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1. PRÒLEG / INTRODUCCIÓ 

 

 

Per a la realització del Projecte Final de Grau vaig estudiar atentament totes les ofertes que constaven al 

llistat de  l’EPSEB,  i després de descartar algunes de  les opcions, vaig contactar amb el professor Benet Meca, 

responsable del tema “Modernisme a Terrassa”. 

 

Jo  sóc de Terrassa, per a  la qual  cosa vaig escollir aquesta opció,  i amb  l’aprovació del  Sr. Meca vaig 

disposar‐me a la recerca d’un edifici que complís els requisits adequats per a la realització del projecte i que fos 

motivadora. 

 

Després d’un llarg i difícil procés d’estudi sobre el terreny amb visites a diversos edificis i alguna que altra 

trobada amb persones expertes en el terreny per sol∙licitar ajuda en la recerca d’un edifici adequat de la ciutat, la 

meva elecció va ser  l’edificació del Teatre Principal de Terrassa. Aquest edifici està situat al centre de  la ciutat, 

concretament a la plaça de Maragall.  

 

L’edifici primitiu va començar‐se a construir el dia 7 de març de 1.855, i el dia 27 de novembre de l’any 

següent es va  inaugurar. Durant els anys aquest edifici ha sofert diverses actuacions des de  la seva  inauguració 

l’any 1.856. 

 

Aquest treball per contribuir a complementar i enriquir l’Arxiu de Patrimoni‐APAC de l’Escola, es basa en 

la realització d’un estudi històric de l’edifici en qüestió i el seu pertinent aixecament de l’estat actual en el que es 

troba, passant per les actuacions realitzades al llarg dels anys. 
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II. PATRIMONI CULTURAL I INDÚSTRIAL 
 

  Durant  els darrers 150  anys,  la  imatge de  la  ciutat de  Terrassa ha  anat molt  lligada  al  seu patrimoni 

industrial, el qual sorgeix a partir de  la seva qualitat artística. Part d’aquestes construccions  les podríem situar 

cronològicament durant el període compres entre el darrer terç del segle XIX  i  la primera part del segle XX, on 

gran part d’aquest desenvolupament es realitza sota els paràmetres de l’estil modernista, ciutat on va tenir una 

gran acceptació.  

 

  La ciutat de Terrassa és una de  les ciutats a  la qual es conserven més elements del patrimoni  industrial 

tèxtil, no només per els vapors, les xemeneies, les fàbriques o els magatzems, sinó també per la urbanització i la 

creació de la ciutat, partint de l’estructura de la vila medieval, la qual va organitzar‐se als voltants dels vapors, les 

fàbriques i els magatzems. 

 

  També es mantenen vigents diversos elements de mobiliari urbà,  carrers amb  llambordes, voreres de 

lloses, fanals i elements elèctrics, entre altres elements. D’aquesta manera a Terrassa trobem un dels conjunts de 

patrimoni industrial més destacats de Catalunya. 

 

  Arquitectònicament, el modernisme de Terrassa i també en general, es caracteritza pel predomini de la 

línia corba amb l’ús d’arcs parabòlics i el∙líptics, la volta catalana feta amb revoltó, i els cantells arrodonits, també 

per la riquesa i l’alt nivell de detall present en l’ornamentació, així com l’ús freqüent d’elements relacionats amb 

la naturalesa i el dinamisme de les formes. 

 

  Els materials més utilitzats en l’estil modernista són la utilització del totxo vist, tot i que l’estuc i la pedra 

també hi son presents, i l’ús de la ceràmica decorativa, el ferro forjat i els esgrafiats. 

 

  El creixement d’aquest estil a la ciutat ve directament lligat a l’obra de l’arquitecte local més reconegut, 

Lluís Muncunill, que juntament amb Josep M. Coll i Bacardí, són els dos màxims exponents de la instauració del 

modernisme a Terrassa, tot i que també en un segon terme hi contribueixen Melcior Vinyals i Antoni Pascual. 
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Actualment s'hi torna a exposar, vora el portal d'entrada, el retaule dels sants Abdó i Senén, obra cabdal 

de Jaume Huguet, després de molts anys d'estar instal∙lat al braç esquerre del transsepte de Santa Maria. 

 

 

Església de Sant Miquel 

 

Se situa al centre del recinte entre les altres dues esglésies. Puig i Cadafalch, responsable de les primeres 

excavacions arqueològiques a l'inici del segle XX, va pensar que l'edifici era un baptisteri. Actualment es creu que 

la  funció  de  l'edifici  era  la  de  venerar  l'enterrament  d'un  sant màrtir,  encara  desconegut.  La  pica  baptismal 

construïda  per  Puig  i Cadafalch, que durant molts  anys  va marcar  aquesta  església, ha  estat  eliminada  en  la 

darrera restauració. 

 

És l'única de les tres esglésies que conserva la planta primitiva sencera, la qual és quadrada, on s'inscriu 

una creu grega amb nínxols als angles. Al mur est s'obre  l'absis, de planta de  ferradura per dins  i hexagonal a 

l'exterior. A l'interior, al centre de la planta quadrada, s'alça un cimbori cobert per una cúpula i sostingut per vuit 

columnes fetes amb fragments visigòtics reaprofitats, amb quatre capitells tardo‐romans. 

 

Sota l'absis hi ha la cripta de Sant Celoni, amb capella absidal trilobada. La porta d'accés és al mur sud i 

data del  segle XVII. Les portes antigues, al nord  i a  l'oest,  fins no  fa gaire estaven  tapiades. Els murs de  tipus 

romà, amb fileres alternades de petits carreus  i maons,  i  les característiques de  la planta  i de  les obertures fan 

pensar  que  es  tracta  d'un  edifici  construït  a  cavall  dels  segles  IX  i  X.  També  del  segle  X  sembla  que  són  les 

pintures murals de l'absis, amb una escena del Crist voltat d'àngels i, a sota, els dotze apòstols. 

 

 

Església de Santa Maria 

 

Aquest  edifici  romànic  d’inicis  del  segle  XII  es  troba  al  sud  del  recinte  i  té  planta  de  creu  llatina.  La 

capçalera, amb absis de ferradura per dins i quadrat a l'exterior, pertany a un temple de construcció anterior. La 

coberta de  la nau és de volta apuntada  i  la del transsepte és de volta semicircular. Al creuer s'alça un cimbori 

octagonal coronat per un petit campanar de torre de dos pisos amb coberta de quatre vessants. El cimbori  i el 

dalt dels murs nord  i oest  tenen decoració  llombarda,  amb  faixes  i  arcuacions  cegues.  La porta d'entrada  és 

senzilla, d'arc de mig punt, amb relleus de terracota als muntants i un carreu romà reaprofitat. A la façana sud hi 

ha un pòrtic de quatre arcs de mig punt, resta del claustre de la canònica augustiniana del segle XII. 

 

Davant  i dins  l'església es poden veure restes de  les antigues edificacions paleocristianes  i visigòtiques 

com  els mosaics  sobreposats  (un  del  segle  IV  i  l'altre  del  segle  V),  l'absis  rectangular  visigòtic  amb  criptes 

sepulcrals (excavat sota la nau de l'església romànica) o l'antic baptisteri (sota el transsepte). 

La volta de l'absis està coberta de pintures murals de tipus lineal, amb traços vermells i verds, que narren la vida i 

la Passió de Crist  i que segueixen  l'estil paleocristià. També a  l'absis hi ha una taula d'altar medieval  i una talla 

gòtica de la Mare de Déu que data del segle XIV. Una absidiola conserva la volta i la paret pintades amb frescos 

dels  volts del 1.180 que  representen  la  consagració, mort  i enterrament de  sant Tomàs Becket,  i un Crist en 

Majestat. 

 

Santa Maria, fins a la darrera remodelació, ha actuat de museu en el que es recollien les obres principals 

del  conjunt  episcopal  de  Sant  Pere,  com  els  famosos  tres  retaules  gòtics,  ara  redistribuïts  en  diferents 

localitzacions. Al  llarg de  la nau s'hi han exposat uns plafons amb pintures murals a cavall entre el romànic  i el 

gòtic  que  abans  eren  a  l'absis,  del  qual  s'arrencaren  perquè  es  poguessin  observar  les  anteriors,  visibles 

actualment. També hi ha una pedra d'altar del segle X  i  làpides sepulcrals medievals  i romanes (en una hi ha  la 

primera documentació escrita del nom del municipi romà d'Ègara). 
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Escola d

 

 

L

té prop d

Terrassa

 

L

dels esti

pati inte

columne

capçaler

Mansana

tallers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rincipal de Ter

d'Enginyeria

L'Escola d'En

de 1.500 alu

 de la UPC. 

L'Escola Indu

ls historiciste

erior. El vestí

es de ferro i m

ra esglaonad

a,  es  van  af

rrassa 

a de Terras

nginyeria de 

mnes matric

ustrial és una

es. És un edi

íbul central, 

mostra un bu

a del cos cen

fegir  dues  n

sa 

Terrassa (EE

culats entre 

a de les prim

ifici aïllat, am

que dóna ac

ust d'Alfons 

ntral d'entra

naus  perpend

ET) forma pa

les 8 titulaci

meres obres 

mb planta ba

ccés a les au

Sala i Argem

da i dels dos

diculars  als 

rt de la Univ

ons que s'hi 

de Lluís Mun

aixa i dos pis

les i a depen

mí, fundador 

s cossos late

extrems  de

versitat Politè

imparteixen

ncunill, que 

os, estructur

ndències com

de l'escola. L

rals. Segons 

  l'edifici  pri

 

ècnica de Ca

n i es troba u

es caracterit

rat en forma

m la bibliote

La façana pr

el projecte d

mitiu  que  e

atalunya i act

ubicada al Ca

tzen per la in

a de U al volt

eca està agua

incipal desta

de Josep Dom

estaven  dest

tualment 

ampus de 

nfluència 

tant d'un 

antat per 

aca per la 

mènech i 

tinades  a 

 

Magat

 

 

capdam

 

quasi  tr

superio

diferen

manera

amb m

obertur

acabat 

d'Herm

decorac

 

d'Olesa

industri

també f

zems Torra

El Magatze

munt del carr

Es tracta d'

riangular  i c

or  com  a  ha

ciats per la g

a de sòcol co

olta  cura d'

res del prime

amb gran èm

mes o Mercur

ció de l'edific

L'edifici és 

a de Montse

ial, projectat

feia venda a

as 

m Torras tam

rer Sant Pere

un edifici sit

onsta de pla

abitatge  del

gran balcona

om a suport

integració  i 

er pis conse

mfasi a la ca

ri, el déu de

ci segueix el 

conegut pop

rrat, va  fer e

t per l'arquit

l detall.  

mbé conegu

e, protegit co

tuat a  l'entro

anta baixa  i 

s  propietari

ada del prim

t de  la resta

mantenint  l

rven tota la 

antonada, am

l comerç,  i  l

mateix tract

pularment p

enderrocar  t

tecte munici

t com Cal Sa

om a bé cultu

oncament de

planta pis,  l

s.  L'edifici, 

er pis que re

. Les obertu

la  sanefa de

decoració o

mb un gablet

'any d'execu

tament. La fa

pel nom de C

tres cases d

pal Melcior V

astre d'Olesa

ural d'interès

el carrer San

a primera d

resolt  en  c

ecorre tota la

ures de  la pla

e  trencadís q

original, amb

t motllurat o

ució de  l'obra

açana és feta

Cal Sastre d

el carrer de 

Viñals el 1.9

 

a és un edific

s local. 

nt Pere amb 

e  les quals s

antonada,  p

a façana, i de

anta baixa h

que  separa e

guardapols 

on apareix u

a,  i flanqueja

a d'estuc dib

'Olesa,  ja qu

Sant Pere p

14 i era l'ún

ci del centre

el carrer de

s'utilitza per

presenta  do

eixa la plant

han estat ref

els  aparador

i relleus als 

un gran relle

at per dos p

uixat amb lín

ue Pere Torr

per construir

ic magatzem

e de Terrassa

e  la Rasa. És 

r a  fins come

s  cossos  ho

a baixa i l'en

formades, en

rs de  l'entre

muntants. L

u floral amb

inacles. La r

nies de carre

ras  i Obiols, 

r‐hi aquest m

m tèxtil terra

a, situat al 

de planta 

ercials  i  la 

oritzontals 

ntresolat a 

ncara que 

esolat.  Les 

L'edifici és 

b el símbol 

resta de  la 

eus. 

un  sastre 

magatzem 

ssenc que 
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Farmàc

 

 

L

protegit 

 

E

d'accés é

però  no

vidriada.

 

L

pintures

 

O

farmacè

 

 

 

 

 

rincipal de Ter

ia Albinyan

La Farmàcia 

com a bé cu

Es  tracta  d'u

és decorat a

més  princip

.  

La decoració

 murals reali

Originàriame

utic Antoni A

rrassa 

na 

Albinyana é

ultural d'inte

un  edifici  en

amb majòliq

alment  en  u

ó  interior de

itzats per Joa

ent  havia  al

Albiñana i Ca

s un edifici s

rès local. 

ntre mitgere

ques  i petxin

un  balcó.  L'e

e  la botiga é

aquim Vance

llotjat  la  co

arné va insta

situat al cent

s  de  planta 

nes  reompler

edifici  està 

és molt  inter

ells, autor tam

nfiteria  de 

l∙lar‐hi una f

tre de Terra

baixa  i  due

rtes amb  tre

acabat  a m

ressant pel  t

mbé de les c

la  vídua  Ca

armàcia, act

 

ssa està situ

es  plantes,  c

encadís. Al p

anera  de m

treball amb 

ceràmiques i 

arné  (1908), 

ivitat comer

uat al Raval d

omercial  i  d

primer pis es

merlets  escalo

ferro  forjat,

els esgrafiat

més  endav

rcial que es m

de Montserr

d'habitatge. 

s  repeteix  l'e

onats  amb  c

,  ceràmica  v

ts de la façan

vant,  l'any  1

manté fins av

rat, i està 

El  portal 

esquema 

ceràmica 

vidriada  i 

na. 

1.934,  el 

vui dia.  

Casa d

 

 

tracta d

molt re

L'edifici

arriben

majòliq

alhora q

ferro  fo

allotjar‐

duta a t

 

 

 

 

 

 

el Bunyoler

La Casa del

d'un edifici e

egular, amb g

i és interessa

 fins al rema

ques, sobre f

que reomple

orjat, que  re

‐hi locals com

 

L'aspecte ac

terme l'any 1

ro 

 Bunyolero 

entre mitgere

grans balcon

ant per la sev

at superior, c

ons blanc, e

e els panys d

eprodueixen 

mercials.  

ctual de l'ed

1.916.  

és un edifici

es, de planta

ades de ritm

va decoració

compost per

mmarca les 

de paret inte

també mot

ifici és degu

i del centre 

a baixa i qua

me horitzonta

ó exterior, am

r cornisa i ba

obertures de

rmedis amb 

ius  florals.  L

t a una refor

de Terrassa 

atre pisos, en

al que equili

mb majòliqu

arana ondula

els balcons i

plafons de m

La planta ba

rma de l'arq

 

protegit com

n el que la fa

bren les obe

es que cobre

ada de trenc

 crea unes s

motius floral

aixa actualm

uitecte mod

m a bé cultu

açana és de c

ertures, d'un 

eixen la tota

cadís de cerà

sanefes horit

s. Les barane

ent es  troba

dernista Jose

ural d'interè

composició s

marcat ritm

litat de la faç

àmica. El dib

tzontals a cad

es dels balco

a molt  refor

p Maria Coll

s  local. Es 

simètrica i 

me vertical. 

çana i que 

buix de les 

da planta, 

ons són de 

rmada per 

 i Bacardí, 
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Casa Jac

 

 

L

protegit 

 

E

simètrica

en un co

balcó de

coronam

 

T

d'altres 

cornisa i

 

L

colla cas

 

 

 

rincipal de Ter

cint Bosch 

La  Casa  Jaci

com a bé cu

Es  tracta  d'u

ament respe

os rectangula

el segon pis. 

ment amb ga

Tot el tracta

provinents d

 capitells.  

L'edifici  fou 

tellera dels M

rrassa 

nt Bosch  és

ultural d'inte

un  edifici  e

ecte a un eix 

ar sostingut 

Presenta un

blets corresp

ment de la f

del  repertor

bastit per  l'a

Minyons de T

  un  edifici  d

rès local. 

ntre mitgere

central mar

per columne

na marcada v

ponent a cad

façana respo

ri modernist

arquitecte  Jo

Terrassa.  

del  centre  d

es  format  p

cat per la tri

es de capite

verticalitat d

da línia de fin

on a un crite

a  com  els b

osep Ros seg

de  Terrassa, 

per  planta  b

ibuna del pis

lls florals i a

e les obertu

nestres.  

ri clàssic d'o

brancals  amb

gons el proj

 

situat  al  ca

baixa  i  dos 

s principal, q

mb una bara

ures, en sent

ordenació de

b  columnes, 

ecte de 1.91

rrer  del  Tea

pisos.  La  fa

ue sobresur

ana al damu

it ascendent

ls elements,

guardapols 

12  i des de 1

atre  número

çana  està  o

t del pla de 

nt, aprofitad

t, que s'emfa

 amb la inco

i  timpans  c

1.988 és  la s

  4  i  està 

ordenada 

la façana 

da com a 

atitza pel 

orporació 

ceràmics, 

seu de  la 

Casa B

 

 

situat  a

habitatg

de plan

realitza

donen c

una suc

teulade

remata

així com

units am

 

marge e

la famíl

deixar e

pel de "

 

Baumann 

La Casa Ba

a  l'avinguda 

ge unifamilia

nta rectangul

ada al1.926 o

com a result

 

Les façanes

ccessió d'obe

es inclinades 

da per una t

m la tortugad

mb barana d

Aquesta cas

esquerre i to

lia Masdeu, 

el nom pel q

"Casa Coll i B

umann,  tam

Jacquard,  d

ar aïllat  i de 

ar i està con

obra de Masd

at un joc de 

s estan  arre

ertures verti

formades de

terrassa. Cal 

da. També és

e forja.  

sa senyorial,

ocant el pont

que reforma

qual avui es 

Bacardí", pre

mbé conegud

dins  el  barri

 notables di

nstituït per d

deu, que la v

volums inte

bossades i e

icals estrete

e teules vidr

destacar les

s interessant

, que tenia u

t del Passeig

aren  l'edifici

coneix la ca

nent el nom

a  com a  la 

i  de  Vallpara

mensions, si

iversos cosso

va convertir 

ressant.  

esgrafiades a

s que van cr

iades, excep

teules de ce

t la tanca de

n bonic jardí

g, que config

  l'any 1.926,

sa. S'havia p

 del seu arqu

Casa Coll  i B

adís,  i  prote

ituat sobre e

os. El cos po

en casa pròp

amb influènc

reant un ritm

pte al cos mé

eràmica de c

l jardí, amb 

í, està situad

gura típicame

, un altre pr

proposat de 

uitecte.  

Bacardí, és u

egit  com  a  b

el parc de Va

sterior possi

pia. Els cosso

cia de la Sece

me perfecte 

s alt, que pre

olor negre i 

uns pilars de

da a la vora d

ent l'inici de 

ropietari fou

manera no o

 

un edifici m

bé  cultural 

allparadís  i e

iblement és 

os són de dif

essió de Vie

entre els bu

en la forma 

groc carame

ecorats amb 

del torrent d

l'avinguda d

u en Bauman

oficial que e

odernista de

d'interès  loc

envoltat de j

resultat de l'

erent alçada

na, molt pla

uits  i el mur.

de torre qua

el, de disseny

trencadís po

de Vallparadí

de Jacquard. 

nn,  industrial

s canviés aq

e Terrassa 

cal.  És  un 

jardins. És 

'ampliació 

a i forma, i 

anes i amb 

. Presenta 

adrangular 

y especial, 

olicromat i 

ís, dalt del 

 A part de 

l que  li va 

quest nom 
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L

Bauman

abandon

l'Ajuntam

convenie

l'Ajuntam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rincipal de Ter

La  casa  fou 

n, represent

nà el negoci 

ment  de  Te

entment  res

ment de Terr

rrassa 

habitada  p

tant de llane

i  la casa vor

rrassa  per  a

taurada, va 

rassa.  

pel  seu  crea

s vingut de S

ra el 1.960. 

a  fer‐hi  inst

començar a

ador,  l'arquit

Suïssa, utilitz

Però finalme

tal∙lacions  m

a ser utilitzad

tecte  Coll  i 

zà la casa pe

ent  l’edifici v

museístiques

da com a se

Bacardí,  pe

r a habitatge

va quedar a

.  A  la  dèca

eu del Serve

erò  va  mori

e propi i per 

bandonat fin

da  del  1.99

i de  Joventu

ir  l’any  1.91

a despatxos

ns que el va

90,  i  despré

ut  i Lleure  In

17.  Ernst 

s fins que 

a adquirir 

s  de  ser 

nfantil de 

Casa A

 

 

Terrass

començ

d'aques

Viñals, 

Alegre 

napoleò

burgesi

 

Municip

Alegre 

d'alesho

Cardair

 

d'estil e

disseny

Riquer v

i  també

Alegre de Sa

La  casa  Ale

a.  En  un  or

çaments  del

st darrer seg

arquitecte m

i  Roig  i  M

òniques. La 

ia industrial d

Després qu

pal de Muse

de  Sagrera 

ores  està  ob

re.  

L'edifici act

eclèctic, amb

y de  les qual

va fer el relle

é és obra  se

agrera 

egre  de  Sagr

rigen  fou  la 

  XIX,  que  va

gle,  la seva f

municipal,  a 

ercè  de  Sag

casa, actualm

de l'època.

e  a mitjans 

eus, es  va at

fou  adquirid

berta  al  púb

ual consta d

b balcons mo

s s'atribueix 

eu de la faça

eva el grand

rera  és  un 

casa  pairal

a  tenir  un  p

fesomia actu

  l'inici  del  s

grera,  ja  qu

ment una de

del  segle X

turar una dr

da per  l'Ajun

blic,  tant  la 

d'un cos cen

odernistes d

x a Josep Pui

ana que il∙lus

iós plafó or

edifici‐muse

de  Joaquim

paper  destac

ual és el resu

egle  XX,  en 

ue  havia  qu

e  les seccion

X, gràcies a 

ràstica  refor

ntament  el  1

casa  com  e

tral  i dos de

e ferro forja

g  i Cadafalch

stra les proes

namental de

u  del  carrer

m  de  Sagrer

cat  en  la  gu

ultat de  la re

temps  dels

edat  molt  m

ns del Muse

una  campa

rma de  l'edif

1.973  amb  l

els  jardins,  a

e  laterals uni

at al primer p

h, tot  i que 

ses del prim

el menjador

r  de  la  Font

ra,  fabricant

erra  del  Fra

eforma mod

successors 

malmesa  ar

u de Terrass

nya  impulsa

fici que  l'hau

l'ajut de  la  C

als  quals  s'ac

its en forma

pis i finestre

no es troba 

er propietar

, pintat el 1

 

t  Vella,  núm

t  tèxtil  de  fi

ancès.  Tot  i 

dernista duta

del  propiet

rran  de  la  i

sa, és un mo

ada per  la p

uria desvirtu

Caixa d'Esta

ccedeix  sep

a de U, amb 

es a manera 

documentat

i durant la g

1.901 per a 

m.  29,  de  la 

inals  del  seg

que  data  de

a a terme pe

ari originari,

nvasió  de  l

odel d'habita

remsa  local 

uat  totalmen

lvis de  Terra

aradament  p

una façana 

de galeria al

t enlloc. Alex

uerra contra

l'Institut  Ind

ciutat  de 

gle  XVIII  i 

el  principi 

er Melcior 

,  Francesc 

es  tropes 

atge de  la 

i  la  Junta 

nt,  la  casa 

assa  i des 

pel  carrer 

simètrica, 

l segon, el 

xandre de 

a Napoleó, 

dustrial de 
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Terrassa

decorada

 

P

Joaquim

úniques 

pintures

 

L

del fons 

Baca‐Flo

sales ded

 

E

d'interpr

presente

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rincipal de Ter

. El saló prin

a amb vitrall

Pujant  l'esca

 de  Sagrera 

estances co

 murals sobr

La casa Alegr

museístic m

or, i una curio

dicades als e

El  museu  c

retació  tàcti

en alguns tip

rrassa 

ncipal, amb 

ls modernist

ala noble  es 

lluitant  con

nservades de

re la conques

re de Sagrera

unicipal, am

osa col∙lecció

escriptors Ag

compta  tam

il  adreçat  a

us de dificul

pintures mu

es. 

pot  admira

ntra els  fran

e la casa del

sta de Mèxic

a conserva b

mb obres dels

ó de ceràmic

ustí Bartra i 

bé  amb  un

  tothom  pe

tats visuals, 

urals de Pere

ar  el quadre 

cesos el 1.8

 segle XIX, tr

c, la història 

bones mostre

s pintors Fèli

ca i porcellan

Ferran Cany

n  mòdul  m

erò  especial

ceguesa o m

e Viver, s'ob

monument

818 a  les mu

res salons am

de Salomó i 

es del mobili

x Mestres, L

na oriental, l

yameres i al d

ultisensorial

ment  adapt

mobilitat redu

bre a  la galer

al de  Joaqu

untanyes de 

mb uns sostr

escenes bíbl

iari original i

Laureà Barrau

a col∙lecció S

dibuixant ter

  anomenat 

tat  i  disseny

uïda.  

ria que dóna

im Vancells 

Rubió. Des 

res molt treb

liques, respe

 allotja diver

u, Josep Mar

Salvans. Hi d

rrassenc Mat

«La  Mirad

yat  per  a  a

a al pati  i als

amb una  im

d'aquí  s'arr

ballats, deco

ectivament.

rses col∙lecci

rtínez Lozano

destaquen, a

teu Avellane

da  Tàctil»,  u

aquells  visita

s  jardins, 

matge de 

riba a  les 

rats amb 

ons d'art 

o i Carlos 

a més, les 

eda. 

un  espai 

ants  que 

Societa

 

 

la Unió 

 

una de 

voltes a

una eix

finestra

fetes am

maó vis

és feta 

 

anys, ac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

at General d

La Societat 

i de Joan Co

És un edific

les quals de

a  la catalana

xida del baixa

al a nivell de 

mb maó, així

st. A l'interio

amb coberta

A  la  façana

ctualment al

d'Electricita

General d'El

oromines, pro

ci de caràcter

e majors pro

a, de revoltó

ant del desg

planta i un g

í com la corn

or resta un tr

a a la catalan

 té un rètol 

 seu interior

at 

lectricitat és

otegit com a

r industrial f

oporcions  i q

ó, atirantade

uàs. Als pan

grup de tres 

nisa de rema

ros de sòcol 

na i maó vist

de trencadí

r hi ha un res

un edifici de

 bé cultural 

format per d

qualitat que 

s, que done

ys de paret 

finestres de

t que seguei

original de c

.  

ís amb el no

staurant de l

el centre de 

d'interès loc

ues naus de

l'altra. La na

en un  joc de 

que queden

e ventilació a

ix la sinuosit

ceràmica vid

om de  la com

a cadena Vie

Terrassa, sit

cal. 

planta recta

au principal, 

cobertes sin

 entre aques

l cim. Totes 

tat de les cob

riada. La seg

mpanyia. Des

ena. 

 

tuat a la cant

angular i uni

de doble al

nuoses que 

st ritme de b

les oberture

bertes. Tot l'

gona nau, de

sprés d'esta

tonada dels c

des longitud

çada, és cob

deixen a cad

baixants s'hi 

es són d'arc c

edifici està v

 menys alçad

r tancat dur

carrers de 

dinalment, 

berta amb 

da  inflexió 

 obren un 

carpanell i 

vestit amb 

da, també 

rant molts 
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Arxiu To

 

 

L

ciutat, e

industria

l'arquite

 

É

converti

corrents

 

E

d'esquem

lligant en

 

L

té balco

balcons. 

rincipal de Ter

obella 

L'Arxiu Tobe

en un edifici 

al  modernist

cte Lluís Mu

És un exemp

r‐lo en un e

 estilístics m

Es  tracta  d'

ma vertical, 

n sentit asce

La planta bai

nada de  fer

L'edifici està

rrassa 

lla és una en

modernista

ta,  l'edifici, 

ncunill. 

ple molt  rep

edifici de  car

és propis de

un  edifici  e

aquest acce

ndent fins a 

ixa presenta 

ro  i perfils m

à acabat amb

ntitat de con

a protegit  co

conegut  co

presentatiu d

ràcter  indust

el moment.  

entre  mitger

entuat per  la

rematar en 

dos arcs par

motllurats de

b un coronam

nservació de

om a bé  cult

m  a  Magat

de  l'adaptaci

trial  sense n

res  amb  pla

a grandària, 

uns gablets 

rabòlics amb

e ciment als

ment de corn

l patrimoni f

tural d'interè

zem  Joaquim

ió que Munc

necessitat d'

anta  baixa  i 

i el format d

escalonats e

b relleus de p

s arcs,  i el se

nisa que ress

 

fotogràfic de

ès  local. Exe

m  Alegre  o 

cunill  fa de 

alterar  la  im

dos  pisos. 

de  les obert

en primer lloc

pedra sorren

egon pis pre

segueix els g

e Terrassa sit

emple desta

Magatzem 

la clàssica  ti

matge de  la 

Presenta  u

ures, en arc

c i en arc al c

ca buixardad

esenta el ma

gablets.  

tuada al cen

cat de  l'arqu

Farnés,  és 

ipologia de c

ciutat. Partic

na  façana  s

s parabòlics 

coronament.

da. La prime

ateix esquem

ntre de la 

uitectura 

obra  de 

casal per 

cipa dels 

simètrica 

 que van 

.  

ra planta 

ma  i amb 

 

dividide

per bigu

subject

a les de

 

Amat i J

l'any  1.

immobi

salvar  l

instal∙la

 

d'aprox

terrasse

bibliote

junta, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La façana p

es per una e

uetes de fer

ada per tiran

ents de serra

El promoto

Jover. La den

.972.  Va  ser

iliària de Ba

l'edifici  de  la

ar‐hi l'arxiu q

Actualment

ximadament 

enca, a part

eca amb uns

é un equip d

resenta sòco

scala monum

ro. La part p

nts. La terce

 fabrils. Cal d

r de  l'edifici

nominació p

r magatzem 

rcelona. L'ex

a  destrucció

que porta el s

t,  i  des  de 

400.000 neg

 de program

 4.000 volum

de treball, org

ol de pedra i 

mental. Els p

posterior de 

ra planta, co

destacar‐ne 

i  fou  Joaqui

opular de M

tèxtil  fins  q

xtint Grup d

ó,  i  posterior

seu nom. 

1.978,  allo

gatius que a

mes  i  fulleto

ms,  i una he

ganitza activ

la resta estu

pisos estan ta

la primera p

onstruïda no

la fusteria i e

m Alegre, pe

agatzem Far

que  va  qued

'Arquitectes 

rment,  va  se

otja  la  Fund

abasten entr

ns  locals, a 

meroteca de

vitats cultura

ucada de gris

apiats amb v

planta, que e

més en part,

els treballs d

er  fer‐lo  ser

rnés li ve del

dar  abandon

de Terrassa

er  adquirit  p

dació  Arxiu 

re 1.875  i  l’a

més de doc

e 384 volum

als i publica o

s. La planta in

volta catalan

stà sota teul

, té una lluer

e forja.  

rvir  com a m

 nom dels llo

nat.  Finalme

a tingué una 

per Manuel 

Tobella,  qu

ctualitat, ce

cumentació 

ms de diaris  lo

obres d'inter

nterior està 

na típica, de 

lat, està cob

rna de crista

magatzem de

ogaters i des

ent,  la  propi

 acció brillan

Tobella  i M

ue  disposa 

ntrada princ

diversa. Tam

ocals. L'entit

rès local.  

partida en d

revoltó amb 

erta per volt

lls de forma 

e  la  fàbrica A

sprés propiet

etat  va  pass

nt  i eficient 

Marcet  l'any 

d'un  fons 

cipalment en

mbé  compta 

tat està regi

dues zones 

b subjecció 

ta de maó 

 semblant 

Aymerich, 

taris fins a 

sar  a  una 

per tal de 

1.977  per 

fotogràfic 

n temàtica 

 amb una 

da per un 
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Parc de 

 

 

E

realitzad

edifici pr

 

É

L'eclectic

desitjada

E

la porta 

grassa de

forma ga

la carret

de la ciu

 

L

dominan

simètric 

forma de

 

L

s'emfatit

represen

rincipal de Ter

Desinfecció

El Parc de D

da cap el 1.9

rotegit com a

És  un  edifici

cisme  de  le

a, que és la s

El murs i la f

principal i la

e Sallent i m

airebé semic

era d'Olesa p

tat sobre la 

La planta  és

nt del conjun

respecte a 

e voltes apun

La  façana po

tza  amb  un

ntació de  l'a

rrassa 

ó 

Desinfecció é

915, situat a 

a bé cultural

i  aïllat,  singu

s  solucions 

sortida fàcil d

façana són d

a façana. Pre

aons de forn

circular. El te

per un mur d

porta princip

s  en  forma d

nt. Consta d'u

un eix horit

ntades que s

osterior és s

n  gran  porta

ntic escut d

és un edifici 

Terrassa, co

 d'interès loc

ular  pels  vo

arquitectòn

dels vapors p

e maó i form

esenta colum

n de llenya. E

rreny annex

d'estilització 

pal.  

de  sector  cir

una sola plan

tzontal, dam

sobresurten 

imètrica res

al  d'arc  car

e  la ciutat, 

d'estil mod

oncretament

cal. 

lums,  les  ar

iques  dins  u

produïts en e

migó, amb pa

mnes de ferro

El ciment és 

, que ara for

 curvilínia. E

rcular  en  ve

nta, amb els 

munt de  la q

de la coberta

pecte a  l'eix

rpanell  i  ga

realitzat en 

ernista, obra

t a  la plaça d

rcuacions  pa

una  estètica

el procés de 

arament ext

o, bigues for

de Sant Joan

rma la placet

ls sostres só

entall obert, 

murs forada

ual  s'aixeca 

a.  

x central que

blet  en  arc

mosaic poli

a de  l'arquit

de  l'Arquitec

arabòliques  i

a modernista

desinfecció. 

erior i interi

rjades, fusta 

n de les Abad

ta de l'Arquit

n en volta de

amb una  to

ats per una s

un altre  cos

e ve marcat 

c  apuntat,  r

crom. La co

 

tecte  Josep 

cte Coll  i Bac

i  els  espais 

a  s'adapta  b

 

or de rajola,

de pi de Fla

desses i de V

tecte Coll i B

e tres fulls d

orre mirador

successió d'o

s, amb una 

per  la  torre

recobert  de 

nstrucció és

Maria Coll  i 

cardí,  i const

interiors  llu

bé  a  la  func

 vidrada a la

ndes, morte

Vallirana. La 

Bacardí, és se

e rajola. Hi h

r  cilíndrica  a

obertures en 

sèrie de  llue

e. La  façana 

ceràmica  i

s de maó arr

 Bacardí, 

ta com a 

minosos. 

cionalitat 

a cornisa, 

er de calç 

planta té 

eparat de 

ha l'escut 

al  vèrtex, 

arc rodó 

ernes en 

principal 

  amb  la 

rebossat, 

excepte

vidriade

 

Maria C

sense s

 

màquin

Joaquim

liquidac

 

reforma

municip

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e a les obert

es de color c

El 1.912,  l'A

Coll  i Bacard

ubhasta, per

El  febrer  d

nes, per part

m Codina i B

ció de les ob

El  1.928  es

ar  la  cobert

pal.  

ures i la imp

aramel que 

Ajuntament 

dí. El 1.915 s

r concessió e

del  1917  es 

t de  l'arquite

altà, que mo

res.  

s  realitzà  un

ta.    Als  anys

posta, on apa

recobreixen 

comprà el  t

s'hi va dona

especial prev

realitza  un 

ecte municip

orí el 1.918. 

  informe  so

s  noranta  e

areix nu. L'ele

les cornises 

erreny  i es 

r  l'aprovació

vista legalme

nou  projec

pal Melcior V

El desembre

obre  les mal

l  conjunt  fo

ement artíst

 i els arcs. La

realitzà el p

ó  i es van ad

ent. El 24 de 

cte  d'acabam

Viñals  i Muñ

e d’aquell m

es  condicion

ou  restaurat 

tic radica en 

a teulada és d

lec  i project

djudicar  les o

novembre d

ment  de  l'ob

ñoz,  respecta

mateix any es

ns  del  gran 

per  a  la  se

la utilització

d'escates ce

te de  l'arquit

obres a  Joaq

de 1.916 mor

bra  i  constr

ant el projec

s realitzà la r

dipòsit  d'aig

eva  reutilitza

ó de peces ce

ràmiques.  

tecte munic

quim Borrell

r l'adjudicata

rucció  del  p

cte  inicial, ad

recepció def

gua  i  la  nece

ació  com  a 

eràmiques 

ipal  Josep 

l Carreras, 

ari.  

pavelló  de 

djudicat a 

finitiva i la 

essitat  de 

laboratori 
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Museu 

 

 

E

del Depa

 

L

un dels p

per l'arq

 

L

les màqu

L'antiga 

vestíbul 

 

D

per a  la 

del mod

 

A

van asso

de costu

Cap als a

Amat,  v

rincipal de Ter

de la Ciènc

El Museu de

artament de 

La seva seu c

principals ex

uitecte Lluís

La denomina

uines. Aques

fàbrica mod

d'entrada, a

Dins del mat

indústria, q

ernisme cata

Al final del se

ociar creant 

um de l'èpoc

anys 1.905‐1

a  demanar 

rrassa 

ia i de la Tè

 la Ciència i 

Cultura de la

central es tr

xemples d'ar

 Muncunill i 

ació de vapo

sta maquinà

dernista  ha 

mb una faça

teix museu, 

ue mostra  le

alà. 

egle XIX, tre

l'empresa Ay

a, al principi

.906 tots tre

als  seus  do

ècnica de Ca

de la Tècnic

a Generalita

oba a Terras

rquitectura m

construït en

r és deguda 

ària encara e

estat  ampli

ana fotovolta

a més, hi ha

es genialitats

s industrials 

ymerich, Am

i es van insta

es industrials

os  companys

atalunya 

a de Catalun

t de Catalun

ssa, en una a

modernista d

ntre 1.907 i 1

al fet que la 

es  troba  inst

ada  amb  no

aica. 

a una exposi

s de  l'arquit

egarencs, e

mat i Jover, p

al∙lar en une

s decideixen 

s  d'empresa

nya, el mNAC

ya.  

antiga fàbric

de Catalunya

1.908. 

fàbrica utilit

tal∙lada  i és 

ous  edificis, 

ció permane

ecte respon

ls senyors Jo

per dedicar‐s

s naus de llo

construir el 

  que  l'immo

CTEC, és una

ca tèxtil de la

a, el Vapor A

tzava el vapo

una de  les 

dels  quals 

ent anomena

sable de  l'ed

osep Aymeric

se a la fabric

oguer, en un

seu propi va

oble  a  cons

 

a institució m

a Rambla d'È

Aymerich, Am

or d'aigua co

principals at

destaca  el  q

ada Lluís Mu

difici, un del

ch, Pau Ama

cació de teix

 dels vapors

apor. Un dels

struir  fos  un

museística qu

Ègara, nº 270

mat i Jover, d

om a força pe

traccions de

que  funcion

uncunill, arqu

ls màxims ex

at i Francesc 

its de llana. 

s existents a 

s socis, el se

na  societat  s

ue depèn 

0, que és 

dissenyat 

er moure 

el museu. 

na  com  a 

uitectura 

xponents 

Jover, es 

Com era 

la ciutat. 

nyor Pau 

separada 

jurídica

propiet

 

aixecar 

anar a c

fàbrica 

donar f

va have

les Aba

 

secció e

 

mitjanç

emprat

voltes e

zenital 

estètiqu

gran  so

raciona

 

 

 

 

 

 

 

 

ament, i a tot

tària del loca

Sobre terre

un edifici pe

càrrec dels m

era al mate

feina ordinàr

er‐hi cap acc

desses, 37.0

L'edifici con

energètica i m

La nau de p

çant 300 pila

t en  l'edifici 

es combinen

s'aconsegue

ues amb ma

obrietat,  es

alment l'ener

 

 

ts els efectes

l. 

nys que hav

er la seva ind

mestres d'ob

ix temps qu

riament a un

cident. En la 

000 quintars 

nsta d'una gr

motriu, un p

producció és

ars de ferro c

pesa uns 34

 amb clarabo

eix amb  les à

terials mode

tà  construïd

rgia al conjun

s, de la com

vien estat ho

dústria, la co

bres Cobelles

e funcional 

ns 200 opera

construcció 

de Vallirana,

ran nau de p

pati i depend

s un espai e

colat fets als

40.000 kg. La

oies adoptan

àmplies clara

erns (ferro c

da  amb  ma

nt de la nau.

panyia tèxtil

rtes, els indu

onstrucció va

 i Balta. Mun

un edifici bo

ris. Mentre v

de l'edifici e

, 240.000 raj

producció qu

ències d'ofic

xtraordinària

s tallers de la

a sala està c

nt el sistema

aboies. Les v

olat) i mater
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3. TEATRE PRINCIPAL DE TERRASSA 
 
 
I. CONTEXT HISTÒRIC DE L’EDIFICI 

 

Al llarg del segle XXI, es van anar construint a Catalunya grans edificis per fer‐hi representacions teatrals 

amb la finalitat, per part d'empresaris i associacions privades, de tenir un negoci relacionat amb l'oci i la cultura. 

La  singularitat  dels  edificis  esmentats  va  provocar  que  en  diverses  poblacions  se'ls  bategés  com  a  Teatre 

Principal, com per exemple a Sabadell, a Vilanova  i  la Geltrú o    també a Valls,  i  fora del principat, a Palma de 

Mallorca, a Saragossa, a Valencia o a Castelló. 

 

La  característica principal d'aquests equipaments és que eren  concebuts  com a permanents  i de gran 

cabuda, amb més de mil butaques. Van ser construïts amb els cànons arquitectònics de l'època en què imperava 

el neoclassicisme  i a  la  italiana, és a dir, amb un escenari, un fossat per a  l'orquestra, un pati de butaques  i un 

amfiteatre amb llotges a diferents nivells. 

 

La confluència en aquest període de  la construcció de grans teatres a  les nostres poblacions no respon 

únicament  a una motivació  concreta,  sino que  són diverses  les  circumstàncies que ho  van provocar. Per una 

banda, es van aprofitar espais i fins i tot edificis religiosos alliberats en les desamortitzacions de l'Estat i, per una 

altra,  la  creixent  influència  social  i política de  la burgesia que necessitava uns espais nous, esplendorosos, on 

desenvolupar les relacions socials i on l'espectacle no tan sols era el que es veia al teatre, sinó el fet de ser vistos 

pels  altres  en  societat.  Aquests  grans  teatres,  podríem  anomenar‐los  en  algunes  ocasions  com  a  les  grans 

catedrals de la burgesia. 

 

A Terrassa, a part del Teatre Principal a la plaça Maragall (1.857), s'hi van inaugurar altres grans teatres, 

que malauradament no s'han conservat, com va ser el Teatro del Prado Egarense  (1.877), el Teatre del Retiro 

(1.880) i posteriorment el Teatre Alegria (1.907) i el Teatre del Recreo (1.912). 

 

El primer Teatre Principal estava situat als terrenys on posteriorment es construí el magatzem tèxtil de 

Pascual Sala, al carrer Sant Pau, del qual no es conserven restes ni imatges d’aquest edifici vuitcentista, el primer 

que va existir a Terrassa, que es destrueix en un incendi l'any 1.847. 

 

El segon Teatre Principal, fundat l'any 1.854 per Miquel Vinyals i Galí i Antoni Galí i Coma com a societat 

privada, es va construir al mateix emplaçament que l'actual edifici i s'inaugurà el 27 de novembre de 1.857.  
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En aquesta etapa encara es conservava la decoració que imitava alguns trets de l’antiga, amb l’anagrama 

“TP” presidint la part superior, al centre de la boca de l’escenari, i motius florals als laterals, així com la decoració 

geomètrica al sostre de l’amfiteatre. 

 

Des  del  1.981  el  Teatre  Principal  és  un  edifici  protegit  i  figura  al  Catàleg  d’edificis  d’interès 

historicoartístic de la ciutat de Terrassa. El 10 de novembre de 2.005, després de llargues negociacions amb els 

antics propietaris, l’Ajuntament de la ciutat compra l’edificació per convertir‐lo en equipament municipal. 

 

Durant l’etapa entre els anys en que el Principal va deixar de funcionar com a cinema i fins que no es va 

acordar  la compra de  l’edifici per  l’Ajuntament,  la catalogació de  l’edifici  i que aquest formava part del sistema 

d’equipaments culturals vigent des del Pla del 83, expressava una  inequívoca voluntat política de mantenir  la 

construcció i el seu ús públic, i aquesta voluntat fou ratificada en la posterior aprovació del nou Pla d’Ordenació 

Urbana de 2.003, que va mantenir  la seva qualificació urbanística encara que en aquells moments  l’edifici ja es 

trobava fora d’ús. 

S’havia  intentat  convertir‐lo en  cinema,  la  seva adaptació a nous usos no era  fàcil,  i no es podia enderrocar, 

l’edifici havia de renéixer com a teatre. 

 

Al  2.005  l’Ajuntament  de  Terrassa  va  adquirir  l’edifici  per  2,3 milions  d’euros  amb  la  intenció  de  no 

deixar‐lo morir i al 2.007 es van iniciar les obres de remodelació que van durar 4 anys amb un cost d’11 milions 

d’euros. 

 

Durant el procés de rehabilitació de l’edifici, en  la primera fase, entre els anys 2.007 i 2.009, es va anar 

recuperant informació i alguns elements que s’havien conservat de l’edifici del 1.911, fonamentalment el vestíbul 

i  la primera planta. Sota el paviment del vestíbul hi van aparèixer diversos  fragments del paviment original de 

mosaic de tessel∙les d’estil romà i que s’ha restituït en l’acabat final de l’obra. 

 

Les bases,  les columnes  i els capitells que quedaven parcialment ocults per  les  intervencions en  l’etapa 

del  cinema han anat apareixent  i donant  forma a alguns  racons  i acabats dels espais. S’han  recuperat  també 

esgrafiats al mur est i als sostres de la primera planta que estaven ocults sota revestiments moderns. 

 

Al mur de la caixa escènica, al límit amb la finca del darrera s’han consolidat les restes encara visibles de 

les guixeries que decoraven el Saló dels Miralls del Cercle Egarenc i que va ser derruït als anys setanta del segle 

passat. 

Les  obres  de  remodelació  del  Teatre  Principal  de  Terrassa  han  deixat  al  descobert,  el  paviment  del  vestíbul, 

diversos fragments d’un mosaic d’estil romà, nomenclatura que, dins l’ofici, serveix per designar aquelles peces 

elaborades amb  tessel∙les de marbre  i per diferenciar‐les de  les executades amb peces vítries o d’esmalt, que 

reben el nom de mosaics venecians. 

 

De l’execució del mosaic se’n va encarregar Mario Maragaliano Navone, un prestigiós mosaïcista nascut a 

Gènova l’any 1.864 que, abans de dedicar‐se als treballs musius, estudia música a la” Scuola Musicale” de la seva 

ciutat natal, una  vocació que  abandona per  fer‐se  càrrec del  taller musiu que  el  seu pare, Giovanni Baptiste 

Maragaliano, casat amb Maria Navone,  té establert a Gènova  i on Mario obté el  reconeixement d’”Artista en 

mosaics romans i bizantins, condecorat per el Ministeri d’Instrucció Públic d’Itàlia”. 

 

Rehabilitar és tornar a fer hàbil alguna cosa, procurar que recuperi la seva habilitat. Rehabilitar un edifici 

és recuperar  la seva funcionalitat  i, si ens proposem rehabilitar un teatre, el que hem de recuperar és  la funció 

per a  la qual va ser construït, es a dir, retornar‐li  la capacitat per desenvolupar accions teatrals. En els darrers 

anys,  la  funció  teatral  ha  sofert  una  constant  evolució  de manera  que  els  vells  edificis  teatrals  bastits  a  les 

darreries del  segle XIX o  inicis del XX presenten un desajust entre  les  seves potencialitats  i  les expectatives o 

necessitats  d’ús  que  ara  es  requereixen.  Aquest  desencaixament  es  produeix  no  només  per  qüestions  de 

tecnologia, d’equipament o de  seguretat d’edificis,  sinó  també per  la manera d’atendre  l’acte  teatral entre el 

públic i l’escena, la manera de concebre l’espai i el desenvolupament de l’acció dramàtica. 

 

El Teatre Principal de Terrassa havia deixat de ser un teatre a finals dels anys seixanta quan  , en el seu 

interior, enderrocada la vella sala en forma de ferradura, es va bastir el cinema, tot i que es conservava part del 

seu escenari. En aquella darrera  important  transformació  l’edifici del Teatre Principal va perdre gran part dels 

elements  arquitectònics que el definien, però  sobretot, el que havia perdut era  la  seva  funció original, havia 

deixat de ser un edifici teatral. Els antics teatres tenen força interès arquitectònic i un alt valor patrimonial, però 

el principal valor patrimonial d’un edifici  teatral  recau en què és un  teatre  i en  la  seva  llarga  tradició que ha 

consolidat la seva funció i que l’ha convertit en una peça singular inserida en el teixit social i cultural de la seva 

ciutat. 

 

El projecte de remodelació va ser obra dels arquitectes Xavier Fabré  i Lluis Dilmé, que havien participat 

en la reconstrucció del Liceu, i volien respectar al màxim elements modernistes originals com els vitralls, motius 

decoratius i part del mosaic del terra. El nou teatre té una superfície de 4.530m² i un disposa d’una sala amb 623 

butaques. 
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El dia 24 de març de 2.011 es va l’acte d’inauguració  amb l’estrena de l’obra “Una vella, coneguda olor” 

de Josep Maria Benet i Jornet i dirigida per Sergi Belbel. 

 

La recuperació del Teatre Principal de Terrassa parteix del lloc que des dels seus inicis aquesta institució 

cultural ha ocupat a la seva ciutat, així com del conjunt d’espais amb façana i la cúpula de la reforma del 1.911, 

les quals s’han conservat. El teatre renovat es recolza en aquest  llegat arquitectònic per desplegar tota  la seva 

potencialitat. 

 

Dels tres espais superposats que es conserven a la primera part de l’edifici, els dos primers, el  vestíbul i 

el foyer, constitueixen  la part més pública  i  lliure de  l’edifici, són els espais d’accés  i de descans, de conversa  i 

relació que  fins  i  tot poden acollir els ciutadans al marge de  l’activitat  teatral, en hores en què no hi hagi cap 

espectacle programat. El “foyer” (espai pròxim a  la sala del teatre destinat al descans  i punt de trobada per al 

públic),  conjuntament  amb  el  vestíbul,  pot  tenir  activitat  tot  el  dia  com  a  bar  i  restaurant  o  com  a  punt  de 

trobada diferent en un àmbit força singular. 

 

Els espais que han arribat als nostres dies tornen a tenir activitat en funció del teatre renovat, els espais 

interiors del  teatre  actualment  tornen  a  albergar  vida. Els dos espais  inferiors donen  accés  a  la nova  sala, el 

vestíbul a nivell de platea i el foyer, a l’amfiteatre. Aquests espais d’accés i relació del públic estan units entre si 

per una escala formada per tres trams, de manera que el vestíbul i el foyer queden units formant un sòl espai. Hi 

ha  també, a  l’àrea de públic, dues escales simètriques, situades a costat  i costat dels accessos de  la sala, que 

connecten  tots  els  espais  per  al  públic  juntament  amb  l’ascensor,  des  dels  serveis  generals  i  el  guarda‐roba 

ubicats al soterrani fins al tercer nivell de l’antic edifici sota de l’espectacular cúpula. Les dues escales bessones 

tenen un recorregut vertical força clar i net.  

 

La crugia conservada de  l’edifici del 1.911 té un tercer nivell que era  l’accés a  la darrera planta quan  la 

sala del teatre encara tenia forma de ferradura. A partir dels anys seixanta, desapareguda la vella sala teatral, el 

tercer  nivell  restava  com  a  espai  residual.  Aquest  espai  suporta  la  cúpula  que,  juntament  amb  la  façana, 

constitueix la imatge pública exterior de la institució cultural. Es tracta d’una cúpula esfèrica que en el seu origen 

es mostrava com si fos tota de pedra, la base si que ho és, però la part superior és una cúpula rebaixada de maó 

de pla. El que fa més atractiva aquesta cúpula és que en  lloc d’estar recolzada, neix com un forat al mig d’una 

volta de mocador,  formant un  sistema de doble  cúpula. Pel que  fa al  seu exterior, ben aviat es va  retallar  la 

pedra,  la qual es desprenia,  i es va  folrar de  trencadís, per  la qual  cosa el  seu aspecte va  canviar de manera 

radical. 

La  cúpula  era  per  ser  contemplada  de  lluny,  i  actualment,  l’espai  interior  d’aquesta,  abocat  al  gran 

finestral semicircular de la façana a manera de les obertures termals romanes, és una nova sala per al públic amb 

una làmpada circular i plana que permet la visibilitat de tota la part interna de la cúpula i que a part d’il∙luminar 

la sala fa de corrector acústic. 

 

Aquest espai  recuperat de  l’antic edifici  té  la  funció de sala secundària per a actes amb un aforament 

d’un  centenar  d’espectadors.  La  “sala  cúpula”,  nom  que  rep  actualment,  té  una  autonomia  d’ús  completa 

respecte de la sala principal i el foyer, gràcies a la seva connexió directa amb el vestíbul. 

 

La cúpula, juntament amb el foyer, que tambe pot donar cabuda a actes culturals amb independència de 

la  sala  principal,  permeten  diversificar  l’oferta  amb  un  espai  complementari  per  a  funcions  de  petit  format, 

concerts de cambra, cicles de conferències, exposicions, presentacions o rodes de premsa. D’aquesta manera el 

Teatre Principal recupera en la última rehabilitació uns espais pretèrits i els posa al servei del conjunt, a la vegada 

que els omple de sentit i activitat. 
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7. CONCLUSIONS 
 

La realització d’aquest Projecte Final de Grau, m’ha proporcionat, a part d’uns majors coneixement de 

l’edifici  i de  la seva  llarga història, moltes coses que desconeixia de  la ciutat de Terrassa, tal com fets històrics 

importants i edificis que no tenia presents i que ara aprecio i observo cada vegada que passo per davant. 

 

He assolit experiència en l’aixecament gràfic i en la utilització d’elements de mesura així com també en la 

recerca històrica sobre la ciutat on visc i sobre aquest i d’altres edificis importants de la ciutat. 

 

La tasca de presa de mesures “in situ” a l’edifici cal comentar que va comportar més feina de l’esperada, 

ja que a part de les dimensions tant grans de l’edifici, també depenia de la disponibilitat de visitar‐lo en dies que 

no comportés problemes al Sr. Jordi Paüls, persona a la qual havia de dirigir‐me per realitzar la tasca. 

 

La feina realitzada en AutoCAD també va comportar‐me moltíssimes hores, però ja comptava amb aquest 

fet. Vaig haver d’iniciar‐me en la utilització del programa Photoshop, el qual també va requerir un temps extra de 

dedicació. La realització d’aquest  treball m’ha comportat bastant més  temps del qual  jo havia planificat en un 

principi, però suposo que és una cosa que li deu passar a la majoria de persones. 

 

  Després de vuit mesos de feina i de moltes hores de dedicació, estic satisfet de l’elecció escollida per a la 

realització del Projecte i amb el resultat obtingut .  
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Sant Miquel’s church 

 

It is situated in the center of the site between the other two churches. Puig Cadafalch, head of the first 

archaeological excavations in the early twentieth century, thought that the building was a baptistery. Currently it 

is  believed  that  the  function  of  the  building was  to  venerate  the  burial  of  a  saint martyred  unknown.  The 

baptismal  font built by Puig Cadafalch, who  for many years was  listed church has been eliminated  in  the  final 

restoration. 

 

It  is the only of the three churches which preserves the original whole plant, which  is square, where a 

greek cross inscribed with niches at the corners. The east wall opens the apse of a horseshoe inside and outside 

hexagon.  Inside,  the center of  the square stands a dome and covered by a dome supported by eight columns 

made with reused visigoth fragments, four late‐roman capitals. 

 

Under the apse is the crypt of Sant Celoni with apse trilobado chapel. The gateway is the south wall dates 

from  the seventeenth century. The old doors  in  the north and west, until  recently were blocked. The walls of 

roman  type, with  alternating  rows of  small bricks  and masonry,  and  the  characteristics  of  the plant  and  the 

openings suggest that it is a building built at the turn of the ninth and tenth centuries, Also from tenth century 

seems to be murals in the apse, with a scene of Christ surrounded by angels, and below, the twelve apostles. 

 

Santa Maria’s church 

 

This romanic building of the early twelfth century is in the south of the site and has a latin cross plan. The 

head, horseshoe apse inside and outside the square belongs to a church building before. The roof of the nave is a 

vault of  the  transept and  semicircular vault. Cruise  is  raised octagonal dome  topped by a  small  two‐story bell 

tower with four sides covered. The top of the dome and the north and west walls are decorated in lombard style, 

with sashes and blind arches. The  front door  is simple  to arch, with  terracotta  relief  in amounts and a  roman 

reused. The south  front has a portico of  four arches, the rest of the  faculty of the twelfth century augustinian 

canon. 

 

Front  and  inside  the  church  you  can  see  the  remains  of  the  old  visigoth  early  christian  buildings  as 

superimposed mosaics  (one of  the  fourth  century and one of  the  fifth  century),  the visigoth  rectangular apse 

with  burial  crypts  (excavated  under  the  nave  of  the  romanic  church)  or  the  ancient  baptistery  (under  the 

transept). 

 

The  vault  of  the  apse  is  covered with murals  linear, with  red  and  green  lines,  narrating  the  life  and 

Passion of Christ and  in keeping with early christian. Also  in  the apse altar  is a medieval gothic and  the Virgin 

Mary  dating  from  the  fourteenth  century. Apse  and  a  keeps  the  back wall  of  frescoes  painted  around  1180 

depicting the consecration, death and burial of St. Thomas Becket, and Christ in Majesty. 

 

Santa Maria, to the last renovation, has acted as the museum gathered that the main works of Sant Pere 

Episcopal complex, as the famous three gothic altarpieces now redistributed  in different  locations. Throughout 

the  ship have been exposed panels with paintings  somewhere between  romanic and  gothic  that were  in  the 

apse, which is taken so they could see the previous visible today. There is also a stone altar of the tenth century 

and medieval and roman tombstones (where appears the first written documentation of the name of the roman 

town of Ègara). 
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