ANNEXOS

ANNEX I - CRONOLOGIA I DOCUMENTS REFERENTS A L’EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA CASA.

ANNEX – I CRONOLOGIA REDORMES CASA ALEGRE DE SAGRERA

CRONOLOGIA DE LES REFORMES CASA ALEGRE DE SAGRERA
•

DENOMINACIÓ: CASA ALEGRE DE SAGRERA

•

LOCALITzACIÓ GEOGRÀFICA: Carrer de Fontvella, 29-31

•

LOCALITZACIÓ CRONOLÒGICA: Orígen: segle XVIII Reformes de
1911-1912

•

AUTOR: Melcior Vinyals i Muñoz (1878-1905-1938) Josep Puig i
Cadafalch (1867-1891-1956)

•

OBRES PARTICULARS i MAJORS:
Recull de Llicències d’obres existents a l’Arxiu Històric Comarcal de
terrassa pertanyents a la Casa Alegre de Sagrera en el període comprès
entre 1874 al 1998.
(Extret del Catàleg d’edificis d’interès
històric-artístic del terme
municipal de Terrassa)

Exp. OM 16/1874. Obrir una finestra i una porta. (Font Vella, 29)
Exp. OM 16/1885. Enderrocament i construcció d’una casa de dues plantes
(Font Vella, 33)
Exp. OM 62/1911. Casa amb dues plantes (Font Vella, 29)

Exp. OP 40/1982 Permuta i valoració. Reconstrucció cobert i plànols vegetals
dels detalls de la reixa
Exp. CO 21/1994 i CO 47/1996. Reparació estructura coberta i annexes.
Reparació i ampliació.
Exp. OM 77/1998. Restauració de les cobertes i façanes del cos principal de la
Casa Alegre de Sagrera de Terrassa.

Exp. OM 42/1915. Reforma façana(Font Vella, 31)
Exp. OM 62/1936. Clavegueram (Font Vella, 29)
Exp. OM 192/1947. Obrir rasa (Font Vella, 31)
Exp. OM 112/1948. Obrir rasa (Font Vella, 31)
Exp. OM 113/1948. Obrir rasa (Font Vella, 31)
Exp. OM. 1121/1966. Obrir una rasa de 40 cm per localitzar fuita d’aigua (Font
Vella, 27)
Exp. OP 32/1980 (37/1980) Escala d’accés a la planta pis 2on.
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•

Exp. OM 16/1874. Obrir una finestra i una porta. (Font Vella, 29)

PLÀNOL

Instància entrada a l’Ajuntament de Terrassa per sol·licitar el permís d’obertura
d’una finestra i una porta:

“ Don Joaquín Sagrera, propietario y vecino de esta villa, con el mas atento
respeto:
Que en la casa número 29 de la calle de la Fuentevieja y en su
primer solar, desearia practicar una ventana y una puerta pequeña tal como
presenta el proyecto y por duplicado se acompaña. Por cuyo motivo donde el
solicitante a este Municipio, para que le de el competente permiso para
realizar lo expuesto.
Favor que el ponente desea obtener recto proceder de este
Municipio cuya vida guarde Dios.
Terrassa, 1 de agosto de 1874”
Concessió del permís per part de l’Ajuntament de Terrassa:

“La comisión de obras es de parecer puede concederse a D.Joaquín Sagrera
autorización para modificar la fachada del piso bajo de la casa número
veinte y nueve de la calle Fuentevieja, con la condición de sujetarse al plano
que por duplicado ha presentado el interesado, del que se le devuelve un
ejemplar, de no ocupar la calle con depósitos de materiales, prohibición de
colocar las puertas y ventanas de los bajos o de lo contrario mediante otra
condición y obligación de pintar la fachada del piso bajo cuando menos,
otorgándole un plazo de un año para dejar concluidas las obras contando
desde la fecha de estas condiciones .
Terrassa siete Agosto de mil ocho cientos setenta y cuatro
(abriendo fuera-este añadido vale)”
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Exp. OM 16/1885. Enderrocament i construcció d’una casa de dues plantes
(Font Vella, 33)
Instància entrada a l’Ajuntament de Terrassa per sol·licitar l’enderrocament i
construcció d’una casa de dues plantes:

“ Magnífico señor:
D. Juan Vinyals y Avellaneda vecino de la presente ciudad y habitante en
la Plaza Mayor nº15 a V.S. atentamente:
Expone: que deseando derribar la casa 33 de la calle de la Fuente Vieja y
reedificarla de nuevo conforme a los planos de alzado que por duplicado se
acompañan a V.S. con el mayor respeto.
Suplica se sirva librale la competente autorización pª llevar a efecto dichas
obras.
Gracia que se promete el interesado del recto proceder a V.S.
Terrassa, 14 enero 1885
Juan Vinyals”

“El Ayuntamiento en sesión del día de la fecha acordó que la presente
instancia pase a informe de la Comisión de Fomento.
Terrassa, 22 enero 1885
El Secretario”

“Pase la presente instancia al examen del Facultativo de la M.Ytre.
Corporación Municipal a fin de que emita el oportuno dictamen.
Terrassa, 4 febrero 1885
La Comisión de Fomento”

“Vista la solicitud y planos presentados por D. Juan Vinyals para que se le
autorice el derribo y reconstrucción de la casa número trenta y tres de la
calle de la Fuentevieja.
Examinados los planos, resulta que el muro de la fachada en el piso bajo, no
tiene el espesor que fija la condición cuarta de las aprobadas, si bien resulta
en lo demás ajustado a las restantes condiciones.
Por tanto,
El infrascrito opina que puede autorizarse el derribo y reconstrucción de la
casa que se solicitó mediante que se ajuste en la ejecución en un todo a lo
prescrito en las propias condiciones y al pago de los derechos
correspondientes, haciéndole observar al espedir el permiso la falta que
resulta de los planos.
Terrassa, 10 febrero 1885”

“La Comisión de Fomento conformándose con el dictamen precedente
propone al Municipio conceda el permiso solicitado por D. Juan Vinyals.
Sin embargo, el Ayuntamiento acordará lo que crea más justo y conveniente.
Terrassa, 11 febrero 1885”

“El Ayuntamiento en sesión del día de la fecha concedió el permiso
solicitado por D. Juan Vinyals mediante las condiciones del dictamen
precedentes.
Terrassa, 12 febrero 1885
El Secretario”
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PLÀNOL
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•

Exp. OM 62/1911. Casa amb dues plantes (Font Vella, 29)

PLANOL

Expediente sobre concesión del permiso a D. Francisco Alegre Roig, para reformar
la fachada de su casa nº 29 de la calle de la Fuentevieja, según plano adjunto.

“Excmo. Sr.:
Francisco Alegre Roig, mayor de edad de estado casado, propietario, vecino
de esta ciudad y habitante en su calle de la Fuentevieja nº 29, V. S. guarde
y con toda consideración expone:
Que de conformidad a los planos que por duplicado acompaña, desea
reformar la fachada de la casa nº 29 de la calle de la Fuentevieja de esta
ciudad, por así convenir a sus intereses particulares.
A cuyo fin a V.S. atentamente suplica que previos los trámites legales y
pago de los correspondientes arbítrios, se sirva concederle el competente
permiso para reformar la mencionada fachada.
Esperando así el firmante del recto proceder de su permiso Corporación
Municipal.
Terrassa, 26 abril 1911
Franco Alegre”

“Vista la presente instancia, la insfrascrita Comisión y Arquitecto
Municipal sustituto opinan puede procederse a lo solicitado mediante que
por el interesado se observen todas las prescripciones legales vigentes y las
dictadas en R.D. de 6 de noviembre 1902 previo pago de los derechos
anotados al margen. (…)
Terrassa, 3 mayo 1911”

“Acuerdo
El Excmo. y M.Ytre. Ayuntamiento en sesión celebrada ayer, acordó como
se propone en el precedente dictamen. Doy fe.
Terrassa, 4 mayo 1911
El Secretario”
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“Diligencia
Con estafecha se comunica al interesado el acuerdo que antecede,
adjuntándole su recibo de los derechos de arbítrio que le han correspondido
Terrassa, 5 mayo 1911
El Secretario”

“Expediente sobre concesión de permiso a don Francisco Alegre Roig, para
reformar la casa de su propiedad números 31 y 33 de la calle de la FuenteVieja de la presente ciudad, de conformidad al plano que se acompaña.”

“A la Alcaldia.
Francisco Alegre Roig, mayor de edad, de estado casado, propietario,
veciono de la presente ciudad y habitante en ela calle de la Fuentevieja
número 29, con cédula personal de l^.clase, número 2744, expedida en esta
ciudad a los 8 de Julio de 1914 que, a título de devolución acompaña, a la
Alcaldia acude y con todo respeto y consideración expone:
Que de conformidad al plano que por duplicado acompaña, confeccionado
por el Arquitecto don Melchor Vinyals, desea reformar la fachada de las
casas de su propiedad números 31 y 33 de la calle de la Fuentevieja de la
presente ciudad, por asi convenir a sus intereses particulares.
A cuyo fin a V. atentamente
Suplica que, previos los trámites legales y pago de los arbitrios municipales
que procedentes sean, se digne concederle el correspondiente permiso para
reformar la fachada de las dos casas mencionadas.
Espérale asi el recurrente, del recto proceder de la Excma. Corporación
municipal.
Terrassa, 8 Marzo 1915”
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“El infrascrito Arquitecto Municipal Opina que puede accederese a lo
solicitado bajo las condiciones generales vigentes para esta clase de permisos
y previo pago de los arbitrios que anotará al margen el Oficial del
Negociado. (…)
Terrassa, 9 marzo 1915”

•

Exp.37/80 Construcción de obras complementarias en la casa Alegre de
Sagrera. Objeto: Construcción de una escalera de acceso al piso
segundo en la casa Alegre de Sagrera.

“Acuerdo
En sesión celebrada ayer la Corporación Municipal acordó como se propone
en el precedente dictamen. Doy fe.
Terrassa, 11 marzo 1915
El Secretario”

“Diligencia
Con esta fecha se comunica al interesado el acuerdo que autoriza,
adjuntándole su recibo de los derechos de arbitrio que le han correspondido.
Terrassa, 12 marzo 1915
El Secretario”
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•

Exp OP 40/82. Permuta i valoració. Reconstrucció cobert i plànols
vegetals dels detalls de la reixa.

“INFORME RELATIVO A LA CASA ALEGRE Y FINCAS ANEXAS
Comprende la descripción y valoración de la casa Alegre, finca señalada con
los números 29 y 31 de la calle Fuentevieja de una parte y de otra parte la
valoración de los solares resultantes del derribo d las casas siguientes:
Fuentevieja 27, 29, 31 y 33, y San Fructuoso 17, 19 y 21, incluidos los
patios y jardines de todas ellas.
CASA ALEGRE (Calle de la Fuentevieja nº 29 y 31)
Se supone que ocupa veinte metros de fachada, estando limitada al fondo
por la verja que cierra a unos treinta y dos metros de profundidad con
respecto a la fachada, excluido al gran jardín, porteria, palomar, garajes,
etc.
No se considera en esta descripción y valoración el cuerpo de fachada con el
núemro 31 por contener la escalera de acceso a las plantas superiores de la
finca 29 y al propio tiempo el acceso al primero piso de la finca 33.
Se trata la casa Alegre de una mansión històrica, pieza única en la ciudad,
remozada en diversas épocas y actualmente en excelente estado de
conservación. Presenta la superposición de estilos arquitectónicos, estando
el Modernismo magistralmente tratado por Lluis Muncunill a principios de
centúria.
Tiene dos partes estructuralmente bien diferenciadas: el cuerpo de fachada
de unos 14 metros de profundidad y las alas posteriores amén de una
deliciosa galería y el patio que delimitan, cerrado por una artística verja.
En vertical se desarrolla en planta sótano, salas y galerias de instalaciones,
planta baja y piso primero, todas ellas ocupadas por la Família Alegre, y
planta piso segundo – ocupada por la Família Fontanals.

La estructura del primer cuerpo es de paredes de mamposteria, de ancha
base, techos sobre viguetas de acero laminado y “revoltons” y cubierta de
pizarra sobre maderamen de melis. El estado general de toda ella excelente,
no habiéndose observado ninguna gotera ni humedades de ningún género.
Los dos cuerpos posteriores tienen sus paredes de fábrica de ladrillo macizo,
en vez de mamposteria y estan rematados alternativamente por azotea o
por una cubierta a dos pendientes, además de un torreón. Solamente los
remates de cerámica vidriada presentan algún desgaste, estando los hierros
de las barandas excelentemente conservados.
El pavimento romano del patio, los esgrafiados y estuques de fachadas, las
cerámicas y elementos de piedra natural – se ven bien, fruto sin duda de
una buena construcción y una conservación constante y atenta.
En cuanto a las instalaciones existentes la red eléctrica funciona toda
correctamente, incluido el pararrayos.
La fontaneria funciona bien excepto en algunos pocos puntos. Los aparatos
sanitarios son antiguos aunque bien conservados. Cocinas y lavaderos de la
planta baja estan fuera de uso.
La instalación de calefacción central, a vapor, no funciona por estar
estropeado el grupo generador.
(…)
El gran hall central y la galeria, pavimento de marmol, columnas de ónice,
escalinata de caoba, vidrieras decoradas de venecia, lámparas de cristal,
pinturas…
(…)
Conclusión:
El valor obtenido de la Casa Alegre tal y como es, y el expectante de un
posible derribo son bastante parecidos, tendiendo este último
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DESCRIPCIÓ INTERIOR DE L’ESTAT ACTUAL

DESCRIPCIÓ INTERIOR DE LA CASA
L’interior de l’edifici, en planta baixa,
està distribuït de la següent manera:
(En majúscula consten les denominacions
actuals, en minúscula i entre parèntesis les
funcions originals del segle XVIII o principis
del XX [1912])
PLANTA BAIXA
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19

CANCELL (cancell)
VESTÍBUL (vestíbul)
CAMBRA DE LA REIXA (quarto de la
reixa)
SALA DE JUNTES ( despatx Sr.Alegre)
DESPATX (caixa de cabals)
HALL (sala de reunions socials)
LAVABO (lavabo)
MENJADOR (sala d’actes socials)
CUINA (rebost i traster)
GALERIA AMB VIDRIERA (glorieta)
SALA AGUSTÍ BARTRA (menjador diari)
PASSADÍS (passadís)
PASSADÍS (passadís de servei)
SALETA (cosidor)
PASSADÍS (passadís de servei)
ESCALA INTERIOR (escala de servei)
SALA D’EXPOSICIONS (cuina)
PATI
FONT
JARDÍ
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0.0

CANCELL

L’entrada de la casa forma un cancell
de planta trapezoïdal limitat per la vidriera
que tanca la casa per l’interior. La porta,
acabada en arc rodó, és de fusta clavetejada
amb dos picaportes daurats. A banda i banda
del cancell hi ha dues cambres molt petitetes
que queden tancades quan la porta es oberta
del tot.
La porta que dóna accés a la casa és
una vidriera amb muntants, brancals i testera
interior de fusta de caoba. Per la part exterior
i fins a mitja alçada dels vidres hi ha una
reixa de ferro forjat format per una sèrie de
línies
ondulades
acabades
en
voluta.
L’agafador, de nansa, és també de ferro
forjat. Per la part interior, els vidres són
coberts per unes cortines de color rosat, que
arriben també a el cancell.
0.1

VESTÍBUL

És un espai quadrat que obre a tres
estances de la casa: al hall (0.5), a la cambra
de la reixa (0.2) i a un passadís (0.11).
El paviment és hidràulic amb enrajolat
de caixó format per sanefes florals i
geomètriques a la part central i d’un sol color
gris als voltants, a manera de catifa. El sòcol
és fet de rajola de color blau clar. Les parets
són pintades en un color gris-verd, amb
cantonades aixamfranades. Una cornisa les
separa del sostre, que és pintat de color
blanc. Les portes són de fusta, la del hall i la
del passadís en vidriera. Aquesta última
s’insereix en un arc deprimit motllurat.
Dues pintures sobre la tela de Pere
Viver que no pertanyien a la casa Alegre
presideixen la sala, il·luminada amb una
làmpara d’aranya.
0.2
CAMBRA DE LA REIXA O QUARTO
DE LA REIXA
És un espai rectangular al qual s’accedeix des
del vestíbul i dóna entrada a la sala de Juntes
(0.3). Presideix la sala una finestra que dóna
a la façana del carrer Fontvella. El paviment
és hidràulic amb enrajolat de caixó formant
sanefes florals i geomètriques a la part
central i, als voltants, amb rajola de color
teula. El sòcol es de fusta pintada.

Les parets presenten unes cantonades
aixamfranades i són pintades de color teula.
Una motllura de guix pintada recorre tot el
sostre, a manera de fris. Als xamfrans hi ha
una decoració de flors i fulles, també de guix
pintat, entre les quals hi ha una bombeta. El
sostre està decorat amb una pintura mural on
s’hi veu representada una escena amb dos
personatges femenins, un dels quals està amb
el tors envoltat per una túnica blanca que
abraça l’altre personatge. Un putti els ofereix
una corona de flors. Al costat de les noies hi
ha representat un ancià alat que duu una
torxa encesa. L’ escena queda emmarcada al
capdamunt per unes garnaldes de flors
subjectades per putti. L’antic conservador del
museu, Jeroni Font, atribueix les pintures a
Pere Viver, executades durant la reforma de
1912.
La finestra queda protegida per un
cortinatge de color granat. Les portes són de
fusta, la que dóna a la sala de Juntes és
també vidriada, de dues fulles en vaivé.
És l’única sala que conté tot el mobiliari
original de 1912 (sofà, butaques, cadires i
taula, amb el mateix entapissat). El piano va
ser una donació posterior. La funció de la sala
era d’una saleta d’estar des d’on es podia
controlar el moviment del carrer. A Terrassa,
aquesta saleta oberta al carrer rep la
denominació popular de “quarto de la reixa”.
0.3

SALA DE JUNTES

És un espai quadrat al qual s’accedeix del de
la cambra de la reixa i dóna entrada al
despatx (0.4). Una finestra s’obre al carrer
Fontvella. El paviment és també de hidràulic i
forma una catifa central amb motius florals i
geomètrics de color vermell, verd ocre i teula.
La catifa està emmarcada per sanefes vegetals
i geomètriques de colors grocs, verd i vermells.
Aquest
mosaic
va
ser
dissenyat
per
l’arquitecte Josep Font i Gumà. La sala
presenta un arrimador de fusta fins l’alçada de
la imposta per la porta d’accés. Per damunt
d’aquest, la paret és entapissada amb la
mateixa tela que les cortines que cobreixen la
finestra, de color verd fosc. La part superior
de la paret i el sostre són pintats de color beix.
A la paret del cantó oest l’arrimador queda
interromput; la paret, blanca, queda tapada
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per un cortinatge de vellut granat. La porta
que comunica amb el despatx presenta un
vidre glaçat en el que hi ha gravat l’escut de
la família. Una taula gran, ovalada, i cadires
entapissades de vellut grana presideixen la
sala. Una gran làmpara d’aranya penja del
sostre.
Segons Jeroni Font, a partir de la
reforma de 1912, la sala es va convertir en el
despatx del Sr. Francesc Alegre Roig. Una
llibreria ocupava en aquell moment la part
que actualment es troba tapada pel
cortinatge, element que es va instal·lar
posteriorment al pis Fontanals.
0.4

DESPATX

És una sala petita, quadrangular, a la
qual s’hi accedeix a través de la sala de
juntes o bé del del hall (0.5). El paviment és
hidràulic format per una catifa central de
decoració floral de colors blau, gris i beix. No
presenta sòcol. Les parets són pintades de
color gris-verd i el sostre presenta una
senzilla cornisa que queda interrompuda pel
cantó oest. A la banda est hi ha un armari de
fusta encastat fins a mitja alçada, pintat igual
que les parets. La porta vidriada que dóna al
hall és acabada en arc escarser i és pintada
del mateix color que les parets. Al seu costat
hi ha una caixa de cabals, de fusta, pintada
de color verd fosc, que probablement fou
col·locada per la família Alegre. L’any 1912
era el despatx de l’administrador del Sr.
Alegre.
0.5

HALL

es recolzen en dues columnes i dos mitjos
pilars als murs nord i sud. Al cantó occidental
ha una sola columna exempta i dues pilastres
als extrems que sostenen dos arcs, una més
gran que l’altre perquè corona l’escala noble.
El tercer tram, el més occidental, queda dividit
per una sola arcada recolzada en un pilar
adossat al mur nord i amb dues columnetes
damunt d’un pedestal, dessota l’escala, a
l’altra banda, a migdia. El hall té tres sortides
a la galeria de vitralls, corresponents als tres
trams.
Tota la sala està pavimentada amb
lloses de marbre blanc disposades en punta,
originals de l’any 1912, i el sòcol és de fusta.
El sostre és fet amb un embigat i revoltons,
pintat de blanc i amb una decoració floral als
extrems, en relleu, de guix pintat de blanc
rivetejat en daurat. Cada dos revoltons hi ha
insertada una bombeta per il·luminar els
detalls decoratius d’aquest sostre. En el tram
de sota la volta de l’escala, el sostre forma
una corba amb una sanefa decorativa
geomètrica incisa.
Les columnes de separació dels espais
del hall s’aixequen damunt d’un estintolat per
sobre el qual hi ha una base motllurada de
marbre blanc. El fust, amb èntasi a la part
inferior, és de marbre de color teula on hi ha
una decoració incisa de flors i tiges fins a mitja
alçada. Els capitells que les coronen són
decorats amb motius florals que formen
volutes. Per damunt de l’àbac i entre volta i
volta, hi ha diferents decoracions esculpides.
Als murs del tram més oriental hi ha quatre
plafons de pintures murals sobre la tela
pintades per Pere Viver l’any 1913, on hi ha
representades escenes de paisatge.

S’hi accedeix des de el vestíbul (0.1).
A l’esquerra de l’entrada hi ha l’escala noble
que puja al primer pis.

La sala està moblada. Hi ha diverses
tauletes auxiliars, cadires de braços i una
banqueta, que van ser entapissades de nou
l’any 1992 a tapisseries Gancedo, imitant
l’estil antic. Bona part dels mobles formaven
part de la casa el 1912, d’altres van ser
donacions posteriors.

El hall en divideix en tres espais. La
zona central se separa dels laterals
mitjançant
l’obertura
d’arcs
carpanells
rebaixats sostinguts per columnes d’estil
modernista. A la banda oriental hi ha tres
arcs, el central més gran que els laterals, que

Més a l’oest hi ha un quart espai obert
al hall que dóna entrada al lavabo (0.6), al
menjador (0.7) i al despatx (0.4). Presenta el
mateix paviment de marbre amb un sòcol de
fusta damunt del qual hi ha una sanefa
pintada de motius florals i geomètrics de

És l’espai central de la casa, que distribueix
l’accés al primer pis i al pati. És un àmbit que
discorre horitzontalment el carrer Fontvella.
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colors vermell, groc i blau. Aquesta mateixa
decoració també es troba al sostre, en els
revoltons.
0.6

LAVABO

És un espai rectangular dividit en dos àmbits,
un per al lavabo rentamans i l’altre per als
wàters. Una porta de vidriera emplomada hi
dóna accés. Els vitralls són atribuïts a la firma
Maumejan. Cobreix l’espai en un sostre fals
també vidriat. Se sap que originàriament
(1912) un celobert deixava entrar llum al
lavabo. Cap a la banda sud, dues portes de
fusta pintades de blanc donen entrada als
lavabos de dones i homes. L’any 1992 aquest
espai es va enrajolar amb rajola blanca amb
la disposició dels rajols combinada de caixó i
de punta separades per impostes fetes de la
mateixa rajola. Es conserva de 1912 la pica
del lavabo, quan aquest tenia un sol wàter. El
segon es va construir també el 1992.

0.7

MENJADOR (sala d’actes socials)

És una sala rectangular localitzada a
l’ala oest de l’edifici. S’hi accedeix des del
vestíbul. Hi ha dues portes a banda i banda
del mur nord que donen entrada a la cuinatraster (0.8). El paviment és hidràulic, de la
casa E.Balaguer, forma grups de quatre
peces de color gris disposats en punta i
emmarcats per una línia de color gris més
fosc que es tanca amb una peça quadrada de
marbre blanc. El sòcol també és de mosaic. A
la part central hi ha una catifa vermella.
De les parets est i oest arrenquen
quatre arcs faixons que divideixen la sala en
cinc trams, els tres trams centrals contenen
els tres finestrals del mur est.
Tant el sostre com els arcs estan
revestits amb paper pintat: el sostre imita un
revestiment de delgues de fusta i els arcs
estan decorats amb una sanefa de ratlles de
color marró, vermell i beix. La resta de
paraments són pintats. A la
cornisa de
separació entre els murs i el sostre hi ha un
fris decorat amb motius florals amb els
mateixos tons. Els finestrals són tancats amb
vidres emplomats de colors amb motius
florals. Pertanyen a la reforma de 1912 i

segurament van ser executats per la firma
Maumejan, com els de la galeria i el lavabo.
La part central del llenç del mur oest
està decorat per una pintura a l’oli d’Alexandre
de Riquer, de l’any 1901, per sota de la qual
hui ha un arrimador de fusta. Es tracta d’una
pintura a llapis i aquarel·la sobre paper i de
mides 40x60cm. En aquesta obra hi ha
representades: l’agricultura (dones a la
recol·lecta de fruites i treball de la terra, amb
Sant Llorenç del Munt com a paisatge de fons);
la indústria (dones que treballes peces de roba)
i l’exportació (una barca de vela carregada
amb peces de roba).
Al mur nord hi ha una llar de foc falsa,
no te tiratge i és purament decorativa, de
pedra sorrenca grisa, a la campana de la qual
hi ha, en relleu, esculpit l’escut de la família.
Omplen la sala una gran taula de fusta,
al centre, amb 26 cadires al voltant, 2 cadires
de braços
17 cadires soltes. Del sostre
pengen tres llums d’araña del tipus holandès,
el del centre més gran que els altres dos, de
braços de bronze amb tulipes de vidre i
espelmes artificials.
Aquest espai va quedar mig construït
l’any 1912. l’any 1917 es va encarregar al
decorador Joan Pallarols un projecte de
decoració del menjador. La seva proposta
contemplava la construcció d’un sostre teginat
de fusta, un arrimador, també de fusta, i una
lar de foc, en un estil goticista. D’aquest
projecte només es va arribar a construir la llar
de foc, de la qual ja n’hem parlat abans.
Després de la Guerra Civil (1936-1939) es va
procedir a la pavimentació amb mosaic
hidràulic de tot el menjador, que fins
aleshores havia estat de terra, segons afirma l
decorador terrassenc Jeroni Font, que anys
després decoraria el menjador. A partir de
1973 es va acabar de decorar, incorporant la
taula de la Torre Salvans, els tres llums
provinents del Círcol Egarenc i el mural pintat
per Alexandre de Riquer,l procedent de
l’Institut Industrial de Terrassa.
Segons Jeroni Font, la sala havia estat
decorada amb objectes de cacera i s’utilitzava
per el s actes especials. Només funcionava
com a menjador en diades especials, com el
dia de Nadal, segons expliquen Mercè i M.
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Dolors Fontanals Sagrera, moment en que el
terra es cobria amb una gran catifa i el sostre
s’engalanava amb garnaldes vegetals.
0.8

CUINA (rebost i traster)

Es troba a l’extrem de l’ala oest de
l’edifici. És un espai rectangular que discorre
perpendicularment al menjador (0.7), al qual
s’ hi accedeix a través de les dues portes que
hi ha a banda i banda de la llar de foc, al mur
nord de l’espai interior.
La sala té una sortida al jardí, a la
testera de la façana de l’ala oest, i una altra a
la paret de ponent que dóna al pati petit. Una
finestra tripartida dóna llum pel cantó nord.
L’any 1973, es va pavimentar el terra amb
mosaic de color gris, el mateix amb què
s’havia pavimentat el menjador, que es
guardava emmagatzemat a la casa, en aquest
cas, però, sense cap mena d’emmarcament.
Les parets i el sostre d’aquest àmbit són
enguixats.
0.9

GALERIA AMB VIDRIERA (glorieta)

Espai rectangular paral·lel al hall,
alineat a l’eix de simetria de l’edifici, amb un
cos que sobresurt, a manera de tribuna.
Queda tancat, per la banda que dóna al jardí,
per una vidriera emplomada. S’hi accedeix
des de les tres obertures del hall, d’esquema
rectangular
vertical
amb
la
llinda
ornamentada amb relleus florals. Al brancals
hi ha columnetes adossades de base
estilitzada i estriada, amb capitells florals i
animals. Les portes presenten vidrieres i
muntants de fusta de caoba. A banda i banda
de la galeria (murs est i oest) s’hi obren dues
portes més que comuniquen amb les
respectives ales de l’edifici.
Presenta un paviment de marbre blanc
disposat en punta com el del hall. Tota la
galeria queda voltada per un arrimador fet de
tessel.les blanques i algun detall en verd. Al
cantó de la vidriera, l’arrimador presenta una
decoració vegetal geomètrica de flors i tiges
de colors verd, rosat i groc.
La tribuna te estructura metàl.lica
amb coberta plana de vitralls per l’interior i
protegida per una coberta de pavelló de vidre.
Els tancaments, tant de la tribuna com de la

galeria, són de vitrall emplomat modernista de
la casa Maumejan. Presenta una decoració de
faixes decorades. La primera faixa, a la part
superior, és estrellada; a sota, hi ha garnaldes
de fulles i fruites de colors vermell, verd i groc.
A continuació, seguint en sentit descendent,
dues filades de vidre de color groc conformen
la part central de la vidriera, i una altra a la
part inferior, que recolza sobre l’arrimador, en
el cas de la tribuna. Dues portes situades als
extrems de la vidriera donen sortida al pati.
Són de dues fulles i també amb vitralls, i
presenten la mateixa decoració que ta tribuna.
La part baixa de la porta és de ferro forjat. Els
vitralls restaurats l’any 1973.
0.10

SALA
AGUSTÍ
BARTRA
menjador de diari)

(antic

És una sala de planta quadrada que
dóna al carrer Fontvella. S’hi accedeix pel
passadís que dóna al corredor de servei. El
terra presenta un paviment hidràulic original
de 1912, amb enrajolat de caixó amb motius
florals i geomètrics de diferents colors formant
una catifa central. A l’entorn de la sala hi ha
un arrimador de fusta, a la part superior del
qual hi ha una franja amb petites obertures
cobertes amb vidre transparent que deixen
veure la paret pintada amb motius geomètrics
de color verd. La resta dels paraments són
pintats de color gris-verd; una cornisa simple
de cantonades aixamfranades els depara del
sostre. La finestra és de dues fulles, tancada
per dos porticons a l’interior i una persiana de
llibret a l’exterior. És pintada de color grisverdós. Una cortina de color verd tapa la
finestra. La porta d’entrada és corredissa, de
fusta i vidre, amb la part superior arrodonida.
Aquesta sala es va convertir en menjador diari
de la casa durant la reforma de 1912. En
l’actualitat conté la col·lecció d’Agustí Bartra.
0.11

PASSADÍS

S’hi accedeix des del vestíbul. Presenta
un paviment hidràulic de rajoles quadrades,
de color beix, en combinació amb petits
cairons de color verd. El sòcol és també de
rajola de color blau clar. Un armari encastat
ocupa la paret nord. Al mur sud hi ha la porta
d’accés a la sala Agustí Bartra. El sostre i la
resta de les parets estan pintats de color verdgris. Dues portes tanquen el passadís, la del
vestíbul i la del passadís de servei.
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0.12

PASSADÍS (passadís de servei)

0.16

El paviment del passadís és igual que
el que s’ha descrit abans. Les parets estan
pintades de color gris-verd. El sostre és de
revoltons. Dues portes de fusta pintades del
mateix color que les parets tanquen el
passadís.
0.13

SALETA (cosidoret)

És una sala quadrada a la qual s’hi
accedeix des del passadís i des de la galerís
emplomada, i condueix a la cuina. Presenta
paviment hidràulic com el del passadís. El
sòcol és de ceràmica marró. L’arrimador,
també és de ceràmica, és de rajoles de color
beix amb la part superior decorada amb
motius florals de colors blau turquesa, verd i
rosa; el coronament de l’arrimador és marró.
La resta de les parets estan pintades de color
beix. <el sostre és de revoltons, al centre del
qual hi ha un medalló decoratiu, de guix, des
d’on penja la làmpara.
0.14

SALA D’EXPOSICIONS (cuina)

Es tracta d’una sala en forma de L
invertida. Presenta un paviment de color blanc
col·locat el 1983. Les parets i el sostre estan
pintats de color blanc. Hi ha tres finestres a
l’ala nord i dues més al mur oest, revestides
amb unes cortines de color beix. En el mur
oest hi ha l’única porta que comunica amb el
pati. Es tracta d’una porta vidriada amb una
tarja rectangular a la part superior. Segons
Jeroni Font, aquest espai quedava dividit en
dos àmbits. El primer corresponia pròpiament
a la cuina, equipada amb cuina econòmica,
aigüeres i llar de foc adossats al mur oest. El
segon, feia funcions de planxador i safareig.

PASSADÍS (passadís de servei)

Passadís que condueix a la cuina (0.16)
i on hi ha una escala interior que mena el
soterrani. Presenta un paviment de color
blanc, col·locat el 1983. A la paret est hi ha
un arrimador ceràmic, amb el sòcol de dues
filades de rajola blau turquesa, la part central
de la rajola blanca i la part superior amb una
decoració floral del mateix color blau i lila. Al
mur oest s’hi obre una arcada que comunica
el passadís amb una escala interior. Una
cortina de granat penja de l’arcada. Aquesta
mateixa paret presenta un sòcol de fusta.
0.15 ESCALA
servei)

INTERIOR

(escala

de

Escala que conduïa al pis superior i
que constitueix l’únic accés actual al soterrani.
Escala de dues vingudes amb arrambador de
ferro i passamà de fusta. És coberta per un
enteixinat de guix de cassetons decorats amb
motius florals. Actualment, la porta que
comunicava amb el pis superior està tapiada
per un envà de fusta folrat amb tela de sac.
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DESCRIPCIÓ INTERIOR DE LA CASA
L’interior de l’edifici, en la planta primer pis,
està distribuït de la següent manera:
(En majúscula consten les denominacions
actuals, en minúscula i entre parèntesis les
funcions originals del segle XVIII o principis
del XX [1912])

PLANTA PRIMER PIS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

ESCALA NOBLE
PASSADÍS
SALA HERNÁN CORTÉS (s.XVIII)
SALA FÈLIX MESTRES
SALA SALVANS (s.XVIII)
SALA DEL JUDICI DE SALOMÓ (s.XVIII)
SALA BALTASAR RAGÓN
RECAMBRÓ
SALA LAUREÀ BARRAU
PASSADÍS
ESCALA INTERIOR (0.15)
SALA MATEU AVELLANEDA
ESCALA
PASSADÍS
LAVABO
SALA FERRAN CANYAMERES (habitació
1912)
SALA MARTINEZ LOZANO (habitació
1912)
WC (wc 1912)
SALA BACA FLOR (dormitori 1912)
SALA NUMISMÀTICA (dormitori 1912)
BALCÓ
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1.1

ESCALA NOBLE (escala noble)

És l’escala que condueix des del hall al
primer pis de l’edifici. És de dos trams a
escaire i de fusta de caoba. La barana, també
de fusta, és formada per un passamà de línia
ondulada i barrots de secció quadrada, que
daurat i flors de ferro forjat. Hi ha també,
una decoració floral igualment de metall
daurat a l’angle que forma l’esglaó amb el llit
de l’escala. L’entornpeu també és de fusta. Al
centre de l’escala s’estén una catifa de roba
collada amb barres metàl·liques daurades.
El buc de l’escala presenta, a nivell de
la planta noble, tres finestrals als murs nord,
est i oest, cadascun dividit per columnetes de
fust estilitzat i capitell decorat amb formes
vegetals, tancats per vidres emplomats en els
quals s’hi presenten diferents escuts. Les
llindes i els ampits són de pedra. A la part
superior dels finestrals hi ha pintures sobre
tela. El mur sud és tot d’obra amb un estucat
que imita carreus i a la part superior hi ha
també una gran pintura sobre tela. Totes
aquestes pintures són obra de Joaquim
Vancells, encarregades expressament durant
la reforma de 1912. La pintura principal, la
del mur sud, presenta les altures de Rubió –
com a homenatge a Joaquim de Sagrera i
Domènech-, i les tres pintures més petites
representen tres masos propietat de la
família Alegre. Hi ha també una placa
commemorativa de Joaquim Sagrera que
havia estat a la façana del carrer Fontvella i
es va col·locar a l’escala el 1973. L’escala és
coberta amb un badalot de vidres emplomats
on s’hi representa l’escut de la família.
1.2

PASSADÍS

És un espai rectangular que actua de
distribuïdor de les sales d’aquesta planta;
l’escala noble n’ocupa una part. L’extrem oest
comunica amb l’ala de ponent, la part central
dóna a l’escala noble i l’extrem comunica
amb les sales del segle XVIII i la zona de
servei. La part central queda il·luminada per
una porta vidriera que s’obre a la terrassa de
la façana del jardí. El paviment és de marbre,
les parets estan pintades de color verd clar
amb el sòcol més fosc i el sostre presenta
una cornisa motllurada i decorada amb flors
rivetejades en daurat.

Entre la caixa d’escala i el mur exterior
de l’edifici es forma un arc que obre l’extrem
est d’aquesta sala, que s’il·lumina per una
finestra vidriera de fusta. Presenta el mateix
paviment de marbre, el mateix color de parets
i sòcol, però la cornisa del sostre és simple i
sense decorar. Una cortina separa els dos
espais. Una porta de fusta de dues fulles
comunica amb la sala Martínez Lozano. (1.17).
Una altra porta de fusta, més petita,
emplafonada i pintada de color marró, dóna
accés a la sala Hernán Cortés.
L’extrem més occidental presenta el
mateix paviment i color de parets i sòcol que
la resta, exceptuant la paret que toca amb la
sala Salvans (1.15), que està folrada amb tela
de sac i té sòcol de fusta. Una escala recta de
marbre amb barana de barrots de ferro i
motius vegetals i amb el passamà daurat,
salva la diferència d’alçada de l’ala oest. A peu
d’escala, al mur oest, hi ha una porta de fusta
en arc rodó que comunica amb un antic lavabo
del que encara es poden observar les
empremtes de la pica i el mirall a la paret. Es
conserva, també, el vidriat que dóna llum al
lavabo del pis inferior. El 1912 formava part
d’un celobert que arribava fins el pis superior.
Aquest espai, actualment, és en desús. Des
del cantó est del distribuïdor es dóna entrada
a la sala Hernan Cortés i a la sala Ragón; i pel
cantó oest, a l’ala dels antics dormitoris.
El banc, les cadires i el moble que es
van col·locar al passadís a partir de 1973 i que
abans eren del “dormitori del bisbe” (sala
Salvans 1.15), tenen el mateix entapissat que
els cortinatges de la sala.
1.3

SALA HERNÁN CORTÉS

És una sala rectangular amb un balcó
gran que dóna al carrer Fontvella. Té quatre
portes situades als extrems dels murs est i
oest, que comuniquen amb les altres sales del
segle XVIII. Presenta un paviment de parquet
de motius geomètrics col·locats durant la
reforma de 1912. Una catifa ocupa la part
central de la sala. Les parets estan decorades
amb elements arquitectònics pintats. Les
portes queden emmarcades per columnes
clàssiques que aguanten un arquitrau amb fris
decorat amb medallons entre garlandes.
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L'arrimador, també pintat, simula les aigües
del marbre en tons marrons. Als extrems i a
la part central dels murs, en els llenços que
queden entre les columnes, hi ha plafons
pintats
amb
escenes
figuratives
que
representen la conquesta d'Hernan Cortés.
Cada escena es tanca amb un marc pintat en
perspectiva. Les pintures ressalten sobre un
fons verd clar. A sota de cada pintura hi ha
escrita una llegenda:
Pintura n°1: "Nombra Diego Velázquez a
Hernan Cortés General de la armada y éste lo
acepta"
Pintura n°2: "Pelean los españoles con un
exército poderoso de los indios de Tabasco y
su comarca y quede por Hernan Cortés una
completa victoria"
Pintura n°3: "Nombra Diego Velázquez a
Hernan Cortés General de la armada y éste lo
acepta"
Pintura n°4: "Concede Hernan Cortés la paz
que le pide el Senado de Tlascala"
Pintura n°5: "La paz a la instancia de la
República de Tlascala executa a Hernan
Cortés su marcha y hace su entrada en
aquella populosa ciudad"
Pintura n°6: "Motezuma declara a Carlos V
legítimo sucesor del Imperio Mexicano"
El sostre es troba també decorat amb
pintures murals al tremp sobre tela clavades
a la fusta de les bigues. Destaca el medalló
central on es representa la figura del déu
Mart i la deessa Ceres. Les pintures d'aquesta
sala són atribuïdes a Josep Arrau Estrada.
Dues làmpares de llàgrimes pengen del sostre.
Les portes són rectangulars, emplafonades i
pintades amb diferents tons de verd. El balcó,
protegit amb cortinatges, és tripartit i
correspon a l'eix central de la façana del
carrer Fontvella.
El mobiliari que conte aquesta sala
prové de la Casa Alegre del carrer del Nord.

1.4

SALA FÈLIX MESTRES

És una sala lleugerament rectangular
amb una finestra-balcó al carrer Fontvella. S'hi
té accés des de la sala anterior (1.3) i dóna
pas a la sala Salvans (1.5). Té les parets més
gruixudes que la resta de les estances del
segle XVIII i presenta les cantonades
aixamfranades. Com l'estança anterior, el
paviment és de parquet i es va col·locar a la
mateixa època. Els murs presenten plafons
pintats de color marró clar, la resta de les
parets i el sostre són de color crema i el sòcol
és marró fosc. Hi ha una cornisa motllurada
amb decoració floral. El sostre està pintat amb
escenes de putti desfent un llac, decoració
atribuïda al pintor Tolosa. Les portes son
rectangulars, de fusta i emplafonades, amb la
cara interior pintada de marró clar i l'exterior
de tons verds.
1.5

SALA SALVANS

Sala rectangular amb una finestra
balconera que s'obre al carrer Fontvella. S'hi
accedeix des de la sala Fèlix Mestres (1.4). Té
un paviment de parquet i sòcol de fusta. Els
murs presenten una composició ornamental
semblant a la de la sala Hernan Cortés (1.4). A
la part baixa hi ha un arrimador pintat imitant
el marbre, a sobre hi ha uns plafons
entapissats amb tela de sac que substitueixen
les escenes figuratives que es van perdre
durant la Guerra del Francès (1808-1814). En
un primer moment, el 1912, aquests espais es
van revestir amb paper pintat fins que s'hi van
instal·lar les vitrines de la col·lecció Salvans.
Segons Jeroni Font, fins l'any 1974 es van
conservar alguns d'aquests plafons del segle
XVIII a la masia de Can Palet d'Ullastreill,
propietat de la família. Les úniques escenes
que es conserven són les de la visitació
d'lsabel i la mort de la Verge Maria. El sostre
és pintat amb diferents plafons i garlandes.
Separa els murs del sostre una cornisa
motllurada, pintada i rivetejada en daurat.
Enfront de la porta d’ingrés hi havia hagut una
porta que comunicava amb Tactual casa del
sastre Labdria que, segons Jeroni Font,
contenia les sales més modestes de la casa
pairal del segle XVIII. Hi havia una altra porta
ubicada a l'extrem oest del mur nord que
comunicava amb el petit lavabo amb celobert,
del qual avui en queden només les empremtes.
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1.6

SALA DEL JUDICI DE SALOMÓ

És una sala rectangular amb una
finestra-balcó que obre al carrer Fontvella.
S'hi accedeix des de la sala-distribuïdor
Hernan Cortés (1.3). Té el mateix paviment
de parquet que les sales anteriors. Les parets
estan decorades amb pintures murals al
tremp amb una distribució semblant a les de
la sala Hernan Cortés (1.4). Un arrimador que
simula les aigües del marbre, a la part baixa;
la part central és ocupada per plafons,
enquadrats per un marc que fa perspectiva,
en els quals hi ha escenes figuratives que
representen el Judici de Salomó. Les pintures
ressalten sobre uns tons verd i, per la part
superior, tapant part del marc del quadre, hi
ha una draperia que forma garlandes.
El mur est té dos plafons en els quals,
a la part inferior, s'hi llegeix:
Pintura núm. 1: "Sentencia sabiamente
Salomons el pleito de dos mugeres que
sostenían ser hijo suyo un mismo niño".
Pintura núm. 2: "Salomón pide a Dios
sabidura, y el señor se la concede superior a
todos los hombres".
Entre aquestes dues pintures hi ha,
també pintada i en perspectiva, una fornícula
amb la representació d'un personatge vestit
amb una túnica que aixeca el braç dret i a la
mà duu una llança.
A la paret oest hi ha dues escenes més
de Salomó:
Pintura núm. 3: " Logra Salomón ver colocada
en el templo el area del señor".
Pintura núm. 4: "La reina de Saba".
La paret nord està decorada amb una
arcada central de fusta adossada a la paret,
amb els carcanyols decorats. Segurament,
quan la cambra va funcionar com a alcova,
aquesta arcada era oberta i donava al
recambró que queda al darrere. La paret sud
és ocupada per la finestra, coberta amb un
cortinatge als costats del qual també hi ha un
plafó pintat. Una sanefa decorativa de motius
florals i vegetals recorre en fris la part
superior de les parets. El sostre també és

pintat amb diferents plafons i medallons a les
cantonades. A la part central hi penja una
làmpara de llàgrimes. La porta és rectangular
emplafonada i pintada amb diferents tons de
verd.
Aquesta sala va mantenir el seu ús com
a dormitori fins que la casa es va convertir en
museu. El mobiliari és original d'aquesta casa
però no es pot assegurar que hagués
pertangut a aquesta estança. Compta també
amb una vitrina col·locada a la paret nord, que
va ser cedida per la família Badia.
1.7

SALA BALTASAR RAGÓN

Espai quadrangular al qual s'accedeix
des del passadís (1.2) i des del recambró (1.8).
Aquesta sala té una altra porta que duu a la
sala Laureà Barrau i obre a l'ala est de l'edifici.
Presenta una porta al mur nord que dona
sortida a la terrassa, damunt de la galeria, de
la façana del jardí.
Presenta un paviment hidràulic de
rajoles de color beix combinades amb petits
cairons de color verd. Les parets són pintades
de color verd clar i una cornisa simple les
ressegueix a una alçada considerable. La resta
de les parets i del sostre son pintats d'un verd
encara més pàl·lid. La porta que comunica
amb el recambró (1.8) és rectangular i amb
vidriera amb els muntants pintats de verd clar.
1.8

RECAMBRO

Espai rectangular al qual s'accedeix des
de la sala Baltasar Ragón, des de la sala
Hernan Cortés i des d'un accés independent a
l'exterior per l'escala del carrer Fontvella
numero 31.
El paviment de la sala és de marbre i
les parets estan pintades de color verd clar. A
la paret sud s'hi pot observar una esquerda
que ressegueix el possible arc que comunicava
amb l’habitació 1.6. La porta del mur est va
ser oberta durant la Guerra Civil de 1936-1939
per comunicar amb el pis Fontanals sense
haver de sortir al carrer. És una porta
rectangular de fusta acabada en arc rebaixat.
La porta que comunica amb la sala Hernan
Cortés (1.3) és de la mateixa tipologia que
totes les d'aquesta sala. Com a mobiliari
compta amb una calaixera i un oratori.
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1.9

SALA LAUREÀ BARRAU

Espai rectangular al qual es té accés
des de la sala Baltasar Ragón (1.7) i
comunica amb el passadís de servei. A través
d'una porta es surt a la terrassa. Presenta un
paviment hidràulic com el de la sala Baltasar
Ragón i un sòcol de fusta. Les parets estan
pintades de color verd clar i el sostre de
revoltons està pintat de blanc.
1.10

PASSADÍS

Passadís que comunica amb la sala
Mateu Avellaneda (1.12) i amb l'escala (1.11).
Presenta un paviment de rajola amb el sòcol
de fusta. El mur oest està revestit de fusta
entapissada i té una obertura tapiada que
correspon
a
la
primitiva
porta
que
comunicava amb l'escala interior de servei. Té
un sostre fals amb estructura de fusta i
plafons
translúcids
que
permeten
la
il·luminació del passadís.
1.12

SALA MATEU AVELLANEDA

Té forma de L invertida i un únic accés
des del passadís. L'espai queda il·luminat per
quatre finestres que donen a la façana nord i
dues més a l'oest. Té un paviment de cairons
i sòcol de fusta. Les parets estan
entapissades fins quasi a tocar del sostre. El
sostre és de revoltons i pintat de blanc, al cos
més meridional es troben col·locats en
paral·lel a la línia de façana, i de manera
transversal al cos més septentrional. El 1912
la sala es trobava dividida per envans que
separaven les diferents habitacions de servei.
Avui encara es veuen les empremtes a terra.
Va ser adaptada com a sala d'exposicions el
1983 i des d'aleshores conté la col·lecció de
Mateu Avellaneda.
1.14

PASSADIS

Actua com a distribuïdor de les
habitacions. S'hi accedeix per l'escala 1.13.
Aquest espai, que discorre paral·lel a l'ala de
l'edifici, es divideix en tres àmbits: un
rebedor quadrangular a l’inici i al final del
passadís i una part central més estreta.
El paviment que hi ha al primer tram
és de marbre, amb el sòcol pintat de verd,
lleugerament més fosc que les parets i el

sostre. El pany de la paret nord està cobert
amb un mirall. A la paret est hi ha la porta que
obre al lavabo (1.15). Al mur oest hi ha una
finestra festejador d'esquema rectangular
vertical acabat en arc rebaixat i recobert amb
tessel·les de ceràmica, mosaic de color blanc
amb una sanefa decorativa amb motius
vegetals de flors i fulles a tot el voltant de l'arc
i de la finestra, de colors verd, groc i turquesa.
El passadís pròpiament dit compta amb una
finestra festejador com l'anterior, un paviment
hidràulic de rajoles de color beix en
combinació amb verds, de la casa Escofet, un
sòcol de ceràmica de color turquesa i les
parets de color verd clar.
A la paret est s'obren dues portes
rectangulars de fusta que donen a les sales
Ferran Canyameres (1.16) i Martínez Lozano
(1.17).
Al capdamunt del passadís hi ha l'altre
rebedor de planta quadrangular amb una
finestra festejador, al mur oest, com les que ja
s'han descrit, amb el mateix paviment, sòcol i
parets que la part central del passadís. Al mur
est s'hi obre una porta que dóna a un bany
complet (1.18), i al mur nord dues portes més
comuniquen amb les sales Baca Flor (1.19) i la
numismàtica (1.20).
1.15

LAVABO

Espai lleugerament rectangular que va
ser construït el 1912. Una finestra de porticons
de fusta dóna al jardí. El paviment és hidràulic,
fet de rajoles quadrades de color beix en
combinació amb petits cairons de color rosa.
Presenta un arrimador de ceràmica compost
pel sòcol de rajoles de color rosa, un enrajolat
vuitavat de color beix combinat amb petits
cairons de color rosa, i una sanefa a la part
superior, de la mateixa rajola rosa disposada
de manera romboïdal. La resta de les parets
estan pintades de color verd clar. Al mur nord
hi ha un armari encastat, de fusta pintada del
mateix color que la finestra i les parets. Al mur
sud hi ha un lavabo modernista, format per
una taula rectangular de marbre vinçat de
color beix, on hi ha inserida la pica, que
s'encasta a la paret i recolza per la part de
davant sobre quatre potes de metall
tornejades. A la part frontal de la taula, als dos
extrems del moble, hi ha un calaix, — també
de marbre, amb un agafador de metall. A
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banda i banda del lavabo hi ha dos tovallolers
encastats al mateix moble, que fan joc amb
els agafadors -" dels calaixos i la resta de
peces ornamentals metàl·liques. A la paret
frontal hi ha encastat un marbre idèntic que
el de la taula que conte el mirall, dos
prestatges de vidre, a cada banda, subjectats
per suports metàl·lics, i tres peces, també
metàl·liques, per al sabó, les esponges i les
pintes. A la part superior, a cada costat del
mirall hi ha un llum de metall, del mateix estil
que i fa resta de complements, de tres braços,
amb pàmpols de llàgrimes de vidre.
1.16 SALA
FERRAN
(habitació 1912)

El paviment és de rajoles hidràuliques
de color beix i verd.

CANYAMERES

Espai
rectangular
que
discorre
perpendicular al passadís (1.14) al qual s'hi
accedeix a través d'una porta de dues fulles.
Una finestra balconera de vidriera tancada
per porticons corredissos, situada al mur est,
dóna llum a la sala. La cambra està
pavimentada amb parquet en forma d'espiga,
el sòcol està pintat de color verd igual que les
parets, que són d'un to més clar. Una cornisa
les separa del sostre blanc. El 1912
funcionava com a dormitori. Actualment,
conte la col·lecció de Ferran Canyameres.
1.17 SALA
MARTINEZ
(habitació 1912)

LOZANO

Espai rectangular que discorre paral·lel
al passadís (1.14), al qual s'accedeix a través
d'una porta de dues fulles. Té una obertura al
mur est que dóna al jardí. És una finestra
balconera corredissa, de fusta pintada de
verd-gris,
amb
porticons
igualment
corredissos.
Presenta un paviment de parquet de
marqueteria. El sòcol es de color verd-gris,
més pujat que el de les parets. Una motllura
simple les separa del segon pis (Fontanals).
1.18

WC. (wc 1912)

Espai rectangular al qual s’accedeix del
passadís (1.14) a través d’una porta d’una
sola fulla. Una sola finestra corredissa
d’esquema rectangular al mur est li dóna llum.
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DESCRIPCIÓ INTERIOR DE LA CASA
L’interior de l’edifici, en el segon pis
(Fontanals), està distribuït de la següent
manera:
(En majúscula consten les denominacions
actuals, en minúscula i entre parèntesis les
funcions originals del segle XVIII o principis
del XX [1912])

SEGON PIS (Fontanals)
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23

ESCALA REPLÀ
HABITACIÓ ENTRADA
DISTRIBUÏDOR
LAVABO
HABITACIÓ
MENJADOR-SALETA
VESTÍBUL
HABITACIÓ
MENJADOR JATDÍ
OFFICE
CUINA
PASSADÍS
ESCALA
PATI DE LLUMS
MENJADOR
ESCALA
PASSADÍS
HABITACIÓ NEN
HABITACIÓ NENA
LAVABO
HABITACIÓ MATRIMONI
HABITACIÓ DE SERVEI
GOLFES
TERRAT
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2.0

ESCALA REPLÀ

Escala construïda el 1983 per Baca
Pericot. És una escala recta de marbre amb
passamà de fusts encastat a la paret. Dóna
accés al pis Fontanals des del primer pis de la
casa.
2.1

HABITACIÓ ENTRADA

Espai que actualment fa d'entrada al
pis, però que originàriament havia estat
l’habitació del matrimoni Fontanals Alegre. És
rectangular i es divideix en dos espais
separats per una arcada de fusta ribetejada i
pintada.
El primer espai que es troba presenta
paviment és de parquet i les parets estan
pintades de color beix. Hi ha una finestra
d'esquema rectangular que dóna al carrera
Fontvella. Sota la finestra hi ha un moble baix,
de fusta, que ressegueix tot el pany de paret.
En el seu interior s'hi troba un radiador de
distribuïdor, està emmarcada per una
motllura de fusta pintada de beix i ribetejada
en daurat, igual que l’arc de divisió de la sala.
La porta és d'una sola fulla dividida en vuit
quarterons de vidre -tapats per una cortinetaamb la tarja de ventall dividida en quarterons
triangulars. El pany és daurat i motllurat amb
maneta.
2.2

DISTRIBUÏDOR

l'entrada i el sòcol, de fusta. Les parets
estan pintades de color beix-verd. El sostre és
d'encanyissat pintat del mateix color que les
parets i amb cornisa perimètrica. Hi ha una
finestra a la part alta del mur nord que hi
dóna llum. Al sostre hi ha un plafó amb
làmpara de llàgrimes de vidre. Des d'aquest
distribuïdor s'accedeix al lavabo (2.3), a una
habitació (2.4), a la sala-menjador (2.5) i,
mitjançant unes escales que salven un
desnivell, a l'ala oest de l'edifici.
2.3

LAVABO

Espai lleugerament rectangular amb
una finestra que dona al carrer Fontvella i una
porta d’accés des del distribuïdor, igual que la
de l’habitació d'entrada. En un origen havia
estat l’habitació del fill del matrimoni
Fontanals, Joan. El paviment es de parquet

com el de l'entrada, però en molt mal estat de
conservació. Les parets estan pintades de color
beix. El sòcol és de fusta pintada com les
parets. A la paret oest hi ha un armari
encastat, una part fa la funció pròpiament
d'armari (de quatre fulles) i l'altra, tancat amb
una cortina, amaga un vàter. Hi ha un finestral
tancat amb una persiana enrotllable i cobert
amb un cortinatge. Hi ha una pica semblant a
la del pis de baix, d'estil modernista, de
marbre beix amb dos calaixos a davant i un
agafador d'anella. Es un conjunt mes auster,
sense sòcol de marbre ni làmpares. Sota la
finestra hi ha un radiador tancat per un armari
baix de fusta amb les portes enreixades, pintat
com la resta de l'habitació.
2.4

HABITACIÓ

És un espai rectangular amb dues
finestres al carrer Fontvella. Havia estat
l'habitació de les dues filles del matrimoni
Fontanals. El paviment es de parquet i el sòcol,
de fusta. Les parets estan arrebossades i
pintades de color verd clar i el sostre presenta
una motllura daurada. La porta d'accés es
d'igual factura que la de l’habitació d'entrada
però mes estreta i per la part interior està
pintada de verd, del mateix to que les parets.
Hi ha dues finestres emmarcades per un
bastiment de fusta verda i rivetejat amb una
decoració motllurada daurada, geomètrica i
floral, mes rica a les cantonades i al centre
dels brancals. Sota la finestra mes oriental, hi
ha un armari baix de fusta tancat amb dues
portelles de gelosia metàl·lica que amaga un
radiador. El moble continua fins a l'altra banda
amb un simple prestatge.
2.5

SALA-MENJADOR

Espai dividit en dos àmbits: menjador i
sala, separats per un arc pla. La saleta es un
espai rectangular amb una obertura al cantó
mes septentrional que dona llum a l'estança i
comunica amb el menjador de diari (2.8). El
paviment és de parquet com el del distribuïdor
i el sòcol és de fusta. Les parets són pintades
de color verd gris. El sostre, del mateix color,
presenta una motllura simple. A aquest espai
s'hi accedeix des del vestíbul, a través d'una
porta de fusta de quatre fulles (dues de
laterals, mes estretes i fixes), el centre de les
quals és vidriat i cobert per una cortina de
color ocre. L'agafador és de nansa daurat.
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Hi ha una porta d'igual factura, una mica més
estreta, a la banda oposada que comunica
amb el distribuïdor de les habitacions. L'arc
de separació dels dos àmbits és recte, decorat
amb dues cartel·les als angles. Aquestes
presenten una decoració floral acabada en
volutes a la part superior, rivetejades en
daurat. Tota l'arcada presenta un cortinatge
de vellut de color granat.
El menjador, quadrat, presenta dues finestres
que donen al carrer Fontvella. El paviment és
de parquet com el de la saleta. La part
inferior de les parets està enguixada i s'hi
poden veure les empremtes d'un arrimador
part superior es entapissada amb domàs de
color granat per damunt del qual hi ha un fris
decorat en relleu -amb motius vegetals i rosat.
Una simple motllura daurada separa la paret
del sostre, pintats ambdós de color gris-teula.
Les finestres són d'esquema rectangular
vertical. Sota la central hi ha un radiador amb
una repisa de fusta a sobre.
2.6 VESTÍBUL
Entrada original de la vivenda, a la
qual s'accedia des de la segona porta de la
façana de carrer Fontvella. Es tracta d'un
espai rectangular que serveix de distribuïdor
a tres estances: la saleta-menjador, el
despatx i un segon menjador que es troba a
un nivell més elevat. El paviment d'aquest
àmbit és de parquet igual al de les estances
contigües i el sòcol és de fusta. Els murs
estan pintats amb un to marro clar i el sostre,
separat per una cornisa, de color blanc.
Damunt dels travessers de les dues portes
d'accés a l'esmentat menjador-saleta i al
despatx, s'hi troba, a manera de tarja de
ventall, una decoració esculpida en alt relleu
de guix rivetejat en daurat, on s'hi representa
un gerro central que s'assenta sobre una
peanya que es perllonga amb unes volutes als
extrems. Del gerro sobresurt una decoració
floral que penja lateralment formant unes
garlandes.
El mur nord és obert amb dues
arcades que donen al menjador de diari, que
es troba a un nivell superior a la resta de les
estances descrites anteriorment. A aquest s'hi
accedeix mitjançant una escala recta de vuit
graons i arrambador amb passamà i balustres
de fusta, com els graons, el pilar d’arrencada
i l'arrimador que recobreix la part inferior dels

pilars de les arcades. A la contrapetja de cada
graó és conserven les dues anelles que
subjectaven la barra per fixar una catifa
central. Al costat de la porta d'entrada a la
vivenda es conserva un moble original que
allotja, a la part inferior, un radiador protegit
amb una gelosia de ferro. A sobre, formant
part del mateix moble, hi ha una petita vitrina
amb portes de vidre cobertes amb una cortina
que fa joc amb les portes del salo-menjador. A
banda i banda hi ha dos plafons de la mateixa
fusta amb dos penjadors de llautó.
2.7 DESPATX
Espai rectangular amb un accés des del
vestíbul d'entrada i tres finestres que s'obren
al carrer de la Fontvella. També té paviment
de parquet. Les parets són pintades formant
uns plafons de color granat emmarcats per
una sanefa llisa de color beix. A banda i banda
de cada plafó, hi ha una nova sanefa floral
pintada que surt d'uns gerros. Una cornisa
daurada separa les parets del sostre que està
pintat de color beix i emmarcat en daurat. Les
finestres són d'esquema rectangular vertical
vidriades; a la part inferior hi ha un moble
amb el centre enreixat on hi ha també la
calefacció.
2.8 MENJADOR DE DIARI
A partir d'aquesta estança, la resta
d'espais queden elevats respecte a les sales ja
descrites. Es tracta d'un espai quadrangular
amb un accés des del vestíbul.
Dues portes comuniquen amb la sala
següent (2.9) i una tercera dóna accés al
terrat. La sala s'il·lumina per mitjà de dues
finestres que obren a la façana del jardí. Una
porta de fusta comunica amb la terrassa de
l'ala est. Presenta un paviment hidràulic que
conforma una mena de catifa central de colors
grocs i ocres, voltada per rajola de color més
clar. El sòcol és de fusta. Avui, les parets es
troben cobertes amb un paper pintat que
presenta un estampat floral amb els mateixos
tons que el terra. Aquest paper no és l'original.
El sostre està format per un fals sostre de
plafons de guix. Al cantó sud s'hi obren tres
arcs escarsers: el central serveix d'entrada i
els laterals obren al vestíbul i al saló-menjador,
respectivament. Una baraneta de fusta que
segueix l'estil de l'arrambador de l'escala,
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tanca els arcs per la part inferior. Tant els
fusts dels dos pilars com els de les dues
pilastres es destaquen amb un arrimador de
superior. A nivell de les impostes hi ha una
barra de ferro d'on pengen, mitjançant unes
anelles, unes cortines de vellut de color de
teula que tampoc són les originals.
2.9
HABITACIÓ
MALALTS/OFFICE

DELS

Sala rectangular amb accés des del
menjador de diari. Comunica amb la cuina
(2.10). Hi ha tres finestres que obren a la
façana del jardí. Presenta un paviment
hidràulic de rajoles de color beix i sòcol de
fusta. Les parets i el sostre estan pintats de
color beix.
2.10

CUINA

Espai
rectangular
que
discorre
horitzontal a la façana del jardí. S'hi accedeix
des de l'office i comunica, a través d'un
passadís, amb l'ala oest de l'edifici. Queda
Presenta un paviment hidràulic de la casa
Escofet compost de rajoles de color blanc en
combinació amb d'altres, més petites, de
color blau, No hi ha sòcol. Les parets es
troben recobertes, fins a mitja alçada, per
rajoles de color blanc. La part superior esta
pintada de color d'ivori. A la paret sud es
conserva un armari encastat de fusta, pintat
de blanc. A continuació discorre un pedrís on
hi ha l'aigüera i un buit per als fogons, per
damunt dels quals hi ha una campana d'obra
pintada com les parets i enrajolada de negre
a l'interior. Es conserva el calentador i la
resta d’instal·lacions de l'aigua. Un senzill
llum blanc penja del sostre.
2.11

PASSADÍS

Un corredor en forma de L condueix al
Està il·luminat per dues finestres que donen
al pati. Les parets son pintades de color
d'ivori. A la paret sud hi ha un armari
encastat de fusta, pintat de blanc. Al final del
corredor una porta de vaivé dona accés a l'ala
nova d'aquesta planta. Presents uns poms de
metall argentat i a mitja alçada té una
obertura de forma rectangular apaïsada amb
un vidre gravat a l’àcid amb un doble
requadre rectangular transparent. Té un

agafador de metall argentat de nansa del
mateix estil que els dels armaris del passadís.
2.12

ESCALA

Escala recta que parteix del passadísdistribuïdor (2.2), que salva el desnivell de les
estances de l'ala oest mitjançant set graons de
fusta. Els dos graons d'arrencada són
arrodonits a l'extrem del cantó est i presenten
major amplària que la resta. Sobre del tercer
graó s'aixeca un primer marc de fusta. Hi ha
un passamà de fusta al canto oest, engalzat al
mur. Els murs estan pintats de color beix-verd
i el sostre es resseguit per una motllura de
color més clar. Al centre, un plafó de metall
negre il·lumina aquesta entrada. Aquest espai
té dues portes: una, que dóna accés a l'ala
oest, i l'altra, a un celobert. La porta d'accés a
aquesta ala és de fusta amb plafons de vidre
gravat a l'àcid, amb el mateix disseny que la
porta del corredor, que hem descrit abans.
L'agafador es de nansa vertical de metall
argentat.
2.13

CELOBERT

Espai quadrangular amb el paviment de
rajoles entre les quals s'intercalen unes
claraboies de vidre trepitjables que donen llum
a l'escala noble del pis principal. L'espai es
troba tancat per una coberta amb plafons de
vidre, protegida exteriorment per un reixat
metàl·lic. Les parets estan arrebossades i amb
restes de pintura de color blanc. Dues finestres
obren a aquest pati i il·luminen el distribuïdor i
l'office. La porta d'aquest pati es semblant a la
resta de les d'aquest sector però, en aquest
cas, és corredissa.
2.14

MENJADOR

Espai rectangular al qual s'accedeix a
través de l'escala 2.12. Una segona porta el
comunica amb el passadís-distribuïdor de les
habitacions.
La sala està pavimentada amb parquet. Les
parets són de color blanc com el sostre. Al
cantó de ponent s'hi troba una única finestra
d'esquema
rectangular,
distribuïda
verticalment amb tres plafons de vidre,
decorats amb escenes paisatgístiques amb
grisos i ocres, dissenyats per l'arquitecte
Escudé, igual que la llar de foc i l'escala de la
mateixa estança que puja a l'antiga habitació
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del servei. Es tracta d'una escala recta (2.15)
d'obra, amb els graons de marbre beix i
l'entornpeu de marbre negre, com el sòcol de
tota l'estanca. El passamà recolza sobre
l'arrambador
a
través
d'unes
peces
quadrangulars de llautó treballat. En aquest
mateix mur hi ha una llibreria de fusta,
aprofitant un queixal entre la finestra i la
porta que mena al passadís-distribuïdor
(2.16).
Al mur est hi ha la llac de foc. Es tracta d'una
peca rectangular construïda amb marbre de
color negre, amb la represa de marbre beix.
La boca de la xemeneia es tanca per mitjà de
dues fulles de metall corredisses, treballades
en relleu amb la representació de dues figures
assegudes, una de masculina i l'altra,
femenina, habillades amb sengles túniques. El
personatge masculí porta una lira mentre que
ella es troba en posició expectant. Les dues
figures, voltades de núvols, formen una
escena que es contraposa amb la que es
troba al paladar de la mateixa llar de foc.
Aquí s'hi representa una única figura
masculina (probablement el déu del foc, Vulcà)
ajaguda amb el tors incorporat mirant cap a
l'espectador. A la mà dreta sosté una forca de
dues puntes dirigida a les flames que
l'envolten. De forma al·legòrica, la composició
sembla representar el cel i l'infern. A la part
superior de les portes hi ha una llinda, també
de metall, decorada amb una sanefa. Al cantó
més occidental de la llar de foc hi ha una
llibreria de fusta amb la part inferior tancada
amb portes enreixades, on hi ha la calefacció.
Aquesta llibreria es perllonga al llarg del mur
nord. Al mur sud hi ha una mena d'altar com
la llar de foc. És una solució decorativa per
amagar el sostre de l'antic lavabo o l’actual
buit de l'escala d'entrada al pis Fontanals des
de la casa-museu.
2.16

PASSADÍS-DISTRIBUÏDOR

Passadís que discorre paral·lel a l'ala
oest de l'edifici. Dóna entrada a les
habitacions. Presenta un paviment de parquet
i les parets estan pintades de color blanc.
Tres finestres d'esquema rectangular vertical
hi donen llum per la façana de ponent. A la
part central del passadís i al cantó de llevant
hi ha un armari de fusta encastat.

2.17

HABITACIÓ

Espai rectangular on s'obre una finestra
al mur de llevant. Com a la resta de les
habitacions, el paviment és de parquet. Les
parets estan pintades de color blanc i
presenten una cornisa motllurada a la part
superior. El sostre està format per plafons de
guix rectangulars pintats de blanc. A la paret
nord s'hi practica un armari encastat de línies
racionalistes que té tres parts. La més oriental
amaga al seu interior una pica de lavabo de
color blau. Les portes d'aquest armari són de
fusta de diversos tons que formen un escacat.
Els agafadors, de metall argentat, baixen des
de mitja alçada i ressegueixen la part inferior
de les portes en forma de banda. Del sostre
penja un llum en forma de roda amb diferents
radis.
2.18

HABITACIÓ

Espai molt semblant a l'anterior però de
dimensions
lleugerament
mes
reduïdes.
Presenta el mateix sòl i sostre. També disposa
d'un armari encastat al mur sud, amb idèntica
distribució i disseny que el de l’habitació
anterior. Una làmpara amb braços de metall i
cos amb decoració ceràmica i estampació floral
penja del sostre. La cantonada nord-est
conserva una mena de paper plastificat on s'hi
representen diversos personatges que toquen
diferents instruments entre pentagrames i
notes musicals. La part inferior d'aquest cantó
està protegida per un arrimador de fusta.
2.19

LAVABO

Espai rectangular amb una finestra que
obre al jardí. Està pavimentat amb rajoles
hidràuliques de color blau i beix com les de la
cuina. Les parets es troben enrajolades fins a
mitja alçada amb llosetes blaves. La part
superior i el sostre estan pintats de color blanc,
amb una cornisa de separació. El centre del
mur nord es troba desgruixat, on s'hi ubica
una banyera. Tot aquest espai està revestit
amb les mateixes llosetes. Enfront de la
banyera s'hi troba el rentamans de color blanc
amb unes aixetes que semblen posteriors a les
originals, que, en canvi, es conserven en el
bidet, igualment blanc, i a les piques de les
habitacions descrites abans.
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2.20

HABITACIÓ MATRIMONI

Espai rectangular amb dues finestres,
una que obre igualment al jardí, i una altra
que es practica al mur nord. Presenta un
paviment de parquet amb el sòcol de fusta.
Les parets estan entapissades amb un domàs
de tons verds i beixos. Al mur sud, un
bastiment de fusta sosté uns cortinatges
centrals que emmarcaven el llit de matrimoni.
A banda i banda, sengles portes d'armari, que
havien
estat
revestides
amb
mirall,
completaven el conjunt. Enfront d'aquest s'hi
troba un mirall emmarcat en fusta, encastat a
la paret.
2.21

sostres de les habitacions. Des de la mateixa
rampa, mitjançant uns graons, es pot sortir,
també, al terrat.

HABITACIÓ SERVEI

Espai quadrangular que, juntament
amb l'anterior, tanca l'ala oest. Al seu interior
s'hi ubica un petit lavabo. Al mur oest s'hi
troba una finestra. Les parets estan pintades
de color verd, amb una franja de color gris a
la part superior, el mateix color que el sostre.
Al queixal que es forma a l'entrada hi ha una
pica encastada en un frontal de rajoles
blanques en combinació amb les típiques
rajoles catalanes amb representacions dels
oficis. Aquestes rajoles són una còpia d'unes
d'originals que decoraven un antic lavabo. El
lavabo interior es enrajolat amb llosetes
blanques fins a mitja alçada. La resta de les
parets i el sostre estan pintats igual que
l'habitació. Compta, únicament, amb un plat
de dutxa i un vàter.
2.22

TORRE

Des de les escales que parteixen del
menjador, s'accedeix a una antiga habitació
de servei, així com també a les encavallades
de l'edifici i al terrat. L'habitació forma un
espai quadrat. La il·luminació s'aconsegueix a
traves de les finestres espitlleres de la torre.
El terra és de paviment hidràulic, amb unes
llosetes de color beix i teula. El sostre és de
revoltons i les parets es troben pintades de
color beix. Un armari encastat, semblant als
del passadís de la cuina (2.11), ocupen les
parets est i oest. Un petit lavabo es troba dins
d'aquesta estança. Només compta amb una
pica, un plat de dutxa i un vàter. Des
d'aquesta sala s'accedeix per mitjà d'una
rampa cimentada a les encavallades del
sostre de la casa que sostenen els falsos
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ESTUDI ARTÍSTIC DE L’EXTERIOR DE L’EDIFICI. ESTAT ACTUAL DE LES FAÇANES, EL PATI I EL JARDÍ

1. ESTUDI ARTÍSTIC
1.1.

Descripció de l’edifici

Es tracta d’un edifici de planta en
forma de U, constituït per un cos central
alineat al carrer Fontvella i dos cossos
laterals que es prolonguen cap a nord, a
l’interior de l’illa. Pel carrer Fontvella queda
entre mitgeres a est i oest, i per l’interior
limita amb un jardí públic(antigament
propietat de la família Alegre de Sagrera).
L’edifici es cobreix amb una coberta
composta; a dues vessants en el cos central
(que també conté una lluerna), amb un sol
aiguavés en l’ala oest (amb pendent cap al
pati), i amb terrat a la catalana en l’ala est.
Les dues primeres estan construïdes amb
peces de ciment pòrtland, amb granulat de
quars en una de les seves cares,
emmarcades en un perfil de ciment gris
premsat i unit a la peça amb calç. Són peces
triangulars i romboïdal, imbricades, i estan
disposades directament sobre les llates
subjectades a l’encavallada de fusta. L’any
1995 es va procedir a la restauració d’una
part de la coberta.
Els treballs van ser dirigits per
l’arquitecte Pere Puigdomènech i Roca. En
una visita d’obra ordinària (11 d’octubre
1995),
un
cop
iniciades
les
teules
presentaven restes de color. Seguidament va
elaborar un informe acompanyat d’un plànol
d’emplaçament, en el qual hi consta la
possible decoració geomètrica original: teules
de colors blanc, roig i gris que formen
sanefes. Aquesta dada s’ha pogut corroborar
gràcies a una fotografia de l’any 1926 o 1927,
on es pot observar part de la coberta amb la
decoració original. L’aparell de la fàbrica de
l’edifici és de totxo massís disposat a
trencajunt de pla, arrebossar, amb diferent
acabat segons la façana (pintat o estucat).

1.2.

La façana del carrer Fontvella

La façana del carrer, orientada a
migdia, presenta un cos central de planta
baixa i dos pisos, flanquejada per dues torres
als extrems, també de planta baixa i de dos
pisos, però de major altura que el cos central.

La composició dels elements és regular i
simètrica, amb una relació equilibrada enter
els massissos i els buits. Les obertures de les
torres se situen en els eixos de composició,
accentuat la verticalitat d’aquests cossos,
mentre que el central segueix un ritme
d’obertures i cornises que n’accentuen
l’horitzontalitat.
A la planta baixa i a l’eix central de
l’edifici s´hi ubica el portal principal, acabat en
arc carpanell decorat amb dues arquivoltes de
pedra, a la clau de més, s’emmarquen en una
llinda i un brancals de pedra. A porta és de
dues fulles de fusta clavetejada amb dos
picaportes daurats. Al costat esquerre hi ha
una placa, i al dret, un relleu. A cada banda
del portal hi ha dues obertures (dues finestres
a la part occidental i una finestra i una porta a
la part oriental) són més estretes que la
principal i formen un arc deprimit convex
motllurat; també estan emmarcades per
llindes i brancals de pedra picada. Cadascuna
és tancada per porticons a l’interior i persianes
de llibret a l’exterior, on també hi ha una reixa
de ferro forjat decorat.
Al primer pis s’obren cinc balcons, amb
baranes de ferro forjat de perfil còncauconvex, barrots cargolats en espiral i
aplicacions de tipus vegetal; el central i els
dos extrems tenen en espiral i els dos extrems
tenen la llosana de major amplada i llargada
que
els
intermedis,
que
gairebé
es
transformen
en
finestres
balconeres.
L’obertura central forma un balcó tripartit.
Tetes elles són d’esquema rectangular vertical,
acabades
en
arc
deprimit
còncau
i
emmarcades per una arquivolta motllurada
per damunt la qual hi ha una llinda
rectangular.
Estan
tancades
amb
persianes
enrotllades, portes de fusta i vidre, amb els
bastiments pintats de color verd clar, i els
seus respectius porticons. El balcó tripartit
presenta, a la part central, que és més ampla,
un timpà curvilini.
Al pis segon, entre les dues torres, hi
ha un conjunt de tres finestres coronelles
separades per dos pilars centrals i dues
pilastres als extrems que sobresurten de la
línia de coronament de la façana. Cadascuna
queda dividida per dos pilarets que s’aixequen
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damunt d’una base quadrada i són coronats
per un capitell. La cornisa és motllurada i
presenta sis mènsules que coincideixen amb
la prolongació dels pilarets. A les torres, les
finestres acaben en arc deprimit convex,
tenen un ampit amb trencaaigües motllurat
en pendent i estan emmarcades per llindes i
brancals d’estuc lliscat, imitant pedra. Les
torres presenten una decoració a base
d’espitlleres entre cartel·les que subjecten
una cornisa motllurada. El coronament és
compost per merlets entre els quals hi ha un
enreixat de ferro forjat treballat. El parament
de la façana és estucat, simulant carreus a
trencajunt amb les juntes destacades. El
sòcol és llis i segueix el pendent del carrer
Fontvella.

1.3.

La façana del jardí

Aquesta façana és desenvolupa seguin
l’estructura en forma de U de l’edifici. El cos
central i l’ala oest presenten planta baixa i
dos pisos i, l’ala est, planta baixa i un pis, per
damunt del qual hi ha un terrat. El
tractament formal dels diversos paraments
verticals que conformen aquesta façana es
caracteritza per la jerarquització dels
elements compositius en sentit ascendent, de
manera que tant les obertures com
l’ornamentació se simplifiquen a mesura que
assoleixen el coronament. Aquest, en canvi,
es torna a enriquir amb aplicacions de
ceràmica o amb elements de ferro forjat.

1.3.1.

El cos central

La façana presenta una composició
regular i ocupada per una galeria, que
sobresurt del pla de façana cap al pati,
tancada
per
una
vidriera
emplomada
muntada sobre un bastiment metàl·lic, en la
qual la part central forma una tribuna que
sobresurt encara una mica més cap a
l’exterior. La coberta de la tribuna és de vidre,
mentre que la galeria és cobreix amb un
terrat al qual s’accedeix des del primer pis.
La barana d’aquest és feta d’obra, amb
pilastres a manera de merlets, entre les quals
hi ha una altra baraneta de ferro forjat amb
alternança de motius vegetals i barrots. Les
pilastres que formen una decoració floral en
colors daurat, blanc i blau.

Al primer pis s’obren tres obertures
disposades simétricamente. La central és una
finestra coronella acabada en arc deprimit
convex motllurat i dividida per dues columnes
de fust estilitzat que s’aixequen damunt d’un
ampit amb trencaaigües en pendent de rajola
vidriada verda. Cada una de les tres parts de
la finestra conté un timpà sota l’ arc, que està
decorat amb tessel.les de colors blanc i blau
rivetejades en daurat. Les finestres laterals
són d’esquema rectangular vertical, formen un
arc deprimit convex i tenen una mateixa
decoració que els timpans. Totes aquestes
obertures presenten una decoració a base de
garlandes de línies rectes, fetes de tessel.les
verdes i blanques rivetejades en daurat, que
simulen guardapols. Totes les finestres
d’aquest pis estan protegides per persianes
enrotllables de color verd.
El pis superior presenta una finestra
tripartida a l’eix central i de dies geminades
als extrems. Totes elles són d’esquema
rectangular vertical, amb arc deprimit convex i
timpà decorat, com les del primer pis, i l’empit
amb trencaaigües, de ceràmica vidriada de
color verd, molt inclinat. A l’extrem més
oriental hi ha una porta que comunica el
segon pis amb el terrat de l’ala est. El
coronament de la façana és a base d’una
cornisa amb escòcia, interrompuda de manera
regular per tres pilastres.
A l’extrem est d’aquesta façana
s’aixeca una torre que no sobresurt de la línia
de carener d’aquest cos principal. Als angles
septentrionals emergeixen sobre sengles
mènsules
esglaonades
dues
troneres
cilíndriques amb cobertes còniques de pendent
molt pronunciat, que recolzen sobre una
cornisa amb dentellons, i estan revestides de
trencadís de ceràmica vidriada de color
vermell. Entre elles discorre una barana d’obra
massissa, al centre de la qual un frontó
rectangular conté la data de 1912 feta amb
tessel.les i ornada amb motius vegetals de
ceràmica vidriada. Els paraments d’aquesta
façana són estucats i pintats de color beix
grogós.
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1.3.2.

Façana de l’ala oest

Els elements compositius d’aquesta
façana són similars als de la façana nord. En
planta baixa, hi ha tres grups de finestres –
en aquest cas quatripartides mitjançant
esveltes
columnetes
i
amb
vidrieres
emplomades; en el pis primer, tres finestres
balconeres al centre i una a cada extrem,
senzilla; al darrer pis, tres finestres
geminades centrals i una a cada costat
senzilla. Totes elles presenten els mateixos
trets formals que les septentrionals, amb arcs
deprimits convexos, timpans decorats amb
tessel.les i garnaldes com a guardapols, i
ampits amb trencaaigües amb pendent
recoberts amb ceràmica vidriada de color
verd. Les columnetes de les finestres de la
planta baixa tenen plint, fust estilitzat i
capitell amb decoració vegetal, i d’elles
arrenquen
quatre
arcs
lobulats.
El
coronament de la façana també forma una
cornisa interrompuda amb merlets o pilastres.
A l’extrem nord-occidental, un cos
avançat respecte a la línia de façana pren
l’aparença de torre amb capcer escalonat, a
la manera de l’arquitectura nòrdica. Consta
de planta baixa més dos pisos, i es cobreix a
dues aigües. A l’eix central es concentres les
obertures: una porta flanquejada per
columnes i coronada amb una tarja-finestra
en arc peraltat, una tribuna sobresortint de
pedra mitjançant dues mènsules, amb
finestra geminada i coberta piramidal
esglaonada, i un finestral quatripartit per
mitjà de columnetes i amb timpà corregut,
decorat amb tessel.les. Pes damunt d’aquest
hi ha representat, també en tessel.les
policromes, l’ escut de la família Alegre de
Sagrera. Del mateix material policrom estan
revestits els frisos que decoren els graons del
pinyó que, alhora, estan protegits per la cara
superior amb rajoles vidriades de color verd.

1.3.3.

Façana de l’ala est

La composició de les façanes d’aquest
cos defereix lleugerament respecte a les
anteriors, ja que presenta només planta baixa
i un pis i es cobreix amb un terrat.
A la planta baixa obren una sèrie de
finestres senzilles, gairebé quadrades i amb
arc escarser, tancades amb dues fulles; tenen
l’ampit amb trencaaigües en pendent i cobert
amb ceràmica vidriada de color verd. També
hi ha una porta de persianes enrotllables, i no
presenten cap mena de decoració.
Al primer pis, al parament oest, hi ha
tres finestres amb arc rebaixat i amb timpà
decorat amb flors de colors vius vermells i
verds, i amb l’ampit igual que els de la planta
baixa; al parament nord, quatre finestres
s’agrupen de dues en dues per formar un arc
rebaixat interromput al centre pel matxò que
separa les finestres de planta baixa. Aquests
arcs contenen també un timpà refós revestit
de tessel.les policromes. La decoració es
complements amb tres sanefes simples de
tessel.les entre les finestres parelles, tant al
pis superior com a la planta. La barana del
terrat es d’obra i forma una sèrie de merlets
esglaonats i coronats amb ceràmiques
vidriades verdes. Entre el merlets hi ha una
reixa de ferro forjat que pren la forma d’un
lotus estilitzat amb volutes. Al parament oest
d’aquesta ala del pati hi ha un fanal que és
subjectat per una estructura de ferro forjat
treballat ancorada a la paret. També hi ha un
degoter de ceràmica en forma de cap d’àguila
a la part més occidental del mur nord. Els
paraments d’aquesta façana són estucats i
pintats de color beix-groc amb el sòcol igual
que el de l’ala oest.

La façana testera d’aquesta ala de
ponent té una finestra tripartida a la part
inferior i una de simple als dos pisos restants.
Els paraments són estucats i pintats de color
beix-groc. El sòcol és estucat simulant tres
filades de carreus a trencajunts.
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1.3.4.

El pati

El pati comprèn l’espai entre les dues
ales de l’edifici. Queda tancat per una reixa
de ferro forjat que als extrems s’aixeca
damunt d’una baraneta d’obra acabada en
pendent i recoberta de rajola verda vidriada.
La part central és ocupada per la porta,
també de ferro forjat, de barrots en
combinació amb unes garnaldes de fulles i
roses.
El pati està pavimentat amb mosaic de
tessel.les de color clar, i s’emmarca, a
manera de catifa, amb franges de colors gris i
vermell. A l’entrada, ocupant l’espai de la
porta de ferro i formant un arc, hi ha una
inscripció
que
diu
“SALVE”,
entre
ornamentacions florals en tessel.les de colors.
Al centre hi ha una font de pedra en forma
d’estrella de sis puntes arrodonides, amb la
representació del model clàssic del nen de
l’oca.

1.3.5.

El jardí

El jardí comprèn l’espai del darrere de
l’edifici. Limita al nord amb l’escola de l’Avet,
a l’est amb el carrer Cardaire (Sant Fruitós),
a l’oest amb el darrere de les cases del carrer
de la Palla i al sud amb el darrere de les
cases del carrer Fontvella. Ocupa un espai de
forma trapezoïdal. Té dues entrades, l’una
des del pati de la casa i l’altra, també amb
porta de ferro forjat, pel carrer Cardaire, al
nordest. Al costat de la porta del carrer
Cardaire, fent mitgera amb les escoles, hi ha
un edifici de planta rectangular que s’usa com
a magatzem del museu. A l’altre cantó, fent
mitgera amb les cases del carrer Cardaire, hi
ha altres dependències per a diferents usos.
Es tracta d’una jardí romàntic construït el
1912, que va substituir les antigues hortes de
la família. Compta amb una cascada a l’eix de
l’entrada de la casa, entre caminals envoltats
de parterres de gespa amb arbres, arbusts i
bardisses. Hi ha també una exedra amb
escalinates laterals, barana de balustres i
pedrissos per seure a la seva part inferior.
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INVENTARI DUT A TERME EL 1825.

L’inventari dut a terme l’any 1825 comença a descriure el conjunt per la
casa principal. Aquest tenia accés per l’”Entrada (de la Casa Principal de Sagrera)
situada en la present vila y carrer dit de la Fontvella” que es trobava habitada
com a una dependència de la fàbrica familiar. A la dreta d’aquesta, hi havia una
segona estança que servia d’habitació d’un mosso.
Immediatament després, hi havia un “Rebostet” que contenia quatre
botes de vi negre de dues càrregues cadascuna. A més d’ aquestes bótes, n’ hi
havia d’ altres en un “Seller”. Aquí s’ hi van comptar una bóta de mitja càrrega i
dos barrils que contenien vinagre; vuit bótes de deu càrregues, buides, i dotze
més de set càrregues, quatre d’ elles plenes de vi blanc i, la resta, de vi negre.
Seguia “el menjador dels mossos”, que disposava d’ una taula amb un calaix i
dos bancs fixats a les parets. Es descriu a continuació “la cunya”. En aquesta s’ hi
van trobar un escó, uns clemàstecs i alguns estris de cuina al costat de la llar de
foc. Aquesta estança disposava d’ un armari encastat a la paret, tancat amb
portes, que guardava altres objectes de cuinar. Possiblement al costat el devia
trobar el “Rebostet de la cunya” que servia de magatzem de diversos objectes.
És esmentat, també, “el Pastador”, que disposava d’ una pastera i tot en
necessari per fènyer el pa, i el “Rebost gran” on el guardava, bàsicament, la
resta de la vaixella, a més de diverses provisions de menjar.
Un cop descrita aquesta part dedicada al servei, l’ inventari torna altre
cop al “Recibidor”, que es trobava moblat amb cadires de diferents tipus i , des d’
aquí, al “Menjador”. Aquesta estança disposava d’ una gran taula de fusta per a
les criatures, a més de quatre mobles cantoners on es guardava la vaixella, la
coberteria, la cristalleria i la roba de taula diàries. L’ estança estava presidida per
un quadre de l’ apostolat amb un marc daurat. Aquesta planta baixa sembla
acabar amb la descripció de l’ “Estança dels cups” on, a més de dos cups, hi
havia una taula i dues cadires.
A partir d’ aquí, l’ inventari passa a descriure el pis superior, tot i que al
final reprèn la descripció d’ altres espais de la planta baixa que es podien trobar
en altres edificis annexos al principal, tal com mostren les fotografies preses
abans de dur- se a terme les la renovació de l’ edifici. La primera estança
descrita de la planta superior és el “Quarto del Cap de la escala a la esquerra”.
Aquí s’ hi trobava un llit de mida gran amb una capçalera pintada i daurada, un
escriptori petit que guardava roba d’ un tal Manuel Juncà i una calaixera de fusta
de caoba que servia també per dipositar- hi roba d’ un altre habitant de la casa,

Joaquim Coma. El mobiliari de l’ habitació es completava amb dues cornucòpies,
un mirall, un quadre i dues cadires. Davant d’ aquesta hi havia una segona
estança, “Lo Quarto del cap de la escala a la part dreta”; possiblement es
tractava de l’ habitació privada de Teresa Sagrera. Aquesta disposava d’ un llit
gran amb pilars i capçalera de color caoba i daurada, un mirall igualment daurat,
una cornucòpia, una calaixera, que de la mateixa manera que l’ anterior, es
descriu com de “forma antigua”; aquesta guardava roba de la resta de la família i
part de la mateixa vídua. Per últim es fa esment de dues cadires “a la moderna” i
altres objectes que decoraven l’ estança.
Després d’ aquestes dues habitacions, l’ inventari passa a descriure “la
Sala”. Aquesta habitació estava moblada, només, amb cadires, trenta-tres en
total, pintades de negre i d’ altres colors. La il·luminació s’ aconseguia mitjançant
vuit palmatòries de llauna fixades a les parets de la sala. Per la seva banda, l’
escala principal, que per similitud amb d’ altres cases del moment devia donar
accés directe a aquesta sala, estava il·luminada amb un fanal gran de vidre, i un
altre que se situava a l’ “entrada”.
Propera a la “Sala” hi devia haver “la Capella o oratori”, que es trobava
ornat amb un altaret petit i una ara, un faristol de fusta, dos canelobres de llautó
i un Sant Crist. La capella disposava dels ornaments litúrgics, així com de les
teles i robes necessàries per al culte. Al costat d’ aquesta habitació hi havia “la
Sacristieta” que guardava dins d’ una calaixera els ornaments de culte.
A partir de la sala, es descriuen la resta d’ habitacions particulars de la
família. “En lo quarto de ma esquerra entrant per la Sala”, s’ hi va trobar un llit
de mida gran, envernissat en blanc i daurat, amb uns pilars als peus i una
capçalera amb un cobrellit d’ indianes que feia joc amb les cortines, i divuit
cadires “a la moderna”. Aquesta estança disposava d’ una “Alcoba” que es devia
situar al fons, amb diversos armaris, la roba personal es guardava a un tocador
de caoba que comptava amb un mirall, i dins d’ un escriptori envernissat. A la
dreta de la “Sala” hi havia el “Despatg”. Aquest disposava de vint cadires, una
cadira de braços, una tauleta amb un calaix, un escriptori, també anomenat
“despaig”, una calaixera de caoba amb pedra de marbre blanc a sobre, on es
guardava la roba de la filla menor, Joaquima, sobre de la qual hi havia un mirall
amb un marc daurat, un armari fixat a la paret, que guardava una relíquia de
Santa Teresa,a més de la cristalleria i la coberteria de bona plata, i d’ altres
objectes també de plata i algunes joies: un rellotge de plata amb cadena i alguns
anells de diamants.

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

ANNEX IV – INVENTARI DUT A TERME EL 1825

Dins l’ escriptori i en una caixa tancada amb pany i clau, es guardaven el
seguit de documents importants de la família, plecs de cartes soltes, notes,
rebuts i altres papers, un copiador de cartes, paper per escriure, un llibre foliat i
un diccionari en català en dos volums.
En el “Quarto gran o principal que dona a la part del carrer”, sembla que
hi devien dormir els fils petits del matrimoni. S’ hi van trobar vint-i-vuit cadires i
un canapè “a la moderna”, un llit gran amb pilars i capçalera de fusta de caoba,
una tauleta i un escriptori que contenia la roba dels fills menors, Anton i Tomàs.
L’ estança era presidida per un retrat emmarcat del senyor de la casa. Aquesta
habitació comptava amb un recambra on hi havia també un llit de fusta de
caoba, una tauleta de jugar, un canapè i dues cadires.
La darrera estança que es descriu en aquesta planta era el “Quarto del
selobert dit de los criados”. En aquesta habitació s’ hi van trobar un llit de posts
amb capçalera de color de caoba, una taula cantonera, tres cadires, una segona
taula i, sobre d’ aquesta, una llibreria que contenia diversos llibres: l’ obra
coneguda com “de Amat”, una obra “del Año cristiano”, la “Història de nunci
Rollin”, un llibre sobre la Guerra de Flandes, una “Història Universal”, unes
ordenances militars, una Semana Santa”, i altres llibres que no s’ especifiquen de
diversos autors antics i moderns.

Després de la defunció de Joaquim de Sagrera, la propietat va passar al
seu fill Tomàs, qui va contraure matrimoni amb Ramona Amat. L’ any 1872, l’
herència familiar havia passat ja al fill d’ aquesta parella, que havia rebut el nom
de l’ avi, Joaquim, tot i que l’ usdefruit de la propietat va restar en mans de la
seva mare fins al moment de la seva mort l’ any 1877. Joaquim Sagrera i Amat
va enllaçar amb la família Palet a través del seu matrimoni amb Maria Palet i
Palet amb qui va tenir una única filla, Mercè, que heretaria el patrimoni l’ any
1901.
No consta que durant aquests anys que abracen tot el segle XIX, la casa
hagués estat objecte d’ alguna reforma de consideració que pogués haver alterat
de forma significativa la imatge que ens aportava l’inventari descrit anteriorment.
Cal ressenyar però, el permís concedit a l’ esmentat Joaquim Sagrera, l’ agost del
1874, per tal d’ obrir una porta i una finestra a la façana de la casa que donava
al carrer Fontvella.

A partir d’ aquí es passa a descriure la darrera planta de la casa que
estava condicionada com a golfes. Aquesta zona estava compartimentada. H
havia una “Primera golfa” on s’ hi guardava un bressol de fusta de caoba, les
posts i els bancs d’ un llit pintat de color verd, i part d’ alguns canapès, a més de
coixins utilitzats. Una altra estança era anomenada “Quarto del blat”, on s’ hi
trobaven diversos objectes i mobles inútils. Per últim, es descriu una “Segona
golfa” on hi havia les portes d’ un armari gran pintat i daurat.
Les següents estances que descriu l’ inventari formaven part de la
“Fabrica de paños” que es trobava dins la mateixa propietat. S’ esmenta: la
“Perxa de la bassa”, la “Quadra de las maquinas de enborrá”, el “Rodador del
Bogit”, “el Selovert”, “la prempsa xica”, “la prempsa gran”, “l’ estable”, Altre
estable”, “pati i eixida detras la mateixa casa”, “Pallisa”, “Fusteria”, “Cubert de
la lleña”, “Cínia”, “Tint gran”, “Tint de blau”, “Pessa de las triadoras”, “Quartet de
pasar los paños”, “Primera quadra”, “Abaixadors”, “Quadra dita de dalt”, “Quarto
dels auxells”, “Golfa del detras”, “Cunya”, “Seller”, “Quarto reservat dit del amo”.
Per últim es fa esment d’ un “Trull” que es trobava separat de la casa i comptava
amb el seu corresponent corró i premsa.
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