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METODOLOGIA DE TREBALL 

Introducció: 

Per poder accedir al Pavelló de Serveis Generals i així poder duu a terme les tasques de presa de dades em vaig posar en contacte amb l’arquitecte 

municipal de Reus, el senyor Ramon Baixauli. Ell molt amablement em va posar en contacte amb el Roger Anguera, cap de manteniment del Grup Pere 

Mata que fou qui em donà l’accés dins del recinte. A l’hora de la presa de dades dins del pavelló m’he adaptat molt als horaris permesos per visitar de 

forma excepcional el Pavelló de Serveis Generals ja que actualment és ocupat per oficines, sales de reunions i diferents serveis administratius del Grup Pere 

Mata. Per la presa de dades de la façana la feina ha estat molt més accessible.  

PRESA DE DADES 

Per a la presa de dades del pavelló i així realitzar els croquis que posteriorment utilitzaria per realitzar els plànols de les plantes, seccions i façanes a 

l’Autocad, m’he ajudat de diferents aparells per poder treballar correctament: 

- Cintra mètrica: Per al mesurament de distàncies mitjanes. 

- Flexòmetre: Bàsicament l’he utilitzat per distàncies curtes i a l’hora de mesurar detalls com les fusteries, finestres... 

- Làser Digital: L’he utilitzat per mesurar grans distàncies i alçades. 

- Càmera Reflex: Per fotografiar diferents parts de l’edifici i també detall.  

- Càmera Smartphone: Molt versàtil i còmode per utilitzar en moments puntuals. 

 

 

 

 

 

 
Càmera Reflex Canon EOS 1100 Làser Digital DISTO Classic 4
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REALITZACIÓ DE PLÀNOLS 

Un cop amb les dades obtingudes del Pavelló de Serveis Generals vaig poder començar a 

dibuixar els plànols a l’Autocad. Vaig començar amb les diferents plantes i després amb la 

façana a quatre cares del pavelló. La façana ha estat l’element més important dins del 

projecte ja que és la part més rica en detalls i ornamentació (en pedra i mosaics ceràmics) 

de tot l’edifici. Com a edifici modernista és la façana un dels elements més importants. 

Plantes 

A l’hora de realitzar la planta em va facilitar molt que la distribució i el disseny de l’edifici 

fos regular tot i la gran dimensió de la planta baixa. Amb les dades obtingudes 

anteriorment i l’ajuda dels plànols facilitats pel Roger Anguera que tenien guardats a la 

biblioteca de l’Institut Pere Mata, he anat reproduint les plantes del pavelló de Serveis 

Generals al Autocad.   

Façanes 

Per a la realització de l’alçat de les façanes m’ha servit de gran utilitat el làser digital per 

mesurar i comprovar les altures i la posició dels diferents elements que constitueixen la 

façana. Ha estat la part del projecte que més feina m’ha portat juntament amb la 

realització dels detalls ja que és una façana amb moltes obertures i molts elements 

ornamentals. 

 

 

 

 

Exemples de croquis realitzats durant la presa de dades
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Detalls 

Els detalls s’han centrar bàsicament en aquells elements més singulars del 

conjunt del pavelló com ara les portes d’accés, la ceràmica, els mosaics i la 

ornamentació de figures en pedra que estan repartit per la façana. 

Aquests elements d’ornamentació, en general són inaccessibles per poder-los 

mesurar amb els làser o el flexòmetre. La solució per poder-los representar 

de la forma més fidedigne possible ha estat realitzant fotos sobre l’element 

en qüestió i utilitzant posteriorment el software Homograf per poder 

extreure les mesures més exactes possibles i reduir l’error de les 

deformacions que existeixen al fer una fotografia. 

A mesura que he anat fent més detalls a l’Autocad he millorat el procés i he 

reduït el marge d’error, guanyant experiència i velocitat comparat amb els primers elements realitzats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilització del software Homograf per a la realització de l'element ornamental
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TREBALL D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA 

El segon element important dins del PFG, ha estat la realització de 

la memòria. Ha estat un treball d’investigació i trobar informació 

sobre la història i els diferents actors claus per a la realització de 

l’Institut Pere Mata. 

Per a la recerca d’informació he utilitzat diferents vies com ara 

diferents pàgines d’internet, biblioteques i arxius històrics de la 

ciutat de Reus. 

Per part dels treballadors de la biblioteca del propi Institut Pere 

Mata em van facilitar l’accés i la cessió de tres plànols del pavelló 

de Serveis Generals datats de l’any 1967 que tenen un gran valor 

històric. 

En aquests plànols es poden veure clarament els usos que tenia 

l’edifici originalment i com ha canviat respecte l’ús que se’n dóna a 

l’actualitat. Actualment té un ús administratiu del Grup Pere Mata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverses publicacions i plànols utilitzats
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BREU INTRODUCCIÓ 

L’Institut Pere Mata de la ciutat de Reus és l’hospital 

psiquiàtric (manicomi) de Reus, però dóna servei a una regió molt més 

gran. Va ser projectat per Lluís Domènech i Montaner i construït 

entre 1897 i 1912, en l’estil modernista propi d’aquest arquitecte. Se 

l’anomena com operador de serveis de Salut mental, i gestiona una àmplia 

xarxa de dispositius de titularitat pública: des dels serveis especialitzats 

de la xarxa ambulatòria per a adults i per a infants i joves de menys de 18 

anys, fins als recursos d’hospitalització i d’altres d’especialitats.  

A les darreries del segle XIX el doctor reusenc Emili Briansó Planes, Pau 

Font de Rubinat (important intel·lectual catalanista reusenc) i d’altres, 

varen decidir impulsar un nou hospital psiquiàtric. Font de Rubinat fou el 

primer president de la societat “Manicomi de Reus”, més tard canviat a 

l’actual, i fou qui va triar Lluís Domènech i Montaner. L’obra fou el 

precedent de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. Destaca la rica 

decoració de mosaics i ceràmica feta per Lluís Brú a partir de dissenys 

de Josep Triadó. 

L’edifici encara es fa servir com a manicomi, i també per a consultes 

psiquiàtriques de la seguretat social. S’hi accedeix per una petita carretera 

des la Carretera d’Alcolea del Pinar, que va de Reus a Falset. El conjunt 

disposa d’un ampli domini d’unes 20 hectàrees. Molt a prop se situen les 

Parcel·les Pelai (Reus) i no gaire lluny el lloc conegut com Boca de la 

Mina amb els dipòsits d’aigua de la ciutat. 

 

 

Conjuntament amb la tasca pròpiament assistencial, des de 1983 aquesta 

organització ha desenvolupat una molt important actuació relacionada 

amb la docència, la formació i la investigació, de manera que l’Institut 

Pere Mata no entén avui la seva existència sense aquesta estratègia sòlida 

de futur que es basa en l’assistència, la docència i la recerca. 

És per això que l’Institut Pere Mata és un Hospital Universitari amb 

Unitat Docent de la Facultat de Medicina i Cirurgia de la Universitat 

Rovira i Virgili (URV), en el qual s’imparteix tant formació de pregrau 

(pràctiques de psiquiatria, infermeria ...), com de postgrau (màster de 

salut mental: investigació en psiquiatria, neurotoxicologia i 

psicofarmacologia, i programes de doctorat). 

L’Hospital Universitari està acreditat pel Ministeri de Sanitat i Política 

Social per formar metges, psicòlegs i infermers residents. 

D’altra banda, en els objectius principals de l’Hospital Psiquiàtric 

Universitari Institut Pere Mata està també la investigació. Tots els 

tècnics de l’Institut estan convençuts que la millor forma de mantenir una 

actualització professional és participar activament en tasques 

d’investigació.  
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BIOGRAFIA DE LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 

(Barcelona, 21 de Desembre de 1850 - 27 de desembre de 1923) fou 

un arquitecte, historiador, humanista i polític català, dissenyador de 

tipografies i enquadernacions de llibres i il·lustrador. Fou un dels 

principals protagonistes del Modernisme català. Com a arquitecte, es va 

avançar a les propostes arquitectòniques europees, amb un llenguatge 

innovador i una arquitectura fonamentada en un nou concepte integrador 

de totes les arts. Algunes de les seves obres són Patrimoni de la 

Humanitat.  

Des de la docència, va formar deixebles com Gaudí, Puig i 

Cadafalch, Raspall, Oms, Falguera o Jujol. Compromès políticament amb 

el catalanisme va ser un impulsor polític del catalanisme, ja que impulsà 

la Lliga Regionalista que seria en pocs anys força hegemònica a 

Catalunya. Alhora arribà a ser diputat a les corts espanyoles amb 

la candidatura dels quatre presidents en uns moments molt complexos 

derivats del marasme polític espanyol vora el 1898. Va combinar la seva 

professió amb els estudis d’heràldica i art romànic, estudis que realitzà en 

gran part als darrers anys de la seva vida al seu estudi de la Masia Rocosa, 

antic mas del segle XVII, propietat de la família Montaner i situada al 

costat de la Casa Domènech, residència familiar dels Domènech i 

Montaner a la vila de Canet de Mar i actual seu de la Casa Museu Lluís 

Domènech i Montaner.  

 

Nascut al carrer Avinyó de Barcelona, era el segon fill de Pere Domènech i 

Saló, un editor i enquadernador de prestigi i de Maria Montaner, que 

pertanyia a una família acomodada de Canet de Mar, població on va 

residir freqüentment a la seva casa-estudi avui convertida en 

museu. Després d’estudiar ciències fisicomatemàtiques, va estudiar la 

carrera d’arquitectura a Barcelona i a l’escola d’arquitectura de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, on es titulà el 13 de 

desembre de 1873.  

Il·lustració de Lluís Domènech i Montaner



Institut Pere Mata de Reus. PavellO de Serveis Generals 

ConvocatOria Abril-Maig 2016 

 

 

  
11 

Quan va acabar els estudis, viatjà juntament amb el seu amic Josep 

Vilaseca per França, Suïssa, Itàlia, Alemanya i Àustria, per conèixer les 

tendències arquitectòniques. 

El 1875, només crear-se l’escola d’arquitectura de Barcelona, s’hi 

incorporà, junt amb el seu amic Josep Vilaseca, com a professor de 

topografia i mineralogia. El 1877 va obtenir la càtedra de “Coneixement 

de materials i aplicació de les ciències fisicoquímiques a l’arquitectura”. 

El 1899 fou nomenat catedràtic de “Composició d’edificis” i professor de 

projectes. El 1900 fou director de l’escola d’arquitectura, i entre 1901-

1905 fou substituït per Joan Torras i Guardiola, període en què Domènech 

va estar a Madrid com a diputat. Va tornar a ocupar el càrrec entre 1905-

1920. La seva tasca docent va durar 45 anys, des d’on va exercir una 

influència considerable sobre com havia de ser el modernisme 

a Catalunya. Amb el seu company Antoni Maria Gallissà hi instal·là 

després un taller de perfeccionament de les arts decoratives aplicades a 

l’arquitectura. 

 

POLÍTIC 

Políticament s’inicià de molt jove i el 1870 participà en la fundació de 

la Jove Catalunya i del Centre Català, grup del qual se separà el 1887. 

Ingressà a la Lliga de Catalunya, de la qual fou president el 1888, i 

el 1891 fundà la Unió Catalanista, partit del qual l’any 1892 fou el primer 

president, amb Enric Prat de la Riba com a secretari. Aquell mateix any 

presidí l’assemblea que va redactar les Bases de Manresa, document que 

posava els fonaments per a la devolució de les constitucions catalanes. 

Va seguir una política de col·laboració amb Polavieja, qui defensava les 

reivindicacions regionalistes. També fou un dels signants del Manifest a la 

reina regent de 1898. L’any següent, s’incorporà al Centre Nacional 

Català que, el 25 d’abril de 1901, en fusionar-se amb la Unió Regionalista, 

es constituí en la Lliga Regionalista. La Lliga estava formada per sectors 

de la burgesia i per les classes mitjanes decebudes del polaviejisme i 

mobilitzades pel Tancament de Caixes; defensava una Catalunya lliure, 

forta i autònoma.  

El compromís de Domènech amb la defensa de la identitat del país el 

decidí a presentar-se a les eleccions legislatives del 19 de 

maig de 1901 amb la peculiar candidatura dels «quatre presidents». Va ser 

reelegit el 1903, però es mostrà disconforme amb l’actuació 

de Cambó durant la visita del rei Alfons XIII a Barcelona (1904). Hom 

pensa que ell va ser l’autor de l’article anònim titulat “Fivallers de 

guardarropia” aparegut el 14 d’abril de 1904 a la revista “Joventut”; se 

separà de la Lliga Regionalista i fundà el setmanari “El Poble Català” 

entorn del qual s’organitzà Esquerra Catalana. Socialment conservador, 

però, se n’anà distanciant i acabà dedicant-se a la investigació 

arqueològica i a la història, fruit de la qual foren les obres Centcelles. 

Baptisteri i celle [ r ] : memòria de la primitiva església metropolitana de 

Tarragona (1921), Història i arquitectura del monestir de Poblet (1925), La 

iniquitat de Casp i la fi del Comtat d’Urgell (1930) i Ensenyes nacionals de 
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Catalunya (1936), les tres darreres publicades pòstumament, amb la 

col·laboració del seu fill Fèlix Domènech i Roura.                                                                           

La seva actuació política i la tasca d’investigador el portaren tres vegades 

a la presidència de l’Ateneu Barcelonès (1898, 1911 i 1913). El 1881 fou 

mantenidor dels Jocs Florals, i el 1895 en fou president. Fou membre de 

l’ara denominada Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant 

Jordi (1901) i ingressà a l’Acadèmia de Bones Lletres (1921).  

 

ARQUITECTE 

Com a arquitecte, Domènech i Montaner va realitzar edificis en els quals 

es combina una racionalitat estructural amb elements ornamentals 

extraordinaris, inspirats en els corrents arquitectònics hispano-àrabs i en 

les línies corbes pròpies del modernisme. 

Els seus edificis es van anticipar als corrents arquitectònics del seu temps, 

com l’ús d’estructures de ferro i la utilització total del maó vist, 

incorporant una profusió de mosaics, ceràmiques i vidres policromats, 

disposats amb exquisida harmonia, que els confereixen un aspecte 

grandiós.  

Des de la seva posició de director de l’Escola d’Arquitectura va impulsar 

un estil que hi adaptaren molts dels seus alumnes. Puig i Cadafalch el 

considerava “l’home d’un període i una escola artística, que ha estat el 

ressò de desenvolupaments artístics d’altres països adaptant-los amb un 

caràcter especial propi, amb un caràcter innovador”. 

Amb el pas del temps, i contràriament al que feien altres arquitectes del 

modernisme,  Domènech i Montaner va tendir a realitzar edificis més 

lleugers, eliminant material en les estructures però mantenint 

l’ornamentació com a element de primer ordre. 

 

MODERNISME 

Amb motiu de l’Exposició Universal de 1888 rep diversos encàrrecs fruit 

de la bona amistat amb Elies Rogent, director de l’Escola d’arquitectura i 

de les obres de l’exposició. Domènech va ser vocal de la comissió de 

mineria, arquitecte director de la secció cinquena dedicada a obres de 

millora del Parc de la Ciutadella, va fer la reforma de la Casa de la 

Ciutat per poder hostatjar la família reial durant el certamen i, sens dubte 

els més coneguts, foren la construcció del desaparegut Hotel 

Internacional realitzat en un temps rècord de 53 dies i el cafè-restaurant 

conegut com el Castell dels Tres Dragons (actual Museu de Zoologia de 

Barcelona). És l’edifici que millor expressa les noves tendències i està 

considerat com el començament de l’etapa modernista. L’edifici té una 

volumetria clara amb uns paraments nets i unes obertures ben compostes. 

Amb un aire industrial en l’ús dels materials, Domènech fa servir maó vist 

amb formes aristades. Fa servir el ferro també vist, en una estructura 

contundent i compacta, en la implantació de l’edifici i àgil i transparent 

en la part alta en forma de baranes i una coberta amb agulla. L’interior és 

un espai obert amb dos arcs que suporten una coberta esglaonat simètric. 

Domènech incorporà les millors arts aplicades i solucions ornamentals que 
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esdevindran permanents, com les corones florejades dels capitells. Compta 

amb la ceràmica de la fàbrica Pujol i Bausis amb disseny d’Antoni M. 

Gallissà, Josep Llimona, J.A. Pellicer i Alexandre de Riquer i 

els vitralls (ara perduts) d’Antoni Rigalt i Blanch. Aquestes tècniques, 

experimentades anteriorment a l’edifici de l’Editorial Montaner i 

Simón varen inspirar a Berlage en l’edifici de la borsa d’Amsterdam.  

Posteriorment, desenvolupà habitatges particulars com les cases Navàs i 

Rull a Reus; la Lleó Morera, la casa Thomas a Barcelona o la casa Solà 

Morales a Olot. En totes va practicar una visió integral del modernisme, 

amb un desenvolupament intens de les arts aplicades, especialment 

l’escultura, el mosaic i els vitralls. 

La casa Navàs, un habitatge unifamiliar que és una autèntica obra al 

servei d’un concepte fruit de l’encàrrec del propietari. Cada element de la 

decoració i del mobiliari estan fets per encaixar perfectament en una 

arquitectura integral. La Lleó Morera, seguint el precedent de la Navàs, és 

la culminació de les factures d’artistes consagrats i habituals 

col·laboradors de Domènech i Montaner com Bru, Maragliano, Homar, 

Rigalt i Josep Pey.  
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ALTRES OBRES DE DOMÈNECH I MONTANTER 

Domènech i Montaner a part de l’Institut Pere Mata va realitzar altres 

obres importants a Reus. La vinculació amb la ciutat i l’arquitecte va ser 

realment forta i actualment podem gaudir de 3 obres més: 

Casa Rull (1900): Va ser encarregada pel notari, Pere Rull i Trilla. Pere 

Rull era un dels socis fundadors de l’Institut Pere Mata i ideològicament 

situat al voltant de la Unió Catalanista, és per aquest motiu que va 

contactat amb Lluís Domènech i Montaner per que construís el seu 

habitatge particular. L’any 1925 va ser donada a l’Ajuntament de Reus i 

actualment l’edifici és seu de la Regidoria de Cultura (IMAC).  

Casa Navàs (1901): Aquest  és un dels més importants 

edificis modernistes de la ciutat de Reus. Va ser construït entre per 

encàrrec del reusenc Joaquim Navàs Padró. En aquest edifici, varen 

participar els millors artesans de l'època i col·laboradors habituals de 

Domènech i Muntaner com Gaspar Homar, Alfons Juyol, Antoni Rigalt o 

Lluis Bru, que anteriorment ja havia participat a l’Institut Pere Mata.  

Casa Gasull (1911): Aquesta casa va ser encarregada pel comerciant d’olis 

Pere Gasull i Roig, per acollir les instal·lacions industrials del negoci 

d’olis. En la projecció de l’edifici també hi va intervenir el seu fill Pere 

Domènech. Aquest edifici també incloïa els habitatges per als seus dos 

fills. La casa trenca amb l’estil imposat fins aleshores per Domènech i 

Muntaner, cosa que queda claríssima al comparar-la amb la casa Rull 

(també de Domènech i Montaner) situada just al costat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Rull
Casa Navas

Casa Gasull
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HISTÒRIA DE L’HOSPITAL PSIQUIÀTRIC PERE 

MATA DE REUS 

HISTÒRIA 

Projectat per Lluís Domènech i Montaner i construït entre 1897 i 1912. 

Al final del segle XIX el doctor Emili Briansó i altres promotors entre els 

que destaca Pau Font de Rubinat un important intel·lectual catalanista 

molt prestigiós a Reus, varen decidir impulsar un nou hospital psiquiàtric 

per poder cobrir les necessitats de la població en aquest camp.  

Domènech i Montaner que havia conegut Font de Rubinat - que va ser el 

primer president del Consell d’Administració de la Societat constituïda 

l’any 1896 amb el nom de “Manicomi de Reus” que després es va canviar 

per l’actual - durant la redacció de les Bases de Manresa, va ser 

l’arquitecte seleccionat per desenvolupar aquest treball que es un dels 

conjunts arquitectònics Modernistes més bells de Catalunya i el precedent 

del gran Hospital de Sant Pau a Barcelona. 

El projecte facultatiu va ser consultat amb els doctors Rafael Rodríguez 

Méndez de la càtedra d’Higiene de la Facultat de Medicina de Barcelona i 

a Artur Galceran Granés que havia estat Director del Sanatori psiquiàtric 

de Sant Boi. 

La distribució dels espais es va realitzar tenint en compte rigorosos criteris 

d’acord amb les condicions de sexe, malaltia i categoria social. Cada 

pavelló havia de tenir el seu propi jardí, a més dels jardins comunitaris. 

Un passeig central separava les dependències d’un i altre sexe, a més 

d’ubicar el pavelló de serveis generals i la capella. 

De fet, l’Institut Pere Mata és més que un hospital psiquiàtric, una petita 

ciutat (amb una superfície aproximada de 20 hectàrees) en la que 

Domènech i Montaner va aplicar conceptes renovats d’urbanisme, 

planificació d’espais, ornamentació i materials.  

Domènech no només es va preocupar del disseny de l’exterior dels edificis i 

de la seva distribució urbanística amb pavellons rodejats de jardins en un 

estil que s’anomenava “â village” degut a la s’inspirava en projectes 

desenvolupats a França, sinó que també en va dissenyar tot l’interior 

incloent-hi el mobiliari. L’Institut continua servint actualment als 

mateixos propòsits. El conjunt està projectat dividint les diferents 

funcions en àmbits separats amb un total de 6 pavellons, posteriorment el 

fill de Lluís Domènech i Montaner - Pere Domènech i Roura - en va 

construir més fins a un total de 14 però no d’estil Modernista.  

Descripció: 

El pavelló de serveis generals a on es troben els serveis administratius està 

construït al centre de l’hospital i està coronat per una gran torre de 30 

metres d’alçada que proporciona un especial caràcter al conjunt i es pot 

veure des de molt lluny.  

Els pavellons construïts per Lluís Domènech i Montaner son típicament 

Modernistes, les façanes dels pavellons són de maó vist i estan adornades 

amb ceràmica realitzada amb dissenys de Josep Triadó i Lluís Brú i 

Salelles, també contenen treballs en pedra.  
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Però el pavelló més interessant és el “Pavelló dels distingits”, acabat l’any 

1908, per la seva riquesa ornamental i perquè el mobiliari original ha estat 

conservat, està decorat amb vidrieres i elements de ferro forjat. El 

projecte d’aquest pavelló contenia un conjunt ornamental de tal 

categoria, que el pressupost va superar àmpliament el previst, limitant la 

realització de la resta del projecte. Aquest pavelló consta d’una planta 

baixa amb tres espaïs utilitzats bàsicament per a el lleure dels interns (que 

només podien ser homes i naturalment d’un alt nivell econòmic) i dos 

pisos d’habitacions moltes d’elles dobles per que poguessin allotjar el 

servei dels interns. 

La planta baixa consta d’un saló també dit sala de música, perquè els caps 

de setmana s’hi feien concerts, un menjador i una sala de jocs. Tal com ja 

hem avançat, la decoració d’aquestes estances es extraordinària no només 

en les estances comuns, sinó també en les habitacions. Trobem per tot 

arreu al·legories a la curació dels pacients amb elements propis del 

Modernisme com formes vegetals i animals de totes menes, símbols 

heràldics catalans medievals, etc. També s’evidencia en totes les 

dependències  del Pavelló dels distingits i en general a tots els edificis del 

centre “l’horror vacui” o horror als espaïs vuits, tant típic del 

modernisme, manifestat en la decoració que omple  totes les parets i 

recons. Domènech i Montaner va tenir especial cura en assegurar la 

higiene i el confort dels pacients. Així podem veure que encara que 

aquests estiguessin en règim de reclusió, les reixes estan dissimulades, les 

escales i les baranes arrodonides per evitar accidents i totes les parets 

(excepte a les habitacions) estan recobertes de ceràmica. Els colors de les 

vidrieres col·laboren a crear un ambient relaxat adequat a aquests 

malalts. 

 

 

 

 

 

 

Vista general del Pavelló de Serveis Generals
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REUS ASYLUM AND DOCTOR BRIANSÓ 

 

Most of the artistic, social and technological realities that surround us 

nowadays have their origin in a casual fact or situation that became real 

only thanks to somebody’s tenacity and believe in the project. That’s 

exactly what happens with Reus’ Pere Mata’s Institute and Emili 

Briansó. Without his tenacity, the centenary institution simply wouldn't 

exist. Moreover, as the saying goes, things don’t usually go by themselves. 

Briansó’s dream was born in the late XIXth century at Reus, where a 

wealthy bourgeois were determined to spend their richness, gained 

through trade, the textile industry and the production of aiguardent in 

new projects surrounded the idea of modernity. We will not get through 

the Pere Mata Institute history here; it is already long and well 

researched in Josep Poca’s Commemorative Book of the 1st Century of 

the Institution. Our work is based on the consultation carried out for 

several years and still being studied, the documents preserved in the 

Archive of the Institute Pere Mata, basically with the documentary series 

«Diarios borradores», «Copiadors de cartes», Actes del Consell 

d’Administració» and «Memòries llegides a les Assemblees institution and 

that will help us understand the uniqueness and the construction process 

of the group pavilions from Lluis Domenech i Montaner. Emili Briansó 

Planas, born in 1861 in Reus, got his degree in Medicine at Barcelona on 

the 1884, and starts as Municipal Coroner at the Municipal Asylum. At 

this Asylum, known as Ca l’Agulla, located in a big old house at the 

Desfrarat Street, was where the mentally ill were internated without any 

hygienic conditions or therapeutic treatment, following general law in 

such establishments, their main function was to keep away from society 

these population groups by imprisonment and strength, which made 

those places somewhere closer to the concept of a prison than to a health 

Doctor Emili Briansó
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institution. His knowledge of this reality made him realize the need of a 

renovation of the place, which was also the provincial asylum, so it could 

give the correct care for all these needed people. When Emili Briansó 

decided to start his project, and seeing the incapacity of the 

administration to help, he started looking for the implication of the Reus 

bourgeois. Finally, he got the financial support of about 35 traders, liberal 

professionals who became founders of a company that, as stated in the 

first article of the statutes «It aims to build a mental hospital according to 

the latest advances in science». 

This foundational process 

finished on the November 

15th, 1896, with the 

constitution of the 

Manicomio de Reus Inc.  

Aquest procés fundacional 

finalitzà amb la constitució 

el 15 de novembre de 1896, 

with the presence of the 

notary Rossend Güell 

Manyé, with a capital of 

30.000 pesetas divided into 

120 shares.  

Eugeni Mata Miarons lead 

the Constitutional Table 

with Joan Vilella Estivill and Ramon Mayner Socias as vocals. September 

17th of 1901, Pere Mata’s name was added to the Institution’s name 

honoring Pere Mata Fontanel 1811-1877, a great Reus doctor. The 28th of 

June of 1910 it became its official name. 

Once the society was created, the project started to get real. The architect 

Lluís Domènech i Montaner was the one chosen to work on it, and the 

institution’s first president had a leading voice in his election, Pau Font 

de Rubinat -lawyer, bibliophile and mayor between 1899 and 1900-, knew 

the architect from his militancy at Unió Catalanista. 

Domenech i Montaner’s pick, shows how decided were those founders 

with such a quality project, as good as the best constructions in their era. 

The architect worked as a professor at the Escola d'Arquitectura de 

Barcelona, where he became director years later and having finished some 

of his bests buildings, like Editorial Montaner y Simón (1879-1885), Cafe-

Restaurant and the Gran Hotel International -both for Barcelona’s 1888 

Universal Exposition-, or the Palau Montaner (1889-1893); while he was 

working on other interventions such as Comillas -Santander- (1889-1899) 

or the house and workshop for Josep Thomas (1895-1898), at Mallorca 

Street, Barcelona. 

A part from his professional activity, he was also an emerging figure in 

the social and cultural life in Catalonia. Besides being in the Unió 

Catalanista as its first president on 1891, from 1888 he presided the Lliga 

de Catalunya, and president of the Jocs Florals on 1895, and from 1898, 
Escala de la Torre
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president of the Ateneu Barcelonès for 5 different periods. For this reason, 

on the session of the 19th November 1896, the  

Administration Board decided that Pau Font, Emili Briansó & Robert 

Grau -as vocal of the board- along with Pere Caselles -Reus municipal 

architect- travelled to Barcelona to reach an agreement with Domènech i 

Montaner to start the project. 

Other professionals had a leading role at establishing the project basis of 

the new psychiatric hospital. From the first moment, Briansó looked for 

support and advisory from two outstanding doctors from Barcelona, 

Doctor Artur Galceran Granés and Doctor Rafael Rodríguez Méndez. 

Galceran was the most important mentalist doctor of Catalonia, after Dr. 

Giné Partagas, considered father of Catalan psychiatry. Born in Girona 

on 1850, graduated on the 1875 in Barcelona. His first contact with 

psychiatry was with his collaboration with Giné Partagas at his Clinic 

Nueva Belén. Between 1885 and 1895 he directed the Manicomi de Sant 

Boi de Llobregat, where he applied huge renovations to save it from an 

important crisis. During these years, he started neuropatology at the 

Escola de Medicina de Barcelona. On 1904 founded the magazine Archivos 

de Terapéutica de las Enfermedades Nerviosas y Mentales that, despite 

being from Pere Mata Institute, had its administration and writing at his 

particular office at Ronda Universitat, Barcelona. On 1911 he created the 

Sociedad de Psiquiatría y Neurologia de Barcelona, linked to the 

Acadèmia de Ciències Mèdiques, in which he was the first president. 

Rodríguez Méndez was born in Granada on the 1845 and from the 1874 

until 1918 -a year after his death- he was professor at the Facultat de 

Medicina de Barcelona, being able to be rector of it. He edited Gaceta 

Médica de Cataluña from 1874. Worked at the Manicomi de Sant Boi de 

Llobregat, being its director until 1882. Between 1879 and 1880 published 

a series of articles titled Tratamiento moral de los alienados and raised the 

interest in ocupational therapy, as well as music therapy. Despite this 

incidence into the field of psychiatry, his figure stands as a hygienist. 

Pau Font de Rubinat
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On December 10th of 1896, the Board of Directors accepted Domènech, 

Galceran i Rodríguez to do the project and the architect were asked -

Caselles took part in the initial process- to draw the plans and the 

budgeting. Despite this formal procedure, the link between these people 

and the project had started long before as it demostrates the fact that on 

November of that year Domènech, Caselles Galceran i Rodríguez had 

already visited few lands candidates to be the final Asylum. Two 

important doctors from Barcelona supported the project, probably 

confidents on Emili Briansó. This way, a team of doctors and architects 

started what had to be the best Asylum of the country. 

The final project, was presented june 3rd 1897 and accepted by the board 

6 days after. They held their ok for the Administration Pavilion until 

they knew the total cost of the rest of the pavilions - General Services, 

Charity and Third Class-. This budget was asked to be reviews by Caselles 

according to Reus construction prices instead. On june 15th, Caselles 

presented all that, took out the blinds and reduced the General Services to 

the Water Tower, so the east sector was removed. 

On July 9th, the works of the modified General Services and the Third 

Class Pavilions were awarded to Francesc Balada, but nobody won the 

contest for the Charity one. At the same time, the board directors, asked 

Domènech for a new project for the Administration Pavilion. The 

architect answered 5 days later that it was impossible to modificate the 

original plan for the pavilion, but proposed to hold temporarily its 

construction, modificating the General Services pavilion to include in it 

the Administration. On June 22th, Francesc Vendrell took the project of 

drilling the well, to reach water that would be used in the construction. 

On October 20th 1897, Francesc Balada died, but its widow kept the work 

and timmings for him. 

On November 5th 1897, Lluís Domenech presented the final plan for the 

General Services Pavilion -plus the Adminstration part- as signed in 

Barcelona the month before. Right after that, Antònia Borras started the 

job, including the Charity one. 

On november 15th 1897, Domènech, having finished and delivered all the 

plans to the Society, considered his duty done, and proposed Pere Caselles 

as responsible of the works, but the board asked him to keep the work and 

accepted his economic conditions. 

As we said, the Construction began at the same time raising flags 

identified the project as a General Services, Men Charity and Third Class 

pavilions. Once the contruction of this first group of pavilions was 

started, on December 10th 1899, the Asylum was blessed by archbishop 

Dr Costa Fornaguera. The Asylum did not open right away, it was 

necessary to study and classify the patologies of Ca l’Agulla inmates. 

Definetly, on March 12th 1900, the Asylum started running as described 

by the local newspaper Las Cricunstancias, with 40 patients, 24 men and 

16 women from Ca l’Agulla. The construction last until 1902. 
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On a near future, the majestic Charity Pavilion for the First Class was 

built, and after that, the Charity 2 and the Epilectics. This way, 

Domènech i Montaner finished his direct participation on the construction 

of Pere Mata Institute. His son, Pere Domènech Roura, took part on it, 

from 1906 he collaborated with his father, gradually took on more 

responsibilities and project management works to become the head of the 

constructions made to the site until 1936, when the outbreak of the civil 

war cut short this long relationship. 
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THE ARCHITECTONIC PROJECT 

 

Asylum’s general project goes with the current hygienist movement since 

mid-XIX century revolutionized medicine. It values the existence of open 

spaces, full of vegetation and good ventilation. Those ideas are basic on 

the conception of the Pere Mata Institute. For example, the distance 

between pavilions was twice the height of the buildings, making sure 

there was a good use of the sunlight rays and there was space for the 

plants. 

 

THE RIGHT SPOT 

Once they decided to start the project, one of the first things to decide 

was where to build it, to find a land that could guarantee its right 

operation and a possible future need for more space. During those times, 

there were happening some changes in the world of medicine that did 

really change the way medicine approached mental diseases. Old 

techniques such as reclusion and subjection methods were left behind for a 

more human treatment and an improvement in their social environment. 

Few experiences and methods from Doctor Chaleston’s 1829 non restraint 

system, were introduced. 

Following 1883’s Prudenci Serenana Partagàs medical book: Estética de 

los manicomios y condiciones que deben tener estos establecimientos para el 

mejor tratamiento de las enfermedades mentales, where it recommended 

outside urban centers, well ventilated, free of stagnant water and wet 

environments and with nice views, they looked for the ideal location to 

house the future Asylum. On november 1896, organitzation comissioners, 

doctors Rodríguez Méndez and Artur Galceran and architects Lluís 

Domènech and Pere Caselles, visited some possible locations, and decided 

to locate the Asylum on a hill near Monterols, on 5 hectares owned by 

brothers Abat Sardà. The Company acquired the land on January 11, 

1897 for 15.000 pesetas. A year after, it was needed to expand the land 

and a land property of Pau Font de Rubinat was added to the Asylum 

terrain. 

Those terrains were situated over a soft hill over 2 kilometers from the 

city center, easily accessible by the nice and popular Passeig de la Mina. 
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THE FLOOR 

Following the main plan, the asylum was builded by a village system, 

letting the pavilions have wide gardens in between them, separating the 

patients by their pathology. This decision was surely taken by the doctors 

that took part on the general design of the hospital, for instance, Artur 

Galceran published on 1893 a book titled La medicina mental y los 

manicomios en Italia. Apuntes de un viaje científico, where he described 

the diferent hospitals he visited on his trip to Italy, praising those that 

adopted the village system. A year before, on the book El moderno 

manicomio de San Baudilio de Llobretat, he exposed the characteristics 

that were basic on a modern asylum, and he took the building plans very 

seriously: «it has to accomplish all the hygienic standards of a hospital». The 

idea of the specialization, as building the asylum as a set of specialized  

Asylums, each one of them with a unique design of its floor, perfeclty 

Plànol del Projecte Original del Manicomio de Reus
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adapted to its function and particularities of the patients to whom it is 

designed for. 

This way of organizing the pavilions made the project be more urbanistic 

than architectonic, ending up being a city for the sick, composed by 

eighteen buildings. This urbanistic concept, was certainly the immediate 

predecessor of the Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, 

where Domènec developed the idea, in a bigger scale and much more 

budget, thanks to the banker Pau Gil’s donation of 3.060.749,28 pesetas 

after his dead. 

One of the factors that helpe Lluís Domènech win the contest for the new 

hospital in Barcelona, was his previous experience at designing Pere Mata 

Asylum, as can be read in the acts of the Molt Il·lustre Administració: 

«whose designation is thanks to his special knowledge on this kind of 

buildings». The architect, even having a well known and well recognized 

work, had only build one hospital, the one in Reus. Over the rectangular 

land he had for the project, Domènec designed a plan ordered in two axes, 

the main one north-south and the secundary east-west, planning it as a 

cross-shaped. At the main boulevard, two singular buildings, the chapel 

and the Epilectics General Services Pavilion, and the transversal avenue 

was from Administration Pavilion to the one supposedly designed for 

epilectic women, by the General Services Pavilion, the real center of the 

whole plan. This disposition eased the distribution and diferentiation of 

spaces following two main criteria: sex and wealth of the patients, and in 

each building, by calmed or choppy patients. Domenech saved the west 

wing for the women, and the east for the men, and it was distributed 

south to north by first, second, third class patients, and passed the 

secundary axe of the plan; he placed the charity patients and less 

important buildings sucha as two infirmaries, the infectious pavilion and 

a small cadaver deposit. Following Galceran 1892 words: «the departments 

have to be as many as needed for the division of the hosted; and this division 

has to follow three conditions: sex, social category and kind of illness». The 

different assistential pavilions were in both sides of the main avenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol de la façana posterior
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THE PAVILIONS  

Studying the interior distribution of the residential pavilions, meaning 

the ones to host the patients, it’s easy to distinguish four kinds of floors: 

the two first class pavilions -only one of them was finally built- its a more 

developed floor plan with more fragmented spaces for maintenance, and a 

certain concept of privacity for the patients; the two second class 

pavilions did not become a reality but we know how they were supposed 

to be thanks to the preserved map. It had to have six rooms situated 

around the vigilance room; 3 of the 4 third class and charity pavilions 

were built, and the privacy disappears leaving most of space for the 

comunitary use; finally the epilectics pavilion, responding to another scale 

of construction and are designed by the needs of this kind of patients. 

Despite the differences, all those building designes are more or less 

rectangular and on the ends, two shorter transversal parts are added, 

forming a E shaped ground orienting its arms towars the main avenue or 

to the exterior. Another non variable fact is the hierarchical orientation of 

the main faces of the building to the main avenue. 

All the buildings look-a-like, thanks to the face of the buildings, 

combining elements and materials, a stone plinth acts as the building 

foundation on which stands the walls of brickwork, enriched with 

decorative stone sculptures and applications of ceramic panels decorated 

with drawings of white and blue and covered two aspects of Moorish tiles. 

Keeping those materials for the exteriors, mostly the brickwork, has made 

that even after adding new pavilions, it all still looks like one main thing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria de l’Institut Pere Mata
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THE ACCESS 

The whole hospital is surrounded by a wall with two original access: the 

main door facing east (1904) and the one known by the name of Portal 

dels Carros facing south (1905- 1906). The eastern acces was conceived to 

be opened by the Administration Pavilion planned by the architect. 

Following the decision of not building that pavilion, that besides 

administrative tasks, had to hold others like being a big hall - idea that 

Domenech applied to the Barcelona Hospital de la Santa Creu i Sant Pau-

, the project lost big part of its conceptual idea. Placing the main entrance 

on a lateral, is a decision that has to be understood on the moment of the 

opening, when the natural access from Reus was by the Boca de la Mina 

Avenue. 

In that access point, the opaque wall becomes transparent, being build by 

a low stone wall with an iron fence over it. Locks are rhythmically 

segmented by brick pillars with a three-lobed crown stone. The pillars 

flanking the three doors are higher, crossed and crowned by a cylinder 

with a kind of parabolic cap stone and a cross as six arms on top. The 

forging by Joan Colom and irons include reinforcement of the pillars of 

the central door with a beautiful coup de fuet design. 

The Portal dels Carros, placed on the meridional end of the venue is 

supposed to be the monumental entrance of the hospital. If the whole 

plan had been built, a majestic view would have been enjoyed from this 

point, with the main entrance of the church in front and the pavilions and 

gardens onboth sides of the main avenue. 

Shaped as semicircular arch, flanked by two vertical towers as it was a 

little arch de triomphe. It follows the aesthetics of the buildings around, 

with stone, brickwork and decorative ceramics. It is empty on the inside, 

so there is a small room inside for a watchman. On the top, domes coated 

with a brittle ceramic, supported by eight small brick pillars, crowned 

with stone crosses six arms. The fence, by Climent Martí, who worked in 

few parts of the Pere Mata Institute, as he is also the author of the fences 

on the outdoor of the pavilion number 6. 
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GARDENS, AVENUES AND SCENERY; 

THE NOT-CLOSED IDEA 

Open spaces, trees and gardens were given high significance in the project. 

There is an original plan from Barcelona, November 24, 1898 with the 

original design of the scenery, flowerbeds and trees, and the parking for 

the carriages. It is interesting how the Administration Pavilion has 

disappeared from this plan, and there are flowerbeds instead. The church 

was still planned to be build in the middle of the main avenue. Dr. 

Galceran exposed: «the land has to have at least 4 times the extension 

required by the buildings, so they are in between parks and spacious gardens». 

December1898, the Administration Board agreed to plant the trees on the 

two avenues of the Asylum, leaving the gardening to be still decided. 

They would plant Acer platenoides, and between each them, an Oleander. 

At the same time, critical importance was given to the fact that patients 

were able to enjoy the scenery around them. The walls in the asylum kept 

the ill inside a wide moat, but were low enough to to let them see over it.  

This system was looking to guarantee a good vision of the scenery by the 

patients, so they had as less feeling of living closed inside as possible; 

Sereñana says: «the healthy and real aesthetic of the asylums must provide 

this buildings all the rational resources to treat the patients, but without givin 

the mentally ill, the feeling of living in a house of crazy people». For that 

reason, there are no visible fences protecting the windows, they are 

integrated in the stained glass with hidden iron instead of lead.  

They also avoided possible injuries by eliminating the inside of the stairs 

from the buildings, and all the dangerous elements, like handrails and 

light controlers, centralizing it in one point only accessible by the 

Vista panoràmica dels jardins i passejos del Pere Mata
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caregivers. 

Also removing all right angles, they made it a more save enviroment as 

well, and leaving a much easier task for the cleaning and maintenance 

services. 

All those functions, show how well adapted is the architecture to the 

function, being the result of a great teamwork from doctors and 

architects, «resulting confused by the hug by the architect, the hygienist and 

the doctor to build the great asylum we describe», as written in the january 

1914 issue of the Arquitectura y Construcción magazine. 
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PAVELLÓ DE SERVEIS GENERALS 

 

Situat al centre de la planta del projecte de l’institut Pere Mata, al punt 

en què es troben els dos eixos ordenadors del recinte, Domènech i 

Montaner hi situà el pavelló de Serveis Generals. Aquest edifici havia de 

ser el cor, el motor que havia d’impulsar tota la maquinària formada pel 

conjunt de pavellons del Manicomi, és a dir: la cuina, la bugaderia, els 

serveis d’hidroteràpia i electroteràpia, la farmàcia i 

el gran dipòsit d’aigua de què s’havia de proveir tot 

el recinte.  

El projecte original era sensiblement diferent a 

l’edifici actual. Però, tal com s’explicà a la junta 

general d’accionistes del 20 de març de 1898, el 

Consell d’Administració, considerant que no era 

viable construir el monumental pavelló 

d’Administració projectat per Domènech i Montaner 

durant els anys fundacionals de la institució, decidí 

allotjar part de les dependències en aquest edifici i 

encarregà a l’arquitecte la reforma parcial del 

projecte del pavelló. Aquest replantejament afectà al 

sector de la façana principal, es a dir la zona est, que 

amb aquests canvis guanyà la monumentalitat 

actual, per complir les funcions de representivitat 

pròpies de la seu administrativa, cosa que reforçava 

la seva inicial preeminència sobre la resta de pavellons, ja marcada gràcies 

a l’alçada de la torre l projecte inicial que he comentat, que coneixem 

mitjançant les reproduccions dels plànols originals, era molt més modest 

que la construcció actual i preveia dos edificis rectangulars de planta 

baixa units per una nau transversal, del centre de la qual emergia la torre 

d’aigües. Amb el replantejament del projecte s’afegiren dues plantes al 

sector de les crugies centrals del cos corresponent a la façana est, per 

encabir-hi l’habitatge del metge director i del majordom del centre. 

Pavelló dels Serveis Generals en plena construcció
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D’aquesta manera, es va guanyar lloc per despatxos de la planta baixa 

encara que es va mantenir, però, el disseny de la planta, formada per dos 

cossos units pel cos baix de la torre. Amb tot, aquesta planta ha estat 

alterada per successives reformes que han anat ocupant els espais lliures 

que quedaven entre ambdós cossos constructius; per exemple, en el sector 

sud es condicionà el pati com a sala de neteja de verdures, prop de la 

cuina, que passà més tard a acollir oficines adoptant la imatge d’espai 

cobert actual. 

Amb tot, durant la construcció ja s’introduïren diversos canvis en alguns 

elements dels pavelló, alguns del quals possiblement motivats per la 

recerca d’una reducció de la despesa, com per exemple l’escala que uneix 

el vestíbul amb el pis principal, que al projecte de 1897 és representada 

com una escala imperial d’acord amb l’interès per aconseguir una imatge 

monumental, però que finalment es transformà en una escala de 

desenvolupament senzill. La barana de l’escala esmentada és un exemple 

de treball del serraller Joan Colom. 

Amb aquest edifici s’iniciaren les obres de construcció del Manicomi; 

concretament, els primers treballs es centraren en la perforació d’un pou –

tasca que s’adjudicà a Francesc Vendrell el 22 de juny de 1897- per 

obtenir l’aigua necessària per portar a terme la construcció, que havia de 

ser elevada fins a la superfície mitjançant bombes impulsades per una 

màquina de vapor. Com que era necessari situar la torre de les aigües 

centrada en relació al pou, de manera que es condicionava la disposició del 

pavelló, fins que no es trobà un volum d’aigua suficient –a uns seixanta 
Façana principal on encara hi manca part de la decoració ceràmica
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metres de profunditat- no s’iniciaren els treballs de construcció de l’edifici, 

cosa que va retardar considerablement el calendari previst. 

Un cop confirmada la situació del pavelló de Serveis Generals, ja es podien 

continuar els treballs començant a construir-lo i marcant el lloc precís on 

s’havien d’aixecar la resta d’edificis. El pavelló de Serveis Generals va ser 

l’element articulador de tota l’obra de Domènech i Montaner. La primera 

liquidació de les obres es presentà el 23 d’abril de 1888 i comprenia, entre 

d’altres, els treballs de fonamentació i murs de la sala de màquines i 

dipòsit de carbó. 

Observant la distribució dels espais i funcions de l’edifici podem distingir, 

a grans trets, dos sector: la zona est, destinada a activitats 

administratives i residencials, i la resta, destinada als serveis generals 

pròpiament dits. A més, el 14 d’abril de 1898, el Consell d’Administració 

acordà situar la capella provisional al centre del cos posterior del pavelló 

tot creient que era la solució més econòmica, malgrat que finalment es 

posà en una de les ales laterals. El 8 de juliol de 1899 les obres ja deurien 

estar molt avançades, perquè el Consell d’Administració acordà destinar 

100 pessetes per obsequiar els obrers que havien participat en els treballs 

de construcció. 

La façana principal presenta un disseny resultat de transformar el que 

havia de ser inicialment un pavelló de serveis, amb el pavelló 

d’administració, amb la qual cosa adquirí el caràcter de representivitat 

necessari dins del conjunt. Als acabaments dels frontis de les tres façanes 

del cos principal es representa una creu patada, l’emblema propi dels 

recintes hospitalaris des de l’època medieval. La façana principal és 

presidida per l’escultura d’un àngel protector, amb les ales esteses, els 

braços encreuats sobre pit i lluint una llarga cabellera, que la premsa 

contemporània atribuí a Eusebi Arnau (1863-1933), l’escultor més 

característic de l’escultura aplica a l’arquitectura modernista col·laborà en 

altres obres de Domènech i Montaner com per exemple el Pala de la 

Música Catalana, la Casa Lleó Morera o l’Hospital de Sant Pau. És 

possible que Arnau realitzes models de les escultures que serien esculpides 

en pedra a Reus ja que, i en relació a aquesta manera de treballar, a la 

reunió del Consell d’Administració del 12 de maig de 1898 el president 

Escala principal de l'entrada del pavelló de Serveis Generals
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informà que la contractista <<opone cierta resistencia a que el Sr. 

Domènech haga en Barcelona los modelos del decorado de los 

pabellones.>>  

Acompanya la figura angèlica una inscripció treballada a manera de 

gelosia que ens indica la data d’inici de la seva construcció: <<any 

1898>>. La porta principal, amb forma d’arc Tudor, és flanquejada per 

parelles de lleons rampants i àligues amb cos de felí afrontats situades a 

les cantonades, que sostenen dos escuts amb la rosa de Reus. A sobre la 

porta, fent a la vegada de paper de visera de protecció, s’obre un balcó 

d’ampla llosana, amb una barana de pedra treballada que presenta un 

disseny que retrobarem en altres edificis del conjunt. Al frontó del balcó es 

representa, en alt relleu, l’escut de Reus envoltat de card florits. L’escut 

de la ciutat fou utilitzat durant els primers anys com a emblema del 

manicomi, gràcies a l’autorització expressa rebuda per l’Ajuntament. La 

mateixa planta florida, molt recurrent en l’obra de Domènech –també la 

podem trobar en altres edificis com al vestíbul de la casa Lleó Morera de 

Barcelona o a l’estucat de la sala de jocs del pavelló de Primera Classe del 

Manicomi-, es repeteix, en forma de plafons ceràmics, als frontons de les 

dues finestres que flanquegen el balcó. Els plafons ceràmics amb dibuixos 

blancs i blaus, sense variació en totes les construccions del conjunt tenen 

un paper fonamental en la decoració de l’edifici amb la representació 

d’àligues bicèfales, lleons rampants amb la rosa de Reus formant una 

sanefa que envolta la base de la torre, torxes flamejants que flanquegen la 

porta principal com si n’il·luminessin el camí, roses i motius vegetals. 

A la façana posterior s’alcen dues xemeneies que recorden la presència de 

l’antiga cuina central del Manicomi i les calderes, que aporten un cert 

regust d’arquitectura industrial al pavelló. 

Al subsòl de l’edifici es construïren diferents espais, com per exemple la 

gran sala de calderes i espais adjacents com la carbonera. Amb tot, 

destaca un altre espai amb caràcter propi, la nau rectangular subterrània 

de més de deu metres d’amplada, coberta amb una gran volta ceràmica de 

perfil molt pla, que en principi correspon a la gran cisterna que el 5 de 

novembre de 1987 Caselles ordenà edificar al Consell d’Administració per 

assegurar l’aprofitament de l’aigua sobrera del dipòsit, i que es construí 

entre els dos cossos d’edificació utilitzant en part els fonaments de l’edifici 

com a murs. 

És molt interessant el disseny de la torre de les aigües que, elevada 30 

metres sobre el nivell del terra, ha esdevingut el símbol més representatiu 

de l’Institut Pere Mata, visible ja abans d’arribar-hi, com si ens 

n’assenyalés la localització. El dipòsit d’aigua, recobert de ceràmica 

vidriada blanca amb un senzill motiu decoratiu de color blau, és coronat 

per una successió de gablets tribolats de pedra que fan la funció de 

respiradors. A sobre d’ells s’alça la coberta troncocònica d’escates de peix 

vidriades, coronada per la barana de ferro forjat que encercla la base de 

l’alt panell, ambdues peces obrades pel serraller Joan Colom. La torre 

cilíndrica que suporta el dipòsit reposa sobre una anella octogonal que 

mitjançant un tronc de prisma es transforma en la planta quadrada del 

cos baix. El cos de la planta quadrada està format per un doble mur 

perimetral que deixa una cambra d’aire on s’encabeix l’escala d’accés al 
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dipòsit. Quan l’escala arriba al nivell de la torre circular passa a ocupar 

l’espai buit del centre, adoptant un desenvolupament helicoïdal que, 

després de travessar el dipòsit d’aigua de planta anular, permet l’accés a 

coberta. Aquest dipòsit encara conserva la funció original i rep l’aigua que 

gràcies al desnivell existent arriba per decantació des de la mina situada al 

terme municipal d’Alforja. 

Traspassant la porta de la façana principal, accedim a un gran vestíbul al 

fons del qual arrenca l’escala d’accés a la planta superior. El vestíbul, a 

més, fa les funcions de distribuïdor; en ell s’obren les portes que 

antigament conduïen, a la dreta, al despatx del metge director i als serveis 

d’hidroteràpia, electroteràpia, laboratori i farmàcia, i a l’esquerra, a un 

despatx utilitzat pels metges consultors i a l’espai on es situà la capella 

provisional, tot esperant la construcció de la definitiva. La zona oest de 

l’edifici, la posterior, era destinada a cuina, rebost i bugaderia. Al pis 

superior s’habilità l’habitatge del metge director, el Dr. Emili Briansó -

que a partir d’aquell moment establí la residència al propi establiment i a 

la segona planta es situa del majordom; de tota manera, si fem cas a 

l’article publicat al número de gener de 1914 de la revista Arquitectura y 

Construcción, també ocuparen aquesta planta Germanes de la Caritat de 

Sant Vicenç de Paül. 

Ens aturem un moment per fixar-nos en dues instal·lacions que es 

presenta com un dels punts forts de l’establiment en el moment de la 

posada en funcionament del Manicomi: els serveis d’hidroteràpia i 

electroteràpia. El mes de setembre de 1899, Emili Briansó i Pau Font de 

Rubinat anaren a Barcelona per contractar aparells necessaris per a 

ambdós serveis. La secció d’hidroteràpia fou encarregada a Eduardo 

Tolosa, mentre que la d’electroteràpia a la casa Prieto, segons consell del 

Dr. Galceran que tenia una àmplia experiència en aquest camp, adquirida 

en el important gabinet d’electroteràpia de la ronda Universitat, número 

4 de Barcelona.  

Els espais interiors d’aquest edifici han estat molt modificats, però es 

conserven alguns elements com part dels paviments hidràulics originals 

d’algunes estances de la planta baixa i el primer pis. L’aspecte actual del 

vestíbul és fruit de l decorativa realitzada per Pere Domènech Roura el 

1923 en què es van afegir l’arrimador i les pintures murals que ornaven els 

murs de l’escala d’accés a la planta principal, seguint un gust decoratiu 

historicista; al mateix temps, es va procedir a una reforma de distribució 

dels espais de l’administració, amb el trasllat del servei d’electroteràpia. 

L’any 1928 Pere Domènech amplià el primer pis per tenir l’espai suficient 

per allotjar la família de l’aleshores metge director -el doctor Josep 

Briansó Salvadó, fill del fundador-, afegint un nivell als dos cossos 

laterals. Aquesta ampliació, malgrat ser respectuosa amb l’edifici original, 

es fa evident amb l’observació dels elements d’escultura aplicada emprats, 

que tot i mantenir el llenguatge unitari del Manicomi, denoten l’arribada 

d’uns models formals nous. 
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EL CONTINUADOR DE L’OBRA: PERE DOMENECH ROURA  

Amb el pas del temps, Lluís Domènech anà donant cada vegada més 

responsabilitats al seu fill, Pere Domènech Roura -titulat en Arquitectura 

el 1904-, en la direcció d’obres dels edificis en construcció. En referència al 

pavelló de Primera Classe en trobem documentada la participació des de 

1906, realitzant les periòdiques visites a l’obra mentre el seu pare es 

desplaçava a Reus únicament quan s’havia de concretar algun tema 

especialment important. També s’encarregava de bona part de les 

relacions amb els industrials que participaven en 

la construcció, per exemple supervisant els 

treballs que Lluís Bru féu per a les ceràmiques 

del pavelló. Després de la mort del pare, el 1923, 

Pere Domènech assumí la tasca de projectar els 

edificis de nova creació de l’Institut, per exemple 

el pavelló destinat a habitatge del metge 

sotsdirector idel mossèn titular del centre, situat 

just al costat de la porta principal. Aquest 

edifici, malgrat respectar l’ús dels materials 

característics de les façanes de tot el recinte, 

denota l’arribada d’un nou gust estètic que gira 

la mirada cap a la tradició mediterrània i els 

llenguatges històrics. La solució emprada per a la 

tribuna situada a la cantonada, amb un  

 

 

maclatge de volums, va ser repetida per Pere Domènech el 1926 a la 

façana de la Casa Marco, a la confluència entre el raval i el carrer de Santa 

Anna de Reus. També són obres seves, entre d’altres, l’ampliació del 

primer pis del pavelló de Serveis Generals, i el projecte d’un important pla 

d’ampliació de l’Institut, amb un eixample cap a la zona est, de l’any 

1930.  

Façana principal on ja s'observa l'ampliació realitzada per Pere Domènech
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ANÀLISI DE L’ORNAMENTACIÓ DEL MANICOMI 

 

De la mateixa manera que el projecte arquitectònic de Domènech i 

Montaner parteix de les indicacions marcades pel projecte facultatiu dels 

doctors Galceran Briansó i Rodríguez Méndez, ambdós es complementen 

amb un programa ornamental que no es pot descriure únicament des del 

punt de vista decoratiu, ja que en gran part està marcat per la convicció 

que els promotors i els artífexs tenien de la influència que sobre la psique 

exerceix la bellesa Als exteriors de les edificacions, la força dels lleons 

rampants en pedra afrontats, que aguanten amb les urpes l'escut de Reus, 

es combinen amb sanefes o plafons decoratius de ceràmica aplicada blanca 

i blava que, a la manera medieval, serveixen de suport a imatges i 

paraules, tot contrastant, per la sobrietat, amb l'interior del pavelló dels 

Distingits, el més diàfan dels edificis del conjunt La data d'inici de les 

obres, el 1898, es troba impresa en una sanefa horitzontal de ceràmica 

blanca i blava, distribuïda pels pavellons de Beneficència i Pensionat de 

Tercera Classe, amb el nom de la ciutat de Reus i una llegenda que esdevé 

el lema del Manicomi: RENASCITUR (se refaran). D'entrada, aquestes 

esdevenen les imatges i les paraules clau de la funció primordial de la 

institució, que va néixer amb la dèria del fundador, Emili Briansó, 

d'edificar un Manicomi model dedicat a allotjar, però sobretot, a tractar 

de guarir els malalts mentals. Per aquest motiu, de forma significativa, les 

flors de pensament apareixen representades sobre un calze al costat de l'au 

Fènix, imatge de la vida regenerada. Així, destaca la voluntat de fer 

«renéixer de les cendres» als «desheretats de la natura» -coneguts amb els 

apel·latius de bojos, idiotes, imbècils, 

cretins, atrapats, alienats que com la 

mítica au Fènix  s'alliberaran de la 

foscor de la nit, elevant-se com el sol 

que lluu al matí i exhalant el perfum 

de vida arreu. No és estrany, doncs, 

que el símbol escollit com a emblema-

escut de l'Institut Pere Mata sigui una 

figura ambivalent, àngel i/o esfinx combinada amb el lema «Flammabo 

Iterum(i de nou lluirà...)» i amb la rosa heràldica de cinc pètals de la 

ciutat de Reus. Motiu que trobem coronant els pavellons, tot i que si ens 

fixem amb deteniment descobrim que existeixen dos models diferents. 

N'hi ha un de més simplificat en què la figura alada emergent de l'escut de 

Reus sosté una llàntia a la mà esquerra, a la vegada que, amb l'altra mà, 

sembla com si vessés oli d'un setrill o llàntia per fer lluir la llum d'una 

estrella de cinc puntes que pot simbolitzar la lluita contra les tenebres, 

sentit emblemàtic universal que també significa una possibilitat només 

reservada a l'escollit o aquell, en aquest cas, que es guareix. Tal com 

indica J. Poca, podria simbolitzar la voluntat dels reusencs de mantenir 

viva la flama de l'humanisme i de la solidaritat, que farà que es pugui 

desvetllar la ment del malalt al centre frenopàtic. En canvi, l'altra figura 

és molt més vigorosa, amb la diferència que sosté una torxa amb la mà 

esquerra, tot i que continua portant el setrill d'on raja oli. Sembla com si 

aquest camí de ressorgiment representés un enigma que l'esfinx planteja 

als que es creuen pel seu camí. 

Escut de la institució
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Com tothom sap, l'esfinx esdevé una figura simbòlica misteriosa que 

procedeix d'Egipte i passa a la mitologia grega. El significat del seu propi 

nom com a estranguladora n'assenyala el caràcter maligne (com les 

harpies o la Quimera), que formula enigmes i devora els que no són 

capaços de resoldre'ls. El simbolisme d'aquesta figura respon a la idea 

general expiatòria, representada en els genis o monstres destructors que 

arrabassen del món els vius. També s'ha convertit en el símbol de la 

pregunta que la humanitat ha de respondre quan se la desafia a trobar un 

sentit existencial a la vida, i que la psicoanàlisi recuperarà per a l'aspecte 

misteriós i instintiu de la sexualitat. És a finals del segle XIX quan 

l'encarnació de la lluita de l'home contra la bèstia pren una dimensió 

especialment significativa, moment en què la moderna psiquiatria 

investiga nous tractaments terapèutics per a les malalties nervioses i 

mentals, tot coincidint amb les teories de la psicoanàlisi de Freud. 

Tanmateix en aquest registre d'ambigüitat podria tractar-se d'un àngel, 

ésser alat d'identitat sexual indeterminada, que sovint se'l representa en 

actitud d'espantar els dimonis o bé com a presència protectora i 

consoladora. En aquest sentit podríem pensar que es tracta de la 

personificació de l'àngel de la guarda. Apareix amb una espècie de 

reliquiari a la mà o encenser, que de fet és l'atribut de Rafael, paraula que 

en hebreu significa curació Déu, com arcàngel de la revelació. La funció de 

guaridor i de conductor de les ànimes converteixen l'arcàngel en una 

figura protectora i sembla adequat com figura simbòlica al Manicomi. 

Així el veiem representat, indicant el camí amb un gest a un home i una 

dona orant, en un plafó ceràmic dibuixat per J. Triadó. També amb una 

criatura en braços i amb un altre home i una dona resant als peus Al 

centre del saló principal del pavelló dels Distingits apareix representada 

una dama de llarga cabellera amb els ulls tapats que sosté una torxa 

(símbol de la purificació per la il·luminació) amb el lema «De nou lluirà», 

que també tira oli a la torxa. Els ulls embenats de la figura encegada de la 

sense-raó també podrien apuntar cap a una de les característiques 

principals de la Fortuna, la ceguesa en el dispendi d'alegries i desgràcies. 

La cega inconsciència, el desordre, el caos, les tenebres, el món de la nit, o 

sigui del subconscient, s'enfronta amb logos que és l'ordre o la llum de la 

consciència. En aquesta mateixa línia de concordança també trobem 

repartida per diferents pavellons, l'estrella de cinc puntes, com a símbol de 

l'esperit. encara, en un mosaic ceràmic, trobem representat un calze amb 

estrelles, que d'una manera inquietant està subjectat per la part inferior 

per urpes, i que apareix obert com a receptacle. 

D'altra banda, cal destacar com els repertoris simbòlics de tradició 

cristiana es barregen amb els símbols d'identitat de Catalunya (la creu de 

Sant Jordi, les quatre barres), tal com era habitual en el Modernisme i, 

més concretament, en l'arquitectura de Domènech, que es reparteixen o 

coronen la porta principal (encara que actualment no sigui l'accés 

d'entrada), anomenada també portal dels Carros amb l'anagrama IPM 

(Institut Pere Mata), amb uns àngels que salvaguarden els residents Tant 

l'anagrama com els àngels de la guarda esdevenen símbols recurrents i 

figuren en molts indrets dels exteriors de l'hospital. 

Als plafons ceràmics amb les representacions de les virtuts teologals de la 

Fe, Esperança, Caritat, s'hi afegeixen també l'Studium (Estudi) i Labor 
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(Treball). Representen les potències benèfiques de l'ànim humà, un doble 

registre: les entitats angèliques del cristianisme (qualitats sobrenaturals de 

les virtuts teologals) i les facultats de l'esforç dels homes a través de la 

recerca i el treball. Per això, és com una mena de síntesi d'intencions que 

no pot ser en absolut gratuïta. A un costat, la Fe està representada com 

una dona-àngel amb les ales desplegades i amb els ulls tapats, amb un 

home i una dona agenollats resant (la fe és cega); al centre la Caritat 

entronitzada amb aliment per als orfes i a l'altre costat l'Esperança 

coronada de flors i envoltada dels qui esperen el naixement del fruit futur. 

El fet que apareguin a sota dues dones que personifiquen l'Estudi i el 

Treball ens indica la importància de la funció de l'Institut com a centre 

d'investigació en el camp de les malalties mentals alhora que també atorga 

un especial relleu a la qualitat del treball.  

Fins aquí un possible recorregut pel conjunt de metàfores visuals que 

ofereixen com diria Gombrich, un cert sentit de l'ordre en l'ornamentació.  
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LLUÍS BRU, DEL PROJECTE A LA REALITZACIÓ 

 

Lluís Domènech i Montaner compta a l'Institut Pere Mata amb l'ajut d'un 

personatge excepcional, capaç de portar a terme, d'una manera fidel, la 

idea de l'arquitecte. Parlem de Lluís Bru Salelles, nascut a Ondara l'any 

1868, que es trasllada a Barcelona quan encara és un nen, on residirà fins 

que morí l'any 1952. 

Fill d'una nissaga de pintors, s'estableix inicialment al carrer d'Aragó de 

Barcelona, on continua amb l'ofici dels seus antecessors. A la publicitat 

localitzada al seu fons i preservada a l'Arxiu Municipal d'Esplugues de 

Llobregat, hi consta la targeta amb què es dóna a conèixer com a pintor 

polivalent per a les diferents arts ornamentals. Més tard, cap a l'any 1904, 

inaugura un taller de mosaic al carrer de la Universitat, actual d'Enric 

Granados de Barcelona. En aquest espai, col·laborarà novament amb 

l'arquitecte en obres com la Casa Lleó Morera i el Palau de la Música 

Catalana de Barcelona; a Reus, el trobem a una altra obra rellevant, la 

singular Casa Navàs. 

El paper de Lluís Bru dins l'obra de l'Institut Pere Mata de Reus és 

cabdal, tant per les aportacions que el dibuixant farà a la Institució, com 

pel canvi d'activitat professional que està experimentant en el període de 

construcció de l'Institut, del 1898 fins al 1912. La lectura detallada de les 

dades ens insinua la tipologia de que va rebre per part de la Institució i de 

l'arquitecte. Aquesta obra dóna llum a un període d'activitat desconegut, 

en què es defineix a si mateix com a dibuixant i pintor per a les arts 

ornamentals, com podem llegir a la seva targeta publicitària amb què 

s'ofereix per: «Pintura decorativa de tota mena, desarotllo geomètric ó 

perspectiu de projectes, policromia dels mateixos y detalls á tamany donat, de 

dibuixos pera estuca retallada d esgrafiada, de dibuixos y trepas pera la 

fabricació de raijolas de colors de dibuixos y pintura d mii de las mateix de 

dibuixos pera mosaics vene ó roma, etc., de dibuixos pera fusteria, cerralleria, 

lámparas, brodats, etc.». 

Així, la comanda que Domènech perfilarà per a Lluís Bru anirà lligada a 

aquesta oferta. Podem deduir que participa des de l'inici en la decoració de 

l'Institut Pere Mata. El primer edifici bastit és el pavelló de Serveis 

Generals, l'any 1900, data de la inauguració i posada en funcionament dels 

tres primers edificis alçats, mentre que la primera nota de Lluís Bru, la 

trobem a la documentació preservada a l'Arxiu Institut Pere Mata Es 

tracta d'un pagament del maig de 1901 que corrobora un vincle iniciat 

anteriorment: la petició, l'acceptació de l'encàrrec, la realització de la 

tasca el lliurament i l'espera del cobrament. A partir d'aquest moment, 

rebrà diferents comandes, en una relació que es mantindrà activa fins a 

l'any 1911. 

Detall ceràmic
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Quan recollim aquesta primera dada, no podem intuir l'abast de la 

participació de Bru en l'obra. Serà, però, una figura cabdal en el sentit que 

traduirà els desitjos decoratius de l'arquitecte a la realitat, ja sigui 

projectant la decoració, ja sigui aportant la solució per desenvolupar l'art 

decorativa ideada. 

La intervenció de Lluís Bru va des de la realització de l'esbós a escala 

reduïda fins a l'execució de l'art decorativa segons l'ocasió. Aquests passos 

no sempre queden explícits als documents. Trobarem projectes realitzats 

per l'arquitecte, sobretot aquells que decoren les parts més emblemàtiques 

de l'edifici, però d'altres estaran plantejats des de l'inici per Lluís Bru, a 

partir d'un esborrany, com els mateixos esquemes que podem veure als 

plànols originals o a partir d'una explicació de Lluís Domènech i 

Montaner. Hem d'entendre, que l'entesa entre tots dos col·laboradors està 

lligada a la confiança en el resultat dels seus treballs. En aquests casos, 

Bru farà de projectista, sota la direcció de l'arquitecte, que en donarà el 

vistiplau. 

 

EXTERIORS: CERÀMICA DECORATIVA EN BLAU I BLANC  

La ceràmica serà l'art ornamental en què Lluís Bru participarà més 

activament a l'Institut Pere Mata. La gran quantitat de ceràmica 

aplicada ofereix una oferta de tipologies diverses, amb trets específics de 

creació. La publicitat esmentada resumeix la participació de Bru: 

«Dibuixos y trepas pera la fabricació de raijolas de colors i Dibuixos y 

pintura á má de las mateixas». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institut Pere Mata de Reus. PavellO de Serveis Generals 

ConvocatOria Abril-Maig 2016 

 

 

  
40 

CERÀMICA EN BLAU I BLANC  

Volem iniciar el recorregut esmentant de forma especial la ceràmica de 

sanefa i petit plafó repetitiu en blau i blanc que decora els exteriors dels 

diferents edificis, la qual sovint queda ofuscada per la decoració més 

ostentosa que l'envolta. Justament, la singularitat d'aquest element 

resideix en la repetició com si d'una ceràmica seriada es tractés, tot i 

estar pensada per a un lloc o edifici concret. La producció repetitiva 

farà que aquests models es realitzin amb trepes: plantilles de paper per 

on havia retallat el dibuix que es volia reproduir. La trepa es posava al 

damunt de la rajola i es passava el pinzell sucat amb el color pertinent. 

Aquestes petites peces tenen un paper important: són dibuixos a 

l'alçada dels ulls amb missatges iconogràfics, com a recordatori de la 

funció de la Institució. Altres peces tenen una funció purament 

ornamental.  

Les façanes llueixen també plafons d'encàrrec: es produeix i s'aplica al lloc 

on el mateix projecte arquitectònic predetermina. Podem apreciar 

diferents fotografies antigues en què apareixen els murs buits, en espera 

de ser embellits amb la ceràmica. Els espais per decorar de vegades es 

repeteixen, cosa que permet copiar més d'una vegada un model que sovint 

juga amb la simetria o amb la repetició de l'esquema decoratiu de la 

façana. 

La tècnica per reproduir el model a mida d'execució sobre la rajola és 

l'estergit utilitzat en els plafons grans i de poca repetició, en què no surt a 

compte fer les trepes.   

El dibuix es realitzava sobre un paper amb la intenció d'utilitzar-lo com a 

calc. Aquest dibuix era resseguit amb petits forats, del gruix d'una agulla; 

la finalitat era traspassar-lo sobre el lloc que es volia reproduir. L'estergit 

es posava sobre la rajola i amb un saquet de roba ple de pólvores de carbó, 

es donaven petits cops sobre el dibuix punxat i la pols de carbó el 

traspassava. A la rajola, hi quedava un camí de punts, que perfilaven la 

figura i servien de guia per resseguir-la a mà alçada, amb l'ajut del pinzell. 

Podem veure documents adjunts en què es pot apreciar l'estergit sobre 

paper, a mida real, i la copia simètrica a partir dels petits punts. Gràcies a 

la simetria i a la tècnica de l'estergit es crea el dibuix sencer. 

Josep Triadó (Barcelona, 1870-1929) és l'altre dibuixant que participa en 

la decoració exterior de l'Institut Pere Mata. S'han localitzat set dibuixos 

Mosaic ceràmic amb motius representatius de Reus
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datats l'octubre de l'any 1900. Els plafons decoren les façanes dels 

pavellons de Beneficència i de Tercera Classe i estan signats per Josep 

Triadó amb una T. Podem afirmar que la decoració més representativa 

dels esmentats edificis radica en aquestes imatges que es van repetint i 

que representen les virtuts teologals: Fe, Esperança i Caritat amb l'afegitó 

de dues imatges que evoquen el Treball i l'Estudi. Per l'estil, es dedueix 

que hi ha dos plafons sense signatura que pertanyen a aquesta producció 

dibuixos retocats que no devien adequar-se als espais predestinats i que el 

propi Lluís Bru va corregir. Els dos plafons decoren les façanes posteriors 

dels edificis de Beneficència i Tercera Classe. Una altra dada fa referència 

a un dibuix realitzat l'any 1906, segons l'estudi de Maria Victòria Salom a 

l'escrit José Triadó Mayol L'anotació extreta del llistat d'obres realitzades 

no ha pogut ésser contrastada amb les dades localitzades fins ara.  

El procés decoratiu dels edificis de Serveis Generals, i Tercera 

Beneficència Classe serà lent. Lluís Bru participa en la realització 

d'aquests plafons i és molt possible que també projecti els models de 

Triadó a escala d'execució. El taller facturarà diferents feines amb 

referència als edificis fins al 1909. 

El Portal dels Carros ens introdueix en un nou model de plafons. Aquesta 

entrada, la podem entendre com la imatge externa de l'Hospital. Quatre 

àngels exteriors i quatre interiors presideixen les torres quadrades: donen 

la benvinguda a tots aquells que s'acosten al recinte. L'arc que uneix les 

dues torres està decorat amb el nom de la Institució, en aquest cas en 

castellà, com molts missatges trobats als documents i que finalment van 

ser escrits en català. És l'única ceràmica exterior que llueix una 
Àngel que salvaguarda l'entrada al pavelló
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combinació de colors diferent, introduint el vermell, que remarca el nom 

de la Institució Instituto :P: Mata.  

A partir de l'any 1906 descobrim Lluís Bru participant de tota la 

decoració dels plafons exteriors del pavelló de Primera Classe. Dibuixos, 

estergits i pintat de rajoles surten del seu taller; l'encàrrec és tan gran que 

ha de contractar un pintor per realitzar la comanda, el «senyor Cabanas» -

de qui no tenim cap més dada-, la feina del qual va ésser pintar part de les 

rajoles. Bru no signa regularment la seva obra, però a l'Institut va deixar 

la rúbrica en el pavelló de Primera classe, tal i com ens ha indicat Josep 

Poca. No és estrany aquest fet ja que totes les peces que decoren el pavelló 

són de gran bellesa: àngels amb invocacions o amb el missatge 

esperançador lema de la Institució «De nou lluirà», la representació d'un 

jardí idíl·lic, amb ocells exòtics i arbres florits, amb la rosa com a flor 

predilecta. Les peces són de grans dimensions, tot i que en observar-les no 

en siguem conscients. Per exemple l'àngel que corona la façana anterior i 

posterior té unes mides aproximades de 3,48x1,08 m. El cost de realització 

dels plafons el podem calcular a partir d'un exemple senzill de 4 rajoles, el 

qual es repeteix dues vegades. 

El preu del dibuix realitzat en dues hores és d'1,25 ptes.; dibuixar i picar 

té un cost d'1,25 ptes i el preu per pintar les rajoles és d'1 pta. El cost per 

realitzar 1 plafó de 4 rajoles és de 3,50 ptes. Si ho dividim per les 4 rajoles 

deduïm que una rajola costa 0,875 ptes. Faltaria encara sumar-hi la cuita 

de la ceràmica a la fàbrica Pujol i Bausis, el transport a Reus des 

d'Esplugues i la col·locació en la façana.  

Apliquem l'exemple anterior a un dels plafons grans, l'àngel que sosté una 

arpa, de 58 rajoles. Multipliquem l'import de producció d'una rajola i 

obtindrem un preu aproximat del plafó, que és d'unes 50,75 ptes. 

Imaginem, per un moment, el cost total de producció de tota la ceràmica 

exterior de l'Institut Pere Mata. 

La decoració exterior és una obra laboriosa i no pas senzilla però que 

compleix a bastament amb les dues necessitats primordials: funcionalitat i 

Detall ornamental del lleó alat aguantant l’escut de la ciutat de Reus
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bellesa. La ceràmica exterior blava i blanca fa que els edificis -mancats de 

grans finestres per la funció de la institució- tinguin una aparença 

totalment diferent de l'interior. Entrem en un món irreal en què el passeig 

exterior ens enganya, els espais es presenten emmascarats amb grans 

finestrals d'imatges benefactores: àngels, arbres, ocells i els missatges 

esperançadors «De nou lluirà». Aquestes finestres, però, no són vitralls 

gòtics, tot i que ens ho recorden. Són finestrals de pedra, opacs des de 

l'interior, lluminosos des de l'exterior. L'angoixa d'un mur inacabable 

existeix únicament en el record de les antigues postals de l'Institut Pere 

Mata. A partir d'una meditada bellesa falsejada l'intern es passeja entre 

edificis que semblen mancats de tancaments, en l'espera que aquesta 

bellesa l’il·lumini i li obri els ulls. 
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L’ART DE LA LLUM 

Com en la majoria dels edificis dissenyats i construïts per l'arquitecte Lluís 

Domènech i Montaner, a l'Institut Pere Mata de Reus trobem la presència 

de vitrall artístic. Aquesta art decorativa, igual que els altres que 

s'utilitzen durant el Modernisme per embellir les diferents arquitectures, 

era un signe de poder adquisitiu i de distinció social. Per això no ens ha 

d'estranyar que en aquest conjunt arquitectònic de l'Institut Pere Mata 

l'arquitecte dissenyi vitralls destinats al pavelló de Serveis Generals i al 

dels Distingits, en el primer perquè era l'habitatge del director i en el 

segon perquè s'allotjaven els interns de més alta categoria social i 

econòmica.  

El treball en vidre té un paper molt singular, per una part com a 

embelliment de les obertures i per l'altra com a matisador de la llum, cosa 

que provoca efectes lumínics que van des de donar l'ambient de benestar i 

caliu, fins a crear uns espais plens d'irrealitat amb les diferents irisacions 

dels vidres de colors. 

 

ELS AUTORS  

La construcció dels vitralls fou confiada a l'empresa de vitralls artístics 

Rigalt Granell y Cia. de Barcelona, fundada el 1890 amb el nom social 

d'Antoni Rigalt y Cia. que, el 1903, prengué el de Rigalt, Granell y Cia. 

Tenia com a socis rellevants el vitraller Antoni Rigalt Blanch (1850-1914) 

i l'arquitecte Jeroni Granell Manresa (1868-1931). El primer s'encarregava 

de la direcció artística i el segon de la part de gerència. 

És important assenyalar que l'empresa Rigalt, Granell y Cia., des del 

moment de la creació, va col·laborar amb prestigiosos arquitectes 

catalans, com Lluís Domènech i Montaner (1849-1923), Enric Sagnier 

Villavecchia (1858-1931), Josep Puig i Cadafalch dels vitralls que encara 

avui embelleixen les seves arquitectures. Alhora, també van passar a vidre 

dissenys d'artistes importants com Joaquim Mir Trinxet (1873-1940) 

Francesc Canyelles Balagueró (1889-1938) i Francesc Labarta Planas 

(1883-1963). No és estrany, doncs, que aquesta empresa de vitralls 

esdevingués una de les més importants del sector, que va sobresortir 

especialment en el període modernista, moment en el qual va fer les 

creacions més importants. Rigalt, Granell y Cia. s'adequà, com moltes 

altres empreses d'arts decoratives, a les necessitats de l'època i produí 

vitralls per encàrrecs ben diversos: de temàtica religiosa als historicistes, 

al·legòrics, d'ornamentació vegetal i floral, etc. El destí dels seus vitralls 

també resulta ben divers, tant per a arquitectures públiques o privades, 

com per a civils o religioses.  

La producció de l'empresa fou molt abundant i destinada, principalment, 

a la ciutat de Barcelona, on encara se'n conserva una part important. 

Tanmateix, també treballà per a altres ciutats catalanes -com en el cas 

que ens ocupa-, espanyoles i també, encara que en menor quantia, per a 

l'estranger. 
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RELACIÓ ENTRE L'ARQUITECTE I EL VITRALLER 

La relació professional que uneix aquests dos personatges ve de lluny, 

molt abans de la construcció del conjunt arquitectònic de l'Institut Pere 

Mata. La primera documentació en què tenim constància que van 

treballar plegats és de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888, quan 

Lluís Domènech li encarrega els treballs de vidre artístic que necessitava 

per a la decoració del Cafè-Restaurant de l'Exposició. En aquells moments 

Antoni Rigalt treballava sol, pel seu compte -encara no havia fet societat 

amb Jeroni F Granell-. Segurament l'arquitecte Domènech el devia 

conèixer perquè estava treballant en altres edificis de l'Exposició i perquè 

anteriorment havia estat treballant en el conegut taller de decoració de 

Frederic Vidal, en què era l'encarregat de l'apartat de vidre artístic. A 

partir d'aquest treball, Antoni Rigalt es convertí en un dels col·laboradors 

fixes en les obres arquitectòniques de Lluís Domènech.  

Construirà, seguint les instruccions de Domènech, els vitralls per a la Casa 

Thomas (1895-1898), el Palau Montaner (1889-1893), la Casa Rull (1900), 

la Casa Navàs de Reus (1901-1907), l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

(1902-1912), la Casa Lleó Morera (1903-1905), o el Palau de la Música 

(1905-1908), entre d'altres. 

La col·laboració entre Domènech i Rigalt va continuar quan aquest darrer 

va fer societat amb l'arquitecte Granell, fins a la mort del vitraller el 1914. 

Els successors de la firma continuaren treballant amb Lluís Domènech, i 

amb el seu fill Pere Domènech Roura. 
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DESCRIPCIÓ DELS VITRALLS  

Els vitralls que es col·loquen en aquests dos edificis, tant al pavelló de 

Serveis Generals com al dels Distingits, tenen una decoració bàsicament 

centrada en la representació floral i vegetal. Únicament en el primer pis 

del pavelló dels Distingits, hi trobem decoració figurativa dins d'uns 

medallons de clara simbologia heràldica. Tots els vitralls tenen tonalitats 

que concorden perfectament amb la resta de la decoració que hi ha a les 

diferents estances, en les quals predominen els tons verds i morats. 

Els vitralls que aquí trobem estan fets mitjançant el que s'anomena vidre 

mosaic, tècnica molt emprada en el període modernista, en què el dibuix 

que es representa en el vitrall es crea a través de la combinació de diversos 

vidres de colors amb textures -també diferenciades- per aconseguir els 

diferents matisos de la llum, i en què no s'utilitza la pintura sobre vidre. 

És cl prop plom el que, a banda de la funció com a element sustentador, 

ens indicarà el traç del dibuix. 

La decoració en vitrall de colors es centra en la part superior i en els 

laterals en forma de sanefa de les diferents finestres i finestrals. La resta 

de obertura es cobreix amb vidre blanc transparent, per fer que l'estança 

disposi de la màxima lluminositat possible. Cal assenyalar que molts cops 

Vitrall de la porta principal del pavelló de Serveis Generals
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el plom s'ha substituït per ferro, sobretot en la part inferior de les 

finestres, les parts més accessibles per als malalts. Cal no oblidar que els 

usuaris d'aquest pavelló eren malalts psiquiàtrics i que s'havia de tenir 

cura de la seva seguretat. 

Tot i que el treball més important dels vitralls els trobem al pavelló dels 

Distingits, també ens podem fixar en els vitralls que hi ha al pavelló dels 

Serveis Generals. Aquest pavelló, que actualment acull els Serveis 

Administratius, en l'època que es va construir va fer la funció per a la qual 

estava destinat, o sigui Serveis Generals, però també fou la residència del 

director i majordom. 

El conjunt dels vitralls, sobretot els que decoren el pavelló dels Distingits, 

connecten totalment amb el corrent modernista, que tant l'arquitecte 

Lluís Domènech com el seu col·laborador, Antoni Rigalt, empraven per 

embellir les diferents construccions que l'arquitecte va fer en aquest 

període. Són vitralls que estan en la línia del que s'estava fent a la resta 

d'Europa, tant pel que fa al dibuix com a la tècnica Encara que no sigui 

un dels treballs en vidre més sobresortints dins les obres de Lluís 

Domènech, no per això deixa de tenir un important interès. 
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Institut_Pere_Mata 

http://www.peremata.cat/ 

http://www.gaudiallgaudi.com/EA106.htm 

- Institut Cartogràfic de Catalunya 

http://www.icc.es/ 

- Seu del Cadastre 

http://www.sedecatastro.gob.es/ 
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Administracions Consultades 

- Arxiu Històric Comarcal de Reus 

- Departament d’Arquitectura i Urbanisme de l’Ajuntament de Reus 

- Biblioteca de l’Institut Pere Mata 
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PLÀNOLS 

ÍNDEX DE PLÀNOLS 

    01 Situació i Emplaçament       17 Base de la Torre 

  02 Planta Baixa: Distribució       18 Porta Principal 

  03 Planta Baixa: Cotes        19 Detall Vitrall Porta Principal 

  04 Planta Primera: Distribució      20 Porta Lateral 

  05 Planta Primera: Cotes       21 Porta Façana Posterior 

  06 Planta Segona: Distribució       22 Porta Lateral Façana Posterior 

  07 Planta Segona: Cotes        23 Finestra Planta Baixa 

  08 Cobertes          24 Finestral Planta Primera 

    09 Façana Principal        25 Ornamentació Façana Principal 

    10 Façana Posterior        26 Detall Ornamentació Façana Principal 

    11 Façana Nord-Oest        27 Detall Verge Façana Principal 

    12 Façana Sud-Est        28 Detall Lleó  i Mosaics Ceràmics 

    13 Secció A-A’         29 Detall Ceràmic i Ornamentació 

    14 Secció B-B’         30 Detalls Ceràmics 

    15 Torre          31 Tribuna 

    16 Detall Torre         32 Detall Ceràmica Hall Principal     
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ANNEX FOTOGRÀFIC      

Pavelló de Serveis Generals 
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Ornamentació i ceràmica 
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Fotos d’interior 
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CONCLUSIONS 

Em vaig decidir a fer el Projecte Final de Grau sobre una de les icones arquitectòniques més 

representatives de l’arquitectura modernista de Reus. 

Gràcies a la realització del projecte he adquirit coneixements en el camp de l’aixecament 

arquitectònic i en la recerca d’informació històrica sobre l’Institut Pere Mata.  

Per la part de l’aixecament arquitectònic (treball que no havia realitzat mai anteriorment) he 

après com treballar correctament i planificar bé la feina amb la presa de dades mitjançant 

estris els estris tècnics i ajudant-me amb plànols originals aconseguits a través de la recerca. 

He millorat i aprofundit durant la realització del projecte la meva utilització del programa 

Autocad i he après a utilitzar programes externs nous per a la realització dels detalls. 

A nivell teòric i cultural que representa tot el complex de l’Institut Pere Mata m’ha servit per 

conèixer i aprofundir en la història tant de la figura de l’arquitecte i els seus col·laboradors 

més utilitzats; com tota la part referent a la construcció del complex psiquiàtric que forma 

part d’una de les obres més representatives de Domènech i Montaner a la ciutat de Reus. 

 

 

 

 

 

 


