2.2.- ELS TREBALLS DE LA CASA VICENS (1883-1888).

Els acabats interiors en planta baixa i planta primera es caracteritzen per l’horror vacui i la
constància pràcticament omnipresent de motius naturals. En planta soterrani i planta segona, la
decoració és menys profusa, degut a que eren utilitzades pel servei o com a trasters. En general però,

El paviment de tota la planta està conformat per peces de 3x3 cm col·locades en mosaic
segons la tècnica romana “opus tesselatum”.

els espais interiors són més aviat foscos, una mica apagats. Hi ha qui diu que ho feia per a viure millor a
l’estiu, fent que la llum no hi entrés. Creiem que això no té perquè ser així, ja que la lluminosiat podia
graduar-se fàcilment amb les nombroses gelosies de fusta presents a les obertures de la casa21.

La primera estança que es creuava a l’entrar a la casa era el vestíbul, caracteritzat per un sostre
de bigues de fusta de cares elaborades amb incissions longitudinals, recolçades sobre carteles de fusta
amb forma de falca retranquejada. L’entrebigat estava format pel mateix enteixinat que podem trobar
sota les barbacanes de la façana, decorat amb una petxina a cada extrem.

Les parets estaven

estucades, a la part inferior llis i a la part superior amb relleus representant fulles vegetals. També trobem
una sèrie de pintures paissatgístiques integrades en el conjunt gràcies a que el marc que les delimita
està format pel mateix tipus de motllura que la resta de fusteries, i que l’arrimador.

21 “La qualitat essencial de l’obra d’art és l’harmonia; en les obres plàstiques neix de la llum, la qual dóna relleu, decora. Jo sospito que la
paraula llatina decor vol dir o bé llum o bé una cosa molt relacionada amb ella, que expressa claror. La llum que assoleix la màxima harmonía
és la inclinada a 45º, la qual incideix els cossos ni perpendicularment ni horitzontalment; aquesta llum, que és la llum mitjana, dóna la més
perfecta visió dels cossos i la més matisada valoració. (...)” (8.10)
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2.2.- ELS TREBALLS DE LA CASA VICENS (1883-1888).

Al menjador els sostres estan

Els mobles de fusta de llamoner de Ceilan, projectats expressament per Gaudí, servien alhora,

realitzats amb biguetes de fusta vistes

de marc per a una trentena de pintures paissatgístiques a l’oli de Josep Torrescassana Sellarés (1845-

treballades

1918)23. Particularment interessants són els panys dels mobles, de tres models diferents i dissenyats per

i

entrebigat

de

papier

mâché policrom representant les fulles

Gaudí.

verdes i els fruits vermells del cirerer
d’arboç

(Arbutus

unedo).

Aquests

treballs amb cartó comprimit, producte
que va tenir molt d’èxit en el seu temps,
ja que a més de ser lleuger, permetia la
pintura

sense

limitacions,

varen

ser

elaborats per l’impressor Hermenegildo
Miralles

Anglés22,

client

també

de

Gaudí. Els permòduls de sustentació de
les bigues tenien formes corbes i estaven pintats
amb motius florals que representaven clavells
de pom (Diantus barbastus) i entre aquests,
com al rebedor, hi havia unes petxines. Les
parets estan esgrafiades a la part superior amb
dibuixos representant heura trepadora (Hedera
helix) de color verd fosc sobre fons daurat.

La xemeneia situada a l’eix central de la

Dues escultures de terrissa d’Antoni Riba Garcia, situades a banda i banda del menjador, sobre

sala estava revestida inferiorment per peces

les portes angulars, completen la decoració d’aquest espai. Reprodueixen una parella d’éssers feliços.

ceràmiques vidriades de 15x15 cm de tons

Ell de cabells rinxolats amb un somriure mofeta, i ella, una odalisca, es repenja en un coixí de seure a

blaus i daurats en relleu. Gaudí va manar

terra amb una pandereta.

col·locar un ocell de ceràmica suspès per un fil
invisible davant de la llar de foc, de manera
que amb l’aire calent, es balancejava com si
volès.

22

Veure capítol 4.
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2.2.- ELS TREBALLS DE LA CASA VICENS (1883-1888).

S’accedia a la tribuna des del menjador,
creuant dues obertures situades als costats de la
llar de foc, a les cares interiors de les quals, hi havia
diverses aus dibuixades sobre fons blanc. Aquests
dos passos podien tancar-se gràcies a unes portes
correderes metàl·liques realitzades per Eudald
Puntí24, segons la seva pròpia patent. Les tres fulles
que formaven cadascuna de les portes, es
desplaçaven mitjançant unes rodetes que lliscaven
sobre un carril desplegable, amagat al brancal.

La tribuna disposava d’un banc perimetral que permetia gaudir de les vistes al jardí a través de
les persianes abatibles d’estil japonés abans comentades. Aquest element de tancament, juntament
amb les pintures del sostre que representaven fulles de margalló, aconseguien fusionar l’espai exterior
amb l’interior.

24

Veure capítol 4.
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2.2.- ELS TREBALLS DE LA CASA VICENS (1883-1888).

Comentari especial mereix el fumoir, que combina la decoració amb motius naturals, amb una
altra de clar caràcter musulmà. Aquesta estètica s’aconsegueix amb la decoració del sostre i el

El divan i el narguil acaben de donar el to d’una ambientació oriental. Les gelosies de fusta són
també ben islàmiques, d’harem.

revestiment de les parets, format per plaques, color blau fosc,
de papier mâché. El cel ras està format per mocàrabs de
guix sobre volta de maó de pla atirantada per quatre barres
de ferro. Aquests elements alveolars simbolitzen fulles de
palmera amb raïms de dàtils.
Sota

les

plaques

de

cartró

comprimit,

formant

l’arrimador de la cambra, la paret es revesteix amb rajoles
que alternen el color ocre i blau cel, a sobre de les quals hi
pinta a l’oli roses grogues i vermelles.

La planta baixa es completava amb la bogaderia, l’office i la caixa d’escala. Cap d’ells devia
tenir una decoració especialment remarcable donat el seu ús, a excepció de l’escala, que tenia un
arrimador de fusta amb petits olis, obra de Torrescassana, que corresponien a cadascún dels graons.
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2.2.- ELS TREBALLS DE LA CASA VICENS (1883-1888).

Els acabats interiors de la planta primera són força semblants als de la planta baixa. El paviment,
com a planta baixa, estava format per mosaic d’estil romà.
La fusteria de les obertures exteriors, en general, estava composta per tres pells: un primer
porticó exterior de lamel·les o llistons de fusta, un tancament practicable envidriat i un porticó interior
de fusta massissa. Pel que fa a les fusteries interiors, destaquen els nuclis de comunicació de tres
estances, que permeten l’obertura total, simultànea i sense interferència de les portes que tanquen les
habitacions. Els marcs de les obertures estan formats per motllures de fusta treballades en forma de T,
perfil repetit a tota la casa. Cal esmentar els sistemes de tancament de serralleria emprats en finestres,
portes i porticons, que permeten obrir i tancar les tres pells de forma combinada.

Destaca la decoració d’una petita sala d’estar, coberta per una cúpula i pintada cenitalment
creant una falsa perspectiva (trompe l’oeil). Aquesta pintura, emmarcada per una filera de goterons
iguals als de façana, representa el sostre de la torre superior amb uns ocells volant i amb branques i
fulles de plantes enfiladisses sortint per sobre de la coronació de l’ampit, com si la sala es connectés
amb l’exterior. A la part inferior hi ha un arrimador de rajoles ceràmiques de color blanc, blau cel i ocre,
combinades.
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2.2.- ELS TREBALLS DE LA CASA VICENS (1883-1888).

el

L’altre dormitori també disposava d’una petita terrassa que donava al Carrer de Sant Gervasi. El

mateix espai que el menjador de planta

sostre era de la mateixa tipologia que el dormitori principal, mentre que l’estucat de les parets oferia un

baixa, i gaudia d’una gran terrassa situada

altre tipus de varietat vegetal.

El

sobre

la

dormitori

tribuna.

principal

Aquest

ocupava

espai

exterior

disposava d’un banc de fusta perimetral i
dues jardineres a les cantonades, revestides
per les rajoles ceràmiques amb forma de
girasol descrites anteriorment.

El sostre del dormitori estava configurat per biguetes de
fusta amb petits canals longitudinals i pintades, recolzades
sobre ménsules de linees corbes i amb entrebigats de cartó
premsat que simulaven pàmpols. Les parets estaven recobertes
per una capa d’estuc que simbolitzava canyes (Arundo donax)
i joncs (Butomus umbellatus) a un costat, i falgueres a l’altre.
Totes les plantes representades als estucats de la casa van ser
trobades per Gaudí al torrent de les Cassoles, situat molt a prop
de la casa.
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2.2.- ELS TREBALLS DE LA CASA VICENS (1883-1888).

La resta d’estances estaven ornamentades de forma molt similar, amb alguns matisos.
L’entrebigat del sostre de la biblioteca per exemple, representava les fulles verdes i els fruits vermells del
cirerer d’arboç (Arbutus unedo) i les plantes estucades a les parets eren d’un altre tipus.
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2.2.- ELS TREBALLS DE LA CASA VICENS (1883-1888).

El vestuari també presentava algunes peculiaritats, com els armaris i el mirall, perfilats amb el
mateix tipus de motllura que les portes, o les margarides pintades a l’oli sobre les cartel·les que
sustentaven les bigues de fusta. A les zones on no hi havia mobles, hi apareixia un arrimador de rajoles
de colors com les de la sala d’estar amb flors pintades a l’oli.
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2.3.- EL JARDÍ I ELS SEUS ELEMENTS CARACTERÍSTICS.

Gaudí va dividir el jardí en dues zones, separades per un muret de fàbrica de maó. Una primera
situada al costat més septentrional (nord-oest), dedicada a hort amb arbres fruiters, més elevada que
l’altra i sense cap mena de mobiliari jardiner ni quadres de flors; i una segona, situada a la zona sudoest, destinada a jardí, de caire romàntic, amb parterres circulars, per al goig dels habitants de la
casa1.

Tota la parcel·la estava tancada per un mur de
paredat coronat per merlets semi-elíptics de pedra,
arrebossat al seu parament exterior formant dues
franges horitzontals. La tanca pròpiament dita que
marcava l’accés principal, estava formada per una
quadrícula de fulles de margalló (Chamaerops humilis)
de ferro fos realitzades a partir d’un motlle d’argila de
l’escultor Llorenç Matamala Piñol2, al taller del carrer de
la
Fragment de la reixa original. Park Güell.

Cendra.

A

les

interseccions

d’aquesta

malla

apareixen reproduccions de flors de clavell de moro
(Tagetes erecta) i superiorment hi havia col·locades

unes punxes amb forma de trident. Va ser muntada pel forjador Joan Oñós, el qual, anys més tard
treballaria en els elements de forja del Palau Güell.
Hi havia un segon accès al final del carreró Racó de Sant Gervasi. Segons el projecte de la
cascada3 realitzat per Gaudí a petició del Señor Vicens l’any 1883, s’entrava al jardí a través d’una
construcció rectangular, utilitzada segurament com a cavallerissa.
El jardí s’estructurava al voltant de la tribuna de la casa, i
presentava a la seva part central una zona ajardinada de forma
ovalada, on hi havia plantades palmeres de Canàries i margallons.
Estava envoltada per camins de terra d’uns 3 metres d’ample
aproximadament. Petits parterres d’arbusts i flors de linees corbes,
repartits pel jardí, completaven el disseny d’aquest espai. Destaca un
d’ells, situat a la vora de l’accés principal, per

la gran palmera

(Phoenix dactilífera) que hi havia plantada.

1

“En el nostre país les flors són variadíssimes de color i totes fan olor; al Nord són escasses i sense olor, sofreixen la monotonia del verd que
han de combatre amb formes corbes i sinuoses; nosaltres no tenim monotonia i podem usar formes rectangulars. Les corbes sols són
justificades en el nostre país pels accidents del terreny”.
“El nostre hort veritable és el de flors i arbustos, puix que els arbres grossos són escassos (al Nord són abundantíssims), de les hortalisses i
les verdures i els atmetllers i els arbres fruiters; i en els caminals, tota mena de flors i emparrats a tret de mà”. (8.10)
“El jardinet urbà és un brollador amb un pas al volt, la creu i una circumvalació, tota plena de flors”. (8.10)
2

Veure capítol 4.

3

Veure plànol al capítol 6.2.
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2.3.- EL JARDÍ I ELS SEUS ELEMENTS CARACTERÍSTICS.

Per a aquest jardí, Gaudí dissenyà tres elements:

o

La cascada. Aquesta construcció simètrica de maó vist estava adosada al mur de

tancament sud-oest del solar. Es tractava d’un arc catenari funicular a sobre del qual es podia accedir
a través de dues escales situades als seus
laterals. La visió que s’obtenia des del pas
superior

quedava

embolcallada

per

la

caiguda constant d’una cortina d’aigua
provinent de dos dipòsits situats als seus
extrems

superiors,

que

era

recollida

a

l’estany inferior, delimitat per un petit muret
de maó de forma elíptica. El pas quedava
delimitat

per

dues

fileres

de

pilarets

col·locats alternativament, permetent així la
sustentació de la part superior amb voltes
de maó. Decorant aquesta construcció,
trobem quatre petits ampits o baixrelleus de
terracota, realitzats per Antoni Riba Garcia,
representant uns infants nadant. Al mur de
tancament, al pany de paret de sota l’arc,
sobresortien una sèrie de components petris,
que simulaven una gruta. La disposició dels
maons que conformaven l’arc era per
filades successivament volades als costats i
per una volta de filades horitzontals, a la
catalana, a la clau.
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2.3.- EL JARDÍ I ELS SEUS ELEMENTS CARACTERÍSTICS.

o

El mirador. A la cantonada corbada del mur de tancament entre els carrers de Sant

o

La font4. Al costat esquerra de l’accès principal, entre la paret de la casa i el mur del

Gervasi i el carreró Racó de Sant Gervasi hi realitza un petit mirador format per 3 columnes de pedra,

carrer, hi va ubicar un sortidor de dues tasses superposades, aprofitant les mines d’aigua subterrània

una doble, i 2 de maó vist que suportaven una estructura d’arcs de maó i un cos superior d’arcs cecs. El

que circulaven pel terreny. La superior tenia forma de prisma octogonal, de cares de 75 x 45 cm,

conjunt estava coronat a dos aigües per peces ceràmiques i utilitza el mateix recurs emprat a les

revestides per rajoles ceràmiques en relleu representant les flors i les fulles del girasol. Estava sustentada

façanes per recreixer el cos respecte el pla del mur de tancament, mitjançant mènsules de maó

gràcies a unes ménsules de maó sobre la tassa inferior. Aquesta última tenia forma cilíndrica i estava

recobertes amb goterons ceràmics.

revestida a la part superior per dues filades de rajoles ceràmiques iguals a les de flors de clavell de moro
de la façana, i a la resta per un estucat.

4
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3.1.- HISTÒRIA REGISTRAL.

Un cop finalitzades les obres, el Senyor Vicens va poder disfrutar d’aquesta casa d’estiueig, fins
l’any 1895, en que morí. L’heretà la seva esposa, Dolors Giralt i Grifol, que va realitzar un inventari on es

finca 4.137 i 305’01 m2 de la finca 387.9 Aquesta última segregació va significar la divisió del solar en
dues parts: una que contenia la font de Santa Rita, i l’altra, on hi havia la casa i el jardí ja força reduït.

confirmava que la superfície del solar que va rebre com a herència era de 983’01 m2.
Cinc anys després, la va comprar Antonio Jover i Puig, metge cirurgià resident a l’Havana, que

L’any 1962 mor Angela González Sánchez, deixant com a hereva la seva filla Fabiola Jover

inicià una sèrie d’embolicades operacions immobiliàries amb els seus familiars. El 1908 la va vendre al

González. És ella qui, el 1963, ven el que restava de la finca 387, uns 345’53 m2. Això va representar la

seu germà José Jover i Puig, reservant-se el dret d’ús i habitació. Aquest va morir el 1913, deixant com a

desaparició del templet obra de Joan Baptista Serra de Martínez.

única hereva de la parcel·la a Angela González Sánchez, dóna de l’abans citat Antonio Jover i Puig.

El 1965, segregà 170 m2 de la finca 4.137, quedant la parcel·la actual en 698’51 m2, inclòs un
petit fragment triangular situat al nord del solar, del qual no tenim cap referència registral.

D’aquesta manera, fou l’antic propietari qui va promoure l’any 1925, l’ampliació de l’edifici,
redefinint la casa-torre d’estiueig per a convertir-la en vivenda habitual. Per a poder-ho realitzar, va
adquirir just abans de les obres, la finca 8.1981, de 212’88 m2 (equivalents a 5634’93 pams2), situada a

El dia 6 de Setembre de 2001 va morir Fabiola Jover González i tres anys després, el 26 de
Setembre, el seu marit, Antonio Herrero López, a l’edat de 91 anys.

l’est i sobre la paret mitgera de la qual, recolzava la casa Vicens original. Coincidint amb aquest fet,
l’Ajuntament ordenà la cessió de part de les finques per eixamplar el carrer Carolines (antic carrer de

Els actuals propietaris de la casa són els seus fills, Antonio, Ignacio, Carlos Mª i Javier Herrero

Sant Gervasi)2, deixant-lo amb l’ample de vial actual. Es van veure afectades les finques 4.137 i 8.198.

Jover que van rebre en herència de la seva mare, en parts iguals. Dos d’ells, Javier i Antonio, hi viuen

Després de les cessions la suma de les dues superfícies quedà en 1.021’74 m2.

amb les seves famílies, a la planta primera i segona, respectivament.

Tot això es fa patent a la llicència d’obres atorgada el 2 de Desembre de 1925 a favor del citat
Antoni Jover3. La direcció d’aquesta reforma fou encarregada a l’arquitecte Joan Baptista Serra de
Martínez.

El 1927 comprà una nova parcel·la de 838’36 m2 (3874), també afectada per la reordenació
urbanística de l’avinguda Príncep d’Astúries i del carrer de les Carolines, deixant l’àrea en 637’86 m2.
Fou en aquest terreny on es construí el templet dedicat a Santa Rita. Amb aquesta última adhesió, el
solar assoleix la seva màxima dimensió, aproximadament de 1.737’86 m2, incloent-hi la cessió per part
de l’Ajuntament, del carreró Racó de Sant Gervasi5, ja que quedava envoltat per les seves propietats.

El 1930, mor Antonio Jover i Puig, consolidant el domini absolut sobre la finca a la seva dona.
Probablement, degut a problemes econòmics6, Angela González Sánchez es veié obligada a efectuar
un seguit de ventes. L’any 1947, es van segregar 114’98 m2 situats a l’extrem nord del jardí (per a formar
la finca 9.6457). I dos anys més tard, la finca formada el 1947 (9.7018) per l’agrupació de 161’00 m2 de la

1

Veure fitxa al capítol 6.4.

2

El 17 de març de 1908 el carrer de Sant Gervasi va ser rebatejat amb el nom de Carolines, en record als illots micronèsics perduts.

3

Veure capítol 6.3.

4

Veure fitxa al capítol 6.4.

5

La incorporació del carreró no consta al registre, el que produeix un error de superfícies que es corretgit a la 3ª inscripció de la finca 17.341
en concepte d’excés de cabuda per expedient de domini.
6 a confirmar. Veure register.
7

Veure fitxa al capítol 6.4.

8

Veure fitxa al capítol 6.4.
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3.2.- LES REFORMES DE LA CASA VICENS.

Les primeres modificacions rellevants, de les quals tenim constància, es remunten a l’any 1925,
quan el Sr. Antonio Jover li encarregà a Joan Baptista Serra de Martinez1 els treballs de reforma i
ampliació de la casa, per a canviar el seu ús, convertint-la en vivenda habitual gràcies a l’adquisició
d’un solar adjacent. El señor Jover, inicialment, anà a veure a Gaudí a la Sagrada Família per a que
projectés la reforma. Aquest però, inmers per complet en el que seria la seva obra cabdal, va refusar la
proposta tot dient que les circumstàncies urbanes eren molt diferents a les originals, i va recomanar al
seu deixeble, Joan Baptista Serra de Martínez. Gaudí donà l’aprovació al projecte, tot i que pensava
que la possibilitat de construir una quarta façana, gràcies a l’adquisició del nou solar, desvirtuava el seu
projecte original i no considerava que la reforma fos obra seva.

Aquestes obres significaren un canvi substancial en la morfologia de la casa i el seu entorn.
L’edifici augmentà la seva superfície construïda amb la creació d’una nova crugia cap al nord-est,
provocant l’aparició d’una nova façana i l’ampliació de les ja existents. A més, el projecte
contemplava l’eixamplament del carrer Carolines, que significà la modificació de la façana principal i
del mur de tancament.
L’accès a l’edifici es veié també afectat, ja que passà d’estar situat paral·lelament al carrer, a
produir-se per l’extrem dret de la façana sud-oest, adequant les obertures a tal efecte. El nou accés es
realitzava pujant dalt d’una terrassa de nova construcció que cobria una ampliació de la planta
soterrani. Es va reutilitzar la porta i la barana de l’escala i el porxo d’entrada es va tancar, engrandint el
rebedor. La magnífica palmera que ocupava aquest espai va ser retirada.

L’estil d’aquest projecte d’ampliació és mimètic respecte l’obra original, utilitzant el mateix joc
formal a les façanes, amb rajoles ceràmiques escaquejades i voladius de maons coberts per goterons.
Fins i tot reprodueix dues de les torres originals, una d’elles, a l’extrem oriental, coronada per una cúpula
gairebé idèntica a la projectada per Gaudí a la cantonada oest. També hi col·loca als balcons de
planta segona, dos infants de terra cuita iguals als realitzats per l’escultor Antoni Riba.

La façana sud-oest també va patir alguns canvis significatius. La tribuna, desconeixem la raó, va
canviar de tancament. Els porticons d’influència oriental de la casa primigènia es van substituir per unes
vidrieres amb forma de quadrícula, precedides exteriorment per una estructura d’arcs de fàbrica de
maó sobre pilarets de pedra. La construcció d’aquest nou tancament, revestit amb rajoles ceràmiques i

La façana principal s’amplia cap al nord-est, fent un retranqueig la nova crugia per a alinear-se
amb el nou traçat del carrer, definit per l’Ajuntament. Les transformacions que pateix aquest alçat són
bastant apreciables. Clar exemple d’això, és la substituació de l’antiga terrassa per un petit balcó

decorat amb goterons com a façana, va suposar la desaparició de la font existent d’estil renaixentista,
coronada per una teranyina metàl·lica. El banc que hi havia perimetralment, es va reubicar a la nova
terrassa que definia el nou accés principal.

curvilini2, repetit a la part ampliada de la mateixa façana; ja que el porxo que la sustentava va quedar
fora dels límits de la parcel·la, al ampliar-se el carrer. Unes noves reixes de formes irregulars, no gaire
meritòries, serviran per a protegir les obertures a nivell de planta baixa.

1

Veure el projecte de la reforma al capítol 6.3.

2

És probable que Serra de Martínez, s’inspirés en el disseny dels balcons de la Casa Calvet (1898-1900), obra de Gaudí, donada la seva
similitud.
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Les úniques reixes que sabem del cert que són pròpies de la reforma de Serra de Martínez,
gràcies a l’estudi de fotografies i a banda de les abans comentades, són dues situades sota la tribuna.
De les actuals, podria ser que també fossin obra seva, les utilitzades per a protegir les finestres de planta
baixa a la façana nord-est i la porta d’accés a aquest costat oriental del jardí. Es caracteritzen per la
repetició d’elements geomètrics, i la porta, per la seva modulació amb un element de línees elíptiques.

La nova façana queda flanquejada per un estret fragment de jardí que la separa de la
parcel·la veïna, propietat de les Filles de la Caritat de Sant Vicens de Paül. Es a través d’aquesta
façana que s’accedeix a la nova escala principal de l’edifici, a través d’una de les portes originals
reutilitzades. L’antiga va ser enderrocada totalment, menys el tram que conduia al soterrani3.
D’aquesta manera, la planta baixa quedava independitzada de la resta de la vivenda, essent possible
arribar-hi només, a través de la planta semisoterrani o directament des del jardí.
Al fons d’aquest carreró es va construir una nova cavallerissa, dins de la qual, hi podria haver
hagut un pas per a anar a l’altra banda del jardí, sense haver de sortir al carrer. Aquesta teoria es veu
reforçada pel fet de que es va enderrocar el petit cobert que hi havia a la façana posterior,
aconseguint així, una bona amplada de pas.

3 És possible que la barana de l’escala obra de Gaudí sigui la mateixa que la present a l’escala de Serra de Martínez. El treball en forja és
força bo, representant motius florals.
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L’estructura del nou cos s’adequa als sistemes constructius propis de l’època, emprant murs de

El jardí, a l’igual que la casa, patí canvis

càrrega i biguetes de ferro amb entrebigat de revoltó ceràmic en l’execució de tots els forjats.

substancials, com la desaparició de la font sortidor4 i del

S’enderroca l’antiga escala i s’aprofita el seu espai per a situar-hi un pati interior que il·lumina diverses

mirador, degut a l’ampliació del carrer. No obstant,

estances, incloent la biblioteca de la planta baixa, a través d’un forjat reticular de pavés. La coberta es

aquest últim va ser reconstruït seguint el nou perímetre del

forma amb una solera de rajola ceràmica col·locada sobre envanets de sostremort. Es suprimeix

solar. El mur de tancament, evidentment, també es veié

l’antiga caixa d’escala i es construeix una nova a la part ampliada.

afectat.
El 1927, coincidint pràcticament amb aquestes

La reconversió de l’edifici en vivenda habitual, provoca canvis en la distribució interior

obres, el Sr. Jover adquirí un altre solar, i l’ajuntament li

remarcables. Les estances del servei es traslladen a la planta segona, alliberant d’aquesta manera la

cedí els terrenys del carreró del Racó de Sant Gervasi, de

planta semisoterrani per a l’ús dels senyors de la casa. Aquesta planta perd una habitació per

manera que la superfície de la parcel·la es veié

l’eixamplament del carrer Carolines però, en guanya una altra sota la terrassa que marca l’accès

augmentada considerablament. Aquest fet va permetre

principal. Es consolida la planta baixa com a planta de dia amb la reforma de la cuina i la creació de

la transformació de la cascada en un arc. Creiem que va

noves cambres higièniques. La planta primera segueix contenint bàsicament els dormitoris.

ser en aquest moment quan van aprofitar per realitzar els

Els acabats interiors de les estances de la nova crugia són d’una gran simplicitat. Els sostres de

acabats de la cascada, revestint-la amb algunes fileres

planta soterrani es mantenen vistos i a la resta de pisos, queden amagats per cel rasos continus de guix

d’enrajolat. També es va veure modificat l’estany inferior

amb algunes motllures perimetrals. Les parets són totes enguixades i pintades, excepte els banys que

de forma elíptica que acumulava l’aigua provinent dels

estan alicatats per la unió de rectangles de 10x20 cm que formen un quadrat de 20x20 cm. Aquestes

dipòsits, per un altre de formes poligonals.

rajoles són de sèrie de fàbriques andaluses, representen un cercle de flors estilitzades amb una granada
El

al seu interior, és a dir, el fruit del “granado” (Punica granatum), tot això amb els perfils en relleu segons

nivell

del

terra

jardí

s’elevà

lleugerament,

aconseguint així, eliminar part del desnivell respecte l’hort.

la tècnica ceramista anomenada de corda seca. Als terres hi realitza el mateix mosaic que a la part

El mur de paredat

original. Les fusteries exteriors no tenen res d’especial, utilitza el mateix model per a totes les obertures.

i la porta de forja originals van

desaparéixer, construint-se una nova tanca formada per una

La decoració dels paraments a la planta baixa és més
destacable, no per això admirable, ja que s’abusa de l’estètica

base de paredat carejat i per

carregada de l’època, posant en dubte el bon gust. Les parets

una

del fumador, sembla ser que es pinten del color daurat actual i

reproduccions de ferro colat

s’instal·la al centre de la sala un llum de vidre translúcid que duu

de

gravades en àrab unes sures de l’Alcorà. Aquest llum no és obra

presents a la porta original5.

de Gaudí i va ser comprat a Tánger pel senyor Vicens

La

Montaner.

del

quadrícula

les

fulles

porta

de

de

margalló

d’entrada

es

desplaça uns metres cap a l’esquerra i es corona amb uns llums de
forja, obra del ferrer Bonaventura Batlle. Es col·loca una altra porta,
molt semblant a l’original, a la cantonada del jardí definida pels
carrers Carolines i Avinguda Príncep d’Astúries.

4

Es va construir una rèplica de la mateixa, a menor escala, al jardí de la Càtedra Gaudí el 1983.

5

Els fragments copiats per Serra de Martínez es conserven al Park Güell, a la porta d’entrada, al museu Gaudí i a la que va ser casa de Güell,
ara escola.
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A més, al nou terreny, Serra de Martínez hi dissenyà un templet dedicat a Santa Rita. La planta
d’aquest era de forma circular, coronat per una cúpula de diàmetre inferior sustentada sobre uns pilars

1963. Probablement la desaparició del manantial de Santa Rita va suposar la liquidació de l’última font
urbana barcelonina a la que eren atribuides bondats curatives.

de maó, a l’extrem de la qual hi situà una rèplica de les torres de la casa. Pels acabats aprofità, com a
tota l’ampliació, els recursos que Gaudí utilitzà a la casa original, és a dir, rajoles de ceràmica vidriada i
goterons ceràmics.

El 27 de març de 1928 l’Ajuntament va convocar un concurs per a premiar a l’edifici més
higiènic i artístic construït el 1927 i la Comisió Permanent va acordar, el 5 de Març de 1929, concedir
aquest premi, de mil pessetes, a la casa d’Antoni Jover, amb el que es va premiar l’obra de Serra
Martinez, i al mateix temps, i de manera póstuma, la casa Vicens de Gaudí, que ja havia aconseguit tal
galardó el 1900 per la casa Calvet.

A partir d’aquest moment, en que el terreny presenta la seva màxima dimensió, només es
realitzen dues menes de canvis, els del terreny, per a realitzar segregacions7, i els de la casa, per canvis
de distribució dels espais interiors.

El 1946 s’enderroca la cascada i la glorieta mirador, per la segregació de part de la parcel·la.
Lany 1976 es va iniciar la construcció d’una reproducció de la casacada a Reus amb motiu del 50
aniversari de la mort de Gaudí, al barri de Mas Carandell, sota la direcció de Joan Bassegoda.
L’Ajuntament però, va aturar les obres el 1977, quedant construida només la part baixa del monument.
Finalment, va ser enderrocada totalment.

El 1962, la Sra. Fabiola Jover González, restaura la casa sota
la direcció de l’arquitecte Antonio Pineda Gualba. Amb aquests
treballs es modifica la tribuna, quedant com l’actual, amb una
Aquest templet tenia una doble funció; per una banda, servia de lloc per a rendir homenatge a
Santa Rita, i de l’altra,com a surtidor del qual s’extreia l’aigua subterrànea a una profunditat d’uns vint
metres, evitant així la seva contaminació, per la ulterior explotació comercial. El preu de la degustació
d’un gotet d’aquesta aigua ferruginosa i gasosa era de vint i cinc cèntims. La propaganda anunciava
d’aquesta manera els seus efectes curatius: “Aguas medicinales sin rival para el estómago, hígado,

fusteria envidriada amb vitralls de colors simbolitzant el món floral, a
la part superior. Es fa un moviment de terres al jardí, amb un lleuger
buidat per a poder accedir a peu pla a la planta semisoterrani a
través d’un nou accés situat a la façana occidental. La distribució
interior, de ben segur, va patir alguna alteració.

afecciones líticas y catarrales, vías urinarias y catarro de los niños”.
La història d’aquesta font d’aigua molt virtuosa que procedia d’una mina de Vallvidrera, a
Collserola, es remunta a abans de la Desamortització, al segle passat, quan els agustins hi tenien cura
d’una capella rodona, de fusta, molt senzilla, dedicada a Santa Rita de Cassia, patrona dels imposibles,
patrona dels agustins de Umbria. Quan l’ampliació de Serra de Martínez el templet ja era d’obra6.La
venta del terreny, registrada el 1962, va propiciar l’enderroc de la capella, que va tenir efecte l’abril del

6 El 22 de maig encara se celebra la festa. El nou propietari permetia que es mantingués el costum popular de rendir visita a la imatge.
Segons diari del 1997, la família va obsequiar amb roses als veïns per a recordar que allà hi va haver una capella i un cabdal d’aigua curativa.
L’any 2004, no es va fer cap celebració, degut a l’estat de salut del propietari, el senyor Antonio Herrero López.
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El 1969, va ser qualificat com a Monument Historicoartístic d’interès Nacional, alhora que era

L’any 1997, a causa del mal estat en el que es trobava la façana, fent-se visible el perill de

incorporat en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic de la Ciutat de Barcelona.

despreniments, es va procedir a l’execució d’unes obres de restauració de la casa Vicens. L’inici de les

Probablement, just abans d’aquest fet i després de la reforma de 1962, es van construir els edificis

obres es va enderrerir uns mesos degut a la dificultat per a trobar rajoles ceràmiques iguals a les originals

annexos de la façana posterior, de manera inpune.

i a l’hora de buscar suport econòmic. La façana principal, que dóna al carrer de les Carolines, estava
molt deteriorada, ja que havien caigut unes quantes rajoles i la pedra estava molt bruta a causa de la

Diversos canvis en la distribució interior s’anaren succeint al llarg dels anys següents, adequant
l’espai interior a les necessitats dels seus ocupants.

contaminació. Conscients d’aquesta situació, els propietaris de la vivenda van decidir idear un projecte
de restauració i trobar-ne uns quants patrocinadors. El projecte comptava amb un pressupost de 100
milions de pessetes, dels quals també n’aportava una part l’Institut de Paisatge Urbà. Es va signar un
conveni amb l’empresa Tau Ceràmica, de Castelló de la Plana.
El projecte de remodelació, elaborat i dirigit per l’arquitecte i membre de la família propietària,
Ignacio Herrero, es va fer per fases. La primera, va servir per a rehabilitar la façana principal, que es va
prolongar fins el mes de Novembre, moment en el que es van començar a restaurar les altres tres
façanes. En fases posteriors es va reparar la coberta i es va recuperar el color original d’uns frescos de
la casa, que van perdre la seva autèntica tonalitat durant la remodelació de l’interior de l’habitatge
feta el 1962.
Aquestes obres van permetre la recuperació d’una de les torres de coronació de les xemeneies
que té l’edifici a la façana sud-oest, que s’havia fet malbé durant l’ampliació que es va realitzar a
l’habiatge l’any 1925. Aquest element s’havia retirat un any abans pel perill de despreniments, donat el
seu greu deteriorament.
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Degut a l’importància que van tenir els artesans en l’obra de Gaudí, sense ells moltes de les
genials idees de l’arquitectes no s’haurien pogut materialtizar, hem decidit dedicar un punt a detallar
les carreres dels col·laboradors de Gaudí a la Casa Vicens.

Josep Mª. Bocabella Verdaguer, fundador de l’Associació Josefina, mort el 22 d’abril d’aquell any.
També el 1892 va preparar el model del Sant Jordi que va figurar a la façana de la casa de los
Botines de Lleó, utilitzant per al drac un dels buidats dels monstres dels contraforts.
Amb l’increment de feina d’escultura per a la façana del Naixement, Matamala va proposar a

Llorenç Matamala Piñol

Gaudí distribuir els diferents grups entre diferents escultors, però Gaudí va preferir fer servir el sistema de
buidat amb essers vius, que després va ser molt criticat.

Va néixer el 1856 a Sant Fruitós de Bages (Bages) i després del primer ensenyament a Manresa es

L’amistat amb Matamala va ser sempre patent, Llorenç va demanar consell a Gaudí per a la

va traslladar a Barcelona per a estudiar escultura a l’Escola de LLotja on va ser alumne dels Vallmitjana,

compra d’una casa a la vora de la Sagrada Familia, on hi varen menjar junts moltes vegades. Al morir

Caba, Lorenzale, etc. Va ser amic de joventut d’Antoni Gaudí, amb el qual emprengué una dilatada

la neboda de Gaudí el 1912, el seu amic decidí acompanyar-lo cada nit fins a casa seva, al parc Güell.

col·laboració al llarg de tota la seva vida.

Matamala a més a més de realitzar nombrosos models i motlles per a un bon nombre de les

Es va posar en relació amb el taller artesà d’Eduald Puntí i des de 1875, als 19 anys, es va dedicar

escultures que figuren a la façana del Naixement i a la porta del Rosari del claustre, es va ocupar de les

a modelar tot tipus de peces per a aquest taller, establert al carrer de la Cendra, 8 del barri del Pedró.

maquetes arquitectòniques. El 1910 va preparar la maqueta de la façana del Naixement a escala i fou

Amb el temps va muntar el seu propi local dedicat a l’escultura, al número 10 del mateix carrer,

enviada a l’exposició Gaudí al Grand Palace de París, amb policromia de J.Mª. Jujol. El 1921 va

realitzant-hi projectes conjuntament amb el seu anterior taller.

començar la preparació de la maqueta de la façana de la Gloria, que es va començar per la part

Matamala va fer els models de guix per a les peces de metall fos que Gaudí va projectar per a
la seva pròpia taula de treball el 1878, i que es van fer als tallers Puntí.
També va preparar Matamala els models de la Vitrina Comella que va anar a l’Exposició
Universal de París l’any 1878, els elements decoratius per als mobles del panteó dels marquesos de
Comillas executats per Eduald Puntí, els capitells del porxo d’entrada de la vil·la de “El Capricho” (18831885), els fanals emplaçats a la plaça Reial i el mòdel en fulla de margalló per a la reixa de la Casa

superior de les torres. Només queda una fotografia d’aquest excepcional treball de Matamala. A
l’actual museu de la Sagrada Familia hi ha multitut de fragments de pormenors arquitectònics de la
Sagrada Familia, així com la maqueta de les columnes arcs i bòvedes a escala 1:10 en les que va
intervindre.
Llorenç Matamala va morir el juliol de 1927, als 71 anys d’edat, a causa d’una enfermetat
cancerosa després d’una llarga agonia.

Vicens.
Va treballar amb Fontserè, Cascante, Flotats i Gaudí a la Cascada del Parc de la Ciutadella i va
fer els models per a les baranes de la placeta de la música, ara d’Aribau, i les reixes del parc per a
Gaudí.

El 1887 Gaudí li va demanar que es
traslladés amb tot el seu equip a la Sagrada
Familia i així ho va fer Matamala. Esdevingué
l’ajudant essencial a l’obra, on era cap de
l’equip d’escultors, i féu, dins l’extremat
realisme exigit per l’arquitecte, diverses obres,
moltes de les quals emmotllades de models
naturals.
Va fer els models per als contraforts de
Fotografia de Llorenç Matamala.

l’àbside sota la direcció i consell de Gaudí.
El 1892 va fer la màscara mortuòria de
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Eudald Puntí

corredisses que es desplaçaven per mitjà de rodes sobre un carril1), que patentà. Aquest sistema va se
emprat per diversos arquitectes de l'època i Gaudí l'utilitzà més endavant a la Casa Vicens (1883-1888).
Al taller Puntí també es feien tots els elements que acompanyaven aquests tancaments, com la
ferramenta, les gelosies amb tornejats i adorns colats o els guarniments en diversos materials.
També va treballar en l’altar original de la capella del convent Jesús-Maria de Tarragona (18801884), i va ser el fuster de Gaudí durant la construcció del Palau Güell.
Les seves intervencions en els treballs de Gaudí acabaren el 1899 amb la seva mort.

Fotografia del Taller Puntí.

Puntí era un actiu empresari que tocava produccions ben diverses: forja, foneria, escultura i,
principalment, ebenisteria. El taller Puntí, abans citat, era al carrer de la cendra, prop de la Ronda de
Sant Antoni, una zona ja força transitada d'ençà de l'enderroc de les muralles.
Gaudí va fer-se construir la taula de despatx el 1878 amb estructura de fusta, tirants de ferro i
aplicacions de metall, hi encomanà també una vitrina per a la Guanteria Comella de Barcelona i
diversos elements per als fanals de l'enllumenat públic de la ciutat, aquell mateix any. Poc desprès hi
confià la construcció del mobiliari per a la Capella dels marquesos de Comillas. El conjunt era format
per dos setials i els seus reclinatoris, així com diversos bancs d'església en què representà vegetals i
animals molt estilitzats, emmarcats per uns elements de tendència gòtica que no presagiaven pas les
seves futures creacions.
Del treball en fusta se'l considerà un veritable inventor, capaç de trobar solucions originals a
problemes difícils i autor d'un innovador sistema d'obertura i tancament de portes anomenat “Sistema
privilegiado Puntí” (també conegut com a Cierres Puntí, consistia en un enginyós disseny de portes

1Arxiu
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Ermenegild Miralles i Anglès

Enquadernador i litògraf nascut a la ciutat de Barcelona on hi expirà el 1903. Creà i dirigí la
revista artística Hispania des de 1899 fins a 1900, molt representativa del modernisme català. Publicà els
àlbums Montserrat i A los toros, amb aquarel·les de Daniel Perea, així com Panorama nacional(18961898) en dos volums i un Atlas litográfico. Amb el daurador alsacià Schütz, que féu venir de París el 1891,
i sota la direcció de Joaquim Montaner, féu notables relligadures per a l’editorial Montaner i Simon.
Disposava de dos grans locals al carrer Bailèn, 57-70 de Barcelona, a tocar de l'actual Plaça
Tetuan, l'un dedicat a l'enquadernació industrial de llibres i l'altre a la producció de litografies. Allà
produí una gran varietat d'etiquetes, cartolines de tot tipus i color, cromos, treballs amb relleu,
calendaris i joguines de cartó retallat. Va guanyar una medalla d’or a l’Exposició Universal de
Barcelona de 1888 per les seves litografies sobre cartó envernissat que imitaven rajoles i mosaics.
Destaca per la fabricació dels anomentas “azulejos cartónpiedra” que ell mateix qualificava de
“poderoso elemento para la decoración interior”. Aquest enginyós sistema de revestiment decoratiu,
presentat com a novetat a l’Exposició de Barcelona del 1892 (que anomenava Sistema Miralles, en
poseïa la patent d'invenció i un catàleg extens), va ser emprat per diversos arquitectes de l'època, com
Josep Puig i Cadafalch, que s'en serví al mateix Bar Torino i en algun altre dels seus projectes, obtenint
un gran èxit comercial.
A les Belles Arts de Barcelona de 1898 va exposar la litografia del cartell anunciador de la revista
Hispania, de Ramon Casas.
Als seus tallers, mitjançant poderoses premses, fabricava els objectes de cartó pedra, que
anaven des de joguines fins a llosetes per a enrajolats i peces per a enteixinats. Gaudí, molt amic de
Miralles, utilitzà aquestes premses per a provar la resistència dels pilars de pedra de la casa Milà,
arribant a trencar una d’elles per excès de pressió2.
Gaudí projectà per a ell, el mur de tancament de la porta d’entrada de la finca que tenia
Miralles a la carretera particular Güell de Sarrià (actual Passeig Manuel Girona de Barcelona).

2

Segons comentari de José Bagó Font el 1970.
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Joan Oñós

El taller Oñós es dedicava a treballs artístics en ferro. L'industrial participà en la construcció d’una
sèrie de projectes del grup d’arquitectes format per Martorell, Oliveras, Cascante i Gaudí, que
compartien els mateixos industrials. D’aquestes feines destaquen les realitzades a: l’església parroquial
del poble de Villaricos (1882), l’església del col·legi dels jesuites del carrer Casp (1883-1889), l’església de
las Salesas del Passeig de Sant Joan (1882-1885), la façana de la catedral de Barcelona (1882), “El
Capricho” (1883), el seminari de Comillas i el Palau de sobrellano a Comillas.
Ja sota la direcció exclusiva d’Antoni Gaudí, a part dels elements descrits de la Casa Vicens,
participà en l’elaboració de diferents components de forja del Palau Güell (1886). Les reixes que
tanquen les dues portes que donen al carrer presenten un timpà de formes ondulades i les lletres “E” i
“G” enmig de les dues, a més d’un enorme escut de Catalunya de ferro. Les barres d’aquest escut
estan representades tridimensionalment per una alternança de planxa i reixa disposades de forma
helicoidal. Aquest conjunt està rematat per una àguila situada a la part superior. Igualment meritoris són
la reixa de la consergeria amb figuració de la rosa silvestre o els guardacantells que simulen serps.
També va realitzar la porta principal i un timpà de la Casa de los Botines de Lleó, el picaporta de
les portes de la planta baixa de la Casa Calvet (1898), i la reixa de ferro que tanca els Pavellons de la
Finca Güell (1884-1887) a Barcelona.
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4.- COL·LABORADORS.

Josep Torrescassana Sellarés

Pintor nascut a Barcelona el 1845, estudià a Llotja, on fou alumne de Ramon Martí i Alsina. El 1864
li fou atorgada una menció d’honor a l’Exposición de Madrid. Pensionat a Roma, anà després a París,
on conegué els corrents més importants de l’època. Altre cop a Barcelona, conreà les composicions
històriques i de costums. El 1869 anà a la inauguració del canal de Suez, on féu divereses pintures de
reportatge. Guanyà diversos premis. En un primer període, la seva pintura reflecteix la profunda
influència del seu mestre, dins un realisme que esdevé conformista per raó de la preponderància d’una
burgesia catalana en expansió. A poc a poc divergí de la línia de Martí, i les seves coloracions es
tornaren suaus i dolces. Els darrers vint anys de la seva vida conreà el paissatge, d’una gran qualitat
lumínica i transparència, fet a base de textures, on es perceben paral·lelismes amb l’impressionisme, i el
retrat.
És en aquest període quan es referma la seva personalitat i la seva vivacitat creadora. Organitzà
el 1934 una exposició monogràfica de la seva obra a les Galeries Syra de Barcelona, Hi havia obres
seves al desaparegut Museu d’Art Modern de Barcelona, al de Madrid i al Louvre. Va morir a Barcelona
el 1918.

Antoni Riba i Garcia

Escultor, fill de Tortosa, al Baix Ebre, va néixer el 1859. Fou deixeble de Ramon Cerveto i Vestraten
a Tortosa i de Joan Baptista Font a la Llotja de Barcelona. Es relacionà estretament amb els Vallmitjana.
Té obres a l’església de Sant Joan de Lassalle de Manresa i col·laborà amb Antoni Gaudí a la
casa Vicens, realitzant-hi les escultures de terra cuita i a la Sagrada Família. Exposà al centre
d’Aquarelistes de Barcelona el 1885.
Bàsicament treballà en la realització d’escultures de terrissa. Conreà el pintoresquisme i el retrat i
deixà la professió aviat. Va morir a Barcelona el 1932.
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5.- Documentació Gràfica
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5.- Documentació Gràfica
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6.1.- Projecte Original

Petició de llicència d’obres per part de Manuel Vicens i Montaner. 20/02/1883
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Portada del projecte redactat per Gaudí presentat a l’Ajuntament de Barcelona. 15/01/1883
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6.1.- Projecte Original

Plànol original d’emplaçament realitzat per Antoni Gaudí. 15/01/1883
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Plànol original de funcionament de la façana realitzat per Antoni Gaudí. 15/01/1883
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6.1.- Projecte Original

Plànol original de la façana SE realitzat per Antoni Gaudí. 15/01/1883
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6.1.- Projecte Original

Plànol original de planta baixa realitzat per Antoni Gaudí. 15/01/1883
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6.1.- Projecte Original

Informació favorable per part de l’arquitecte municipal el 24/02/1883
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Concessió del permís d’obres. 26/02/1883
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6.1.- Projecte Original

Assabentat per part del Sr. Manuel Vicens i Montaner. 05/03/1883
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Petició de llicència per col·locar una tanca de precaució durant l’execució de les obres.

591

