Una part de l'office (2.9) era 
utilitzat, primerament, com a dormitori dels malalts, separat de la resta amb una 
vidriera tancada amb cortines, de manera que quedava un passadís de 
comunicació entre el menjador de diari i la cuina. Posteriorment, tot va ser 
utilitzat com a office. 
 

La cuina, originàriament, tenia una porteta on avui es troba la llar de foc 
de la sala 2.14, que permetia al servei passar cap a les seves estances, que es 
trobaven a l'habitació de la torre, sobre del dormitori del matrimoni. A aquesta 
habitació hi accedien per una escala que es trobava a l'estança que era un 
cosidoret. Aquí hi havia també un petit lavabo del servei. D'altra banda, donava a 
un rebost que ocupava part de l’àmbit 2.11. Al rebost hi havia una porta que 
donava a la resta de les golfes on, cap el 1925, en fer la comunió les filles, es van 
fer dues habitacions més, una de servei i una de rebost. La cuina que es troba 
actualment, correspon a la reforma de l'arquitecte Escudé. 
 

El 1935, en fer les reformes de la part principal del pis, Escudé va 
habilitar definitivament tota l'ala oest de la casa, tot i que no es va arribar a 
habitar. 
 

Va convertir l'antic cosidor en saleta, amb la construcció d'una llar de foc 
i uns plafons de fusta d'olivera amb un quadrícula de coure que folrava la paret 
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on avui es troba la llibreria. Al mateix temps, va canviar l’accés a aquesta zona 
modificant la primitiva escala per una de més amplia i es va variar el sentit de 
l'escala que pujava a les habitacions del servei, on es va posar un passamà 
igualment de coure treballat; a les finestres s'hi van col·locar vidres amb una 
decoració del mateix estil. Amb aquesta reforma va desaparèixer el primitiu 
corredor que duia al lavabo del matrimoni i el sostre d'aquest va ser cobert per 
una placa de marbre que feia joc amb la llar de foc. 
 

Aquesta sala obria a un passadís que portava a dues habitacions amb 
uns armaris encastats, a l'interior dels quals s'hi trobava una pica de lavabo; a 
més d'aquestes sales, va decorar un bany complet, una altra sala i la nova 
habitació del servei. Comunicava també amb aquestes habitacions, un nou 
passadís que era la continuació de l'antic rebost. 
 

El 1947, en casar-se el fill del matrimoni, Joan, amb Rosalia Juncosa, es 
van redecorar totes aquestes estances, convertint la sala 2.20 en dormitori del 
matrimoni, que va ser decorat per la casa Gordòbil de Barcelona. 

 
En un moment donat es va cobrir amb una claraboia el vidrat que 

donava llum a l'escala noble, fet que va enfosquir el hall, quedant d'aquesta 
manera un terrat interior que es va utilitzar com a traster. En els darrers anys, es 
va obrir una escala prevista d'un giny mecànic per facilitar l'accés des del pis al 
jardí de la casa, pel cantó nord-est, que passava pel terrat. 
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FAÇANA G FAÇANA H 

FAÇANA I FAÇANA J 

FAÇANA K 

FAÇANA L FAÇANA M 

FAÇANA F 

3. AIXECAMENT DE LES FAÇANES. 

 
Tot seguit realitzarem un resum del que ha estat tot el procés del treball 

de camp a l’hora de realitzar l’ aixecament de les façanes de la Casa Alegre de 
Sagrera, Museu de Terrassa. 

• Presa de fotografies per l’estudi. 

 Primerament realitzem un seguit de visites a la Casa Alegre de Sagrera, 
Museu de Terrassa, per dur a terme les primeres presses de dades. Aquestes van 
constar en realitzar un seguit de fotografies de les façanes per tal poder marcar 
els punts que més endavant ens interessarien. Cal a dir que la llum diürna ens 
condiciona a l’hora de trobar el màxim d’homogeneïtat en les imatges, de manera 
que busquem dies en que no hi hagi gaire sol.   
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• Preparació del material i planificació dels treballs de camp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Un cop estudiades les fotografies realitzades al camp de treball, 
marquem els punts que més tard prendrem amb el l’aparell d’estació total, com 
es mostra en l’exemple de la façana J. Cal dir que tots aquests punts de 
cadascuna de les façanes, hauran de pertànyer a un mateix pla, sobre el que 
posteriorment realitzarem la rectificació fotogràfica per mitjà del programa de 
rectificació de fotografies RDF DIDATTICA. 
 
 Ara, amb la informació de la que disposem i l’aparell d’estació total, 
facilitat pel Departament d’Ingenyeria del Tereny, tornem al museu i comencem 
la pressa de dades seguint aquest esquema. 
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FOTOGRAFIA REALITZADA A LA TERRASSA DE LA FAÇANA EST DE LA CASA ALEGRE DE SAGRERA. 
D’ ESQUERRA A DRETA: ALEJANDRO CÓRDOBA, FELIP CHICA MOLINA I IGNACIO DE CORRAL (PROFESSOR DEL 
DEPARTAMENT DE INGENYERIA DEL TERRENY) 

• Procediment del treball de camp, presa de dades. 

 Primerament,  col·loquem l’estació total sobre el trípode en el punt del 
terreny on ens interessa treballar i l’anivellem.  
  

 Després, prenem el punt d'estacionament marcant-lo 
sobre el terreny, per mitjà de la plomada làser que porta 
incorporada l'aparell. El següent pas serà introduir a la memòria  
les coordenades del punt d’estació sobre el que treballarem per 
prendre els punts. 
 
 A continuació nombrarem cada parament vertical amb una 
lletra de referència que ens serà útil per diferenciar els punts que 
memoritzarem de cadascuna de les façanes i ja podrem començar 
a prendre les dades amb l’aparell ajudant-nos amb el punter làser 
que porta incorporat. 

 
 Des d’un mateix punt d’estacionament podem prendre tots els punts de 
sis (G, H, I, J, K i L) de les set façanes de la zona posterior del Museu. Els de la 
setena façana (M) els prenem des de la terrassa de l’ala est de l’edifici. Cal dir 
que la façana principal del Carrer Font Vella (F), tot i que s’han pres els punts per 
mitjà del mateix procediment, no s’ha pogut dur a terme la rectificació 
fotogràfica. Les fotografies presses tenien un angle molt desfavorable degut a la 
petita amplada d’aquest carrer, produint-se una deformació excessiva del 
elements que no formaven part del pla vertical estudiat.  
 
 Un cop ja tenim tots els punts que hem marcat a les fotografies i 
memoritzats a l’aparell, ja podem donar per finalitzada la visita de pressa de 
dades  a la  Casa Alegre de Sagrera, Museu de Terrassa. 
 

La següent tasca serà descarregar totes les dades dels punts  presos a 
l’ordinador .  
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1. DESCARREGUEM ELS PUNTS DE LA FAÇANA ‘I’ EN UNA TAULA 
EXCEL. 

Croquis utilitzat per anotacions a l’hora de la presa de dades amb l’aparell topogràfic. 

• Tractament de les dades memoritzades per l’aparell. 

Procedirem a fer un exemple complet del tractament de les dades amb la 
façana I ( interior del pati de l’ala oest). 
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2. INTRIDUÏM  LES DADES EN UN PROGRAMA QUE S’ENCARREGA DE TRANSFORMAR ELS PUNTS PRESSOS AL CAMP EN PUNTS D’UN SISTEMA DE REFÈNCIA PARAL·LEL A LA FAÇANA 
QUE TRACTEM EN CADA CAS. LA COLUMNA ‘Z’ FINAL, ENS MOSTRA LA DISCREPÀNCIA DELS PUNTS RESPECTE AL PLA PARAL·LEL CREAT. PER UNES VARIACIONS INFERIORS A 3cm 
CONSIDERAREM ELS PUNTS COM VÀLIDS.  
(PROGRAMA FACILITAT PER ELS PROFESSORS DE FOTOGRAMETRIA DEL DEPARTAMENT DE INGENYERIA DEL TERRENY: FELIPE BUILL, AMPARO NUÑEZ I ALBERT PRADES) 
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3. OBRIM EL PROGRAMA DE RECTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA ‘RDF DIDATTICA’ 

4. PROCEDIM A OBRIR LA IMATGE AMB LA QUE TREBALLAREM. 

5. OBRIM EL NAVEGADOR, QUE ENS AJUDARÀ A PODER-NOS MOURE PER LA IMATGE. 
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6. OBRIM LA TAULA PER INSERTAR LES DADES DE REFERÈNCIA A LA IMATGE 

7. REGISTREM LES DADES ESMENTADES ANTERIORMENT TENINT EN COMPTE QUE ELS 
PUNTS S’HAURAN DE NOMENAR IGUAL QUE ELS QUE INTRODUÏREM  POSTERIORMENT 
OBTINGUTS GRÀCIES AL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ. 
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8. OBRIM LA TAULA PER INSERTAR LES DADES PRESSES AL CAMP (TRANSFORMADES PEL 
PROGRAMA) . 

9. UN COP TENIM LES DUES TAULES AMB LES DADES, ES HORA DERELACIONARLES ENTRE ELLES. 
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10. LA SEGÜENT TASCA SERA UNIRLES PER TAL QUE EL PROGRAMA LES RELACIONI I PUGUI DUR TOTS ELS PUNTS AL MATEIX PLA. ELS REGISTRATS PRIMERAMENT A LA 
IMATGE I ELS TRANSFORMATS PEL PROGRAMA A LA PRESSA DE DADES. 
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11. ARA HEM SE SELECCIONAR L’ÀREA DE LA IMATGE 
QUE VOLEM RECTIFICAR. 
ES IMPORTANT QUE TOTS ELS PUNTS ES TROBIN 
DINS DE LA MATEIXA. 

12. FINALMENT PODEM PROCEDIR A CREAR LA 
RECTIFICACIÓ. 
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FOTOGRAFIA ORIGINAL. FOTOGRAFIA RECTIFICADA. 

• Resultats obtinguts... 
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4. ANALISI ESTILÍSTICA I PARAL·LELISMES. 
 

Damunt de la primitiva casa pairal dels Sagrera es va bastir, a principi 
del segle XX (1911), l'edifici de línies eclecticohistoricistes i modernistes que es 
conserva actualment. 

 
L'autor del projecte, Melcior Vinyals (1878-1939), es va formar sota la 

influencia del seu germanastre Salvador Vinyals i Sabaté, que cultiva 
fonamentalment l'eclecticisme clàssic i el modernisme a Barcelona. L'any 1906, el 
jove arquitecte va arribar a Terrassa per ocupar la plaça vacant d'arquitecte 
municipal que havia deixat Pascual Carrero, successor de Lluis Muncunill. La 
producció de Vinyals va ser prou amplia, però a la vegada molt afectada pels 
enderrocaments dels últims anys. De les obres que es conserven a Terrassa 
destaquen: l'Escola d'Economia Domèstica, els magatzems Torras o Cal Sastre 
d'Olesa (1914), els magatzems Corcoy (inicis segle XX), el Mercat del Triomf 
(1928), el Mercat de la Independència (1904-1908), la casa Pere Roumens 
(1909), la casa Josefa Beltran (1915), i la casa-museu Alegre de Sagrera 
(reformes 1911-1912). 

 
Totes aquestes obres presenten trets comuns amb l'arquitectura dels 

seus contemporanis a Terrassa (Rafael Puig i Puig, Lluis Muncunill o Pascual 
Carrero). Són edificis de façanes amb una composició simètrica i regular dels 
elements: obertures, pilastres, cornises, motllures..., amb paraments estucats, 
en moltes ocasions simulant carreus a trencajunt, amb coronaments merletats i 
cobertes compostes, amb una decoració d'aplacats ceràmics i amb una important 
utilització del ferro forjat a balcons i reixes. 

 
S'ha parlat molt de la possible intervenció de l'arquitecte Puig i Cadafalch 

a l'edifici de la casa Alegre de Sagrera. La qüestió és mencionada a quasi totes 
les publicacions que fan referència a la casa-museu, però fins ara no s'ha trobat 
cap document que ho confirmi. L'arquitecte de Mataró va col·laborar, entre els 
anys 1889-1906, en l'estudi i excavacions del conjunt de les esglésies romàniques 
de Terrassa; llevat d'això, no hi ha constància d'altra producció. Pero, tot i així, la 
influència de la seva arquitectura es reconeix a l'obra de Melcior Vinyals. Un 
exemple és el Palau Macaya de Barcelona, que presenta una estructura semblant 
a la del carrer Fontvella, un cos central, emmarcat per dues torres als extrems, 
amb un primer pis amb balconada i un de superior amb una galeria de finestres; 
o la casa Garí d'Argentona, on s'hi observen torricons a les cantonades i capcers 
escalonats, així com el coronament de la façana amb merlets escalonats entre els 
quals hi ha reixa de ferro forjat. La casa dels Quatre Gats presenta un reixa de 

ferro propera a la que tanca el jardí de la casa-museu. La historiadora Mireia 
Freixa troba també influències de l'arquitectura de Puig i Cadafalch en la 
confiteria viuda Carener, de Terrassa, edifici construït el 1908. 

 
Pel que fa a l'interior de la casa Alegre de Sagrera, caldria destacar les 

diferents èpoques de construcció i decoració de l'edifici per poder-ne distingir els 
diferents estils. A la planta baixa i al primer pis, actualment predomina l'obra de 
la reforma de 1912, ja que de la casa del segle XVIII tan sols en resten els espais 
de tres sales a la primera planta. El pis Fontanals presenta dues reformes més del 
1915 i del 1935. 

 
Quant a la planta baixa i la resta del primer pis, es pot parlar d'una 

concepció dels espais, d'una utilització dels materials i d'una decoració d'estil 
modernista: la construcció de la galeria emplomada, la sumptuosa escalinata de 
fusta que condueix al pis superior, el buc de la qual és també tancat amb vidres 
emplomats, les columnes modernistes, els paviments hidràulics, els arrimadors, 
l’ús del ferro forjat, l'escultura decorativa de motllures que ressegueixen sostres i 
la dels capitells i carcanyols, la fusteria, les catifes, els tapissos i els cortinatges. 

 
Tant l'arquitecte com la família Alegre de Sagrera es van saber envoltar 

de les firmes comercials i d'alguns del artesans més prestigiosos del moment, 
dels quals destaquen la casa de paviments hidràulics Escofet i taller de vitrallers 
Maumejan. 

 
De la casa Escofet es conserven els paviments, des del més senzill, el 

format per rajola beix amb la combinació de cairons més petits de color verd o 
blau (dels lavabos o zones de servei), iguals que els que Gaudí va fer servir per 
pavimentar les zones de servei dels pisos de la casa Milà de Barcelona, fins al 
més complet, de flors o formes geomètriques que formen catifes centrals. 
Aquests paviments consten en el catàleg de "Mosaicos E.F Escofet y C: S. en C. 
Pavimentos hidràulics. Àlbum n°7. Barcelona, 1913". La casa Escofet, per la 
qualitat i varietat dels seus dissenys, va ser una de les més importants 
distribuïdores de paviments. 

 
Pel que fa al taller Maumejan, la casa Alegre en conserva la galeria de 

vitralls emplomats que dóna al jardí, els vitralls que separen el hall del lavabo, 
així com també els vidres del menjador i la coberta de l'escala noble. De fet, 
només la galeria presenta la seva firma, l'execució dels altres, però, també els 
són atribuïts. El taller Maumejan destacava, segons Vila-Grau i Francesc Rodon, 
per una acurada execució i una sòlida tècnica. D'entre les seves obres cal 
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destacar els vitralls de la Caixa d'Estalvis de Sabadell (edifici projectat per Jeroni 
Martorell), en els quals s'hi representen escenes figuratives que tenen poc a 
veure amb les de la casa Alegre o els vitralls del Palau Episcopal d'Astorga (obra 
de Gaudí). 

 
La família, però, tambe va imposar el seu gust i interessos particulars. 

Per referències orals se sap que van procurar una decoració despullada dels 
elements ornamentals més abarrocats que imperaven, el carregament de 
ceràmica i l'excessiva decoració escultòrica, a la vegada que van procurar deixar 
constància de la seva situació econòmica. Així, les representacions escultòriques 
dels carcanyols de les arcades del hall a base del carroll de raïm i la falç, el vaixell 
i la serp i la roda dentada amb una aranya teixint dels carcanyols de les arcades 
del hall, remarquen l'evolució econòmica de la família lligada a la industria i al 
comerç tèxtil però sense oblidar el seu passat dedicat a l'agricultura. La decoració 
de la casa es complementava amb quadres de Joaquim Vancells i de Pere Viver. 

 
 El primer, juntament amb Alexandre de Riquer, va ser un dels artistes 

que va contribuir a difondre el gust modernista a Terrassa, tant en la pintura com 
en l’ornamentació. Les pintures de Vancells es troben al buc de l'escala noble de 
la casa, la pintura principal (mur sud) representa les altures de Rubió (homenatge 
a Joaquim de Sagrera i Domènech), i les tres pintures més petites representen 
tres masos propietat de la família Alegre. La seva pintura, fonamentalment 
paisatge de caire simbolista, segons definició de Francesc Fontbona, es va 
convertir en un paradigma per als artistes de Terrassa, entre ells Pere Viver. 
D'aquest últim es conserven els plafons que decoren el hall, amb escenes de 
paisatge que simbolitzen les diferents estacions de l'any. 

 
Paral·lelismes de l'interior de la casa Alegre, de la reforma de 1912, es 

poden trobar en molts i diferents edificis del modernisme per la seva concepció i 
decoració. Per citar-ne exemples: la casa Navàs, de Lluís Domenech i Montaner a 
Reus (en els paviments i mobiliari de lavabo), la casa Amatller, de Puig i 
Cadafalch a Barcelona (quant als vitralls de fulles i fruites de les finestres) o la 
casa Quadras de Puig i Cadafalch a Barcelona (pel que fa al hall en el qual hi ha 
columnes de marbre marró amb la part inferior de marbre blanc amb decoració 
incisa de flors i l'escala noble) o la casa Barbey, de Raspall, a la Garriga. 

 
Com ja s'apuntava més amunt, Francesc Alegre i Roig, en reformar la 

casa, va voler conservar quasi intactes (tan sols el paviment i els cortinatges són 
de la reforma de 1912) les sales més representatives de l'antic mas del segle 
XVIII. Sales decorades amb pintures figurades entre arquitectura clàssica, 

igualment pintada. La sala Hernán Cortés, amb escenes de la conquesta i, al 
sostre, la representació de Mart (Déu de la guerra) i Ceres (deessa de 
l'agricultura), que, una vegada més, podria representar dues condicions de 
Francesc Sagrera del segle XVIII, l'agricultura i la vida de militar guerriller. Tant 
la sala Hernán Cortés, com la del Judici de Salomó i la Salvans són atribuïdes per 
Salvador Cardus en el seu llibre "Historial de la guerra napoleònica a Terrassa" al 
pintor Josep Arrau Estrada, que va viure entre 1774 i 1818, a cavall entre 
Barcelona i Terrassa. Jeroni Font i Casals, antic conservador del museu, va posar 
en relació les pintures de la casa Alegre de Sagrera amb les del Palau del Govern 
Civil de Barcelona pel que fa a la composició dels espais, als marbrejats, a la 
gamma de colors, a les grisalles, a les indumentàries dels personatges, als 
edificis, a l'expressió gramatical de les llegendes, al tipus de lletra i als 
emmarcats tractats amb trompe-l'oeil, encara que realitzats amb una tècnica 
diferent. De fet, les pintures del Palau de Govern Civil estan documentades del 
1792 i realitzades pel pintor barceloní Pere Pau Montanya, de qui Josep Arrau 
Estrada va ser deixeble. 

 
La sala Fèlix Mestres segurament estava decorada en la mateixa línia 

que les anteriors, però va ser modificada durant la reforma de 1912, i només 
presenta decoració floral a la cornisa motllurada del sostre, que està pintat amb 
escenes de putti desfent un llac. Es atribuida al pintor Tolosa, especialista en 
flors, professor de l'escola Nostra Senyora de Loreto de Barcelona i també mestre 
de la filla de Francesc Alegre i Roig. 
Antics masos que es van convertir en cases senyorials durant el segles XVIII-XIX 
com ara la casa Parrella o la casa Cortada a Vic o la casa Papiol a Vilanova i la 
Geltrú, presenten un tipus de decoració i espais d'aquest estil proper a la casa 
Alegre de Sagrera. 
 

El pis Fontanals es va obrir el 1915 i s'hi van fer reformes el 1935, dues 
etapes molt diferenciades per la decoració. El 1915, el pintor i decorador Jaume 
Llongueras i Badia de Barcelona (1883-1955), professionalment a cavall entre el 
modernisme i el noucentisme a Terrassa i Barcelona, va ser qui va decorar el cos 
central del pis Fontanals. Jaume Llongueras, germà de Joan Llongueras, un dels 
promotors del noucentisme a Terrassa i mestre de música de la família Alegre de 
Sagrera, va col·laborar amb Antoni Gaudí a la Pedrera i a la catedral de Mallorca 
i, posteriorment, es va dedicar a la decoració dels interiors. 

 
La seva intervenció al pis Fontanals va seguir una línia mes classicista 

que al pis inferior -nomes tres anys mes tard- que, segons Mercè Fontanals, es va 
produir pel canvi de gust dels seus pares. Així, la decoració s'emmarca dins d'una 
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línia noucentista marcada per les línies rectes i la desaparició dels excessos del 
barroquisme modernista. Destaca l’arc recte ornamentat amb dues cartel·les del 
menjador, els entapissats amb domàs de les parets, la decoració floral del 
despatx, que parteix d'un gerro emmarcat per línies rectes, els plafons en relleu 
de guix, també de motiu floral, damunt de les portes del vestíbul, l'escala recta 
de fusta de l'entrada. Cal destacar que el mobiliari va ser fet per artesans de 
Terrassa. 

 
L'any 1935, amb la segona reforma del pis, l'arquitecte Ignasi Escudé va 

habilitar l'ala oest de l'edifici. Va dissenyar l'escala, la llar de foc i els vitralls del 
menjador, en una línia entre l'art decó i el racionalisme. Als espais més funcionals 
com la cuina, els lavabos o les habitacions, l'arquitecte va adoptar l'estil 
racionalista, influït pel seu recent viatge a Alemanya, en consonància amb altres 
obres que ell mateix va fer a Terrassa, com ara el cinema Rambla. 

 
La casa Alegre de Sagrera ha conservat els diferents estils que han 

decorat els interiors de l'edifici en les diverses intervencions que s'hi han dut a 
terme des de la seva construcció. A través de la construcció i distribució dels 
espais, de la decoració arquitectònica (cornises, motllures, relleus, escales, 
arcs...), del revestiment de les parets (pintades, folrades), del mobiliari i 
accessoris (mobles, llums, cortinatges, quadres...) podem avui contemplar el pas 
del temps des del segle XVIII fins als anys cinquanta del segle XX. 
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5.  CONCLUSIONS I AGRAÏMENTS. 
 

La casa Sagrera, la casa Alegre de Sagrera, la casa Museu Alegre de 
Sagrera.... Dos-cents anys d’història per representar en un projecte, que no 
pretén ser res més que un reflex de la grandesa que ha adquirit al llarg del 
temps.  

Qui ens havia de dir a nosaltres que podríem ser partícips de la història i 
el patrimoni de la ciutat de Terrassa, podent aportar el nostre gra de sorra a 
futures intervencions gràcies a la documentació generada, si més no, fet sense 
cap ànim de lucre. 

 
L’evolució funcional que ha tingut la casa al llarg dels anys, ha 

esdevingut a partir del creixement  de la família Sagrera, tant en nombre familiar 
com en estatus social, començant com a casa pairal a principis del segle XVIII, 
mansió en el segle XIX i esdevenir com a museu des del  segle XX fins l’actualitat.   

 
Per aquesta casa han passat arquitectes i pintors de renom tal com 

mencionem en el nostre treball, deixant la seva impremta en cadascun dels 
racons. Si visitem el museu, podem adonar-nos que no hi ha cap estança sense el 
seu detall històric significatiu. Ha estat a partir d’aquestes visites, quan hem 
aprés a valorar que totes les accions que es prenen per mantenir i restaurar el 
patrimoni històric no són en va.  
   

Hem comprés que un aixecament arquitectònic no es basa únicament en 
la realització d’un seguit plànols, sinó que al darrera hi ha tota una recerca de 
documentació, ja sigui gràfica o escrita i sobre tot, un treball de camp molt 
important. En funció de la concentració i de la rigurositat de la metodologia 
emprada en la pressa de dades, s’ haurà de tornar al mateix punt de partida per 
fer una feina que, teòricament, ja estava feta i que és la base principal de tot el 
treball posterior. Així doncs apliquem d’una manera pràctica les diverses matèries 
apreses al llarg de la carrera. Ja sigui història, construcció, representació gràfica, 
materials... 

 
Per altra banda, havent realitzat aquest Projecte Final de Carrera hem 

arribat a la conclusió, que tot treball implica un esforç i requereix una dedicació 
intensa. El fet de treballar conjuntament amb un company, ens ha permès valorar 
que cadascuna de les parts aportades per l’altre membre és igual d’important que 
la d’un mateix i que gràcies al treball en equip hem arribat a fer possible aquest 
aixecament després de llargues i intenses hores de feina. 
 

  
 

• Agraïments:  
 
- Personal del Museu: 
 
 Volem donar les gràcies al director del Museu de Terrassa, el Sr. 
Domènec Ferran per obrir-nos les portes de la casa i facilitar-nos, en tot el 
possible, la documentació a l’abast que disposava el museu. A la Sra. Teresa, 
secretària del Museu, per la seva dedicació a nosaltres i el seu interès per donar a 
conèixer la història de la casa. A la Sra. Rosa per guiar-nos com ningú millor ho 
hagués pogut fer pels indrets de la casa als que no es permet l’accés ni pagant 
(Pis Fontanals, Soterrani i Golfes).  
 
- Professors de fotogrametria del Departament d’Enginyeria del Terreny de la 
   UPC: 
 

Sr. Felipe Buill, per deixar-nos l’aparell topogràfic. Sra. Amparo Núñez i 
el Sr. Albert Prades, per facilitar-nos el programa pel tractament de dades 
presses al camp i la seva atenció telefònica en cas de petits dubtes. I en especial, 
al Sr. Ignacio de Corral, per que sense la seva ajuda i experiència en el camp, 
ens hagués resultat més difícil la tasca de  pressa de dades.   
 
- Tutor: 
 
 Gràcies al Sr. Albert Sánchez per confiar en la nostra proposta des d’un 
principi, pels seus consells i per estar disponible a qualsevol hora i lloc. 
 
- Altres: 
 
 A tota la resta, família i amics, per donar-nos suport i ànims en els 
moments difícils.   



                    PLANOLS 
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