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El projecte que segueix, ha consistit, principalment, en fer un 

aixecament de planells de la Casa Bofarull de l´arquitecte Josep 

Maria Jujol, situada a la població dels Pallaresos, Tarragonès. 

       Les persones que més directament hi hem treballat són : 

TUTORS: Benet Meca, Luís Gueilburt. 

 ALUMNE: Josep Ramon Agustín. 

I Mercè Segú propietaria de Casa Bofarull. 

       S´ha fet una descripció de la mateixa, i s´ha investigat sobre 

la història de la casa, a partir de fonts orals i bibliografía. 

       També hi ha hagut treball de recerca d´hemeroteca, per tal de 

recopilar el màxim d´informació possible. 

S´hi han afegit dades d’interès sobre l’arquitecte i la població 

per tal de situar un context adequat a l’obra.  

A continuació passem a descriure la metodologia de treball 

emprada: 

       El metòde utilitzat per fer l´aixecament ha estat la triangulació 

de distàncies i la plomada per a les alçades. 

Pel treball d´aixecament de planells s´han utilitzat:  

-Instruments de mesura (cintes mètriques i cordills). 

-Càmera fotogràfica per als esgrafiats, sempre treba-

llant nomès en un pla. 

-Escàner per digitalitzar imatges dels llibres. 

-Programa de dibuix vectorial. 

(AUTOCAD 2000) 

-Vectoritzadors 

(COREL RASTER 1.0) 

-Programes de tractament d’imatges 

(COREL DRAW 10, PHOTOSHOP 8.0, ADOBE  AC-

ROBAT 6.0). 

La casa en qüestió és una propietat privada, i es va haber 

d’aconseguir permís per tal de poguer començar a treballar. 

Degut al gran nombre de detalls i formes sinuoses  el treball 
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ha estat lent, però a poc a poc ha anat avançant fins donar forma 

al què tot seguit es presenta. 
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INTRODUCCIÓ 



       Josep M. Jujol i Gibert va néixer a Tarragona el dia 16 de se-

tembre de 1879 a la Plaça Prim, núm. 6. El seu pare, Andreu Jujol, 

era mestre i havia nascut a la Selva del Camp; la seva mare Tere-

sa Gibert, era de Bonastre. 

       L´any 1883 la família Jujol va anar a viure 

a la vila de Gràcia i uns anys després a Bar-

celona, on el 1896 obtingué el títol de batxi-

ller. 

       L´any següent, el 1897 començà els es-

tudis universitàris, primer a la preceptiva Fa-

cultat de Ciències i més tard a l´Escola Supe-

rior d'Arquitectura de Barcelona a partir del curs 1901-1902. En 

aquells anys l´Escola estava dirigida per Lluís Domènech i Monta-

ner. 

       El 1901 treballà amb Gallissà; el 1903 amb Font i Gumà; i el 

1904 començà amb Gaudí. Obtingué el títol d´arquitecte l'any 

1906. 

       Jujol esdevindrà el més destacat col·laborador de Gaudí amb 

qui treballà fins a la mort del mestre. 

       Fóu un destacat dibuixant i pintor i conreà també l´escultura. A 

la seva obra arquitectònica quasi sempre hi trobem altres arts 

plàstiques: vistoses pintures, alegres esgrafiats, elements escultò-

rics i ferros que en mans de Jujol esdevenen elements esculturals. 

Fou professor (1910) i catedràtic (1919) a l´Escola Superior 

d´Arquitectura i professor d´escultura en fang i altres oficis a 

l´Escola del treball de Barcelona. En plena activitat professional va 

morir a Barcelona l'1 de maig del 1949. 

               Les obres més importants foren la Botiga Mañach a Bar-

celona (1911), la Torre de la Creu a Sant Joan Despí (1913), les 

reformes de la Casa Bo-

farull als Pallaresos 

(1914-1931), la casa Ne-
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gre a Sant Joan Despí (1915-1941), el Taller Mañach a Barcelona 

(1916-1922); l´església de Vistabella (1918-1923); la casa Planells 

a Barcelona (1923-1924); la Font Monumental de la Plaça 

d´Espanya de Barcelona (1929).  
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1879 Neix Josep M. Jujol i Gibert a Tarragona, el 16 de setembre.   

1902 Decoració del carrer Fernando per a les festes de la Mercè. 

Amb A. M. Gallissà. Ferros de M. Ballarín, vidres             

d´A. Rigalt. 

1903 Altar de la trinitat a Santa Maria del Mar. Amb J. Font I 

Gumà. (destruït). 

1902-1906 Projectes d’alumne de l´Escola d´arquitectura. 

1905 Projecte de plafó de rajola de València per a l´església del 

Pare Nostre a Jerusalem. Amb J. Font i Gumà. 

1906 Projecte de reforma de l’Ateneu Barcelonès. Amb J. Font i 

Gumà. 

1906 Esgrafiats a la casa Gallissà al carrer A. Baixeras. Amb J. 

Font i Gumà. 

1906 Projecte de Monument a la Guerra d´Àfrica. (No presentat). 

 

1907 Projecte de casa per a Ferran Heras c/Tapioles, 49-51 

(Barcelona). 

1907 Disseny de les sacres de l´altar del saló de can Batlló. Amb 

Gaudí. 

1908 Caixa dels segells del bisbe Ramon Barberà a Ciudad Rodri-

go.   

1908 Decoració de la plaça de l´esglèsia d´Alcover, d´on era fill el 

bisbe. (desapareguda). 

1908 Projecte de monument al VII centenari del naixement de Jau-

me I. Amb Gaudí. Solament va fer unes pintures murals al 

c/. Tapineria de Barcelona (destruïdes). 

1908 Projecte de banc per al rebedor de la casa de l´escultor Lo-

vet a Barcelona (destruït): 

1909 Teatre del Patronat Obrer. Rambla 

Nova, Tarragona. 
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1909 Torre Sansalvador, Pg. Mare de Déu del Coll, 89. Barcelona. 

1909 Projecte d´ornamentació del c/. Cos del Bou, per a les       

festes de Sant Roc, Tarragona. 

1909 Projecte de Farinera Teixidó. Girona. (No realitzat). 

1909-1912 Col.laboració amb Gaudí a la Casa Milà. Pintures d’u-

na Cambra. Col.laboració amb els germans Badia en bal-

cons i reixes. 

1910 Policromia de la maqueta de la façana del Naixement de la 

Sagrada Familia. Dibuixos d´escuts episcopals dels          

visitants a la cripta (destruïts).  

1910-1914 Col.laboració amb Gaudí a la restauració de la Seu de 

Mallorca. Pintures del cadirat del cor, dibuixos a la càtedra 

episcopal, ceràmiques del presbiteri. 

1910 Pintura decorativa dels fanals d’homenatge al I Centenari del 

naixement de Jaume Balmes a Vic. Amb Gaudí, Canaleta i 

Pericas. (Destruïts). 

1910 Làpida tombal de la família Gibert-Romeu. Cementiri Vell, 

Barcelona. 

1910 Projecte de mosaic hidràulic per la casa Escofet de Barcelo-

na. 

1910 Projecte de senyera per al Cercle Artístic de Sant Lluc, Bar-

celona. 

1911-1913 Plafons decoratius, inscripcions en el banc i altres al 

Parc Güell. Amb Gaudí. 

1911 Segell de la Tinença Parroquial de la Sagrada Família. 

(Destruït). 

1911 Segell del Montepio Parroquial de la Mútua Patronal Obrera. 

Tarragona. 

1911 Diversos objectes a la Casa de la Família 

del P. Pedragosa, c/. del Carme, Barce-

lona. 
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1911 Projecte de tríptic per a la Junta de Protecció de la Infància, 

Barcelona. 

1911 Reforma dels tallers Mañach, c/. Barberà, 9 i botiga al c/. 

Fernando, 57, Barcelona. (Destruïts). 

1912 Projecte de cobertes per a la seu de Tarragona. 

1913 Nou presbiteri i fonts baptismals de l´esglèsia parroquial de 

Constantí 

1913 Projecte de reforma de la casa J.Mª Iglesias, c/. Sant Ole-

guer, Barcelona. (No realitzat). 

1913 Projecte d´Escorxador Municipal, Sant Feliu de Llobregat. 

(No realitzat). 

1913 Projecte d´urbanització d’uns terrenys a les Corts de Sarrià. 

(No realitzat). 

1913 Ascensor de la casa Iglesias C/. Mallorca, 284. Barcelona. 

1913 Projecte de la Casa Iglesias, Rambla de Sant Carles, Tarra-

gona. (No realitzat). 

1913 Torre de la Creu (Casa Gibert). C/. Canalies, Sant Joan Des-

pí (Baix Llobregat). 

1913 Projecte de Casa dels Periodistes. (No realitzat). 

1914 Projecte de capella per al cementiri. La Secuita (Tarragonès). 

1914 Projecte del porxo per a la plaça de Montferri (alt Camp). 

1914 Casa Ximenis, Pg. Saavedra, ara Imperi Romà. Tarragona. 

1914-1931 Reformes al mas Bofarull. Els pallaresos (Tarragonès). 

1915 Mines d´aigua “Radial”, Casa sansalvador. Pg. Ntra. sra. del 

Coll, 89, Barcelona. 

1915 Reforma d´una casa al carrer Massens, Barcelona. 

1915-1921 Reformes a la Masia Negre, Sant Joan Despí (Baix 

Llobregat). 

1916 Projecte d´una casa unifamiliar per a Eveli 

Planells, Barcelona. 

1916 Casa Deu i Guiu, c/. J: Verdaguer, 40, 

Sant Joan Despí (destruïda). 
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1916 Taller Mañach, Riera de Sant Miquel, 39, Barcelona. 

1916 Projecte de casa unifamiliar al c/. de les torres, Barcelona. 

1916 Reforma de la façana de la Casa Olivé, c/. Major, 32, Sant 

Joan Despí. 

1916 Projecte de la Torre Concepció, Sant Joan Despí. 

1916 Projecte de casa unifamiliar al c/. de l´Or, Gràcia, Barcelona. 

1917 Reforma del mas Gibert, La Budellera (Tarragona). 

1917 Disseny de segell de l´esglèsia de Sant Just i Pastor,         

Barcelona. 

1917 Ampliació de la casa Vda. Xatruch, La Canonja, Tarragona. 

1917 Capçat del campanar de l´esglèsia de Sant Jaume de 

Creixell (Tarragonès). 

1917 Torre Queralt, c/. Pineda, 1, Barcelona (El coll). 

1917 Projecte de casa de veïns, c/. Alcolea, Barcelona. 

1917-1920 Escoles públiques dels Pallaresos (Tarragonès). 

1917 Projecte de fonts baptismals a la parroquial de Sant Miquel. 

L´Alforja (Baix Camp). 

1917 Disseny de lauda tombal de la família Planella, Cementiri 

Nou, Barcelona. 

1918-1923 Església sufragània de Sant Bartomeu de Vistabella, 

La Secuita (Tarragonès). 

1918 Esgrafiats i reformes a la casa Bruguera, c/. Verge del Pilar, 

24, Barcelona. 

1919 Cambril de l´església del Carme , c/. Assalt, Tarragona. 

1919 Làpida tombal de la família Sansalvador. Cementiri Nou, Bar-

celona. 

1919 Projecte de remodelació de la fàbrica de la Vda. Casanovas, 

Barcelona. 

1919 Projecte del convent dels PP. Carmeli-

tes, Badalona (Barcelonès) 

1919 Ampliació d´un edifici a la plaça de la 

Concòrdia. Barcelona. 
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1920 Reforma de la casa Maluquer. Sant Joan Despí. (Destruïda). 

1920-1927 Reforma de la casa Andreu o Fortuny, pl. de l’església. 

Els Pallaresos. 

1920 Dibuix de la marca de vins Gibert. Tarragona. 

1920 Dibuix dels goigs de Sant Silveri. 

1920 Avantprojecte de Teatre de la Ciutat de Barcelona. (No pre-

sentat a concurs). 

1921 Projecte de llantia del Rosari Perpetu. Església dels Domi-

nics, C/. Ausias Marc, 54, Barcelona. (Destruïda el 1936). 

1921 Projecte de faldistori per a l’abat Marcet de Montserrat. En-

tregat el 1923 

1921 Projecte de la casa Tanganelli, (Vallcarca). 

1921 Quadra i habitació a Can Camprubí-Torrents. C/. Vicomicià, 

5 , Sant Joan Despí. Destruïda. 

1921-1927 Casa Serra-Xaus, c/. J. Verdaguer, 29, Sant Joan Des-

pí. 

1921 Projectes de mobles diversos. 

1922-1923 Casa Planells, Diagonal, 332 i Sicília. Barcelona. 

1922-1923 Projecte de casa de pisos, c/. Bruc. Barcelona. 

1923 Taula de rebedor. (Ara al Museu Gaudí, Parc Güell). 

1922 Projecte d´altar de la Mare de Déu del Roser per a un  

           oratori. 

1922 Casa de renda, c/. Enamorats i Indepèndencia. Barcelona. 

1922 Casa Margarit Sabaté, c/. Montjuïc,8. Sant Joan Despí. 

(Reformada). 

1922 Projecte de tanca per a la Casa Blasco, Pg. Maluquer. Sant 

Joan Despí. 

1922 Casa Sigalés-Porta, c/. Montjuïc, 6. Sant Joan Despí. 

(Modificada). 

1922 Casa Doñate-Sorribas. Camí del Mig, 14. Sant Joan Despí. 

(Modificada). 

1922 Projecte ampliació Can Llach-Roca, 
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c/. Major, 18. Sant Joan Despí. (Modificada). 

1923 Projecte de brodats per a un coixí de la promesa. 

1923 Projecte de Biblioteca Popular per a la Mancomunitat de Ca-

talunya. 

1923 Casa Joan Manadé, c/. J. Verdaguer, 20-22, Sant Joan Des-

pí. 

1923 Casa unifamiliar, c/. J. Verdaguer, 9, Sant Joan Despí. 

1923-1924 Casa al carrer de Sant Benet, 20, Barcelona. 

1923 Projecte de la senyera per al pomell de Joventut  “Dolça 

Pàtria”, Barcelona. 

1923 Projecte de Monument al Sagrat Cor de   Bilbao. (No presen-

tat a concurs). 

1923 Projecte d´Hospital Espanyol a Mèxic. (No presentat a con-

curs). 

1923 Projecte de diversos mobles, entre ells el piano Mañach, Ex-

posició del moble, Barcelona. 

1923 Casa unifamiliar. Pg. Maluquer, 4 Sant Joan Despí. 

1923 Decoració d´una aula a l’Ateneu. Sant Joan Despí. 

(Destruïda). 

1923 Casa Babot, Pg. Del Canal, 13 Sant Joan Despí. (Destruïda). 

1924 Centre Regionalista, c/. Major, 68, Sant Joan Despí. 

(Modificat). 

1924 Làpida tombal de la família Balcells-Suelves. Capella de la 

Mare de Déu del Claustre. Catedral de Tarragona. 

1924 Casa Buján, c/. Llobregat i Verdaguer, Sant Joan Despí. 

(Destruïda). 

1924 Projecte de reixa i barri per a la Casa de Madrona Salesa, c/. 

Montjuïc, 44, Sant Joan Despí. 

1924 Suggeriments i croquis per al projecte de la Plaça Catalunya 

de F. de P. Nebot. 

1924 Bandera processio-

nal de la Mare de 
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Déu del Claustre. Catedral de Tarragona. 

1924 Casa unifamiliar, Camí del Mig,23. Sant Joan Despí. 

1924 Projecte de la Casa Gallofré-Font, Sant Joan Despí. 

1924 Casa Canalies, c/. Colins i Estació, Sant Joan Despí. 

1924 Casa Xaus-Amig. Pg. Canalies,7, Sant Joan Despí. 

1925 Casa Turmo, c/. del Ferrocarril, 12. Sant Joan Despí. 

(Modificada). 

1925 Casa Pey-Vives, pg. Canalies,7, . Sant Joan Despí. 

(Modificada). 

1925 Casa Ginestà, c/. J. Verdaguer, 41, . Sant Joan Despí. 

(Destruïda). 

1925 Restauració façana Can Batllori, c/. Montjuïc i d´En Ribes. . 

Sant Joan Despí. (Destruïda). 

1925 Projecte de casa pròpia, pg. Canalies,1 Sant Joan Despí. 

(Projecte no realitzat). 

1925 Projecte de barri per a Can Blasco, c/. F. Macià, 1. Sant Joan 

Despí.  

1925 Projecte de lauda tombal de la familia Guinovart. Cementiri 

de Tarragona. 

1925 Projecte de coberta de Can Gallofré, Camí del Mig. Sant 

Joan Despí.  

1925 Exposició d´Art Litúrgic, Sala Parés, Barcelona. 

1925-1927 Restauració de l´ermita del Roser, Vallmoll (Alt Camp). 

1926 Projecte urbanització al barri Samontà, . Sant Joan Despí. 

(No realitzat). 

1926 Casa Badell-Farrés, c/. Catalunya, 20, Sant Joan Despí. 

(Reformada). 

1926 Restauració de la capella de Sant Francesc, Rbla. St. Carles, 

Tarragona. 

1926 Projecte d´urbanització a l’amfiteatre romà de  

           Tarragona. 

1926 Exposició Josep Maria Jujol, arq.; S. Martorell, esc.; 
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F. de Castellarnau, pint. Galeries Dalmau, Barcelona, abril 

1926. Tarragona, Juny, 1926. 

1926 Santuari de la Mare de Déu de Montserrat. Montferri.  

1926 Reforma i esgrafiats a Can Rovira-Estruch, c/. J. Verdaguer, 

227, Sant Joan Despí.  

1926-1927 Brollador a la plaça del Santuari de la Mare de Déu del 

Loreto. Bràfim (Alt Camp). 

1926 Restauració de l´ermita de la Mare de Déu de Loreto a       

Renau (Tarragonès). 

1926 Cinema Llobregat. Sant Joan Despí. 

1927 Es casa amb Teresa Gibert i Morella. 

1927 Ampliació d´una casa de pisos al c/. Llibertat. Barcelona. 

1927 Projecte de mobles del menjador de casa seva. Barcelona. 

1927 Casa Vives c/. Montjuïc, 13, Sant Joan Despí. (Destruït). 

1927 Projecte de coberta de Can Pey, c/. d´en Ribes, 4, Sant Joan 

Despí. (Destruït). 

1927 Cases bessones per Modest Tàpias, c/. Montjuïc, 46-48, 

Sant Joan Despí. 

1927 Ampliació de Can Joaquim, c/. F. Macià, 51. Sant Joan Des-

pí. (Destruïda). 

1927 Casa Roca-Amigó, Camí del Mig,6, Sant Joan Despí. 

(Modificada). 

1927 Reforma de la masia Po-Cardona. Camí del Mig, Sant Joan 

Despí. 

1927 Capella del Santíssim Sagrament, pàrroquia de Sant Joan 

Despí. (Destruïda). 

1927 Mobles de la capella de Sant Cristòfol al Regomir, Barcelo-

na. 

1927 Làmpara de menjador per al pintor Ferran de Castellarnau. 

(Destruïda). 

1927 Arqueta per a l´Escola del Treball 

de Barcelona. (Destruïda). 
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1927 Reixes de Can Solé, Plaça de l´Esglèsia, 7. Els Pallaresos. 

(Modificada). 

1927-1929 Palau del Vestit de l’Exposició Internacional de Barce-

lona. Pintures i rètols a L´interior del Palau. 

(Desaparegudes). 

1927 Reforma façana casa Claramunt, c/. Catalunya, 26, Sant 

Joan Despí. 

1928 Projecte d´urbanització d´una plaça prop de l´esglèsia de 

Sant Joan Despí. 

1928 Cort a Can Sampablo, c/. Major, 102, Sant Joan Despí. 

1928 Font Monumental de la plaça d´Espanya, Barcelona. 

1928 Projectes de diverses imatges i altars per a l’escultor J.M. 

Llobet. 

1928 Projecte de reforma i decoració de l´ajuntament de Montferri. 

1928 Torre de Cebrià-Camprubí, Cª. de Sant Joan Despí a Cor-

nellà de Llobregat (Baix Llobregat). 

1929 Reforma de la torre Dot, Pg. Canal i c/. Domènec, Sant Joan 

Despí. (Destruïda). 

1929 Casa Vives, c/. J. Verdaguer, 18, Sant Joan Despí. 

(Reformada). 

1929 Projecte Casa Xaus, Pg. Canalies, 9, Sant Joan Despí. (No 

construïda). 

1929 Casa Turmo, Camí del Mig, 7, Sant Joan Despí. 

(Modificada). 

1930 Reforma de la fàbrica de cartró Bosch-Giménez, Les Begu-

des, Sant Joan Despí. 

1930 Casa Carbonell, c/. Frederic Casal, 8 i 10, Sant Joan Despí. 

1930 Casa Tarrés, c/. Major, 20, Sant Joan Despí. 

(Destruïda). 

1930 Ampliació de la Casa Magatzem Oller, c/. J. 

Verdaguer, 16, Sant Joan Despí. 

(Modificada). 
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1930 Gruta artificial de Sant Magí de la Brufaganya, Santa Perpè-

tua de Gaià (Conca de Barberà). 

1930 Làpides sepulcrals de la família Arana, Cementiri Municipal 

de Tarragona. 

1930 Pas del Sant Sepulcre. Gremi de Pagesos, Tarragona. 

(Destruïda 1936. Rep. 1940). 

1930 Pintures murals a l´esglèsia de Santa Maria, Mataró 

(Maresme). 

1931 Casa Zaragoza, c/. F, Casas, 5, Sant Joan Despí. 

(Destruïda). 

1931-1933 Corona de la imatge de la Puríssima i reclinatoris. 

Parròquia d´El Vendrell. (Destruïda el 1936). 

1931 Restauració de la Rectoria de la Bisbal del Penedès (Baix 

Penedès). 

1931 Casa Gelabert, Riera d´en Nofre, Sant Joan Despí. 

(Modificada). 

1931 Casa Vila, c/. F. Casas, 4, Sant Joan Despí. 

1931 Casa Oliach-Martí, Torrent d´en Negre, 23. Sant Joan Despí. 

(Modificada). 

1931 Projecte de la Casa Calvet-Gill, Sant Joan Despí. 

(Modificada). 

1932 Casa Vila, c/. F. Casas, 2, Sant Joan Despí. (Modificada). 

1932 Torre de Jujol, c/. J. Verdaguer, 31. Sant Joan Despí. 

1932 Casa Passani, c/. F. Macià, 46, Sant Joan Despí. 

1932 Casa Manadé-Amigó, c/. F. Casas, 9, Sant Joan Despí. 

(Modificada). 

1932 Casa Brichfeus, c/. Montjuïc, 14 i 16, Sant Joan Despí. 

(Modificada). 

1932 Casa Gastó. Camí del Mig, 18, 

Sant Joan Despí. (Destruïda). 

1932 Casa Forcada, c/. Ferrocarril, 19, 

Sant Joan Despí. (Destruïda). 
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1932 Casa Amigó, c/. F, Casas, 1. Sant Joan Despí. 

1933 Reforma interior del Centre de Foment i Sindicat Agrícola, c/. 

Major, Sant Joan Despí. (Modificada). 

1933 Projecte de decoració de façanes. Casa Pujol. Vallmoll (Alt 

Camp). 

1933 Oratori de la família Pascual-Carreras. Barcelona. (Destruït). 

1933 Casa Casas. Camí del Mig, 8. Sant Joan Despí. 

1933/6/9 Restauració de l´esglèsia  de Sant  Bartomeu de Roda 

de Berà (Tarragonès). 

1934 Casa Vila, c/. F. Casas, 13, Sant Joan Despí. (Modificada). 

1935 Decoració del Mas Carreras, Roda de Berà ( Tarragonès). 

(Continuada el 1939). 

1935 Casa Batllori, c/. Montjuïc, 11, Sant Joan Despí, (Destruïda). 

1938-1939 Informes sobre efectes de bombardeigs, amb molts di-

buixos, per a l´Agrupació Col.lectiva de la Construcció de 

Barcelona. 

1939 Reparació d´un edifici, c/. Arc del Teatre, Barcelona. 

1939 Projecte de Monument als Caiguts al Fossar de Santa Hele-

na. Castell de Montjuïc, Barcelona. (No presentat a con-

curs). 

1939-1943 Reforma de l´esglèsia parroquial de Sant Salvador al 

Vendrell (Baix Penedès). 

1939 Projecte de presbiteri al Santuari de Loreto, Bràfim (Alt 

Camp). 

1939 Restauració de l´esglèsia  de Campins (Vallès Oriental). 

1939-1943 Reformes al Col.legi de les Germanes Carmelites  

           de la Caritat, c/. August, 7, Tarragona. (Destruïdes). 

1940 Avantprojecte de monument a l’Assumpció, Santander. 

1940 Porta Heroica a l´Escola Superior 

d´Arquitectura , Gran Via, 567,             

Barcelona. (En part conservada a la 

Càtedra Gaudí). 
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1940 Altar major de l´església parroquial de l´Assumpta. Guimerà 

(Urgell). 

1940 Reforma de l´església de Sant Llorenç, Tarragona. 

1940 Reforma d´un edifici, c/. Sidé, Barcelona. 

1940 Casa Donate-Sampablo, Camí del Mig, 2ª. Sant Joan Despí. 

(Modificada). 

1939-1940 Projecte de restauració de la parròquia de Sant Josep i 

Santa Mònica, Barcelona. (No realitzat). 

1941 Monument als Caiguts, Plaça de la Constitució, Sant Joan 

Despí. (Mutilat). 

1941 Avantprojecte de Misteri de la Flagel.lació per a la processó 

de Setmana Santa. 

1941-1944 Restauració de la parròquia de Santa Magdalena, Bo-

nastre (Tarragonès). 

1942 Casa Caldes-Tarrida, c/. Les Begudes, 4, Sant Joan Despí. 

1942 Restauració de la rosassa de Santa Maria del Pi, Plaça del 

Pi, Barcelona. 

1942 Projecte d´altar major per a Santa Maria del Pi, Barcelona. 

1942 Làpida de Santa Joaquima de Vedruna de Mas. Santa Maria 

del Pi, barcelona. 

1943-1944 Decoració interior de la parròquia de Sant Joan Despí. 

(Projecte de 1939). 

1943 Reconstrucció de la custòdia. Església de Sant Pere de Bell-

tall (Conca de Barberà). 

1943-1948 Reforma de la Torre Codina per a Josep Maria Negre. 

Barri del Canyet, Badalona. 

1943-1948 Altars major i de la Sagrada Família. Parròquia del Sa-

grat Cor. Còlonia Güell. Santa Coloma de Cervelló (Baix 

Llobregat). 

1943 Reforma de la Casa de L´Abadessa, c/. comp-

te, 11, Tarragona. (Modificada). 

1944 Reformes a la capella del Mas Carreras, roda 
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de Berà (Tarragonès). 

1944 Calze per a mossèn Josep Mariner i Jorba, rector de          

Capellades.  

1945 Reformes al cambril de la Mare de Déu de l´església parro-

quial de Santa Maria, La Pobla de Claramunt (Anoia). 

1945-1949 Decoració de la cúpula de l´església parroquial de      

Santa Maria de Capellades (Anoia). 

1945 Projecte de Sagrari per a la Mare de Déu del Pilar, Capella-

des (Anoia). 

1945-1947 Projectes diversos per a l´altar de l´església parroquial 

dels Pallaresos (Tarragonès). 

1946 Sagrari de la capella de l´Hospital de Capellades (Anoia). 

1947 Ampliació del Col.legi de les Dominiques de l´Anunciació, c/. 

Dr. Dou, Barcelona. 

1947 Projecte de bandera per al Col.legi Oficial d´Arquitectes de 

Catalunya i Balears, Barcelona. 

1947 Projecte de la Casa Dot. Campins (Vallès Oriental). 

1947 Projecte de vidrieres i altar a l´església parroquial de Sant 

antoni Abat de Vilanova i la Geltrú (Garraf). 

1947 Croquis per a l´altar major, acabament de la façana parro-

quial de Sant Andreu de La selva del Camp, (Baix Camp). 

1947 Croquis per a l´altar del santuari de Paret Delgada. La selva 

del Camp, (Baix Camp). 

1947-1948 Projecte d´altar i sagrari per a la capella de la Casa 

d´Emparança, Vilanova i la Geltrú (Garraf). 

1946 Reformes a l´església parroquial de Santa Coloma de Gra-

menet (Barcelonès). 

1949 Projecte (no realitzat) d´ampliació del convent de les  

           Germanes Carmelites de la Caritat. Vinalesa (València). 

1949 Delegació de la Caixa de Catalunya, c/. J. 

Verdaguer, 15, Sant Joan Despí. 

(Destruïda). 
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1949(?) Projecte de làpida tombal per a la família Pere Simó. Ce-

mentiri Municipal. Sant Joan Despí. 

1949 Mor a Barcelona l’1 de maig. 
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SITUACIÓ 

     El terme municipal dels Pallaresos, que es troba resguar-

dat per la serralada prelitoral, i s´estén d´aquesta cap al mar,   

forma part del camp de Tarragona. Límita al nord amb el   

terme municipal de la Secuita, a l´est amb el del Catllar, al 

sud amb el de Tarragona i a l´oest amb els de Perafort i 

Constantí. Amb 

aquest últim té 

com a frontera el 

riu Francolí.  

     És un poble de 

muntanya molt ro-

dejat de pins i de 

terres de cultiu, que són possessió dels veïns del poble. És 

fonamentalment agrícola i té cultius d´avellaners, ametllers i 

ceps, entre altres. La majoria de gent treballa a Tarragona.  

A l´estiu, el nombre d'habitants creix considerablement a 

causa de les urbanitzacions que té: Els Hostalets, Pallaresos 

Park i Jardins Imperi, formades per xalets que acostumen a 

ser segones residències.  

      Els edificis públics existents són la casa consistorial, 

l´escola, l´església i el casal, que inclou el dispensari mèdic i 

el servei de correus.  

      És un poble molt emprenedor, que en pocs anys ha ini-

ciat un poliesportiu. L´any 81 es va fer la pista de futbol, on 

es fa el ball de festa major, i l´any 84, la piscina; l´any 87 es 

va inaugurar el casal i mes recentment, en el període 93-94, 

es va fer el camp de futbol.  

      Pel que fa a la indústria, funcionen al terme una empresa 

de plàstics, una de productes quí-

mics, una bugaderia, una serralleria, 

tallers mecànics, una xapisteria, un 
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marbrista, fusteries, botigues de queviures, supermercats, 

forns de pa, una peixateria, alguns bars, una gelateria i una 

empresa de material de construcció.  

          POBLACIÓ 

     El fogatjament dels pobles de la Comuna del Camp de 

l´any 1392 registra per als Pallaresos un total de 14 focs. 

Entre el 1392 i el 1553 la localitat va perdre la meitat de la 

seva població; el 1411 tenia 11 focs, i el 1533 solament 7. 

L´augment demogràfic del segle XVIII també beneficià els 

Pallaresos. L´any 1718 tenia un total de 89 habitants, i 243 

el 1787. Les llistes de veïns del corregiment de Tarragona i 

de la tinença de Montblanc donen, pel que fa als Pallaresos, 

14 veïns el 1719, 16 el 1763, i 50 el 1773. Al segle XIX, als 

Pallaresos hi havia 28 veïns l´any 1820, 237 el 1843, 404 h 

el 1857 i 437 h el 1860. Des del 1860 fins al 1897 experi-

mentà una regressió en el nombre d´habitants, el qual       

començà a recuperar-se el 1910, i el 1920 assolí els 393 h, 

data a partir de la qual tornà a devallar. El 1981 el poblaven 

un total de 365 persones.  

      D´aleshores ençà, la recuperació demogràfica ha estat    

considerable. El 1989 hi havia 563 h i 670 h el 1991. La cau-

sa d´aquesta recuperció està en una bona part en la  

proximitat a Tarragona, que ha fet que molta gent de ciutat 

hagi vingut al municipi i s´hagi instal·lat en les urbanitzacions  

sorgides recentment (els Hostalets, Pallaresos Park).  

      La construcció continúa i les perspectives per aquest 

sector són força positives, la qual cosa ha comportat la  

creació d´una urbanització, Jardins Imperi, que ha fet que el 

nombre actual d´habitants sigui de més de 1780.  
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        MORFOLOGÍA URBANA 

     El nucli urbà, petit i pintoresc, és damunt d´un turó de 

120 m d´altitud i prop de la partío del terme amb la Secuita. 

 Era a l´edat mitjana una de les faldes o raval de Tarragona. 

L´arquitecte Josep M. Jujol i Gibert hi ha deixat un ampli 

mostrari de la seva genialitat.  

 

       CRONOLOGIA DE L´OBRA DE JUJOL AL POBLE 

              1914      Comencen les obres de la casa Bofarull 

              1917      Escoles 

              1920      Construcció definitiva de l´Ajuntament i les  

                            Escoles 

              1920      Comencen les obres de la Casa Andreu a la pla-

                            ça de l´Església 

              1927      Reixa per la finestra de la Casa Solé 

              1927      Interrupció de les obres de Ca l´Andreu 

               1942       Reformes a Ca Solé 

               1944       Reforma de la Casa d´Emília Fortuny 

               1944       Sagrari per l´Església 

               1945       Altars laterals de l´Església                       

       Sense cap mena de dubte, l´obra més valuosa és la Casa 

Bofarull, fantasiosa en les façanes i els detalls, amb una bellísima 

galeria posterior damunt d´un arc parabòlic que conserva, encara 

que deteriorades, pintures al·legòriques de les estacions 

realitzades pel mateix Jujol; l´element més important de la casa és 

l´escala interior i la torratxa que la cobreix. El conjunt té una 

extraordinària riquesa especial i és coronat per un àngel-

parallamps, que en un principi fou dissenyat perquè pogués actuar 

de penell. És digna de contemplació la reixa que protegeix 

l'obertura triangular de la paret del jardí que dóna al camp: 

és una autèntica meravella feta amb eines velles de la 

feina de pagès.  
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       CARRETERES 

     Pel que fa a les carreteres, té quatre vies importants de 

comunicació:  

    - Carretera de Lleida -Nacional- N-240  

    - Carretera provincial de Santes Creus TP-2031  

    - Carretera comarcal a Perafort TV-2236  

    - Carretera comarcal a Sant Salvador TP-2235  

     Per al transport de viatgers hi ha un servei diari d'autobu-

sos a Tarragona, que circula per la carretera al Pont 

d´Armentera, que fa la línia Bràfim-Tarragona, amb diverses 

sortides i arribades diàries.  

     Quant a serveis sanitàris, hi ha un dispensari mèdic situat 

dins de l´edifici del Casal, que pertany a l´àrea bàsica de   

salut de Sant Salvador-Els Pallaresos, amb visites diàries.  

També hi ha un centre d´ensenyament: el col·legi públic Sant 

Sebastià.  

 

       LES ACTIVITATS CULTURALS 

      Pel que fa a les festes, és un poble molt tradicional i reli-

giós. S´hi celebren quasi bé totes les festes eclesiàstiques. 

Per Setmana Santa i Corpus Christi, es fan processons en 

les quals algunes cases decoren el terra del carrer amb flors; 

també hi ha cantada de caramelles, concursos de mones, 

etc.  

      S´hi celebren dues festes majors:  una  d´hivern, al gener 

(sant Sebastià) i la d´estiu, el 6 d´agost   (sant Salvador). Es 

fan revetlles, curses de bicicletes, curses de natació, jocs 

per a la canalla, i l´aplec a la Font de la Mina (primera  

quinzena de maig), que ha agafat força els darerrs anys tot  

coincidint amb la festa de sant 

Isidre.  
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Un fill il·lustre dels Pallaresos és Josep Gols i Veciana músic

(1870-1938). 
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EXTERIOR 

La primera impressió que dóna la casa,en veure-la destacant 

per sobre les teulades del poble dels Pallaresos, és la de sorpre-

sa, perplexitat, i interés per tal d´arribar a compendre una 

construcció diversa i difícil d’assimilar a primer cop d´ull. És el que 

ara en diriem  una obra ecléctica. 

Com moltes de les obres de Jujol: no les coneixes, te les tro-

bes, i si hi ha sort fins hi tot són valorades, per la seva originalitat, i 

sobretot per l´artesania; d’un pintor, escultor, forjador, fuster que a 

més era arquitecte. 

        Caminant pel poble seguint la pista de la torre de la Casa Bo-

farull, van apareixent mostres del treball de Jujol als Pallaresos, 

reixes, l´ajuntament, la Casa Andreu davant de l´església, i 

 finalment baixant, enfilem a mà esquerra el carrer que ens hi  

porta directament. 

       A la banda dreta sorprenen les estructures d´unes pérgoles 

de pedra del safa-

reig de la Casa: 

construcció separa-

da del conjunt que 

amb les seves for-

mes parabóliques 

ens recorden les es-

tructures de 

l´església de  

Vistabella. 

A la banda es-

querra una façana 

sòbria d´estil  

modernista que 

amaga  la casa  per als veremadors i masovers de 

la casa principal, la qual es troba, en darrer 
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terme, frontalment deixant pas cap a la dreta. Cantonera amb la 

casa dels masovers i separada de la zona dels safareigs. 

       La façana de la porta d’entrada és en aquest cas la façana del 

darrere de la casa. Aquesta façana trenca amb qualsevol possible 

impressió que haguéssim pogut tenir des dels afòres del poble: 

porta de dues fulles de fusta massissa, composta d’elements del 

mateix material amb formes geómetricament diverses encadella-

des i decorades amb antigues eines del camp, comformant un arc 

de mig punt, amb amplis carreus treballats i una inscripció mariana 

a la zona de la clau  “ave maria”. La base és recoberta amb lloses 

irregulars fins a l´altura d´un metre. Finestres amb canteria 

recordant estils mitgevals i un conjunt de finestres a les golfes 

amb reixes situades diagonalment separades entre sí ortogonal-

ment. 

Seguint el carrer entre la casa i els safareigs, trobem la faça-

na lateral des d’una plaça que marca la situació de l´antiga era de 

la casa pairal. 

En aquest cas hi trobem pocs orna- ments, 

veiem els límits de la coberta de teula àrab a 

dues aigües, un sobri contrafort de pedra, dife- rents 
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finestres rectangulars comuns en les construccions catalanes i 

destacar la de les golfes amb una obertura hexagonal de maó a la 

part central inferior. 

A la part dreta d´aquesta façana hi trobem  la part lateral de 

la torre de la façana principal, amb esgrafiats, trossos 

d´arrebossats sanejats, finestres laterals amb vitralls amb forma 

d´au i el balconet central  de ferro i amb seients adossats al  

conjunt, recordant als de la Casa Ximenis de Tarragona. 

Vorejant la casa resseguint la tanca de pedra del jardí, 

trobem un camp de vinya amb un camí encimentat que limita amb 

la paret del jardí, on en la part central d´aquesta  trobem la 

finestra triangular feta de totxo i amb una reixa composta d’ele-

ments de treball del camp que deixen entreveure la façana princi-

pal de la casa on hi destaca la galeria de maó vist d´estil  

múdejar amb arcades gótiques sustentades sobre pilars de secció 

rodona de formigó armat, sobre un fons de color blau jujol (color 

del cel del Camp de Tarragona),  unes pintures referents a les dife-

rents estacions de l´any, les quals estan molt des-

colorides pel pas del temps i del sol, i un sostre  

de fusta. Les baranes són fetes de ferro forjat  
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entrelligat com si fóssin cordes. 

La galeria es sustenta sobre un gran arc de deu metres de 

llargada també fet de maó. 

A les parts laterals hi trobem una zona arrebossada amb es-

grafiats de formes abstractes , un girasol i caballets de mar, que 

han perdut el seu color original per culpa dels agents atmosfèrics i 

les filtracions dels dipósits d´aigua situats a les parts superiors de 

la torre lateral i la banda dreta de la façana. També cal destacar la 

magnífica reixa de la finestra lateral. 

A la part superior hi trobem merlets triangulars a la banda de 

la torre lateral i gelosies hexagonals contínues formant la barana 

exterior i el remat de la coberta. 

En últim terme la torre principal situada a la part dreta de la 

casa; amb esgrafiats amb forma de “B” de Bofarull i formes sinuo-

ses, a la torre amb diferents nivells interiors destaquen les fines-

tres cantoneres, les baranes dels balconets i més amunt el primer 

mirador que soporta la teulada a base de parets de maó de base 

ampla la qual va disminuïnt a mesura que ens apropem a la teula-

da de la torre on s´hi accedeix per mitjà d´una escala que soporta 

els graons sobre un perfil d´acer i dóna a una porta-persiana d’a-

cer que ens condueix al mirador superior on la teulada és a quatre 

aigües recoberta de trencadís, algún plat, i un porró coronat per 

l´escultura d´un àngel (Arcàngel Gabriel), que actua de penell. 

Tanca el perímetre de la teulada una barana d´acer de formes 

corbes amb unes teieres. 

Tot aquest conjunt hom diu que representa un altar, cosa 

molt probable degut a la vocació religiosa de Jujol, les teieres, la 

figura de l´àngel, els plats i el porró; entenent-

los com a motiu d´invocació i ofrena.  

 

INTERIOR   

Entrant per la porta de l´arc de mig punt 
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ens trobem en un vestíbul, un espai rectagular on a primer cop 

d’ull destaquen la porta vidriada que limita el pas al passadís prin-

cipal interior i un espiell amb forma adiamantada i portella de fusta 

a la cantonada frontal esquerra, el qual dóna a l´habitació del forn, 

(annex a la cuina). També hi trobem a la dreta una porta que ens 

du a un petit magatzem i a l’esquerra, sobre el mateix pla de la 

porta d´entrada, s’hi ubica la porta que ens condueix a una gran 

sala  de sostre baix, la qual actualment esta decorada amb estris 

del camp i s´utilitza per a fer calçotades i encontres dels propieta-

ris de la casa (aquesta zona també comunica amb la vivenda dels 

masovers). 

       Passant la porta vidriada, de la qual només són practicables 

les dues fulles centrals, entrem al passadís de distribució interior 

de la planta baixa, on ens trobem amb una porta frontal al final que 

condueix a la part inferior de la galeria, espai obert cap al jardí. De 

manera simétrica a la part dreta del passadís hi ha dues portes: la 

primera dona a un menjador 

de planta cuadrada, amb una 

lámpara d´estil modernista in-

teressant. La segona  ens du 

cap a una sala d´estar de 

planta cuadrada, on a la paret 

esquerra s´hi situa una porta 

de dues fulles amb vidrieres 

glacejades amb motius abs-

tractes que recorden els es-

grafiats exteriors, travessant-

la ens trobem  en una saleta il.

luminada per la finestra del jardí, de forma rectangular i aixaflana-

da en la part superior on s´hi ubica un vitrall 

de colors vius. Dins la saleta hi trobem un 

conjunt de mobles: una chaise longue, cadi-
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res i un moble cosidor dissenyats per Jujol. També hi ha un penja-

dor  fet amb reixa de galliner i estructura de fusta amb formes si-

nuoses i originals. 

       Tornant al passadís central ens trobem frontalment una porta 

que du a una habitació de planta cuadrada, seguidament la porta 

que ens condueix cap a la cuina , amb un safareig de rajola visto-

sa, hom ho ha qualificat d’estil renaixentista. Una pica roda de pe-

dra d´estil molt auster i a l’esquerra al final una porta que en sobre 

el pas cap a la petita habitació del forn, habitacle que ens porta 

cap a la sala d’encontres citada anteriorment. 

       Finalment l´última porta dóna pas per mitjà d´uns graons cap 

a l´escala interior.  

       L´escala de volta catalana, graons de pedra i barana d´acer 

amb formes de cordes entrelligades suportades per muntants de 

fusta. Les parets arrebossades i pintades amb un color blau més 

intens que el blau Jujol. 

combinat amb un groc  

tirant a “beige”. 

       En aquesta zona la 

llum ens l´anem trobant 

progressivament a mesura 

que pugem: la part baixa 

queda fosca i en la part  

superior, gràcies a  

l´entrada de llum de la  

finestra superior i de 

l´hexàgon; conseqüència 

d´una estructura de bigues 

d´acer encadellades, molt 

peculiar (També utilitza-

da a Can Negre), la qual 

reparteix la càrrega uni-
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formement en les quatre parets de la torre. 

        De la planta pis cal destacar la porta d’entrada amb dues fu-

lles: una amb forma d´esquadra encaixa amb l´altra quadrada, al-

gunes parets d’alcoves amb formes arrodonides en habitacions, i  

pintures, que Jujol va respectar, anteriors a la reforma. 

       Seguint l´escala arribem a les golfes que condueixen al terrat 

amb terra de rajola catalana. Diferents habitacions sense cap  

interès a part de que en una s´hi guarden els patrons de fusta de 

les finestres hexagonals de maó i el de l´arc de la porta  

d’entrada del terrat. 

       Al  final de l´escala accedim, per una porta, a un passadís  

ascendent per mitjà de graons que ens condueix al mirador tancat 

amb sostre amb bigues disposades diagonalment per tal de  

repartir el pes en tots els murs. En destaquen els vidres de colors 

de les finestres i la barana d´acer de l’obertura de l´hexàgon el 

qual esta coronat per un passamà de fusta rodó exteriorment i 

amb talls irregulars interiorment fent una forma de sol que projecta 

l´ombra a l´obertura del terra, composició que ens mostra la  

mentalitat detallista de Josep Maria Jujol. 

       Per mitjà d’una porta i per la cara est de la  

casa sortim a l´exterior de la torre on una  

escala de volta catalana, amb barana de  
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pedra i totalment exterior; ens condueix cap al mirador exterior de 

la torre sota la coberta de la torre, a la qual hi accedim a través 

d’una enginyosa escala, composta de perfils i graons de forja, la 

qual encastada a la paret per la seva part inferior i al sostre per la 

superior ens condueix, per mitjà d’una obertura, cap a la coberta 

de la torre des d’on podem contemplar el magnífic trencadís, la 

barana de forja, la figura de 

l´àngel, 

i les vistes  

sobre el Camp de Tarragona. 
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1913 

Durant l’estiu de 1913; Jujol estiueja a casa d´uns familiars al 

poble de la Secuita, on és conegut ja, com un destacat arquitecte.  

És en aquest mateix any quan estableix relació amb Dolors i Pepi-

ta Bofarull dels Pallaresos, i quan li comencen a parlar de l´estat 

de la seva vivenda; una casa pairal als afores del poble, la qual 

presenta nombroses deficiències degut a l´edat de la mateixa i al 

manteniment de les estructures. Així doncs en un primer moment li 

encarreguen la reforma de la galeria de bigues de fusta de la faça-

na posterior de l´habitatge, degut a que aquesta presenta un estat 

deficient, amb deteriorament de les bigues i presentant la casa un 

aspecte descuidat no corresponent a la riquesa de la família. 

1914 

Jujol fruit d’aquest encàrrec visita la casa per tal d´el.laborar-

ne el projecte. Es troba amb una casa pairal amb dues parts dife-

renciades clarament per les vessants de les cobertes de teula     

àrab, que conformaven el conjunt de teulada a dues aigües a dife-

rent nivell, amb plantes rectangulars, murs de càrrega pesats, els 

quals s’afegien al conjunt d´un estil rústic molt auster . 

Una de les conseqüències que duren a terme la reforma fóu  

el fet que les propietàries de la casa volien ennoblir la fisonomia 

de la construcció, per tal de que l’element que es mostrava, a pri-

mer cop d´ull, com a imatge de la família, fós adequat al seu 

“status” social. Nivell que els hi donava el treball i cultiu de la terra 

al Camp de Tarragona ( vinya, oliveres, ametllers, garrofers, blat, 

ordi…).  

El fet d´ésser una família important als Pallaresos  no els ga-

rantia una independència econòmica, ja que restaven  

lligats  a la generositat del clima i conseqüent  

resultat de les collites, cosa que condicionaria el 

ritme de les diferents intervencions de 

l´arquitecte en la casa, i la seva  
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perllongació al llarg de setze anys (1914-1931). 

Ens situem ara cap al novembre de 1914, quan Jujol  

projectà els plànols corresponents a la reforma de la casa, els 

quals presenten similituds amb projectes propis de la mateixa  

Època (Torre Queral). 

Durant la tardor de 1914 s´inicien les obres corresponents a 

la façana posterior que serà la principal, la qual presentava moltes 

deficiències i un malmès estat de conservació. 

Durant aquesta primera fase es construeixen: 

El gran arc  de 10 metres  de longitud que suporta la  

galeria d´un estil gòtic i mudèjar; amb columnes de ciment  

armat i una estructura lleugera de parets de càrrega de totxo vist,  

sinuosos esgrafiats els quals donen a la casa un nou aspecte de 

contrast i vivacitat entre l´arrebossat i l´obra de fàbrica. L´obra  

adquireix una vistositat intencionada. 

Situa les gàrgoles i els dipòsits elevats dissimulats entre 

l´estructura de la torre i el lateral, els quals tants problemes  

causaran, degut a les fissures i filtracions que afectaran a tot el 

conjunt d´esgrafiats de la citada façana. De manera similar que  

en l´actualitat els sortints d´aigua no distribueixen bé la caiguda 

d´aquesta. 

Durant aquesta primera fase  és construeix la torre, com a  

element central del concepte formal exterior i com a eix  

vertebrador de la distribució interior de la vivenda, junt amb els 

amplis passadissos. 

Dita torre es recolza sobre l’antiga estructura de l’anterior  

escala, s´hi conformen nous graons i es crea una nova  

barana de barres de ferro entrelligades, talment com si fóssin  

cordes subjectades per muntants de  

fusta. 

Es construeix el sostre amb 

l´obertura hexàgonal d´entrada de llum i 
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el nivell del mirador amb les bigues dis posades diagonalment al 

sentit de les parets. 

1917 

Entre el 1914 i el 1917 es van succeïnt diferents  

intervencions, com: 

Cap el 1917 s´inicien els treballs de la façana posterior i es 

col·loquen la porta d’entrada principal, els carreus, el balconet i fi-

nalment les finestres de la planta primera i de les golfes, aquestes 

últimes és finalitzaran més tard. 

La porta d´entrada a la  primera planta, la qual presenta du-

es fulles, una amb forma d´esquadra i una de rectangular  

conformada junt amb l´anterior. 

També es construeixen arcs  per formar alcoves i així donar 

moviment a les línies rectes i encontres ortogonals. 

Es col·loquen les vidrieres, amb representacions d´ocells, 

ensenyes familiars i motius abstractes, totes d’un alt valor cromàtic 

i formal. 

És durant aquest període en el qual Jujol pinta les imatges 

de la galeria, avui molt deteriorades pel pas del temps i la perllon-

gada exposició als raigs del sol.  

Aquest conjunt pictòric representa en distintes escenes els 

trets més característics, en el món de la pagesia, i en el context de 

les quatre estacions de l’any. En l’estació que fa referència a 

l´estiu, s´hi representa una   “j”  simbolitzant el més de juny i s´hi 

poden trobar similituds amb la grafia que Jujol utilitzava per tal de 

signar les seves obres. 

Cap el 1917 es projecta i s’executa el mobiliari de la sala 

d´estar, amb un cert regust d’art decó. 

Durant aquest període també s´inicia  

l’ordenació del jardinet de la part posterior de 

l´edifici:  trobem el petit sortidor i la reixa  

triangular formada amb elements de treball del 
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camp en desús ( forques, aixades…), les quals permeten veure 

entre elles les vinyes propietat de la família. 

També es construeix la casa adjacent destinada a ser la vi-

venda del mosso. 

El magatzem i la bodega on cal destacar el treball de forja i 

de cantera de la porta són també d’aquest període, juntament amb 

les vistoses estructures amb pedra del camp i fàbrica de les pèr-

goles dels safareigs,  

1918  

A finals de l’any 1918 es munta l´àngel en la torre, represen-

tant la imatge de l´arcàngel Gabriel, guardià de les portes del cel.  

Aquesta figura és font de diverses anècdotes, d´entre les 

quals cal destacar que la cara es va fer a partir d’un motlle de guix 

de la cara d´Antònia Mesquida; filla d’uns veïns del carrer del Cos 

del Bou de Tarragona. On, entre el 1914 i el 1924, Jujol estiuejà a 

casa dels seus cosins.  

També s´explica que durant el transcurs de les obres 

l´arquitecte va demanar a un  manobre que es situés on hauria 

d´anar  ubicat l´àngel, i així ell des del carrer pogués valorar la vis-

tositat de la perspectiva. 

Finalment , durant un capvespre quan l´àngel ja estava 

col·locat, Jujol va encendre les teieres de les baranes de la teula-

da de la torre, per tal de poguer  admirar la plasticitat del color del 

cel del Camp de Tarragona, de les reflexions del foc i dels daurats 

de l´àngel. 

1920 

Cap el 1920 es construeix el rentador de la cuina d´hivern, 

d’estil renaixement. 

1927 

El 1927 es construeix el garatge, el qual és 

troba situat com edifici annex a la construcció prin-

cipal. En una cantonada d´aquest s’hi disposa una 

38����

La Casa Bofarull de Josep Maria Jujol 
7-Evolució històrica 



fornícula on s’hi hauria d´haber ubicat la imatge  de sant Cristòfol. 

Però sense complir la seva funció inicial dóna una nova forma an-

gular a la cantonada, tal com si es tractés d’un element del con-

junt. 

Els treballs de Jujol en aquesta construcció es centren en la 

façana disposició de fàbrica i de carreus 

1931 

L’any 1931 Jujol es centra en conjuntar la façana anterior de 

la porta d´entrada, acabant de col·locar les reixes per a les  

finestres de les golfes i de polir-ne els acabats. 

Fins aquí arriba el treball de Jujol sobre la casa, projecte que 

resta inacabat. 

El pas del temps, farà que la casa des dels inicis comenci a 

deteriorar-se; per causes com la ubicació dels dipòsits: els quals 

degut a fissures, perden aigua creant lesions patològiques en for-

ma d´humitat a les façanes, amb el conseqüent despreniment  

d´arrebossats i pèrdua d´esgrafiats. 

1937 

L’any 1937 l´àngel es veu desposseït de les seves ales  

degut a que era un motiu simbòlic de representació religiosa i per 

tant, un perill per als qui habitaven la casa durant el període de la 

Guerra Civil. Així doncs passava a simbolitzar un guerrer i perdia 

la seva funció de penell. 

1992 

El despatx de Robert Brufau juntament amb Pep Llinás va 

dur a terme una consolidació estructural de la galeria, la interven-

ció es centra en els pilars de formigó armat que soporten els arcs 

de maó.  

Aquests amb el pas del temps havien patit esquerdes i 

l´acció dels agents atmosférics va oxidar i posteri-

orment corrosionar les armadures interiors. 

La consolidació consistí en encofrar els pi-
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lars amb tubs, per tal de poguer injectar-hi formigó. 

Amb aquesta actuació els pilars perderen la seva forma  

original de canya de bambú i passaren a ser tubulars. 

2000 

A finals d’aquest any el despatx Tarraco Arquitectes  

recompongué la barana de gelosia de maó del terrat, la qual havia 

caigut per l´acció del vent, és reforça estructuralment amb  dues 

barres d´acer inoxidable corrugat disposades al llarg de la barana 

embegudes dins el morter.  

També es consolida el sostre del terrat, del qual l´estructura 

interior d´acer estava molt malmesa, es substituí i  el conjunt rep  

un nou aspecte, més sanejat. 

L´àngel va ser restaurat, ja que presentava un estat  

deplorable i se li tornaren a col.locar les ales, així com nous  

rodaments. 
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Façana sud, panoràmica. 
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Sofàs de l’habitació de la torre. Planta baixa 
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Arcada de la façana sud. 

Finestra de la façana sud  
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Pintures de la galeria . Planta pis 

Vidriera. Planta pis 
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   Un cop acabada tota la feina del projecte, he pogut          

compendre més ampliament l´obra de Josep Maria Jujol. 

Moltes de les seves obres, encara avui, resten poc valora-

des , des que ara deu fer uns vint anys,es va començar  a gestar 

el concepte d´Univers Jujol, fins als nostres dies, la cosa ha anat 

evolucionant, encara que lentament, s´ha pujat una mica,          

però estavem molt a abaix. 

En la meva opinió, les causes d’aquest fet són diverses: 

En primer lloc Jujol un arquitecte que va tenir la sort de treballar 

amb Gaudí, un geni sense precedents, una ombra que ho abasta-

va tot al seu voltant. Malgrat això Jujol apareix brillantment en di-

verses col.laboracions. 

El seu carácter, diuen que d´home estrany i reservat, amic 

dels seus amics, però no donat als compliments, un home senzill 

que signava  les seves obres, quan ho feia, discretament. 

L´Entorn actual del món Jujol no favoreix la objectivitat,       

diguem que un món tancat, que molts cops interposa interessos 

personals a l´obra de Jujol. Un entorn que es fa gran i que no crea 

elements d’interès per als joves, provoca un estancament, una fal-

ta d´idees noves, que no deixa evolucionar la figura d´un magnífic 

artesà que a més era arquitecte. 

Importantíssim ha estat també la falta de reconeixement de 

l´administració, principalment a les comarques de Tarragona, d´on 

era fill l´arquitecte, ara es comença a valorar la seva obra, no obli-

dem que el Teatre Metropol de Tarragona, va romandre molts anys 

en un estat deplorable, actualment es treballa per tal de que 

l´ajuntament aculli el nou arxiu Jujol, cosa que facilitarà l’accès a 

tothom que tingui interès en el tema. 

Un cop descrit l´entorn cal centrar-nos 

en la Casa Bofarull. Casa que presenta una 

arquitectura heterogénea, ecléctica, fruit de la 

perllongació en el temps del projecte (1914-
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1931)  i ser una reforma. 

       Aquest fet és aprofitat per Jujol per tal de dotar a la casa d´un 

estil original, nomès classificable com a jujolià.  

       Els detalls estan cuidats i relacionats, les formes són lliures, 

originals, sorprents. 

       Alguns dels elements, com ara les gelosies fetes de maó, el 

tipus de finestra aixaflanat per la part superior; són conceptes uti-

litzats molt anteriorment per Gaudí.  

       El treball en els esgrafiats esdevingué magnífic, però avui res-

ten en un estat molt malmès pel sol i les humitats. 

       En l´aspecte personal haber de fer els plànols d’aquesta casa 

m’ha donat una nova manera de veure les coses i les cases, les 

quals  poden presentar moltes sorpreses que a primer cop d’ull 

ens passen inadvertides. 

       Finalment, l´oportunitat de treballar amb Benet Meca i Luís 

Gueilburt, m´ha facilitat molt la feina,  els seus consells i  

raonaments, m´han  fet afrontar els diferents problemes que han 

anat sorgint d’una manera més senzilla. 
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