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RESUM

Aquest Projecte Final de Grau es centra en la Casa Comella de Vic, un edifici modernista construït
l’any 1896. És obra de l’arquitecte Gaietà Buïgas Monravà, conegut pel disseny del monument a
Cristòfor Colom de Barcelona, i representa un dels exemples més importants del llegat modernista que
conserva la ciutat. L’edifici està situat en un indret privilegiat dins del nucli antic i en una de les
cantonades de la Plaça Major. La seva façana carregada de detalls, amb quatre figures femenines
al·legòriques de les quatre estacions de l’any, és un símbol per a la ciutat.

El projecte té un doble objectiu: per una banda es vol realitzar un aixecament arquitectònic complet
de l’edifici, i per l’altra banda es pretén realitzar un estudi històric de l’edifici per tal de conèixer el
context històric en el moment de la seva construcció. L’aixecament arquitectònic es base en la
realització de plànols de plantes amb superfícies i cotes, de seccions, d’alçats de les façanes i de
detalls concrets. Els plànols es complementen amb una descripció i un reportatge fotogràfic complet de
l’edifici, analitzant tots els seus elements arquitectònics. D’aquesta manera es pretén captar l’essència i
la bellesa arquitectònica de l’edifici. Paral·lelament, en l’estudi històric es realitza una breu introducció
general sobre la ciutat de Vic. S’analitza la rellevància que va tenir el modernisme a Vic, amb un recull
dels edificis modernistes que es conserven actualment. També s’estudia la nissaga de la família
Comella, propietària i impulsora de l’edifici. A continuació es realitza una biografia de l’arquitecte
Buïgas, es descriu la seva obra cronològicament i s’analitza la seva personalitat.

El treball finalitza amb la metodologia de treball seguida per realitzar aquest projecte, les
conclusions, la bibliografia i els agraïments. En els annexes s’adjunten dos plànols originals d’alçats de
façana fets a mà per Buïgas i tots els plànols realitzats en l’aixecament arquitectònic.
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Quan vaig tenir clar que com a Projecte Final de Grau volia realitzar un aixecament arquitectònic

1

INTRODUCCIÓ

d’un edifici modernista, ràpidament vaig tenir clar que l’edifici que escolliria seria la Casa Comella de
Vic.

1.1

OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present Projecte Final de Grau és la realització d’un estudi arquitectònic i històric de

1.3

METODOLOGIA EMPRADA

la Casa Comella de la ciutat Vic.
Per realitzar l’aixecament arquitectònic s’ha utilitzat un metre làser i una cinta mètrica extensible
Partint d’aquest doble objectiu, per una banda es pretén realitzar un estudi arquitectònic complet

per tal de mesurar totes les distàncies i mides dels elements arquitectònics de l’edifici. Posteriorment

de l’edifici mitjançant l’aixecament de plànols de plantes, seccions, alçats i detalls. Complementant la

s’ha utilitzat el programa d’ordinador AutoCAD per tal de dibuixar tots els plànols de l’aixecament

informació gràfica, es realitza una descripció arquitectònica de l’edifici, definint-ne la seva distribució,

arquitectònic.

així com els materials i acabats que el formen. D’aquesta manera es pretén reflectir l’essència i la
composició arquitectònica d’un dels edificis modernistes més importants de Vic.

En l’estudi històric, s’ha realitzat una recerca d’informació en diferents biblioteques com la
Biblioteca Joan Triadú de Vic, la Biblioteca de Catalunya o la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès. Tota la

Per l’altra banda, amb la realització de l’estudi històric, es vol analitzar el context històric i social
en el moment de la seva construcció, l’any 1896. S’estudia l’impacte del modernisme a la ciutat a Vic,

informació recopilada, complementada amb la consulta d’articles, diaris i enciclopèdies, ha servit per
conèixer la història de l’edifici i del seu entorn.

amb una descripció del seu arquitecte, el barcelonès Gaietà Buïgas Monravà, per tal de comprendre
millor l’estil arquitectònic de l’edifici. A més es fa una descripció de la família Comella, per entendre qui
van ser els impulsors de la seva construcció.

Amb el conjunt de les dues parts, es pretén donar a conèixer l’edifici de la manera més
entenedora i fidedigne possible.

1.2

MOTIVACIONS PER LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE

Personalment, la Casa Comella sempre ha sigut per a mi un dels edificis més bonics de la ciutat
de Vic. La seva situació privilegiada al centre de la ciutat, just al costat de l’entrada principal a la Plaça
Major pel Carrer de Jacint Verdaguer, provoca que cada dia passin per davant seu milers de persones
que poden admirar la seva arquitectura. La seva façana principal, majestuosa i contundent, amb els
seus esgrafiats que representen les quatre estacions de l’any mitjançant quatre figures femenines
diferents, és una de les imatges més típiques de les quals disposa Vic. Des del bell mig de la Plaça
Major se’n pot observar la seva gran torre principal, completant la composició arquitectònica tan
emblemàtica que formen el conjunt d’edificis que envolten la Plaça Major, símbol de la ciutat i de la
comarca d’Osona.

La metodologia de treball utilitzada s’explica en més detall en el Capítol 8 d’aquest projecte.

6

La Casa Comella de Vic: Arquitectura i Història

La Casa Comella de Vic: Arquitectura i Història

7

La ciutat de Vic limita al nord-oest amb el municipi de Gurb, a l’est amb Folgueroles, Calldetenes i

2

LA CIUTAT DE VIC

Santa Eugènia de Berga, al sud amb Malla i Muntanyola i a l’oest amb Santa Eulàlia de Riuprimer. A
part de la ciutat, el municipi de Vic també aglutina el poble de Sentfores, altrament conegut també com

2.1

SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ

la Guixa, part del nucli urbà de Calldetenes, el raval de la Serra-de-senferm, la urbanització del Castell
d’en Planes i els polígons industrials de Malloles, Sot dels Pardals, les Casasses, el Bruguer, Mas
Beuló, Mas d’en Prat, Mas de Bigas i el Parc d’Activitats Econòmiques de Vic.

Vic és la capital de la comarca d’Osona, situada a la província de Barcelona. El municipi es troba
al bell mig d’una plana que porta el seu nom, la Plana de Vic, que s’estén al seu voltant. Aquesta plana,
formada per una conca d’erosió fluvial, està situada entre els 400 i 600 metres d’altitud. Tota la plana
està completament envoltada per muntanyes més elevades: pel nord-est limita amb l’altiplà de
Collsacabra i la serra de Cabrera; per l’est amb les Guilleries; pel sud-est amb el Montseny i el pla de la
Calma; per el sud-oest amb el pla de la Garga i els cingles de Centelles; per l’oest amb la serra de

És el municipi més ben comunicat de la comarca d’Osona. Gran part de les carreteres que té la
comarca voregen la ciutat radialment, com és el cas de l’autovia C-17 de Barcelona a Ripoll i, des de la
seva construcció l’any 1993, de l’Eix Transversal de Lleida a Girona. També disposa d’estació de
ferrocarril de la línia de Barcelona a Puigcerdà. L’any 1876 el tren va arribar a la ciutat quan es va
posar en funcionament el tram entre Vic i Granollers, i el 1880 la línia es va prolongar fins a Ripoll.

Collsuspina i l’altiplà del Moianès; i pel nord-oest limita amb el Lluçanès i el massís dels Munts.
Aquesta peculiar orografia que té la Plana de Vic provoca uns efectes climatològics diferents de la resta

L’extensió total del municipi de Vic és de 30,92 km2 i està situat aproximadament

de la comarca, afavorint per exemple l’aparició de la boira els dies d’hivern i una acusada inversió

a 484 metres d’altitud. Té una població de 40.422 habitants (dades de l’any 2010).

tèrmica entre els dies i les nits.

L’escut oficial de la ciutat és el que es mostra a l’esquerra del text, aprovat el 8 de Juny
del 1995. Es tracta d’un escut quarterat en sautor (és a dir, la partició de l’escut segueix

El municipi està situat al mig de la comarca, a la banda oest de la confluència dels rius Mèder i

la forma d’una aspa, anomenada també Creu de Sant Andreu). El 1r i 4t quarts de

Gurri, afluents del riu Ter. Malgrat el poc cabal que tenen aquests rius, van afavorir la implantació de
les adoberies i la impulsió de la indústria de la pell a la ciutat.

l’escut són d’or amb 4 pals de gules (color vermell), i el 2n i 3r quarts són d’argent amb
una creu abscissa de gules en cada un d’ells. Per timbre, l’escut té una corona de comte. Aquest escut
és tradicional i procedeix de temps medievals.

2.2

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

Gràcies a les troballes arqueològiques es pot conèixer que en èpoques del neolític ja hi habitaven
persones a la zona que en l’actualitat ocupa la ciutat de Vic. Posteriorment va arribar la tribu ibèrica
dels ausetans, que va crear la ciutat antecessora de Vic, Ausa. Després dels ausetans, arribarien els
romans, els cristians i els àrabs. L’any 1365 es feren els primers censos o fogatjaments generals a la
comarca, decretats per la cort de Cervera entre els anys 1358 i 1359. Segons aquest registre la ciutat
disposava de 501 focs. A l’any 1397, Vic tenia un total de 447 focs, el que equivaldria a uns 2.000
habitants aproximadament. Aquesta població es creu que era la meitat de la que hi havia hagut a
principis de segle, degut a les pestilències i les lluites que hi van haver a la meitat del segle XIV.
Posteriorment, la població experimentà un augment fins a mitjan del segle XVI, malgrat la davallada
que es va provocar el 1515. Aquesta pujada demogràfica es va veure afavorida en part per la millora de
la qualitat de vida, amb una millora de la construcció dels seus edificis. El segle XVIII va ser molt
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important per a Vic. Entre els anys 1782 i 1789 es van superar els 2.000 habitants. La ciutat disposava

principals empreses del ram de l’Estat espanyol. La indústria metal·lúrgica va néixer de les necessitats

de fàbriques de llana, cotó, lli i cànem que afavorien al creixement de la ciutat. Gradualment els edificis

del sector tèxtil i per la fabricació d’eines per a l’ús agrícola i ramader. Posteriorment el sector s’ha

públics es van renovar i es varen construir noves cases pels nobles enriquits. A principis del segle XIX

diversificat fabricant maquinària hidràulica, electrodomèstics i altres tipus d’aparells. Pel què fa el sector

es produí un lleuger descens de la població, però aquesta es recuperà i en el primer cens modern de

alimentari, aquest va lligat a la comercialització dels productes agraris, com l’elaboració d’embotits, els

població de l’any 1857 ja es van superar els 10.000 habitants. A partir d’aquesta data però, i fins el

escorxadors i l’elaboració de pinsos i de llet. Cal destacar la Cooperativa Agrària Comarcal Plana de

1900, la població davallà. La tendència canvià iniciat el segle XX, i sobretot després de l’any 1950,

Vic, creada l’any 1966 i vinculada als productes del sector ramader. Altres indústries destacades de la

quan la població va experimentar un gran creixement gràcies a les primeres onades migratòries, que

ciutat són les dedicades al tèxtil, al sector químic i a la confecció de mobles. El nou desenvolupament

venien atretes pel potencial econòmic de la ciutat. Posteriorment, el desenvolupament del sector

industrial s’ha concentrat en els polígons industrials de l’entorn de la ciutat, ubicant les empreses fora

secundari i terciari afavorí el trasllat cap a la ciutat dels joves dels municipis veïns. L’any 1981 Vic tenia

del nucli urbà.

una població de 30.155 habitants. Després la crisi econòmica frenà de cop aquest creixement, baixant
als 28.736 habitants a l’any 1991. Posteriorment es va produir un altre creixement demogràfic fins el dia

Un altre dels motors de l’economia de Vic ha estat el comerç. Vic va ser el centre de confluència

d’avui, accentuada per l’arribada de població immigrant a la ciutat, assolint els 32.703 habitants l’any

entre els artesans que venien els seus productes manufacturats i la pagesia que venia els seus

2001 i els 37.825 habitants l’any 2005.

excedents. El comerç va patir una gran davallada el segle XV, com a conseqüència de les calamitats
que va patir la ciutat. Malgrat l’establiment l’any 1583 de la Taula de Canvi, un antecedent a la banca,
la ciutat no es començà a recuperar fins l’acabament de la guerra de Successió, l’any 1715. Així doncs,
a la Plaça Major de Vic es fan dos mercats setmanals: un el dimarts i l’altre el dissabte. Aquest mercat

2.3

L’ECONOMIA DE LA CIUTAT

ha esdevingut un dels símbols de la ciutat, i un reclam turístic molt important. En sintonia amb les
activitats ramaderes, originalment també s’havia celebrat a la Plaça del Màrtirs de Vic un mercat de

Malgrat la importància que té el sector primari en l’economia de la comarca d’Osona, en l’àmbit

bestiar. Un altre puntal fonamental del comerç a la ciutat són les fires. La més important és el Mercat

estricte de Vic té poca incidència. Encara que el municipi disposi d’una extensió considerable de terres

del Ram, que es celebra anualment el cap de setmana del Diumenge de Rams des de l’any 875. Es

de conreu, dedicades sobretot al conreu de cereals i farratges, són els sectors secundari i terciari els

tracta d’una fira agrícola i ramadera on es fan activitats molt diverses a tota la ciutat, entre elles

que tenen més pes i concentren la majoria de la població ocupada. Des de finals del segle XX aquesta

exposicions de bestiar i maquinària agrícola.

tendència s’ha vist agreujada cada vegada més pel retrocés de les terres dedicades a l’agricultura,
moltes de les quals han sigut requalificades per a usos industrials, comercials o residencials. Malgrat
aquest fet, com a capital d’una dels comarques de Catalunya de més tradició ramadera, sobretot en el
sector porcí, disposa d’un dels productes pel que és mes coneguda la ciutat arreu del principat, la
llonganissa de Vic. Aquesta obtingué l’any 1988 la denominació de producte de qualitat. Vic també
disposa d’una llotja de contractació i mercat en origen de bestiar, situada a l’edifici “El Sucre” de la
ciutat, i un centre capdavanter en investigació genètica ramadera.

Any 1919.
Mercat del dissabte a la Plaça Major de Vic.

És doncs la indústria un dels motors de l’economia vigatana. El procés d’industrialització

En primer terme, la terrissa de Sant Julià

començà a partir del 1920, coincidint amb l’electrificació moderna. En la indústria vigatana predominen

de Vilatorta parada. Al fons a l’esquerra es

bàsicament tres sectors: el de la pell adobada, el metal·lúrgic i l’alimentari. El sector de la pell adobada

pot observar la Casa Comella.

és el sector industrial que té mes tradició de la ciutat. Es concentra majoritàriament a l’entorn dels rius
Mèder i Gurri. L’origen de la implantació d’aquest sector a la ciutat ve afavorida pels avantatges que
tenen la situació i el clima per l’assecatge de les pells, encara que l’evolució del sector ha reduït
aquesta importància. Entre els empreses d’aquest sector destaca Colomer i Munmany, una de les

(Fotografia: Blancafort.
Fons Arxiu Comarcal d’Osona).

La Casa Comella de Vic: Arquitectura i Història

Actuant com a capital de comarca que és, Vic concentra bona part dels serveis administratius,
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2.4.2 La Plaça Major

sanitaris, educatius i esportius d’Osona. La seu del Consell Comarcal d’Osona es troba situat a l’antiga
fàbrica del Sucre, edifici que acull diferents serveis i equipaments. L’oferta sanitària de la ciutat és molt

Coneguda com la Plaça Major o Plaça del Mercadal, és el centre de l’esquema radial en què

variada, disposant de diferents centres d’assistència primària, centres de mutualitat privada, centres

s’estructura la ciutat. Situada sobre un petit turó, forma la part oberta més gran del nucli antic. Ha estat

especialitzats i quatre hospitals: l’Hospital General de Vic, la Quina Salut l’Aliança, l’Hospital de la

des dels seus orígens l’escenari de la vocació comercial de Vic. La plaça està tota envoltada per

Santa Creu i la Clínica de Sant Josep. Pel què fa a l’educació, Vic disposa de diversos centres amb

edificacions amb façanes i arcades d’estils diferents, però la suma de totes elles formen un conjunt

ensenyança fins el Batxillerat, disposant a més de la Universitat de Vic, on es poden cursar els estudis

harmoniós.

superiors. A part, l’oferta educativa de la ciutat es complementa amb l’Escola de Turisme, l’Escola d’Art,
l’Escola de Dansa i l’Escola Municipal de Música de Vic. Per altra banda, en els serveis esportius la

En una de les cantonades de la plaça trobem la casa de la ciutat de Vic, seu actual de

ciutat disposa de diferents instal·lacions esportives, on destaquen les pistes del Club de Tennis Vic i el

l’Ajuntament de Vic i de l’Arxiu Municipal. Aquest edifici ha patit diferents remodelacions des de la seva

complex poliesportiu del Club Patí Vic. En aquest últim, el seu pavelló va ser l’escenari de les

construcció. Té com a base l’edifici del consell de la part reial de Vic, construït l’any 1358, d’estil gòtic

competicions d’hoquei patins celebrades a Vic durant els Jocs Olímpics de Barcelona l’any 1992.

amb arcs a la planta baixa i una sala al pis superior, coneguda amb el nom de Sala de la Columna.
Aquest primer nucli fou ampliat amb un pis superior, amb una galeria el 1493 i ornat amb un finestral
gòtic l’any 1509, obra de l’escultor provençal Jaume Cavallers. Posteriorment, al segle XVI, l’edifici

2.4

MORFOLOGIA URBANA

inicial fou ampliat amb l’adquisició de cases veïnes, on s’hi van instal·lar les dependències destinades
al pes dels grans, l’arxiu i la taula de canvi. L’any 1670, l’edifici va ser totalment remodelat per les
ordres del tracista i llec carmelità fra Josep de la Concepció. En aquesta intervenció es construí la torre,

2.4.1 El nucli antic

una torrella pel rellotge i un pòrtic a la seva part inferior. De l’edifici cal destacar la Sala del Consistori,
amb una llinda a la porta que és sostinguda per dues cariàtides.

La ciutat de Vic es caracteritza pel seu nucli antic, que conserva i protegeix l’essència del Vic més
tradicional. Aquest sector de la ciutat és el que queda comprès entre la Rambla del Passeig, la Rambla

2.4.3 Els ponts de la ciutat

del Carme, la Rambla de les Davallades, la Rambla de l’Hospital, la Rambla de Sant Domènec, la
Rambla del Bisbat i la Rambla dels Montcada. Es caracteritza pels carrers estrets, amb desnivells
pronunciats i paviments de llambordes. Forma un nucli comercial i turístic molt important per a la ciutat.

Degut que el riu Mèder travessa el municipi de Vic d’oest a est, ha provocat que al llarg de la
història de la ciutat s’hagin construït diversos ponts per tal de connectar les dues parts. El Pont de
Queralt, una obra romànica del segle XI, dóna accés al nucli antic pel portal de Queralt. Comunicava

Inicialment el nucli de la ciutat es trobava protegit per les muralles, que van ser fetes construir
pel rei Pere III entre els anys 1368 i 1378 en substitució d’unes anteriors aixecades a partir del segle
XII. L’any 1655 el virrei o lloctinent del Principat, Joan Josep d’Àustria, va manar enderrocar tots els
ravals i les cases que limitaven amb les muralles per tal de fortificar la ciutat i poder netejar i consolidar

amb l’antic camí ral de Barcelona, que se sobreposà a la primitiva via romana d’Ausa a Barcino. També
sobre el riu Mèder, el Pont del Remei, d’obra gòtica construïda entre els anys 1324 i 1327, va ser
construït a l’extrem del Carrer de Sant Pere per tal de donar pas al nou camí ral de Vic a Barcelona,
modificat per decret del rei Jaume I del 1274.

les muralles. Amb aquest enderroc, es donà lloc a la construcció del que en l’actualitat són les rambles
de Vic. Aquestes muralles constaven de set portals i de trenta-tres torres, però en l’actualitat només es
conserven tres torres i un tros de la muralla en la part contigua al Palau Episcopal, la catedral i la
Rambla dels Montcada. En el carrer de la Ramada es pot observar el fonament d’una de les torres de
l’antic portal de Malloles, un dels set portals d’accés a la ciutat. L’any 1895 una altra d’aquestes torres
situada davant del carrer de les Adoberies, a l’inici de la Rambla dels Montcada, es va enderrocar per
eixamplar la Rambla. La resta de la muralla va desaparèixer entre els segle XIX i el segle XX.

Sobre el riu Gurri s’havia construït, a finals del segle XIII i a principis del segle XIV, l’anomenat
Pont del Gurri o Pont de Can Caseta, un pont de tres arcades del qual només queda el seu record en
fotografies, ja que l’obertura de la carretera de Vic a Taradell i la seva derivació a Sant Julià de Vilatorta
el va fer desaparèixer a principis del segle XX. També sobre el Gurri, hi ha construït un altre pont d’estil
gòtic de quatre arcades a l’indret del Bruguer, a l’antic camí de Folgueroles.

La Casa Comella de Vic: Arquitectura i Història
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2.5

EDIFICIS D’INTERÈS

A l’inici del segle XX la catedral va ser decorada pel pintor Josep Maria Sert, però l’incendi de la
catedral de l’any 1936 la destruí. Posteriorment, el 1940 el pintor tornar a refer la decoració de la
catedral restaurada fins el 1945, any en què va morir. La nova decoració, a base de tons daurats i

2.5.1 La catedral de Vic

marrons i grans cortinatges vermells, la finalitzà el seu auxiliar Miquel Massot.

La catedral i el bisbat de l’antiga ciutat d’Ausona van desaparèixer després de la invasió dels
sarraïns, entre els anys 715 i 717. Posteriorment, s’erigí una nova catedral en l’emplaçament on hi ha

2.5.2 El temple romà

l’actual l’any 888. D’aquesta antiga catedral tan sols es conserven alguns capitells califals, del voltant
de l’any 975, que es van aprofitar per la cripta de la nova catedral romànica que es va construir i

El temple romà és l’edifici més antic de la ciutat. Construït el segle II, s’ignora a la divinitat a la

consagrar l’any 1038. L’obra va ser impulsada pel bisbe Oliba, on es va construir un nou temple amb

qual és dedicat, encara que és possible que fos dedicat al culte imperial de Roma i de l’emperador. El

una nau de nou metres d’amplada i un transsepte amb cinc absis. A sota de l’absis major es va

temple va ser englobat al segle XI dins de la nova construcció del castell de Vic, o castell dels

construir una cripta dividida en tres naus per columnes i capitells. Aïllada a la part nord de la catedral,

Montcada. L’existència del temple era totalment desconeguda fins que l’any 1882 s’enderrocà el castell

s’aixecà la torre del campanar, que es va acabar de construir l’any 1064. La cripta i la torre són els

i fou descobert pels vigatans il·lustres de l’època. Posteriorment es van iniciar les obres per la seva

únics testimonis que s’han conservat de l’antiga catedral romànica. Més tard, al segle XII la catedral va

reconstrucció, refent les peces del temple a partir de les restes trobades. El temple es compon d’una

ser objecte d’una remodelació amb la incorporació d’una decoració general al fresc, una portada

cel·la que s’alça sobre l’estilòbata del pòdium, amb la escalinata d’accés i la façana orientades a l’oest.

esculpida i un perllongament de la cripta.

Les columnes són llises amb base jònica i capitell corinti. Els murs de la cel·la són de blocs de pedra
picada, coronats per un entaulament jònic format per l’arquitrau, el fris i la cornisa.

Aquesta catedral romànica va sobreviure fins a finals del segle XVIII, quan el 1781 s’inicià la
construcció d’una nova catedral segons les ordres de l’arquitecte Josep Moretó i Codina. Les obres
s’allargaren fins el 1803, on es conservaren únicament la part nord i el campanar romànic, prescindint
de tota la resta. L’edifici resultant, que és el que actualment es conserva, es tracta d’un recinte ample
dividit per pilars en tres naus de la mateixa alçada, cobert amb voltes hemisfèriques i finalitzat amb un
presbiteri poligonal. En les naus laterals hi ha dues capelles a sota de cada tramada de voltes. La
façana de la catedral, d’estil neoclàssic acadèmic, és severa i freda.

Vista lateral del temple romà de Vic.

2.5.3 Altres edificis

La ciutat de Vic té altres edificis d’interès com són el Palau Episcopal, nombroses esglésies, la
majoria d’època barroca, i diversos casals nobles i ciutadans. Dins d’aquest últim grup trobem la Casa
Façana de la catedral de Vic.

Comella, l’edifici més important de la burgesia ciutadana del principi del segle XX.
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de fusta i l’alimentació. Aquest darrer sector, gràcies a la mecanització i la introducció de l’electricitat,

3

EL MODERNISME A VIC

es va expandir fora del nucli urbà de Vic, perdent el seu caràcter familiar. Aquesta expansió general de
la indústria va augmentar el comerç local, consolidant la importància de Vic com a capital comarcal.

3.1

CONTEXT HISTÒRIC

Va ser en la mateixa època que es va anar formant una classe burgesa típicament osonenca, que
tenia la propietat de grans extensions territorials. Juntament amb els empresaris i els industrials, van

El modernisme a la ciutat de Vic no tingué la importància i la rellevància que tingué a Barcelona.
Malgrat aquest fet, no passà desapercebut. En l’actualitat encara es conserven diferents edificis
d’aquesta època.

formar la classe dirigent de la comarca. Aquesta burgesia osonenca es caracteritzava per la religiositat,
el conservadorisme, el proteccionisme econòmic i el catalanisme integrista. Les actituds polítiques
d’aquesta classe social eren principalment el tradicionalisme, molt arrelat dins el món rural, i el
regionalisme conservador vinculat a la Lliga.

L’època modernista es situa aproximadament entre el final del segle XIX i l’inici del segle XX. A
finals del segle XIX, Catalunya va experimentar un fort creixement de la seva població, gràcies a les
transformacions econòmiques i socials. La crisis agrària i el reclam de les zones més industrialitzades
van afavorir que molta gent del camp migrés cap a les ciutats. En aquest context, la indústria es va
convertir en un dels motors fonamentals de l’economia del principat.

En el mateix context, la ciutat de Vic va experimentar un gran afany cultural. L’arqueologia, de
recent aparició, empenyia a alguns vigatans a la recerca d’objectes i d’obres d’art per a l’exposició
permanent en el local del Cercle Literari. Posteriorment es va establir un museu l’any 1891 amb el
suport del bisbe Josep Morgades i el mossèn Josep Gudiol. En la literatura, Vic va comptar amb
escriptors com el Canonge Collell, Martí Genís, Josep Salarich o Lluís B. Nadal, incorporant-se al

A la primera meitat del segle XIX, Vic era una ciutat que es centrava principalment en el comerç.

moviment de la Renaixença i de l’Esbart de Vic, grup de joves poetes vigatans.

La indústria de la pell i el tèxtil, que tanta importància havien tingut per a la ciutat, van perdre
embranzida quan es va produir la mecanització del sector. Altres poblacions de la comarca, com
Manlleu, Roda de Ter i Torelló, van experimentar un fort creixement del nombre de fàbriques gràcies a
l’aprofitament de la força hidràulica, canviant la localització de la indústria a dins de la comarca.

L’any 1902 el mossèn Miquel Rovira va fundar l’Orfeó Vigatà. En aquesta època va florir una nova
llengua que pretenia simplificar la comunicació entre els pobles, l’Esperanto. A Vic es va crear una
agrupació anomenada Vika Esperantistaro, persidida per Josep Palmerola. Per altra banda, l’arribada
del cinema a la ciutat també va tenir molt bona acollida i es varen crear vàries sales de cinema.

La societat osonenca va sofrir grans canvis degut a aquestes transformacions econòmiques. El
desplaçament de la mà d’obra de les zones rurals cap a les zones industrialitzades van produir el
creixement dels nuclis urbans que van transformar el territori. Manlleu, Roda de Ter i Torelló van

3.2

EVOLUCIÓ DE LA CIUTAT

experimentar un fort creixement, en detriment d’altres poblacions com Sant Pere, Sant Hipòlit, Santa
Cecília de Voltregà i Vic. Gradualment es formà un proletariat industrial i diferents tipus de burgesia.

L’any 1869 es van enderrocar els portals exteriors de Vic. Posteriorment, els edificis antics del

Paral·lelament, al camp la pagesia va mantenir una ideologia arrelada a la tradició i a l’Església. Aquest

nucli urbà de la ciutat van ser objecte de renovació. L’estil arquitectònic que fins aleshores

fet va configurar el caràcter econòmic i social mixt de la comarca d’Osona.

predominava, principalment academicista, va continuar en la construcció dels nous edificis,
majoritàriament segons iniciatives de mestres d’obres. Tan sols l’alta burgesia podia assumir les

La introducció del capitalisme al camp, a finals del segle XIX i principis del segle XX, va afavorir
l’especialització agrària, provocant un creixement del mercat comarcal i nacional. L’arribada del

despeses de la contractació d’un arquitecte. Malgrat aquest fet, van ser els propis mestres d’obres que
van demostrar un caràcter renovador, adaptant-se a les tendències del moment, el modernisme.

ferrocarril a la ciutat, l’any 1876, permeté comercialitzar els productes del camp cap a Barcelona. Amb
la pèrdua de les últimes colònies l’any 1898, es van produir conflictes a la indústria tèxtil. La

La instal·lació de la llum pública de gas l’any 1872, l’arribada del ferrocarril el 1876 i la portada

sobreproducció en el sector tèxtil va produir el tancament de fàbriques i les vagues constants.

d’aigües de Monallots el 1879 van representar grans millores per a la ciutat. Posteriorment, va arribar la

Posteriorment, el sector es recuperà amb la Primera Guerra Mundial, quan van tornar a créixer les

instal·lació d’electricitat l’any 1897. A partir del 1900 es varen construir desaigües, empedrar carrers i

demandes tèxtils. Paral·lelament, es va produir una expansió en el sector de la metal·lúrgia, la torneria

embellir les vies públiques. El 1910 la ciutat va celebrar mitjançant diferents actes el centenari del
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naixement de Jaume Balmes, filòsof i teòleg vigatà. Per a aquesta ocasió s’inaugurà el carrer de Jacint

embotida. Del fanal més gran hi penjaven unes sàrries o cabassos de planxa embotida suspesos d’uns

Verdaguer i la Plaça del Centenari.

llargs braços del mateix material que imitaven les branques amb un atapeït fullatge. El fanal menor no
disposava d’aquests braços i, en el seu lloc, contenia un punt de llum semblant a un bàcul floral.

A més, la comissió de ciutadans que preparaven els actes del centenari, formada per membres
del Cercle Literari, demanaren a l’arquitecte Antoni Gaudí un monument per commemorar el centenari

Actualment els fanals modernistes ja no existeixen a la plaça. El 12 d’agost del 1924,

de Balmes, aprofitant l’estada que va fer l’arquitecte la primavera del mateix any a casa de la família

l’Ajuntament de Vic de la dictadura, presidit per l’alcalde carlí Joan Comella i Colom (germà del

Rocafiguera. Passejant per la ciutat i acompanyat pels joves arquitectes Josep Maria Pericas i Josep

propietari de la Casa Comella, Josep Comella i Colom), n’executà l’enderroc. Encara que es desconeix

Canaleta, Gaudí els va suggerir d’instal·lar dues faroles obeliscs davant l’entrada principal de la plaça.

el motiu exacte d’aquesta decisió, s’apunten dos motius principals. El primer, com a revenja política, ja

En aquesta entrada principal s’havia acabat d’enderrocar la casa Rosconi, deixant via lliure per una

que els fanals foren impulsats per membres i socis distingits del Cercle Literari, compromesos amb un

avinguda urbana, el carrer de Jacint Verdaguer, que enllaçava sense cap impediment l’estació del

catalanisme polític conservador però culturalment actiu. El segon motiu, pel seu pèssim estat de

ferrocarril amb el centre de la ciutat, la Plaça Major. Així doncs, el 7 de Setembre del 1910 es varen

conservació. Diferents col·lectius veïnals s’havien queixat a l’ajuntament d’ençà de la seva construcció

inaugurar a l’entrada de la Plaça Major dos fanals modernistes per commemorar el centenari de

pels problemes que ocasionaven: entorpiment del pas de vehicles, problemes sonors, perill de

Balmes.

despreniment d’alguna de les peces, l’ús com a urinari i racó de brutícia. Malgrat que Josep Canaleta
va realitzar posteriorment un projecte de millora i remodelació dels fanals, substituint la base de pedra
basàltica per uns bancs circulars a l’entorn de la columna de basalt, aquest no es va dur mai a terme.

D’aquesta manera els fanals modernistes ideats per Gaudí només romangueren 14 anys a la
ciutat.

A l’esquerra, imatge dels fanals amb la Plaça Major al fons. A la dreta, imatge dels fanals nevats amb la Casa
Comella al fons a la dreta. (Fons: Arxiu Comarcal d’Osona).

El paper de Gaudí en l’obra artística fou el d’assessorament i supervisió, realitzant la resta del
treball els arquitectes Josep Canaleta i Josep Maria Pericas. Josep Maria Jujol també hi va intervenir
en la part decorativa i de pintura. El treball del ferro en els dos fanals, creant motius vegetals, creus,
sàrries i llanternons, va anar a càrrec dels serrallers vigatans Joan Colomer i Ramon Collell. El mestre
d’obres de la part constructiva va ser Josep Ylla i Cassany. Les dues faroles eren d’estructura
asimètrica. En la seva part baixa tenien el basament format per columnes estriades de diferents volums
i alçades de pedra basàltica procedent de Castellfollit de la Roca. El fust, realitzat amb basalt carejat,
constava de dues seccions de diferent gruix, unides mitjançant abraçadores de ferro forjat. La part
superior del fust estava coronada amb una creu de braços trevolats realitzada amb planxa de ferro

Any 1924. Diferents imatges de l’enderroc dels fanals davant la Casa Comella. (Fons: Arxiu Comarcal d’Osona).
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CARACTERÍSTIQUES DEL MODERNISME

El Modernisme és un fenomen artístic europeu produït a finals del segle XIX i l’inici del segle XX.
Aquest moviment es produeix a tot Europa, però amb característiques diferents segons cada país. Així,
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3.4

EDIFICIS MODERNISTES A VIC

A continuació es cataloguen, per ordre cronològic de construcció, els edificis modernistes més
representatius de la ciutat de Vic. La Casa Comella, de l’any 1896, s’analitza en el Capítol 6.

podem parlar d’Art Nouveau a França, Jugendstil a Alemanya, Modern Style a Anglaterra i Escòcia,
Sezessionstil a Àustria i Modernisme a Catalunya, entre d’altres.

El modernisme es caracteritzava en la recerca de noves formes i símbols mitjançant l’ús de la
imaginació i la creativitat. Encara que el moviment afecta a totes les manifestacions d’art i pensament,
és en l’arquitectura i les arts plàstiques on el modernisme pren la seva màxima esplendor. A Catalunya

 1. Fàbrica del Sucre
 Època: 1892 - 1893
 Autor: Desconegut. Es va construir
per una societat de Saragossa.

el Modernisme pren molta rellevància gràcies al seu creixement econòmic, i és una via per tal de

 Situació: Als afores de la ciutat,

reafirmar el seu nacionalisme. La situació contrasta amb la resta de l’Estat espanyol, enfonsat amb la

entre el Carrer de l’Historiador

pèrdua de les últimes colònies, amb una economia i societat antiquades.

Ramon d’Arrabal Vinyals, el Carrer
de la Llotja i l’Avinguda del Mercat.

El Modernisme mostra interès per conservar i renovar les tècniques de construcció i decoració

 Descripció: Es tracta d’un edifici

tradicionals, utilitzant a la vegada elements antics com el totxo vist i de nous com el ferro forjat i els

auster sense ornamentació, on la

elements prefabricats. Els antecedents del Modernisme arquitectònic recuperen els estils medievals, on

majoria

destaca l’estil gòtic, les decoracions exòtiques, l’artesania i les arts aplicades.

arquitectònics són d’obra vista. La

dels

seus

elements

seva estructura és de ferro i de
Com a trets generals, l’estètica modernista es caracteritza principalment per la temàtica

fàbrica de maó. La seva coberta està formada per teules ceràmiques, però conté algunes teules

naturalista amb la representació de flors i animals, l’ús de motius icònics i estilístics, una llibertat en l’ús

de ceràmica vidriada, motiu que justifica el nom de l’edifici. De tot el conjunt destaca la

de les formes, l’asimetria, el predomini de la corba i les seves variants i una voluntat de transmetre

xemeneia aïllada realitzada també d’obra vista.

elasticitat, lleugeresa i optimisme. Els arquitectes modernistes a vegades també projectaven elements
interiors dels seus edificis com el mobiliari, les vidrieres, els paviments, els sostres, etc.

 2. Casa Cortina
 Època: 1893

El liderat d’aquest moviment l’obtingueren diferents arquitectes, entre ells destaquen: Lluís
Domènec i Montaner (1850-1924), autor del Palau de la Música; Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926),
autor de la Casa Batlló i el Parc Güell; Enric Sagnier i Villavecchia (1858-1931), autor de la casa Arnús;
Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), autor de la casa Terrades o de les punxes i de la casa Amatller; i
Joan Rubió i Bellver (1870-1952), autor de la casa Roviralta.

Altres arquitectes que van realitzar obres dins del moviment modernista van ser: Juli Batllevell i
Arús, Antoni M. Gallissà i Soqué, Josep Maria Jujol i Gibert, Cèsar Martinell i Brunet, Bernardí Martorell
i Puig, Francesc de Paula Morera i Gatell, Manel Joaquim Raspall i Mallol, Salvador Valeri i Pupurull,
Josep Maria Pericas i Gaietà Buïgas Monravà, entre d’altres.

 Autor: Gaietà Buïgas Monravà. Arquitecte.
 Situació: Plaça Major núm. 6.
 Descripció: També anomenada Casa Arumí. La seva façana
és d’estil neoclàssic, excepte la loggia del quart pis, formada
per finestres ornamentades amb petits arcs conopials i
separades per semicolumnes de fust curt. La façana
s’ordena en dos eixos verticals de balcons simètrics,
emmarcada per un cadenat d’estuc que imita la pedra. Les
baranes dels balcons i de les finestres són de ferro forjat. La
barana del terrat està formada per triangles calats. Part dels
elements arquitectònics són repetits a la Casa Comella.
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 5. Casa de Concepció Vergés

 3. Fàbrica Torra
 Època: 1896

 Època: 1905

 Autor: Enric Sagnier i Villavecchia.

 Autor: Josep A. Torner. Mestre d’obres.
 Situació: Carrer del Pla de Balenyà núm. 3.

Arquitecte.
 Situació:

Carrer

del

Bisbe

Morgades núm. 15.

 Descripció: Es tracta d’un edifici de dues plantes. A la façana
destaca l’ornamentació dels dintells dels balcons realitzada

 Descripció: Altrament coneguda

amb pedra esculpida amb motius florals. Les baranes dels

com La Farinera per l’activitat que

dos balcons són de ferro forjat i presenten una forma

desenvolupà en l’edifici la Farinera

complexa. A la part esquerra de la façana hi ha un escut de

Costa, des dels anys 30 fins l’any

pedra amb motius florals on hi ha inscrita la data de

2007.

construcció de la casa, el 1905.

Consta

semisoterrani
d’alçada.

d’una
i

Les

planta

quatre

pisos

seves

quatre

 6. Casa d’Anita Colomer

façanes són simètriques respecte el seu eix central, ornamentades amb esgrafiats, estucats i
diferents formes geomètriques. Les finestres estan decorades amb siluetes de porcs amb clara

 Època: 1906 - 1907

referència a la primera activitat que es va desenvolupar a l’edifici, la d’elaboració d’embotits.

 Autor: Josep Maria Pericas. Arquitecte.

L’edifici està construït amb pedra i obra vista.

 Situació: Plaça de la Catedral núm. 8.
 Descripció: La seva composició és asimètrica. Presenta
diferents elements arquitectònics neogòtics d’inspiració

 4. Casa Abadal

modernista. Destaquen el balcó i la tribuna del primer pis.
 Època: 1903
 Autor:

Josep

S’utilitza la ceràmica verda per ornamentar el conjunt de la
Azemar

i

Pont.

pis es juga amb les diferents alçades d’aquestes. L’edifici

Arquitecte.
 Situació:

façana. Les obertures disminueixen en alçada, i en el tercer

Rambla

de

l’Hospital

queda coronat per una torre situada a la cantonada.

núm. 9.
 Descripció: Edificació senzilla de

 7. Casa Bayés

quatre plantes. S’utilitza l’ornamentació de rajola vidriada amb

 Època: 1907

motius florals i geomètrics en la

 Autor:

franja que delimita la planta baixa
amb la planta primera i la tercera
amb la quarta, diferenciant tres
cossos d’edificació. La part superior està coronada per set obertures a la façana de la Rambla
de l’Hospital i tres a la del Carrer de Sant Just amb arcs de mig punt d’obra vista.

Josep

Maria

Pericas.

Arquitecte.
 Situació: Plaça de la Catedral
núm. 7.
 Descripció: D’influència barroca i
renaixentista. Els arcs de mig punt
rebaixats del tercer pis rememoren
les cases cinccentistes.
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 10. Casa de Jaume Casasses

 Època: 1905 - 1907

 Època: 1908

 Autor: Josep Ylla i Cortinas. Mestre d’obres.

 Autor: Jaume Casasses. Fuster.

 Situació: Plaça Major núm. 13.

 Situació: Plaça dels Màrtirs núm. 4.

 Descripció: La seva composició és simètrica respecte un eix

 Descripció: Edifici totalment simètric. Es tracta d’un edifici de

central, amb una degradació de la proporció de les obertures

planta baixa i dues plantes pis. El seu propi propietari, fuster

i de la ornamentació en alçada. La planta baixa disposa d’un

d’ofici, projectà i reformà la façana. Destaca l’arc parabòlic

pòrtic de tres arcs ogivals recolzats sobre columnes, amb

de l’entrada de la planta baixa. Disminueixen les proporcions

capitells de motius florals. Les llindes de les obertures del

de les obertures i dels balcons en alçada. Les baranes del

primer pis estan ornamentades amb escultures que

balcons són de ferro forjat.

representen les quatre classes socials de l’època: la
pagesia, la noblesa, l’església i els obrers. Aquestes

 11. Casa Foruny

obertures disposen de vidres de colors que representen
elements florals. El segon pis disposa d’obertures amb arcs tudor i el tercer pis d’obertures amb

 Època: 1910

arcs mixtilinis de perfil conopial. S’alteren les baranes de pedra calada amb les de ferro forjat.

 Autor: Josep Canaleta. Arquitecte.

L’edifici està coronat per una loggia formada per deu obertures d’arc de mig punt i un ràfec de

 Situació:

gran volada. La casa també disposa d’una façana posterior situada a la Rambla de les
Davallades núm. 2.

Carrer

de

Jacint

Verdaguer núm. 13.
 Descripció: Actualment està sotmesa a una rehabilitació integral.

 9. Casa Vilà

Destaquen les formes en el balcó
del primer pis i en els arcs dels

 Època: 1908

portals baixos. Les ceràmiques

 Autor: Josep A. Torner. Mestre

vidriades del balcó són blaves i

d’obres.

roses amb motius florals.

 Situació: Cantonada de la Rambla
de les Davallades amb el Carrer

 12. Casa de Domènec Domingo

de Jacint Verdaguer.
 Descripció: La seva composició és

 Època: 1914

simètrica respecte un eix central.

 Autor: Lluís Ylla i Cassany. Constructor.

Les obertures de la primer pis,

 Situació: Plaça del Canonge Collell núm. 6.

d’arcs de ferradura apuntats, i les

 Descripció: Edificació asimètrica. La planta baixa està

del segon pis, d’arcs aràbics, són

formada per arcs de ferradura carpanells d’obra vista i pedra.

neoàrabs i s’utilitza la ceràmica

Les obertures disminueixen la seva proporció en alçada.

vidriada i la pedra com a ornamentació. Les baranes dels balcons són de ferro forjat. La barana

Destaquen les ornamentacions a sota dels arcs de mig punt,

del terrat dibuixa formes amb la obra vista. La planta baixa de l’edifici ha estat modificada

realitzades amb ceràmica vidriada amb tons blaus que

respecte el projecte original.

dibuixen figures de dracs.
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 13. Edifici d’habitatges

 16. Casa Antoni Aguilar

 Època: 1914

 Època: 1916

 Autor: Desconegut.

 Autor: Josep Cumeras. Contractista.

 Situació: Carrer del Remei núm. 28.

 Situació: Carrer del Bisbe Torras i Bages núm. 18.

 Descripció: A la façana s’observa la variació de les

 Descripció: La façana és simètrica, on les seves obertures

proporcions en alçada. Les baranes són de ferro forjat.

disminueixen la seva proporció en alçada. A la planta baixa

L’acabat de la façana presenta dibuixos de motius florals. A

hi ha obertures d’arcs escarsers i al primer i segon pis d’arcs

la part superior hi ha grafiada la data de construcció. L’edifici

apuntats. La tribuna del primer pis està cornada per un balcó

està coronat per una barana d’obra i ferro forjat de formes

amb pilars en forma de merlets corbats i ferro forjat. L’edifici

sinuoses i lliures.

està rematat per una barana sobre modillons amb motius
florals, on desplega les ales una àguila de grans dimensions.

 14. Edifici d’habitatges

 17. Edifici d’habitatges

 Època: 1915

 Època: 1916

 Autor: Bernat Callís. Mestre d’obres.

 Autor: Desconegut.

 Situació: Carrer de la Fusina núm. 15.

 Situació: Carrer del Bisbe Torras i Bages núm. 16.

 Descripció: La seva composició és simètrica respecte un eix

 Descripció: De composició majoritàriament simètrica. Les

central. Les obertures disminueixen la seva proporció en

baranes dels balcons són de ferro forjat. Destaca l’encintat

alçada. Aquestes disposen d’arcs escarsers ornamentats

ondulant que contorneja tot el perímetre de la façana,

amb ceràmica vidriada de tons verds i grocs. Les baranes

incloent les obertures del portal principal i dels balcons, que

dels balcons són de ferro forjat. L’edifici queda coronat per

acaba en el coronament de l’edifici on es recargola formant

un ràfec acornisat.

volutes.

 15. Casa Espona

 18. Casa Cortinas

 Època: 1916
 Autor:

 Època: 1916 - 1920

Bernat

Noguera.

 Situació: Carrer del Bisbe Torras i Bages núm. 14.

Constructor.
 Situació: Carrer del Bisbe Torras i
Bages núm. 20
 Descripció:

 Autor: Desconegut.
 Descripció: De composició majoritàriament simètrica. Les
obertures de la façana són d’arcs escarsers. Els balcons

de

disposen de cartel·les inferiors amb baranes de ferro forjat.

composició asimètrica i de planta

L’edifici és coronat per un capcer d’arc escarser, amb tres

reculada. Destaquen els treballs

gelosies rodones de ventilació de pedra calada.

L’edifici

és

de forja, de pedra i de fusteria.
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 22. Edifici d’habitatges

 Època: 1920

 Època: 1922

 Autor: Desconegut.

 Autor: Bernat Callís. Mestre d’obres.

 Situació: Carrer del Bisbe Torras i Bages núm. 12.

 Situació: Rambla del Passeig núm. 61.

 Descripció: La façana és de composició majoritàriament

 Descripció: Mostra del modernisme tardà produït a la ciutat.

simètrica, emmarcada per un cadenat d’estuc que imita la

Façana de composició simètrica. Utilització d’arcs de mig

pedra. Disposa d’un balcó al primer pis de pedra esculpida.

punt i arcs escarsers en les obertures. Les baranes dels

L’edifici queda coronat per una cornisa trencada, amb la

balcons són de ferro forjat. Acabat d’obra vista. L’edifici

seva part central més elevada. Aquesta forma es repeteix en

acaba coronat per una cornisa i una barana.

la ornamentació superior de les obertures del primer i segon
pis.
 20. Edifici d’habitatges

 23. Casa de Josep Vinyeta

 Època: 1921

 Època: 1923

 Autor: Desconegut.

 Autor: Bernat Noguera. Constructor.

 Situació: Carrer del Bisbe Torras i Bages núm. 10.

 Situació: Carrer de l’Arquebisbe Alemany núm. 12.

 Descripció: La façana és de composició majoritàriament

 Descripció: Façana simètrica respecte un eix central.

simètrica. Els balcons disposen de cartel·les inferiors amb

Utilització del ferro forjat en les baranes del balcons. A la

franges ornamentades coincidint amb els forjats. A la part

planta baixa s’utilitza l’obra vista acolorida en dos tons com a

superior de les obertures del primer i segon pis hi ha unes

ornamentació. Al primer i segon pis s’utilitzen els esgrafiats

altres franges d’ornamentació. L’edifici queda coronat per

per ornamentar la façana. L’edifici disposa d’una porxada al

una cornisa sobre modillons i una paret a manera de barana.

tercer pis amb tres pilars d’obra vista, on els dos laterals es
retorcen de forma helicoïdal, rematada per un ràfec.

 21. Casa Serratosa (o Carme Collell)

 24. Casa Masferrer

 Època: 1921

 Època: Premodernista

 Autor: Manel Raspall. Arquitecte

 Autor: Desconegut

 Situació: Carrer del Bisbe Torras i

 Situació: Plaça Miquel de Clariana

Bages núm. 6.

núm. 5.

 Descripció: El cos central sobresurt

 Descripció: Malgrat que l’edifici és

del pla de façana, amb un capcer

previ al modernisme, conserva

de vèrtex arrodonit. S’utilitzen arcs

elements

d’inflexió de taló, el·líptics, de cor-

modernisme com els antics vitralls

tina trencats i mixtilinis, i esgrafiats.

o les baranes de ferro forjat.

decoratius

típics

del
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En el següent mapa es pot observar la localització dels edificis modernistes analitzats dins la
ciutat de Vic.

Llista d’edificis modernistes analitzats:

1. Fàbrica del Sucre
23

5

2. Casa Cortina
3. Fàbrica Torra
4. Casa Abadal
5. Casa de Concepció Vergés

9

11

14

8

6. Casa d’Anita Colomer

10

7. Casa Bayés
8. Casa Costa

2

22

9. Casa Vilà

12
3

20

4
24

10. Casa de Jaume Casasses
18

16

21
7

12. Casa de Domènec Domingo
19

6

11. Casa Foruny

13. Edifici d’habitatges, C/ del Remei núm. 28
17

15

14. Edifici d’habitatges, C/ de la Fusina núm. 15
15. Casa Espona
16. Casa Antoni Aguilar

1

17. Edifici d’habitatges, C/ Bisbe Torras i Bages núm. 16
18. Casa Cortinas
19. Edifici d’habitatges, C/ Bisbe Torras i Bages núm. 12
20. Edifici d’habitatges, C/ Bisbe Torras i Bages núm. 10
21. Casa Serratosa (o Casa Carme Collell)
22. Edifici d’habitatges, Rambla del Passeig núm. 61
23. Casa de Josep Vinyeta
24. Casa Masferrer

13
Mapa de la ciutat de Vic.
(Fons: Institut Cartogràfic de Catalunya).
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en relleu. Aquest edifici actualment ja no existeix, ja que es va enderrocar entre el 14 i el 19 de Juny del

4

LA FAMÍLIA COMELLA

1971, malgrat que el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i Balears intentés declarar-la Monument
Provincial d’Interès Històric Artístic.

El propietari originari de la totalitat de la Casa Comella va ser Josep Comella i Colom. Aquest
encarregà, l’any 1896 a l’arquitecte Gaietà Buïgas Monravà, la construcció de la seva nova casa a Vic.
Ell s’hi va traslladar a viure l’1 de Gener de l’any 1900. Va ser un comerciant i propietari de l’època, i
pertanyia a la família de Vic dels Comella, vinculada a la indústria del tèxtil. Va ser membre de la junta
directiva del Centre Tradicionalista de l’Alta Muntanya. L’any 1910 va ser el vicepresident de la
delegació vigatana de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis. Entre els anys 1912 i 1916 va
ser regidor del Partit Carlí a l’Ajuntament de Vic. Va morir a Vic l’any 1925.

Un dels seus germans va ser Joan Comella i Colom (1855-1944). Propietari i industrial, va ser

Imatge de la desapareguda

molt actiu com a polític del Partit Carlí. Va ser oficial de l’exèrcit carlí durant la tercera guerra (1873).

Casa Comella de Barcelona,

Durant la dictadura de Primo de Rivera, entre els anys 1923 i 1930, va ser l’alcalde de Vic i un dels

projectada per l’arquitecte vigatà

caps de la junta local de la Unión Patriótica. Anteriorment entre els anys 1910 i 1914 havia sigut regidor

Josep Maria Pericas l’any 1912.

carlí a l’Ajuntament de Vic. El seu fill, Manuel Comella i Mora, va ser president de la Joventut Carlina de
Vic l’any 1906, regidor municipal i membre de la Unión Patriótica entre els anys 1924 i 1930. Va ser
militant de la Comunión Tradicionalista. Durant la dictadura franquista, entre el anys 1940 i 1941, va ser

La fortuna de la família Comella sorgí de les propietats urbanes i de la fàbrica tèxtil Comella Soler

alcalde de la gestora provincial de Vic. Posteriorment, entre els anys 1941 i 1947, Manuel Riera

S. A., coneguda popularment com Can Mastrot, que posseïen al Carrer del Pla de Balenyà núm. 4. La

Comella, nét de Joan Comella, agafaria el relleu de l’alcaldia.

fàbrica disposava d’una tintoreria annexa i d’una petita fàbrica d’electricitat.

Un altre dels seus germans va ser Jacint Comella i Colom (1860-1930). Va ser un entusiasta

Els orígens de la fàbrica tèxtil es troben a Manlleu quan a l’any 1853, a l’empresa tèxtil d’Isidre

tradicionalista que col·laborà assíduament amb la premsa d’aquesta tendència. Va iniciar la carrera

Llanas, es van incorporar els seus nebots Gabriel i Joan Llanas, Jacint i Josep Comella, Francesc Tous

eclesiàstica en el Seminari de Vic als nou anys. La va acabar l’any 1884, ordenant-se de prevere.

i Josep Pericas (pare de l’arquitecte vigatà Josep Maria Pericas). Amb una inversió inicial de 60.000

Seguidament va estudiar dret a la Universitat de Barcelona fins el seu doctorat a Madrid, l’any 1891.

duros van especialitzar parcialment l’empresa en panes i per l’ús de l’energia hidràulica procedent del

Quan va tornar a Barcelona va cursar i obtenir la llicenciatura de filosofia i lletres l’any 1893. Després

salt d’aigua del Molí de la Cavalleria.

d’anys realitzant tasques apostòliques, l’any 1893 es va incorporar com a professor de llatí i de història
eclesiàstica al Seminari de Vic. L’any 1899 es va traslladar a Barcelona com a professor de religió i

Al llarg dels anys, l’empresa va canviar moltes vegades la seva denominació jurídica i el seu

moral a l’Institut de Ensenyança Mitja. L’any 1909 va ser nombrat fiscal del Tribunal de Testamentos y

accionariat, on van destacar les nissagues dels Comella i Pericas. Els Comella van continuar liderant la

Causas Pías del bisbat de Barcelona, càrrec que ocupà durant vint anys fins la seva renúncia

fàbrica de Can Mastrot, sota el nom de Comella Soler S.A. fins a la seva desaparició a conseqüència

voluntària.

de la crisis de la dècada de 1970. Per altra banda, els Pericas es van especialitzar en la producció i
distribució d’hidroelectricitat aprofitant els salts d’aigua de les fàbriques del riu Ter. Aquest és el cas de

L’any 1912 Jacint Comella va encarregar la construcció de la seva casa a Barcelona a l’arquitecte

la societat mercantil Pericas, Boixeda, Reixach i Companyia, que posseïa la fàbrica de cotó de la

vigatà Josep Maria Pericas i Morros. La Casa Comella de Barcelona, situada a la cantonada entre el

colònia la Coromina de Torelló i d’un salt d’aigua anomenat Les Illes al pas del Ter per Sant Quirze de

carrer de la Nena Cases i el carrer del Milanesat, utilitzava la ceràmica verda a les vores de les

Besora, que utilitzava per a la producció d’energia elèctrica. Posteriorment, aquesta empresa va

finestres, als passamans de la terrassa i a les boles que decoraven la teulada de l’edifici. La porta

adquirir l’any 1913 uns terrenys a l’antic Portal de Manlleu de la ciutat de Vic, on actualment passa la

d’entrada tenia una forma arrodonida que es subratllava amb unes peces grogues amb un motiu oval

Ronda de Francesc Camprodon. En aquest terrenys es va construir una central tèrmica projectada per
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l’arquitecte Josep Maria Pericas i Morros. L’any 1932 l’empresa es va convertir en Energia Elèctrica del
Ter, S.A.

La societat Comella Soler S. A. va comprar l’any 1870 un solar al Carrer del Pla de Balenyà per

Imatge de la Casa Comella a finals

tal de construir-hi una fàbrica de vapor de nova planta, moguda per una màquina de 150 HP tipus

del segle XIX, poc després de la

Alexander. Aquesta maquinària estava especialitzada per produir panes de cotó tenyides i acabades,
que es distribuïen sota la marca Ausa. També es fabricaven productes propis i nous com els
“terciopelos a cordón de listas en sentido de la trama o del urdimbre, o de ambos a la vez”, producte pel
qual van obtenir una patent el 10 de Desembre del 1889 per vint anys (“Boletin Oficial de la propiedad

seva construcció. S’observa la
Plaça Major un dia de mercat.
A davant de la Casa Comella es
pot observar la Casa Rusconi,
un edifici que va ser enderrocat

intelectual e industrial del Ministerio de Fomento” de l’1 de Gener del 1890). L’any 1913, el soci Josep

l’any 1903 per fer més ample

Pericas va instal·lar al solar veí de Can Mastrot una fàbrica que subministrava electricitat per a

el Carrer de Jacint Verdaguer.

l’enllumenat públic de la ciutat. D’aquesta manera i durant el mateix any, Comella Soler S.A. va

(Fons: Arxiu Comarcal d’Osona).

incorporar l’energia elèctrica a l’empresa per fer funcionar la seva maquinària tèxtil. Anys més tard,
durant la Guerra Civil, la fàbrica de Can Mastrot va ser col·lectivitzada. Posteriorment, quan la van
tornar a recuperar els propietaris, la capacitat de producció de Can Mastrot la constituïen 12.600 fusos
de producció, 3.600 dels quals eren de tòrcer.

Va ser durant la dècada de 1960 l’empresa va experimentar la seva màxima activitat. Més tard,
en la dècada de 1970, l’empresa i el sector van entrar en una crisis que es va allargar fins que
l’empresa cessà definitivament la seva activitat. Amb el tancament de la fàbrica de Can Mastrot, Vic va
obtenir una nova illa urbanística per edificar en aquesta part de la ciutat.

La propietat de la Casa Comella continuà lligada a la família Comella fins a la mort de la
propietària, vídua de Manuel Comella, a finals de l’any 1988. En morir sense descendència, l’herència
de la Casa Comella va quedar repartida entre 17 hereus. Per tal de repartir-la, el conjunt de la Casa
Comella es va taxar inicialment en 225 milions de pessetes. Finalment, però, es va vendre per 310
milions de pessetes.

Va ser a partir d’aquest moment que totes les entitats que formen la Casa Comella, entre elles els
locals comercials, els pisos i l’habitatge principal del primer pis, van deixar de ser propietat de la família
dels Comella i van ser transmeses a diferents petits propietaris.
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És molt probable que el contacte amb diferents companys i mestres en aquella època influïssin i

5

L’ARQUITECTE GAIETÀ BUÏGAS MONRAVÀ

marquessin la seva manera d’entendre l’arquitectura, fet que es pot comprovar en les seves obres.
D’aquesta manera, el medievalisme d’Elies Rogent, el racionalisme de Viollet-le-Duc amb l’arquitectura

5.1

del ferro colat, el neomudèjar introduït per Fortuny i utilitzat per Gaudí i Domènech, i l’obra goticista de

NOTES BIOGRÀFIQUES

Puig i Cadafalch van representar models a seguir per a Buïgas. És a partir d’aquí que comença la seva
trajectòria com a arquitecte, d’ascensió molt ràpida.

L’arquitecte català Gaietà Buïgas Monravà va ser el que va projectar i dissenyar l’any 1896 la
Casa Comella de Vic.

Podem dividir la seva carrer arquitectònica en tres etapes diferents. La primera s’estén fins la
seva marxa a Buenos Aires l’any 1903. En aquesta època va realitzar diversos projectes arquitectònics

Va néixer a Barcelona el 21 de Juliol del 1851. El dia següent fou batejat a l’església de Santa
Maria del Pi. Pertanyia a una família acomodada de Barcelona. El seu pare Josep Buïgas, un eminent
advocat barcelonès, va intentar que rebés un ensenyament d’acord amb les seves actituds. Durant la
seva educació, va passar pels Escolapis d’Igualada. Es va graduar com a Batxiller en Arts en l’Institut
de la província el 16 de Juliol del 1866. L’any 1868, un cop definida la seva inclinació per l’arquitectura,
el seu pare el va matricular a l’Escola de Madrid amb 17 anys. L’any 1873 va interrompre la seva
carrera a causa dels esdeveniments polítics. D’ideologia carlista, es va allistar a l’exèrcit carlista en el

i va ser arquitecte municipal o assessor a diversos municipis catalans. L’any 1882 va guanyar el
concurs per realitzar el projecte del monument en honor a Cristòfor Colom a Barcelona. Les obres de
construcció començaren l’any 1883 i finalitzaren l’any de l’Exposició Universal del 1888. El monument
de ferro colat, té una alçada de 60 metres i està decorat amb diverses escultures. Està coronat per una
escultura del descobridor de bronze, realitzada per l’escultor Rafael Atché Farré. El monument es va
inaugurar l’1 de Juny del 1888 amb motiu de l’Exposició Universal de Barcelona, on Buïgas projectà
també la Secció Marítima.

que va romandre fins l’any 1875. A l’exèrcit va arribar al grau de coronel de enginyers, aconseguint
vàries distincions. Al febrer de l’any 1875 va traspassar la frontera francesa per anar a Saint Jean dePied-de-Port, Burdeos, Angulema, Orleans i Nantes. Allà va treballar per la companyia de ferrocarrils
Orleans-París. A l’agost del mateix any va tornar a Espanya, on va ingressar a l’Escola Provincial
d’Arquitectura de Barcelona per acabar la carrera, l’any 1879. El 13 de Maig de 1879, Elies Rogent i

La seva segona etapa professional va començà l’any 1903 quan s’instal·là a Buenos Aires
(Argentina). Es desconeixen els motius pels que va realitzar aquest trasllat, quan a Catalunya ja era un
arquitecte consagrat. Posteriorment es va traslladar a Montevideo (Uruguai), on també realitzà varis
projectes arquitectònics.

Amat, director de l’Escola en aquella època, li va firmar el títol.
La tercera i última etapa professional s’encetà amb el seu retorn a Barcelona l’any 1913. En
aquests últims anys va haver de treballar molt dur per refer la seva vida professional a la ciutat, veient
moltes vegades com se li tancaven les portes. Aquest fet va provocar una gran frustració a l’arquitecte.
L’any 1913 va fer gestions per ingressar a l’empresa La Canadiense i per participar en l’empresa de la
indústria elèctrica. També va intentar traslladar-se a Àfrica. Després va fer oposicions per a mestre de
fusteria a l’Escola Provincial i per a arquitecte conservador de monuments provincials. Es va presentar
al concurs del projecte de l’orfenat Ribas i a la plaça d’Arquitecte en cap de la Oficina Tècnica de la
Mancomunitat de Catalunya, sense èxit. Va realitzar el projecte de restauració del monument a Colom i
el de Duana per a València. També va realitzar obres de tipus particular com l’abastament d’aigües de
A l’esquerra, imatge de

Navàs, diverses peritacions a finques de Montjuïc, projectes de tallers i d’habitatges. Finalment va

Gaietà Buïgas Monravà amb
el seu fill, Carles Buïgas i Sans.

aconseguir un destí a la Diputació. L’any 1915 es va presentar pel concurs del monument a Cervantes
a Madrid, però no va aconseguir guanyar-lo.

A la dreta, retrat de
Gaietà Buïgas Monravà.

Va morir el 7 de Novembre del 1919 als 68 anys d’edat, després de 40 anys exercint d’arquitecte i
passant 10 anys treballant a la zona sud-americana del Riu de la Plata.
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5.2

CRONOLOGIA DE LA SEVA OBRA

total de 47 projectes. Les obres de construcció començaren l’any 1883 i acabaren l’any de
l’Exposició Universal del 1888. El monument es va inaugurar l’1 de Juny de 1888.

La seva obra es pot separar en tres etapes, no tant per la seva manera de projectar, sinó
principalment per l’entorn on aquesta es va dur a terme.

Any 1883. El 25 de Gener va ser nombrat Arquitecte Municipal de Barberà del Vallès.

Any 1884. L’1 d’Octubre va ser nombrat Arquitecte Municipal de l’Alella.
5.2.1 Primera Etapa (1879 – 1903)
Any 1886. Va publicar una monografia sobre el Castell de Vilassar de Dalt, editada per l’Associació
Any 1879. El mateix any de la seva graduació com a arquitecte, va ser nombrat el 27 d’Agost
Arquitecte Municipal de Sentmenat i, el 20 d’Octubre, de la Pobla de Llillet.

d’Arquitectes de Catalunya, amb motiu de l’excursió que l’associació va fer al castell el 6 de
Desembre del 1885. En aquesta excursió van assistir-hi varis arquitectes, entre ells Elies
Rogent i Enric Sagnier. Els propis membres d’aquesta associació realitzaven estudis sobre

Any 1880. El municipi de Barcelona el va invitar a presentar-se al concurs de varies reformes urbanes,
juntament amb Miquel Garriga i Roca.

el patrimoni arquitectònic, i posteriorment aquests eren verificats amb excursions als edificis
estudiats.

El 12 de Gener va ser nombrat Arquitecte Municipal de Tortosa.
També va ser nombrat professor de Dibuix a la seva escola.

Any 1887. Va realitzar el projecte d’una escola municipal a Sitges.

El 18 de Maig, després de la renuncia de Miquel Garriga, Buïgas va ocupar el lloc de

El 9 de Juliol va ser nombrat director de la Secció 9a de la Exposició Universal, sota les

taxador d’impostos sobre drets reals i transmissió de béns dels districtes d’Arenys de Munt,

ordres del director general Elies Rogent i Amat.

Terrassa, Mataró, Berga i Granollers, fins l’any 1884.

Com a tal, va realitzar el projecte del viaducte sobre el ferrocarril que unia el recinte firal

El 19 de Novembre va contraure matrimoni amb la filla de Miquel Garriga i Roca, Josepa.

(Parc de la Ciutadella) amb la Secció Marítima del mateix. Aquest treball li va permetre
guanyar una medalla d’or, concedida pel jurat encarregat de valorar les obres de la

Any 1881. Va construir a Manacor l’Església del Sagrat Cor de Jesús.
El 21 de Juny va ser nombrat Arquitecte Municipal del Masnou.

Any 1882. El 10 de Febrer va ser nombrat pèrit mesurador de les finques de béns nacionals de la

Exposició Universal. Va tenir com ajudants a Gabriel Borrell i a Bonaventura Bassegoda i
Amigó. També va guanyar el concurs per a edificis de tinences d’Alcaldia.

Any 1888. El 14 de Març va ser nombrat arquitecte de la corporació

província, a excepció de la capital. Va estar al càrrec fins el 1898.

del Masnou.

Va ser nombrat arquitecte director de les obres del manicomi de Sant Boi de Llobregat.

L’1 de Juny s’inaugura el monument a Cristòfor Colom

El 17 de Juny va ser nombrat Arquitecte Municipal de Sitges.

dissenyat per Buïgas amb motiu de l’Exposició Universal

El 23 de Setembre va publicar la memòria del seu projecte per al concurs per l’erecció d’un

de Barcelona (imatge de la dreta).

monument a Cristòfor Colom, sota el lema “Honrando a Colón Cataluña honra a sus hijos

El 5 de Setembre va ser nombrat arquitecte de la

predilectos”. En aquest projecte s’incloïa la urbanització de la plaça i la construcció d’un

Diputació Provincial de Barcelona.

embarcador. L’estàtua de Colom que va dissenyar Buigas no estenia la mà com el que al

Es va presentar sense èxit en el concurs per cobrir la

final es va col·locar.

vacant d’Arquitecte Municipal de Barcelona, després de

El 3 d’octubre l’alcalde de Barcelona, Francesc de Paula Rius i Taulet, li va comunicar que

la dimissió d’Antoni Rovira i Trias. El jurat del concurs el

havia guanyat el concurs, entregant-li un diploma i un premi de 5.000 pessetes. Antoni

composaven Elies Rogent com a director de l’Escola

Gaudí va formar part del jurat. Entre d’altres motius, el seu projecte va ser l’escollit perquè

d’Arquitectura, Francesc de Paula del Villar i Lozano

era més econòmic que d’altres que s’havien presentat. Al concurs hi havien participat un

com a catedràtic i Camil Oliveras i Gensana com a arquitecte de la Diputació de Barcelona.
Dels 8 arquitectes que es van presentar, en varen ser eliminats 5, quedant en concurs Pere
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Any 1895. Va

ser

nombrat

cap

concedit a Pere Falqués.

d’Administració Civil.

Va projectar i construir un escorxador a Sitges.

Realitza la restauració del
Castell de Sant Marçal de

Any 1889. Va projectar i construir el

Cerdanyola

del

Vallès

Mercat de Sitges (imatge de

(imatge de la dreta).

la dreta). El 4 de Març va ser

Projecta i construeix la Casa

nombrat arquitecte consultor

Sevirano Virella a Sitges.

de Vilassar de Dalt.

Any 1896. Projecta

i

construeix

el

Convent de les filles de Maria
a Gironella. Aquest disseny li
va
Any 1890. Va ser premiat per la Diputació Provincial de Biscaia.

permetre

guanyar

una

medalla de primera classe a
l’Exposició General de Belles

Any 1891. En la Exposició de Belles Arts de Barcelona va obtenir un diploma per un projecte

Arts i Indústries Artístiques de

d’escoles.

Barcelona.

Va projectar i construir un hotel al Carrer de la Boqueria de Barcelona.

Projecta

i

construeix

el

Convent de les Serves de
Any 1892. El 3 de Desembre va ser nombrat arquitecte assessor de Cardona.

Maria a Barcelona (imatge de
la dreta).

Any 1893. Projecta i construeix la Casa Cortina de Vic.

Projecta i construeix la Casa Comella de Vic.

Va realitzar el projecte de restauració de l’interior de la basílica de la Mare de Déu de la

Projecte i construeix cases de tipus social a Sitges. També realitza diversos projectes

Mercè i Sant Miquel Arcàngel de Barcelona.

urbanístics al municipi de Sitges, entre ells el de la remodelació de l'illa formada pels carrers

Va realitzar el projecte de restauració de l’església de Torelló.

Àngel Vidal, Jesús, Sant Sebastià i Sant Damià, el de l'obertura completa del carrer
Santiago Rusiñol o el de millores per al passeig de la Ribera.

Any 1894. Projecta i construeix l’edifici Can Domènec de Cerdanyola del Vallès.
Any 1897. Entra a formar part de la junta directiva d’Arquitectes de Catalunya, amb el càrrec de
secretari.
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Any 1898. Projecta i construeix l’Església

- La Torre Carbó, també coneguda com la Torre Sant Jordi.

de les Concepcionistes de

- Casa de Concepció Buïgas (la casa de la germana de Gaietà).

Sitges.

- Casa del Sr. López.

Projecta

i

construeix

el

Balneari de Vichy Catalan
de

Caldes

de

- La “Batzuca” de Can Mitjans.
- La Vil·la Celina, també coneguda com a Torre Fernández.

Malavella

(imatge de la dreta).
5.2.2 Segona Etapa (1903 – 1913)

Any 1903. Es trasllada a viure a Argentina, en concret a la seva capital, Buenos Aires. Es desconeixen
per quins motius va realitzar aquest trencament amb la seva vida anterior.
Comença a presentar-se a concursos arquitectònics per donar-se a conèixer.

Any 1900. Projecta i construeix la Casa Ferrer Torralbes de Sitges.

Any 1904. L’1 de Juny és premiat amb una medalla de plata per unes
construccions hospitalàries.

Any 1901. Projecta i construeix l’Asil-

Es presenta a un concurs per unes casernes de la

Hospital o Casa Benèfica del

Cavalleria.

Masnou (imatge de la dreta).

Projecta i construeix la Iglesia y el Convento de los

Projecta i construeix la Casa

Misioneros del Sagrado Corazón de María.

de

A finals d’aquest anys es trasllada a la capital d’Uruguai,

Bonaventura

Blay

de

Sitges.

Montevideo.
En aquesta nova localització, va guanyar el concurs pel
projecte de l’edifici del Banco Popular (imatge de la dreta).
Aquest edifici que es va construir entre el 1904 i el 1907
(actualment és la seu del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente).
Va aconseguir un segon premi en el concurs de projectes
per l’edifici de la Caja Internacional.

Any 1902. Projecta i construeix vàries escoles al Masnou.
Any 1906. Projecta i construeix la Casa de Ramón Mora Magariños
Durant aquesta època va construir vàries cases particulars al Masnou, entre elles la Casa Can
Genové. A Sant Andreu de Llavaneres va projectar la Casa de la Vila. A Cerdanyola del Vallès també
va projectar i construir vàries torres modernistes. Un recull d’aquestes obres són les següents:

- Casa d’Antoni Maria Llopis.
- Casa de Josep Planas i Casals.
- Casa d’Eduard Feijó.

(imatge de la dreta) al barri de Pocitos de Montevideo.
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5.2.3 Tercera Etapa (1913 – 1919)

Any 1907. Projecta i construeix el Teatro Lavalleja per a la Unión
Católica a la ciutat de Minas, Uruguai (imatge de la dreta).
Aquest edifici es va inaugurar el 8 de Desembre del 1909.

Any 1913. Es va traslladar de nou a Barcelona.

Any 1915. Es va presentar pel concurs del monument a Cervantes a Madrid, però no va aconseguir
guanyar-lo.

En aquesta última etapa, Buïgas va poder observar com se li tancaven moltes vies per poder
continuar treballant professionalment. Malgrat aquest fet, es va mantenir en la seva línia de vitalitat i
superació i va intentar optar a càrrecs i participar a concursos, sense obtenir l’èxit desitjat. En aquesta
etapa destaca la realització d’un projecte de restauració del monument de Cristòfor Colom.
Any 1908. Es va presentar al concurs de l’edifici de la Caja Obrera.

Va morir el 7 de Novembre del 1919, deixant un gran llegat arquitectònic.

Projecta i construeix el Monumento Santuario a la Virgen,
al cim del Verdún de la ciutat de Minas (imatge de la dreta).
5.3

LA SEVA PERSONALITAT

Gaietà Buïgas Monravà va ser un arquitecte capaç de dominar estils arquitectònics molt diferents.
El medievalisme, el racionalisme, el neomudèjar i el neogòtic van influenciar en la seva manera
d’entendre l’arquitectura. La seva influència medieval queda més que en evidència en el seu propi relat
que va fer durant l’excursió al Castell de Vilassar de Mar, amb motiu de la memòria descriptiva que va
realitzar d’aquest castell, publicada l’any 1886. Analitzant l’època en què va ser erigit el castell, diu:

Any 1909. Es va presentar al concurs organitzat pel Jockey Club per realitzar el projecte de les seves
instal·lacions i va obtenir el primer premi.

‟A la vista del castillo de Vilassar toma ser y vida en mi imaginación la época en que fue erigido.
Engendra en mi mente, y seguramente hace lo propio en la vuestra, los rasgos característicos de
aquella edad; renueva, por fin, la era en que vivieron aquellas generaciones portentosas del valor

Abans del seu retorn a Barcelona, l’any 1913, va realitzar diversos projectes com el de la

heroico, de la fe acendrada y de la cruz triunfante

Universitat de Montevideo, diversos pavellons de la Exposición Nacional Agrícola, Ganadera e

Describir únicamente, es poco, sin duda alguna: discurrir y analizar, y, al mismo tiempo que el

Industrial de Montevideo l’any 1906 i el del Paseo Marítimo, entre molts d’altres, dels quals no tots es

discurso adelanta y el análisis descubre, herir suavemente las fibras del sentimiento, eso ya es algo de

van construir. En aquesta etapa americana, Buïgas va realitzar sobretot projectes per a grans societats,

lo que corresponde al arquitecto.

la majoria d’oficines, i es va presentar a nombrosos concursos. Va demostrar un esperit de superació
important, intentant reinventar-se professionalment quan aquí ja era una arquitecte reconegut.

Puesto que profeso este principio, quiero aplicarlo al presente caso, aun a trueque de molestar
vuestra atención benévola. Pretendo probaros, poniendo por testigos los vetustos muros que estáis
viendo, que los siglos medios fueron más felices y provechosos que el presente para el arte sublime de
nuestra amadísima madre: la arquitectura.
(…) Únicamente expondré la opinión que tengo formada a la manera de sentir el arte en la edad
media y en el siglo XIX, y la influencia que entonces tuvo y debería tener ahora en la sociedad”.
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Era un home profundament creient de la religió catòlica, i compromès amb la ideologia política del
Carlisme, amb un gran sentiment per la pàtria. Com Buïgas explica:

‟ Mi padre, con su rostro noble, un poco de santo, con su barba bien cortada y sus ojos
soñadores de artista, era fundamentalmente un hombre bueno. Excelente padre; si deseaba reprender,
entonces la informulada amonestación se resolvía en amistoso consejo. Era generoso, abierto,

‟ Sin embargo, no hay que negarlo, la edad media fue tiempo de revueltas; y, aunque admitamos

caritativo, sensible al dolor ajeno; católico ferviente –cada día acudía a la adoración del Santísimo, en

que lo fue de división, podemos afirmar que conservó siempre una unidad: la religiosa. En cambio, el

el culto de las «40 horas»; amigo de los niños (recuerdo que en cierta ocasión, y en la calle, amonestó

siglo actual, ni ésta se mantiene, cuando por si sola puede hacer grande a un pueblo, como hizo

severamente a una madre por pegar a su hija); amigo también de los animales, que en número no

grande a España.

reducido animaban el jardincito de nuestra casa en la Avda. de la Paz, Montevideo; y mucho después,

Hasta el día en que la nación española dejó de ser fiel a sus creencias, y al arquitecto empezó a
faltarle la fe, viniendo el cálculo a reemplazarla, no comenzó la decadencia para nuestra querida patria,
ni para la madre de la bellas artes; siendo esto tan cierto, que vemos a la arquitectura no dar paso
sobre seguro desde la aurora de la civilización que nuestro siglo ha heredado, o sea el Renacimiento.”
(…) Sin embargo, creo que algo o mucho podrán hacer favorable a la influencia moralizadora que

él allá y nosotros en Barcelona, nos escribía diciéndonos que un gato le hacía simpática compañía,
sobre su mesa, mientras él trabajaba...
Buen amigo de los amigos, jovial y dicharachero en toda reunión; si bien después las
preocupaciones marchaban surcos en su frente, cuando paseaba solo, o sentado meditaba… A veces,
en los paseos yo solía verle andar con la cabeza inclinada, como bajo el peso de los sinsabores”.

el arte ha de tener en la sociedad si saben hacerse superiores a las mezquindades del siglo y buscar
como fuente de inspiración para sus obras la sacrosanta religión. De esta manera cultivarán el noble

El seu fill també el descriu com una persona molt treballadora i, en certes ocasions, de caràcter

arte arquitectónico, según dice Mr. Portalis, «no precisamente por la mira de nuestros goces y de

nerviós. Aquest temperament nerviós li solia provocar insomni, fet que l’empenyia a treballar millor

nuestro esparcimiento, sino por el interés sagrado de la virtud»”.

durant la nit que de dia. Destaca que malgrat que va treballar molt durament al llarg de la seva carrera
professional, va morir casi pobre. Per altra banda, de l’extensa documentació gràfica que va realitzar al

Tenia una enorme capacitat de treball i una indomable voluntat que, entre altres coses, el va

llarg de la seva vida, només se’n conserva una petita part, ja que gran part d’aquesta documentació la

portar a les files dels combatents carlistes i, anys més tard, a Amèrica del Sud, on va començar un

va cremar el mateix Buïgas en un moment d’arravatament. El seu fill Carles Buïgas ho explica

nova i difícil vida professional. Quan va tornar a Barcelona, l’any 1913, va haver de tornar a començar

d’aquesta manera:

de nou i buscar encàrrecs. La vida el va tractar durament, sobretot en la seva última etapa professional,
quan intentant refer la seva vida professional va veure com se li tancaven totes les portes. El mateix

‟ He dicho que trabajó muchísimo. Sí; y por gran desgracia que sinceramente deploro, sólo se

Buïgas va escriure, l’any 1918, una descripció d’aquests difícils moments, que li van ocasionar un gran

conserva muy ínfima parte de la documentación gráfica y escrita sobre su dilatado y denso historial.

trasbals:

Laborando yo en el extranjero, durante nuestra guerra civil, esta documentación fue trasladada, junto
con demás efectos y libros, a Bibliotecas públicas, para su mejor custodia. Después y también

‟ El último golpe, pero fuerte, lo he recibido en el concurso de méritos para la plaza de arquitecto

permaneciendo aún en el extranjero –ocupado por tareas profesionales-, fue recuperada, pero aparte

Jefe de las Oficinas Técnicas de la Mancomunidad. Hemos sido 7 los concursantes; a todos ellos les

de resultar difícil un control exacto en tales tiempos, sucedió algo asaz desventurado: la quema de casi

doblo la edad y, por consiguiente, aunque se les suponga más talento, no han tenido casi la posibilidad

medio centenar de carpetas, conteniendo croquis, dibujos a lápiz y memorias de mi padre… Hondo

de probarlo. Por mi parte he demostrado que había tomado parte en 29 concursos de arquitectura, de

disgusto me ocasionó tal pérdida; pero moralmente no debo culpar a nadie. Fue una reacción –errónea,

los cuales en 17 he obtenido premio y de éstos, 11 primeros premios; además seis medallas en

sin duda-, pero comprensible en su autor, muy allegado también, pero alterado por el impacto moral de

exposiciones nacionales e internacionales, 4 primeras medallas, una segunda y un diploma. Y en

una guerra, que mucho le hirió, y bastante hundió su fe en el prójimo. Así, él, ya de por si inclinado al

trabajos especiales de arquitectura escolar he presentado diez, desde una escuela rural hasta la

pesimismo, lastimado y trastornado encima, temió que aquellos papeles terminaran por caer en manos

Universidad de Montevideo…”.

absolutamente indiferentes, para, profanados, rodar mezclados con la basura. Y los quemó, en un
momento de arrebato sin esperanza”.

El seu fill Carles Buïgas i Sans, arquitecte, enginyer i luminotècnic, conegut per ser el
dissenyador de la Font Màgica de Montjuic, el descriu de la següent manera:

El propi Carles Buïgas reconeix que la destrucció d’aquesta gran quantitat de documentació
impedeix delimitar amb exactitud la totalitat de l’extensa obra de Gaietà Buïgas Monravà.
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Encara que el conjunt de la finca de la Casa Comella és més gran, en aquest Projecte Final de

DESCRIPCIÓ DE LA CASA COMELLA

Grau s’analitza només el bloc principal de més alçada. Aquest bloc està format per la façana principal
que dóna al Carrer de Jacint Verdaguer núm. 1, 3 i 5, i les façanes laterals que donen al Carrer de la
6.1

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

Riera núm. 11 i a la Rambla de l’Hospital núm. 1. Aquesta part engloba l’essència de l’edifici
modernista dissenyat per l’arquitecte Gaietà Buïgas Monravà. L’edifici queda situat a la cantonada sud-

La Casa Comella està situada a l’illa urbanística entre el Carrer Jacint Verdaguer, la Rambla de

oest de la Plaça Major de Vic, en un indret cèntric i privilegiat de la ciutat.

l’Hospital, el Carrer de Sant Josep i el Carrer de la Riera de la ciutat de Vic.

6.2

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

L’estructura de l’edifici està realitzada amb parets de càrrega de maçoneria i d’obra de fàbrica de
diferents gruixos. Disposa de forjats unidireccionals de biguetes de fusta i de ferro.

L’edifici consta d’una Planta Baixa, una Planta Altell – Entresòl, tres plantes pis i una Planta Sota
Coberta. Disposa a més d’una torre de dues plantes que sobresurt de la coberta de l’edifici, situada a la
banda est de l’edificació, a la zona més pròxima a la Plaça Major. A la Planta Baixa i a la Planta Altell –
Entresòl hi ha situats set locals comercials, en les tres plantes pis hi ha situats deu pisos particulars i
l’habitatge principal de la Casa Comella, i a la Planta Sota Coberta trobem els trasters i un àtic. Disposa
de tres accessos diferents, situats al Carrer de Jacint Verdaguer núm. 1, 3 i 5. En l’accés núm. 1 hi ha
situada una escala a la catalana sobre aresta de pedra i ceràmica que comunica la Planta Baixa amb la
Emplaçament de la Casa Comella.

(Fons: Institut Cartogràfic de Catalunya).

Planta Primera, la Planta Segona, la Planta Tercera i la Planta Sota Coberta. A partir d’aquest accés, a
la Planta Sota Coberta hi ha situada una porta que comunica amb una escala independent que
accedeix a la Planta Primera de la torre. Des d’aquesta planta, una altra escala independent de dos
muntants de fusta comunica amb la Planta Segona de la torre.

Vista de la Casa Comella
des de la Plaça Major.
Vista aèria de la Casa Comella.

(Fons: Institut Cartogràfic de Catalunya).
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En l’accés núm. 3 hi ha una escalinata a la catalana sobre aresta de pedra esculpida que

El Local 4 està situat a l’accés núm. 3 del Carrer de Jacint Verdaguer, entre el Local 3 i el Local 5.

comunica únicament la Planta Baixa amb la Planta Primera. Aquest és l’accés principal de la casa i és

En l’actualitat és propietat de l’Ajuntament de Vic. Aquest local no és un local comercial, sinó que és el

on hi havia l’habitatge del propietari originari de l’edifici, en Josep Comella i Colom.

vestíbul d’entrada a l’habitatge principal de la Casa Comella, situat a la Planta Primera, utilitzat
actualment per a oficines. Té una superfície útil de 63,30 m2 i està distribuït amb dos vestíbuls i un

En l’accés núm. 5 hi ha un primer tram d’escala de pedra que comunica la Planta Baixa amb la

traster. Disposa de diversos trams d’escala noble, realitzats a la catalana sobre aresta amb esglaons

Planta Altell – Entresòl. Des d’aquesta planta comença una escala a la catalana sobre aresta de pedra i

de pedra esculpida, que comuniquen directament l’entrada per l’accés núm. 3 de la Planta Baixa amb la

ceràmica que comunica directament la Planta Altell – Entresòl amb la Planta Segona i la Planta

Planta Primera. Hi ha situat un ascensor de recent implantació que comunica ambdues plantes.

Tercera. A la part interior d’aquesta escala hi ha situat un ascensor. A partir d’aquest accés, a la Planta
Tercera hi ha situada una porta que comunica amb una escala independent que accedeix a la Planta

Al principi d’aquest vestíbul hi ha una escala recta d’un sol tram i posteriorment una escala de

Sota Coberta. En aquesta planta, a part dels trasters i un àtic, hi ha una porta amb tres esglaons que

tres trams a escaire. Aquest gran vestíbul principal està ornamentat amb un minuciós treball de la

comunica amb una terrassa, situada la banda posterior de l’edifici. En aquesta terrassa hi ha situades

pedra esculpida utilitzada en les escales i en les parets, presentant motius florals i vegetals i diverses

dues torres, de dimensions molt menors que la torre principal de l’accés núm. 1.

formes geomètriques. A sobre del primer tram d’escala hi ha situats dos arcs escarsers de pedra
esculpida que sostenen les parets de càrrega dels pisos superiors. Destaca el treball del ferro forjat en
la realització dels fanals d’iluminació de vàries formes florals. Les bigues unidireccionals del sostre, de

6.2.1 Planta Baixa

fusta, estan decorades amb pintures i esgrafiats florals situats a l’entrebigat d’aquestes. L’escala està
presidida per un griu alat (meitat àguila, meitat lleó) o dragó de forja, situat sobre un pedestal de pedra

En la Planta Baixa, a part dels tres accessos del Carrer de Jacint Verdaguer núm. 1, 3 i 5, hi ha

esculpida amb motius vegetals. Al fons del vestíbul, a la façana posterior de l’edifici, hi ha set finestres

situats set locals comercials diferents. En el conjunt de la Casa Comella hi ha un vuitè local comercial,

rectangulars, coronades cadascuna amb una obertura gòtica trevolada amb vitralls de colors. Estan

que no s’analitza en aquest projecte ja que està situat a fora del bloc principal.

rematades amb una motllura conopial. En aquesta banda posterior del vestíbul, i a la part interior de
l’edifici, hi ha unes finestres interiors que comuniquen el vestíbul de la Planta Baixa amb un passadís

El Local 1 està situat a la cantonada del Carrer de la Riera i el Carrer de Jacint Verdaguer, i té

de la Planta Primera. Aquestes finestres presenten una fusteria geminada i estan ornamentades amb

l’accés pel Carrer de la Riera núm. 11. Limita amb l’accés núm. 1. En l’actualitat és utilitzat per la botiga

relleus inferiors de pedra esculpida amb forma d’àguila i reixes de forja. El conjunt de tots els elements
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Massimo Dutti. El local té una superfície útil de 150,58 m i està distribuït en un vestíbul, una sala de

arquitectònics descrits creen un vestíbul majestuós i elegant, en sintonia amb les façanes exteriors.

vendes, dos aparadors, quatre emprovadors, tres banys (un dels quals és adaptat per a minusvàlids),
dos magatzems i una sala de maquinària. Disposa d’una escala interior que comunica el local de la
Planta Baixa amb el Pis 1r 1a, utilitzat com una part més de la botiga.

El Local 2 està situat entre l’accés núm. 1 del Carrer de Jacint Verdaguer i el Local 3, i té l’accés
pel Carrer de Jacint Verdaguer. En l’actualitat és utilitzat per la Impremta Ausetana Campà. El local té
una superfície útil de 101,40 m2 i està distribuït en un vestíbul, dos aparadors, una sala de vendes, un
despatx, dos magatzems i un bany. Disposa d’una vestíbul annex, on comença una escala interior de
dos trams a escaire amb esglaons de pedra esculpida que comunica amb un altell, annex a aquest local.

El Local 3 està situat entre el Local 2 i l’accés núm. 3, i té l’accés pel Carrer de Jacint Verdaguer.
En l’actualitat és utilitzat per la botiga Maestro di Modena. És el local més petit de l’edifici, amb una
superfície útil de 31,91 m2. Està distribuït en una sala de vendes, un magatzem i un bany.
A l’esquerra, imatge general del vestíbul de l’accés núm. 3 (Local 4). A la dreta, detall de les finestres interiors.
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El Local 5 està situat entre l’accés núm. 3 i l’accés núm. 5 del Carrer de Jacint Verdaguer, i té

6.2.2 Planta Altell - Entresòl

l’accés pel Carrer de Jacint Verdaguer. En l’actualitat és utilitzat pel Bar Sport. El local té una superfície
útil de 119,66 m2 i està distribuït en dues sales, una cuina, un obrador i tres banys. Disposa d’un
vestíbul annex, on comença una escala interior de dos trams a escaire amb esglaons de pedra

En aquesta planta hi ha situats tres altells diferents, annexos als Locals 2, 5 i 6 respectivament, i
el Local 9, utilitzat pel Casino de Vic.

esculpida que comunica amb un altell, annex a aquest local.
L’altell del Local 2 està situat entre l’accés núm. 1 i l’accés núm. 3 del Carrer de Jacint Verdaguer,
El Local 6 està situat a la cantonada del Carrer de Jacint Verdaguer i la Rambla de l’Hospital, i té

i té l’accés per una escala independent de dos trams a escaire amb esglaons de pedra esculpida que

dos accessos diferents, un pel Carrer de Jacint Verdaguer descendint tres esglaons i un altre per la

comunica amb la Planta Baixa. En l’actualitat és utilitzat per la Impremta Ausetana Campà. L’altell té

Rambla de l’Hospital. Limita amb l’accés núm. 5 i el Local 7. En l’actualitat és utilitzat per la Pastisseria

una superfície útil de 117,03 m2 i està distribuït en una sala, dos arxius, dos magatzems i un despatx.

Masramon. El local té una superfície útil de 55,42 m2 i està distribuït en una sala de vendes, un sala

En aquesta sala hi ha una obertura al forjat, delimitat per un muret de 4,07 m de llargada i 0,84 m

posterior i un bany. Originàriament el local disposava d’una escala que començava a la sala posterior i

d’amplada, que comunica directament amb la Planta Baixa i permet l’entrada de llum directa a través

enllaçava la Planta Baixa amb un altell. Actualment aquesta escala ha estat enderrocada, i per accedir

de dos finestrals continus situats entre la Planta Baixa i la Planta Altell – Entresòl. L’altell disposa d’una

a l’altell es realitza des de la porta de la Planta Altell – Entresòl de l’accés núm. 5 del Carrer de Jacint

alçada lliure entre forjats entre 1,79 i 2,07 m.

Verdaguer.
L’altell del Local 5 està situat entre l’accés núm. 3 del Carrer de Jacint Verdaguer i l’altell del
El Local 7 està situat entre el Local 6 i el Local 8 (no analitzat en aquest projecte), i té dos

Local 6, i té l’accés per una escala independent de dos trams a escaire amb esglaons de pedra

accessos per la Rambla de l’Hospital. En l’actualitat és utilitzat per la Perfumeria Casals. El local té una

esculpida que comunica amb la Planta Baixa. En l’actualitat és utilitzat pel Bar Sport. L’altell té una
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superfície útil de 49,80 m i està distribuït en una vestíbul, dos aparadors, una sala de vendes, un

superfície útil de 42,92 m2 i està distribuït en un magatzem, un bany, un traster i una sala de

magatzem, un despatx, una sala i un bany. Des d’aquesta sala comença una escala interior de dos

maquinària. L’altell disposa d’una alçada lliure entre forjats de 2,19 m.

trams a escaire amb esglaons de pedra esculpida que comunica amb el vestíbul de l’escala de la
Planta Altell – Entresòl.

L’altell del Local 6 està situat entre l’altell del Local 5 i el vestíbul de l’escala de l’accés núm. 5 del
Carrer de Jacint Verdaguer, i té l’accés per una porta situada al vestíbul de l’escala de l’accés núm. 5.

El Local 8 no s’analitza ja que queda fora del bloc principal de la Casa Comella, objecte d’aquest
projecte. En l’actualitat és utilitzat per Unnim Banc.

En l’actualitat és utilitzat per la Pastisseria Masramon. L’altell té una superfície útil de 86,43 m2 i està
distribuït en tres magatzems, un traster i una sala de maquinària. L’accés als magatzems es realitza a
partir de diferents trams d’escala. L’altell disposa d’una alçada lliure entre forjats entre 1,94 i 2,77 m.

El Local 9 està situat a la cantonada de l’edifici amb el Carrer de Jacint Verdaguer i la Rambla de
l’Hospital, i té l’accés per una doble porta situada al vestíbul de l’escala de l’accés núm. 5 del Carrer de
Jacint Verdaguer. Limita amb l’altell del Local 6 i l’accés núm. 5. En l’actualitat és utilitzat pel Casino de
Vic. En aquest projecte només s’analitza una petita part d’aquest local, ja que la resta està situada fora
del bloc principal de la Casa Comella. La part del local que està situada dins del bloc principal té una
superfície útil de 101,82 m2 i està distribuïda en un vestíbul, un despatx i una sala, coneguda amb el
nom de Sala Verdaguer. Aquesta sala està dividida per dos pòrtics diferents que sostenen les parets de
Vista general de l’accés núm. 5 del Carrer de
Jacint Verdaguer. Disposa d’una escala recta
d’un sol tram que comunica amb la Planta
Altell – Entresòl.

càrrega dels pisos superiors. Aquests pòrtics tenen dos pilars centrals, tots dos amb un capitell d’estil
jònic i amb línies allargades marcades en el seu fust. La part superior de les parets de la sala estan
decorades amb una cornisa de guix que dibuixa diferents formes i línies rectes. La sala també disposa
de dues finestres interiors d’arc de mig punt que comuniquen la sala amb el vestíbul i el despatx.
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Vista de la Sala Verdaguer
del Casino de Vic, situada al
Local 9 de la Planta Altell – Entresòl.
A l’esquerra, imatge general del rebedor de l’habitatge principal (Local 4). A la dreta, llar de foc de la Sala 2.

6.2.3 Planta Primera

També destaca la portalada d’accés al Despatx núm. 2, que per tal com està decorada es
desprèn que donava accés a una estança important de l’habitatge. Aquesta portalada està formada per

A la Planta Primera hi ha situat l’habitatge principal de la Casa Comella que ocupa gairebé la

una doble porta cèntrica d’arc peraltat, amb vitralls de diferents colors amb motius florals. A sobre

totalitat de la planta, excepte a la banda est on hi ha situat un pis independent. En aquest nivell, a la

d’aquesta porta, una sanefa amb semiesferes daurades emmarca el conjunt dibuixant un arc ogival. A

part posterior de l’edifici, hi ha un pati interior d’illa annex a aquest habitatge principal.

banda i banda de la porta hi ha dues finestres bífores interiors, amb una columna central i dues
semicolumnes laterals de fust curt. Tot el conjunt està decorat amb trams de pintura daurada.

L’habitatge principal, on vivia originàriament Josep Comella i Colom, és actualment propietat de
l’Ajuntament de Vic i és utilitzat per a oficines. S’accedeix a ell des de l’accés núm. 3 del Carrer de
Jacint Verdaguer, on a través de diversos trams d’escala s’accedeix directament a la Planta Primera.
L’habitatge de la Planta Primera, el pati interior i el vestíbul de l’accés núm. 3 formen la totalitat del
Local 4 de l’edifici. La part del Local 4 situada a la Planta Primera té una superfície útil de 510,32 m2.
Està distribuït en setze despatxos, dues sales, una oficina, un menjador, dos banys i diversos
passadissos. Originàriament, però, les dependències tenien altres usos com les de dormitori o sala
d’estar. A part, disposa d’onze balcons de pedra esculpida i ferro forjat repartits en les tres façanes de
l’edifici: un situat a la façana del Carrer de la Riera, set situats al Carrer de Jacint Verdaguer i tres
situats a la Rambla de l’Hospital. L’habitatge disposa de vàries portes que accedeixen al pati interior
d’illa, d’ús exclusiu per a aquesta entitat de l’edifici.

L’interior d’aquest habitatge principal va ser dissenyat curosament. Els paviments són realitzats
amb rajoles ceràmiques de diferents formes geomètriques i estels, i els sostres estan decorats amb un

A l’esquerra, imatge de la portalada d’accés al Despatx 2. A la dreta, vista del paviment d’un dels passadissos.

gran ventall d’esgrafiats, pintures i dibuixos en relleu. Algunes de les finestres disposen de vitralls de
colors de diferents formes. A la Sala 2 destaca la llar de foc de pedra esculpida, ornamentada amb
diversos motius vegetals.

Aquesta part interior és la més interessant de l’edifici, on la composició dels paviments, sostres,
finestres, portes i elements arquitectònics formen un habitatge modernista de gran bellesa.
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A part de l’habitatge principal, a la banda est de la Planta Primera hi ha situat el Pis 1r 1a. Aquest

El Pis 2n 2a, que s’accedeix des de l’escala comunitària de l’accés núm. 5 del Carrer de Jacint

pis actualment és utilitzat per la botiga Massimo Dutti, que l’utilitza com una part més de la seva botiga.

Verdaguer, està situat a la cantonada de l’edifici amb el Carrer de Jacint Verdaguer i la Rambla de

Ha estat sotmès a una reforma integral que ha modificat la seva distribució original. Té dos accessos,

l’Hospital. Limita amb el Pis 2n 1a de la mateixa escala. Conserva una gran part de la seva distribució

un des d’una escala interior que comença des del Local 1 de la Planta Baixa i l’altre des de l’escala

original. Té una superfície útil de 143,08 m2 i està distribuït en un rebedor, quatre habitacions, un

comunitària de l’accés núm. 1 del Carrer de Jacint Verdaguer. El pis té una superfície útil de 90,33 m2 i

vestidor, una sala, una cuina, un rebost, dos banys, un traster i dos distribuïdors. Disposa de dos

està distribuït en un vestíbul, una sala de vendes, un magatzem, un arxiu i quatre emprovadors.

balcons, un a la façana del Carrer de Jacint Verdaguer i l’altre a la façana posterior de l’edifici.

Disposa de tres balcons a la façana del Carrer de la Riera, amb les baranes de ferro forjat amb motius
florals.
6.2.5 Planta Tercera

6.2.4 Planta Segona

A la Planta Tercera hi ha situats cinc pisos particulars diferents, tres situats a l’escala comunitària
de l’accés núm. 1 i dos situats a l’escala comunitària de l’accés núm. 5 del Carrer de Jacint Verdaguer.

En aquesta planta hi ha situats quatre pisos particulars diferents, dos situats a l’escala
comunitària de l’accés núm. 1 i dos situats a l’escala comunitària de l’accés núm. 5 del Carrer de Jacint

El Pis 3r 1a, que s’accedeix des de l’escala comunitària de l’accés núm. 1 del Carrer de Jacint
Verdaguer, està situat a la banda est de l’edifici, a la cantonada de l’edifici amb el Carrer de la Riera i el

Verdaguer.

Carrer de Jacint Verdaguer. Limita amb el Pis 3r 2a de la mateixa escala. Ha estat sotmès a una
El Pis 2n 1a, que s’accedeix des de l’escala comunitària de l’accés núm. 1 del Carrer de Jacint

reforma integral que ha modificat la seva distribució original. Té una superfície útil de 124,66 m2 i està

Verdaguer, està situat a la banda est de l’edifici, a la cantonada de l’edifici amb el Carrer de la Riera i el

distribuït en un rebedor, tres habitacions, una sala, una cuina, dos banys, un despatx i un passadís-

Carrer de Jacint Verdaguer. Limita amb el Pis 2n 2a de la mateixa escala. Conserva gran part de la

distribuïdor. Disposa d’un porxo a la façana del Carrer de la Riera i d’una terrassa a la façana posterior
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seva distribució original. Té una superfície útil de 173,34 m i està distribuït en un rebedor, tres

de l’edifici.

habitacions, dues sales, una cuina, dos banys, dos trasters i varis distribuïdors i passadissos. Disposa
d’una terrassa a la façana posterior de l’edifici i d’un balcó a la façana del Carrer de Jacint Verdaguer.

El Pis 3r 2a, que s’accedeix des de l’escala comunitària de l’accés núm. 1 del Carrer de Jacint
Verdaguer, està situat entre el Pis 3r 1a i el Pis 3r 3a de la mateixa escala. Ha estat sotmès a una

El Pis 2n 2a, que s’accedeix des de l’escala comunitària de l’accés núm. 1 del Carrer de Jacint
Verdaguer, està situat entre el Pis 2n 1a de la mateixa escala i el Pis 2n 1a de l’escala comunitària

reforma integral que ha modificat la seva distribució original. Té una superfície útil de 94,92 m2 i està
distribuït en un rebedor, dues habitacions, una sala, una cuina, un bany, un traster i un distribuïdor.

núm. 5. Conserva una gran part de la seva distribució original. Té una superfície útil de 170,99 m2 i està
distribuït en un rebedor-distribuïdor, tres habitacions, un vestidor, dues sales, una cuina, un bany, dos

El Pis 3r 3a, que s’accedeix des de l’escala comunitària de l’accés núm. 1 del Carrer de Jacint

trasters i varis passadissos. Disposa de dos balcons, un a la façana del Carrer de Jacint Verdaguer i

Verdaguer, està situat entre el Pis 3r 2a de la mateixa escala i el Pis 3r 1a de l’escala comunitària núm.

l’altre a la façana posterior de l’edifici.

5. Conserva una gran part de la seva distribució original. Té una superfície útil de 168,72 m2 i està
distribuït en un rebedor, quatre habitacions, dos vestidors, dues sales, una cuina, un bany, dues

El Pis 2n 1a, que s’accedeix des de l’escala comunitària de l’accés núm. 5 del Carrer de Jacint

galeries, un passadís i un distribuïdor. Disposa d’un porxo a la façana posterior.

Verdaguer, està situat entre el Pis 2n 2a de l’escala comunitària núm. 1 i el Pis 2n 2a de la mateixa
escala. Conserva una gran part de la seva distribució original. Té una superfície útil de 161,33 m2 i està

El Pis 3r 1a, que s’accedeix des de l’escala comunitària de l’accés núm. 5 del Carrer de Jacint

distribuït en un rebedor, cinc habitacions, un vestidor, una sala, una cuina, un bany, un traster i varis

Verdaguer, està situat entre el Pis 3r 3a de l’escala comunitària núm. 1 i el Pis 3r 2a de la mateixa

distribuïdors i passadissos. Disposa de dos balcons, un a la façana del Carrer de Jacint Verdaguer i

escala. Ha estat sotmès a una reforma integral que ha modificat la seva distribució original i l’alçada del

l’altre a la façana posterior de l’edifici.

seu paviment. Té una superfície útil de 129,91 m2 i està distribuït en una sala, una cuina, tres
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habitacions, dos banys, un traster i un passadís. Disposa d’un porxo a la façana del Carrer de Jacint

coronades per una obertura rectangular més petita i una obertura trevolada de traç apuntat,

Verdaguer.

ornamentades totes dues amb motius florals de pedra esculpida. Cada costat finalitza amb un perfil
triangular rematat per tres ornamentacions florals de pedra esculpida que sobresurten verticalment. La

El Pis 3r 2a, que s’accedeix des de l’escala comunitària de l’accés núm. 5 del Carrer de Jacint

teulada de les dues torres està realitzada amb petites peces ceràmiques amb forma d’escates,

Verdaguer, està situat a la cantonada de l’edifici amb el Carrer de Jacint Verdaguer i la Rambla de

coronada per una creu metàl·lica amb motius florals. La barana intermèdia entre les torres dibuixa petits

l’Hospital. Limita amb el Pis 3r 1a de la mateixa escala. Ha estat sotmès a una reforma integral que ha

arcs de ferradura a sota del seu passamà.

modificat la seva distribució original i l’alçada del seu paviment. Té una superfície útil de 136,42 m2 i
està distribuït en un rebedor, tres habitacions, un vestidor, un sala, una biblioteca, una cuina, quatre
banys, un traster i un distribuïdor. Disposa de tres porxos diferents, el primer a la façana del Carrer de
Jacint Verdaguer, el segon a la façana de la Rambla de l’Hospital i el tercer a la façana posterior.

6.2.6 Planta Sota Coberta

En aquesta planta hi ha situats sis trasters, amb diverses estances interiors, i un àtic.

A la banda est de l’escala comunitària núm. 1, després de travessar un distribuïdor comunitari
dels trasters, s’arriba a la Terrassa 1. Té una superfície útil de 14,15 m2 i disposa d’una barana de ferro
forjat que la delimita amb la façana posterior.
A l’esquerra, imatge de la Terrassa 2. A la dreta, detall de la part superior d’una de les torres de la Terrassa 2.

L’àtic 1a s’accedeix des de l’escala comunitària núm. 5, on hi ha situada una porta que
comunica amb una escala independent que accedeix a la Planta Sota Coberta. Està situat a la part
central-oest de l’edifici. Té una superfície útil de 67,28 m2 i està distribuït en una cuina, una salahabitació i un bany.

6.2.7 Coberta

La coberta de l’edifici, de dos aiguavessos, és realitzada amb bigues de fusta i de ferro i té una
Vista de la façana posterior de la Casa
Comella des de la Terrassa 1.

inclinació aproximada del 30%. Està formada per teules ceràmiques de tipus plana d’encaix o
alacantina, coronades per teules de carener. La majoria de les xemeneies de la coberta són de ferro
forjat. A la part central de l’edifici hi ha dues cobertes de dos aiguavessos independents i

A la banda oest de l’edificació, en la zona de l’escala comunitària núm. 5, hi ha una porta amb
tres esglaons que comunica amb la Terrassa 2, situada la banda posterior de l’edifici. Té una superfície
útil de 23,46 m2 i disposa de dues torres simètriques de pedra esculpida, separades per una barana
també de pedra esculpida que la delimita amb la façana posterior. Les torres presenten una planta
quadrada, amb una obertura rectangular en cada un dels seus costats. Aquestes obertures estan

perpendiculars a la coberta general, de pendent superior. Aquestes dues cobertes perpendiculars són
camuflades a la façana principal del Carrer de Jacint Verdaguer mitjançant dos capcers esglaonats. En
algunes parts, la coberta disposa de vàries finestres de teulada que proporcionen llum natural als
trasters de la Planta Sota Coberta.
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Vista de la coberta de la Casa Comella des de

Vista de la Planta Segona de la Torre

la Torre Principal.

Principal.

6.2.8 Torre Principal

6.2.9 Façana principal

La Casa Comella disposa d’una torre principal, situada la banda est de l’edifici, a la zona més

La façana principal de la Casa Comella està situada al Carrer de Jacint Verdaguer núm. 1, 3 i 5.

pròxima a la Plaça Major. Aquesta torre disposa de dues plantes.

Disposa d’una gran quantitat d’elements arquitectònics, transmetent una imatge de majestuositat i
solemnitat molt important. De composició modernista i d’influència medievalista i gòtica, la façana està

A partir de l’accés núm. 1 del Carrer de Jacint Verdaguer, a la Planta Sota Coberta hi ha situada
una porta que comunica amb una escala independent que accedeix a la Planta Primera d’aquesta torre.

composada per una gran varietat de motllures, balcons, trencaaigües, impostes, arcs, arcuacions
cegues, gelosies, estucats i esgrafiats.

Aquesta planta és diàfana, excepte pel pas d’un pati de ventilació. Està envoltada per nombroses
finestres, formades per arcs deprimits convexos. Originàriament aquestes finestres tenien vitralls de
colors de diferents formes geomètriques. Totes les finestres estan coronades per una obertura

La façana és majoritàriament simètrica respecte un eix central, emmarcada per varies bandes de
cadenat d’estuc que imita la pedra.

trevolada que conté vitralls de diferents colors.

Des d’aquesta planta, una altra escala independent de dos muntants de fusta comunica amb la
Planta Segona de la torre, la planta de més alçada de la Casa Comella. Al mig, i cobrint l’arribada de
l’escala del pis inferior, hi ha un petit cobert de dos aiguavessos envoltat per vàries finestres
rectangulars. Aquest cobert està rematat per merlets esglaonats i dues llances metàl·liques amb motius
florals a banda i banda. La resta de la planta està ocupada per una terrassa de grans dimensions.
Aquesta terrassa està delimitada per una barana molt elaborada de pedra esculpida i ferro forjat amb
motius florals. Per la cara exterior, aquesta barana està ornamentada amb relleus de pedra esculpida
amb forma d’àguila.

En el cim d’aquesta torre, i des del centre de Vic es pot gaudir d’un mirador únic, proporcionant
una vista privilegiada de la Plaça Major i de tota la ciutat.

Vista de la façana principal del Carrer de
Jacint Verdaguer núm. 1, 3 i 5.
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A la Planta Baixa i a la Planta Altell - Entresòl, en els dos cossos laterals s’utilitzen obertures i

A la Planta Segona, en els dos cossos laterals les obertures són rectangulars, amb un balcó

motllures d’arcs escarsers. Les finestres són rectangulars i disposen de reixes de ferro forjat amb

central i dues finestres laterals. El balcó és de pedra esculpida i de ferro forjat amb motius florals.

motius florals. A la part superior disposen d’una obertura trevolada amb motius florals, i estan

L’obertura del balcó està coronada per una motllura conopial de pedra esculpida amb motius florals, i

coronades per motllures conopials de pedra esculpida. A sobre del portal d’accés núm. 1 hi ha un escut

les obertures de les finestres estan coronades per una fina motllura d’arc cortina. En el cos central

de pedra esculpida amb motius florals i amb les inicials J i C entrellaçades, en honor al propietari de

destaquen les dues tribunes laterals, amb obertures d’arcs trilobulats coronades per una motllura de

l’edifici Josep Comella. En el cos central destaca la gran portalada d’entrada d’arc de mig punt,

pedra esculpida amb motius vegetals, amb un cap de dragó que sobresurt a cada cantonada. A banda i

ornamentada amb diferents motllures i motius florals de pedra esculpida. A banda i banda de la

banda de cada tribuna hi ha situat un petit lleó alat de pedra esculpida. Al centre hi ha tres finestres

portalada hi ha dues obertures d’arcs deprimits còncaus, coronades per una obertura geminada d’arc

rectangulars, presidides per una gelosia amb motius vegetals i coronades per una motllura conopial.

escarser. Disposen d’una ornamentació interior de formes sinuoses realitzada amb ferro forjat. El
revestiment del cos central de la façana està realitzat amb un estucat que imita blocs de pedra picada,
remarcant la rellevància de l’entrada principal.

Entre la Planta Primera i la Planta Segona, emmarcades dins d’un cadenat d’estuc sobre l’obra
vista i coronades per arcuacions cegues conopials, en els dos cossos laterals de la façana principal hi
ha esgrafiades quatre figures

A la Planta Primera, en els dos cossos laterals les obertures són rectangulars, amb dues

femenines, al·legòriques de les

obertures pels balcons i una finestra geminada central en cada cos. Les obertures estan coronades per

quatre estacions de l’any. Les

unes gelosies de pedra esculpida, diferenciant les col·locades sobre els balcons i les col·locades sobre

quatre dames semblen dansar

les finestres geminades. Estan coronades per una motllura conopial de pedra esculpida amb motius

sobre un llit de flors, de pètals

florals. Els balcons disposen d’una barana de pedra esculpida amb obertures quadrades, on s’utilitza el

de gira-sol, de fulles seques o

ferro forjat per crear una ornamentació amb motius florals. A la part inferior dels balcons hi ha

de branques nevades en funció

col·locades vàries cartel·les de dimensions diverses. En el cos central destaca el balcó principal de

de l’estació que representen: la

pedra esculpida amb motius florals i vegetals. A banda i banda es repeteixen els balcons utilitzats en

primavera, l’estiu, la tardor o

els cossos laterals. Les obertures dels cinc balcons són rectangulars, coronades per una gelosia de

l’hivern, respectivament.

pedra esculpida diferent de les utilitzades en els cossos laterals. Les tres obertures del balcó principal
estan decorades amb motllures conopials de pedra esculpida i un esgrafiat interior amb motius florals.

Vista dels esgrafiats de la façana
que

representen

estacions

de

l’any

les

mitjançant

quatre figures femenines.
A l’esquerra, vista del cos central de la façana. A la dreta, vista del cos lateral oest de la façana.

quatre
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7

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

obertures d’arcs escarsers separades per columnes de fust curt amb capitells florals. En la part central,
les obertures centrals són d’arcs escarsers, delimitades per obertures menors d’arcs de mig punt
coronades per gelosies trevolades de pedra esculpida.

A continuació es realitza un recull fotogràfic, interior i exterior, de les imatges més importants i
destacades de la Casa Comella de Vic.

Els cossos laterals queden rematats per un ràfec de gran volada. La part central queda finalitzada
per dos capcers esglaonats, cadascun coronat per dues llances amb motius vegetals de ferro forjat.
7.1

INTERIOR DE L’EDIFICI

Les parts d’obra vista situades als cossos laterals de la façana principal tenen un aparell que
formen una sanefa decorativa a la part superior. Originalment aquesta sanefa estava ressaltada amb el

1. Primer tram d’escala del vestíbul de la Planta Baixa de l’accés principal del Carrer de Jacint Verdaguer núm. 3.

pintat d’alguns dels maons. Actualment però, la pintura està bastant degradada i només s’aprecia

♦ 2. Làmpada de ferro forjat amb motius florals. ♦ 3. Vista cap al sostre del vestíbul principal. Destaca la decoració

lleugerament. En la façana lateral de la Rambla de l’Hospital aquesta pintura ha estat restaurada.

floral situada a l’entrebigat de les bigues de fusta del sostre. ♦ 4. Vista general del vestíbul principal.

6.2.10 Façanes laterals
◄ 1.
En les dues façanes laterals, situades al Carrer de la Riera i a la Rambla de l’Hospital, es
repeteixen els mateixos elements arquitectònics utilitzats a la façana principal.

Els balcons de la façana del Carrer de la Riera són realitzats únicament amb ferro forjat, amb
ornamentacions amb motius florals. El balcó principal de la Rambla de l’Hospital està delimitat per dos
pedestals ornamentats amb una semicolumna de fust curt, on descansa un animal alat de pedra
2. ►

esculpida. La gelosia de pedra esculpida que corona l’obertura del balcó principal és diferent que totes
les altres utilitzades en les altres façanes.

◄ 3.

4. ►
A l’esquerra, vista de la façana del Carrer de la Riera. A la dreta, vista de la façana de la Rambla de l’Hospital.
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◄ 11.

◄ 5.

12. ►

6. ►

◄ 13.

◄ 7.

14. ►

8. ►

5. Inici del segon tram d’escala del vestíbul principal presidit per un dragó de ferro forjat. ♦ 6. Detall del dragó de

◄ 9.

ferro forjat del vestíbul principal. ♦ 7. Porta principal d’accés a l’habitatge principal de la planta primera. ♦ 8. Vista
general de les escales del vestíbul principal. ♦ 9. Finestres interiors de fusteria geminada i reixes de forja situades
en el vestíbul principal. Destaquen els relleus inferiors de pedra esculpida amb forma d’àguila. ♦ 10. Finestres
posteriors rectangulars coronades amb una obertura gòtica trevolada amb vitralls de colors, rematades amb una
motllura conopial. A la seva part inferior hi ha una sanefa floral d’ornamentació. ♦ 11. Vista general del vestíbul de
l’accés núm. 1 del Carrer de Jacint Verdaguer. ♦ 12. Inici de l’escala comunitària de l’accés núm. 1. Els esglaons
dels primers trams de l’escala són de pedra esculpida. Disposa d’una barana interior de barrots de ferro. ♦ 13.
Vista general des de l’interior de l’accés núm. 5 del Carrer de Jacint Verdaguer. Hi ha un tram d’escala d’esglaons

10. ►

de pedra esculpida que comunica la Planta Baixa amb la Planta Altell – Entresòl. ♦ 14. Vista general del vestíbul
de l’escala de l’accés núm. 5, a nivell de la Planta Altell – Entresòl.
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◄ 21.

◄ 15.

22. ►

16. ►

◄ 23.

◄ 17.

24. ►

18. ►

15. Vestíbul del Casino de Vic, situat a la Planta Altell – Entresòl. ♦ 16. Finestra del despatx del Casino de Vic que

◄ 19.

limita amb l’accés núm. 5 del Carrer de Jacint Verdaguer. ♦ 17. Finestra interior de la Sala Verdaguer del Casino
de Vic que limita amb un despatx. ♦ 18. Vista general de la Sala Verdaguer del Casino de Vic. Destaquen els dos
pòrtics, cadascun una columna central, que divideixen l’espai. ♦ 19. Sala Verdaguer. Al fons hi ha dues finestres
de la façana principal del Carrer de Jacint Verdaguer. ♦ 20. Detall del capitell d’ordre jònic d’una de les columnes
de la Sala Verdaguer. ♦ 21. Vista de l’escala comunitària de l’accés núm. 1 del Carrer de Jacint Verdaguer, des
del nivell de la Planta Sota Coberta. ♦ 22. Vista de l’escala comunitària de l’accés núm. 1 des del replà intermedi
entre el nivell de la Planta Tercera i Sota Coberta. Comentar que l’enumeració de les plantes és diferent que la
definida en la descripció de l’edifici. La Planta Primera està enumerada com la Planta Principal, la Planta Segona

20. ►

està com la Planta Primera, etc. És per aquest motiu que l’enumeració que apareix a la imatge de “Piso 2” en
realitat correspon a la Planta Tercera. ♦ 23. Finestres de l’escala comunitària de l’accés núm. 5 del Carrer de
Jacint Verdaguer al nivell de la Planta Tercera. ♦ 24. Vista de l’escala comunitària de l’accés núm. 5.
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◄ 25.

26. ►

33. ▲

34. ▲

35. ▲

◄ 36.

37. ►
27. ▲

30. ▼

28. ▲

31. ▼

29. ▲

32. ▼
25. Sostre del rebedor de l’habitatge principal de la Planta Primera decorat amb motius florals. ♦ 26. Vista des del
rebedor cap al Passadís 1 i la Sala 1. ♦ 27. Sostre de la Sala 2 amb ornaments daurats. ♦ 28. Sostre del Passadís
4 decorat amb motius florals. ♦ 29. Sostre del Despatx 13 decorat amb motius florals. ♦ 30. Paviment de rajoles
ceràmiques del Despatx 4. ♦ 31. Paviment de rajoles ceràmiques de la Sala 2. ♦ 32. Paviment de rajoles
ceràmiques del Passadís 3. ♦ 33. Paviment de rajoles ceràmiques del Despatx 8. ♦ 34. Paviment de rajoles
ceràmiques del Passadís 1. ♦ 35. Paviment de rajoles ceràmiques de la Sala 1. ♦ 36. Vista de la portalada d’accés
al Despatx 2 decorada amb trams de pintura daurada. Està formada per una doble porta cèntrica d’arc peraltat
amb vitralls de diferents colors amb motius florals, envoltada de dues finestres bífores interiors amb una columna
central i dues semicolumnes laterals de fust curt. ♦ 37. Llar de foc de pedra esculpida ornamentada amb diversos
motius vegetals.
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EXTERIOR DE L’EDIFICI
◄ 42.

38. Vista de la cantonada de la façana principal del Carrer de Jacint Verdaguer amb el Carrer de la Riera des de
la Plaça Major. ♦ 39. Vista de la cantonada de la façana principal del Carrer de Jacint Verdaguer amb el Carrer de
la Riera des del centre de la Plaça Major. ♦ 40. Vista de la façana principal del Carrer de Jacint Verdaguer. ♦ 41.
Vista de la façana lateral del Carrer de la Riera. ♦ 42. Vista del cos lateral est de la façana principal del Carrer de
Jacint Verdaguer. ♦ 43. Vista del cos central de la façana principal del Carrer de Jacint Verdaguer. ♦ 44. Vista de
la cantonada de la façana principal del Carrer de Jacint Verdaguer amb la Rambla de l’Hospital. Al fons es veu
l’Ajuntament de Vic de la Plaça Major i el seu campanar. ♦ 45. Vista del cos lateral oest de la façana principal del
Carrer de Jacint Verdaguer. ♦ 46. Vista de la cantonada de la façana principal del Carrer de Jacint Verdaguer amb

43. ►

la Rambla de l’Hospital. ♦ 47. Vista de la façana lateral de la Rambla de l’Hospital.

◄ 44.

◄ 38.

45. ►

39. ►

◄ 40.

41. ►

◄ 46.

47. ►
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◄ 54.

◄ 48.

55. ►

49. ►

◄ 56.

◄ 50.

57. ►

51. ►

48. Vista del portal d’accés núm. 1 de la façana del Carrer de Jacint Verdaguer. ♦ 49. Escut situat sobre el portal

◄ 52.

d’accés núm. 1. Es tracta d’un escut de pedra esculpida que conté les lletres J i C emmarcades amb motius
florals, en honor al propietari originari de l’edifici Josep Comella i Colom. ♦ 50. Finestra geminada situada al nivell
de la Planta Primera, en el cos lateral est de la façana principal del Carrer de Jacint Verdaguer. ♦ 51. Balcó situat
al nivell de la Planta Primera, en el cos lateral est de la façana principal del Carrer de Jacint Verdaguer. ♦ 52.
Cantonada superior del cos lateral est de la façana principal del Carrer de Jacint Verdaguer. ♦ 53. Balcó situat al
nivell de la Planta Segona, en el cos lateral est de la façana principal del Carrer de Jacint Verdaguer. ♦ 54.
Obertura lobulada amb motius florals situada sobre el portal d’accés núm. 5 del Carrer de Jacint Verdaguer. ♦ 55.
Finestra rectangular amb reixes de ferro forjat amb motius florals, situada al nivell de la Planta Baixa. A la part

53. ►

superior disposa d’una obertura trevolada amb motius florals, coronada per una motllura conopial de pedra
esculpida. ♦ 56. Vista des de l’interior d’una de les columnes que forma la loggia de la Planta Tercera. ♦ 57.
Cantonada superior de la façana del Carrer de Jacint Verdaguer amb la de la Rambla de l’Hospital.
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◄ 65.

◄ 58.

66. ►

59. ►

◄ 67.

68. ►

60. ▲

61. ▲

62. ▲
58. Portal principal d’accés núm. 3 de la façana del Carrer de Jacint Verdaguer. ♦ 59. Obertura d’arc deprimit

◄ 63.

còncau de la Planta Baixa situada al lateral de l’accés núm. 3 de la façana principal. ♦ 60. Vista d’una part del
balcó central situat al nivell de la Planta Primera. Destaca el treball de la pedra esculpida de la barana
representant formes vegetals i florals. ♦ 61. Tribuna situada al nivell de la Planta Segona, amb obertures d’arcs
trilobulats coronades per una motllura de pedra esculpida amb motius vegetals, amb un cap de dragó que
sobresurt a cada cantonada. A banda i banda de la tribuna hi ha situat un petit lleó alat de pedra esculpida. ♦ 62.
Vista lateral d’una de les tribunes situades al nivell de la Planta Segona de la façana principal del Carrer de Jacint
Verdaguer. ♦ 63. Lleó alat de pedra esculpida situat al lateral d’una de les tribunes de la Planta Segona. ♦ 64. Part
superior del cos central de la façana principal del Carrer de Jacint Verdaguer. ♦ 65. Balcó principal situat al nivell

64. ►

de la Planta Primera de la façana lateral de la Rambla de l’Hospital. ♦ 66. Forma floral realitzada amb ferro forjat
en un dels balcons de la Planta Primera. ♦ 67. Balcó de ferro forjat amb motius florals situat a la façana lateral del
Carrer de la Riera. ♦ 68. Vista interior de la loggia de la Planta Tercera de la façana del Carrer de la Riera.
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◄ 75.

◄ 69.

76. ►

70. ►

◄ 77.

◄ 71.

78. ►

72. ►

69. Vista de la façana posterior i del pati interior de la Casa Comella. ♦ 70. Vista des del pati interior de les dues

◄ 73.

torres situades a la façana posterior. ♦ 71. Vista del pati interior de la Casa Comella al nivell de la Planta Primera.
Al fons, vista parcial de la torre principal. ♦ 72. Vista del pati interior i la façana posterior. Al fons, una barana de
pedra que dóna a la façana de la Rambla de l’Hospital. ♦ 73. Vista des de la Terrassa 2 de la coberta de l’edifici.
Al fons, vista de la torre principal. ♦ 74. Part superior d’una de les torres de la Terrassa 2, situades a la façana
posterior de l’edifici. ♦ 75. Vista de la torre principal des de la Terrassa 1 de la Planta Sota Coberta. ♦ 76. Vista de
la torre principal des de la Plaça Major de Vic. ♦ 77. Vista exterior de la barana de pedra esculpida de la torre
principal, on destaca un relleu en forma d’àguila. Al fons es veu l’Ajuntament de Vic de la Plaça Major i el seu
campanar. ♦ 78. Vista de la terrassa de la Planta Segona de la torre principal, la planta de més alçada de la Casa

74. ►

Comella.
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8.2
8

METODOLOGIA DE LA RECERCA HISTÒRICA

METODOLOGIA DE TREBALL
En primer lloc, vaig realitzar una recerca exhaustiva de tots els llibres que mencionessin la Casa

8.1

PROCÉS D’ELECCIÓ DE L’EDIFICI

Comella, l’arquitecte Gaietà Buïgas Monravà o la família Comella de Vic. Aquesta recerca la vaig
realitzar des de diferents catàlegs virtuals d’Internet, com el de la Biblioteca Joan Triadú de Vic, el de la

Des del Batxillerat, m’ha agradat cada vegada més el dibuix tècnic. A part, durant aquests últims
anys, mentre cursava la carrera i realitzava pràctiques laborals fora de l’escola, he après a utilitzar amb
fluïdesa el programa informàtic de dibuix AutoCAD. Partint d’aquí, quan em vaig informar que com a
projecte podia escollir realitzar una aixecament arquitectònic d’un edifici, vaig pensar que el meu
projecte seguiria aquest camí. De l’ampli ventall d’edificis a escollir, els edificis modernistes sempre són
els que més m’han cridat l’atenció. Tenia clar que volia realitzar un aixecament arquitectònic d’un edifici
a prop de la zona on visc: la comarca d’Osona. En aquest punt, vaig pensar que l’edifici que està situat
en una de les cantonades de la Plaça Major de Vic podria ser un bon model. Hi he passat centenars de
vegades pel davant, i les quatre figures femenines de la façana que representen les quatre estacions
de l’any sempre m’han cridat l’atenció. Fullejant el llibre “Modernisme a l’entorn de Barcelona.
Arquitectura i paisatge” a la biblioteca de l’escola, vaig observar que a Vic sortia aquest edifici: la Casa
Comella.

Biblioteca de Catalunya, el de la Biblioteca de la Universitat Politècnica de Catalunya o el de la
Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès. A partir d’aquí, vaig visitar diferents biblioteques per tal de poder
consultar els llibres que creia que em podrien ser d’interès. Gran part d’aquests llibres no em van ser
d’ajuda, ja que en molts d’ells la Casa Comella o altres termes només es mencionaven de passada
sense desgranar-ne cap més informació. Amb els llibres que sí contenien informació detallada, vaig
poder començar a redactar una introducció de la ciutat de Vic, l’impacte del modernisme a vic, la
nissaga de la família Comella de Vic i la bibliografia de l’arquitecte Gaietà Buïgas Monravà. La
informació dels llibres la vaig complementar amb la consulta de diferents articles, diaris, i enciclopèdies.
La pàgina web Revistes Catalanes amb Accés Obert, em va permetre consultar diferents articles de la
revista Ausa sobre Vic, la seva història i la seva arquitectura.

Alguns dels llibres que he consultat són els que es veuen a les següents imatges:

Posteriorment, em vaig posar amb contacte amb el professor de l’escola que dirigia aquest tipus
de projectes, en Benet Meca Acosta, i li vaig consultar què li semblava realitzar un projecte d’aquest
edifici. Ell em va contestar que li semblava perfecte que escollís una edifici de la meva zona geogràfica,
ja que d’aquesta manera es pot realitzar un treball amb més il·lusió i entusiasme. Em va advertir però
que abans havia d’estar segur que podia accedir a la totalitat de l’edifici.

A partir d’aquí, vaig començar a posar-me amb contacte amb els propietaris de l’edifici per tal
d’obtenir el seu consentiment perquè pogués realitzar aquest treball. Coneixia que dos dels propietaris
l’edifici era l’Ajuntament de Vic i el Casino de Vic. Em vaig posar amb contacte amb tos dos, demanant
si podia accedir a la seva part de l’edifici per tal de poder prendre mesures i realitzar fotografies. Tots
dos em van respondre favorablement. A més, el responsable de comunicació del Casino de Vic, em va
facilitar el contacte de l’administradora de la comunitat de propietaris de l’edifici, per tal que pogués
obtenir el permís de tothom. Parlant amb l’administradora, em va comentar que trucaria un per un tots
els propietaris per tal d’obtenir el permís de tots el propietaris. Al cap d’unes setmanes, em va explicar

En el capítol del projecte sobre el Modernisme a Vic vaig seguir la pauta del llibre L’arquitectura

que tots els propietaris estaven disposats a col·laborar, i em va facilitar una llista amb els seus

modernista a Vic. Una proposta didàctica. Vaig seleccionar els edificis modernistes que a dia d’avui

contactes per tal que pogués concretar les visites amb ells. És a partir d’aquí, i formalitzant la proposta

encara es conserven a la ciutat i vaig realitzar-ne una visita. Al mateix temps, vaig realitzar una

del projecte a la Secretaria de l’escola, que comença realment la confecció del meu Projecte Final de

fotografia de la seva façana per tal de poder-ne fer una descripció el més fidedigne possible i captar

Grau sobre la Casa Comella de Vic.

així l’empremta que va deixar el modernisme a la ciutat.
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8.3

METODOLOGIA DE L’AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC



Una cinta mètrica extensible.

La Casa Comella està dividida en vuit locals (un situat fora de la part objecte d’aquest projecte),

Eina que permet mesurar distàncies més petites com

un habitatge principal, deu pisos i una torre, que pertanyen a diferents propietaris particulars. El procés

esglaons, gruixos de parets i envans, etc. També permet

de concretar les visites de totes les entitats de l’edifici va ser lent i no sempre senzill, pel gran nombre

mesurar distàncies on no hi ha cap zona on pugui xocar el

de propietaris i els horaris disponibles diferents de cadascun d’ells. Gradualment, però, vaig poder

làser, com és el cas de la distància entre dues obertures

realitzar totes les visites, gràcies sobretot pel fet que tots els propietaris estaven disposats a col·laborar

diferents.

per tal que pogués visitar les seves propietats dins de l’edifici.

Quan realitzava una visita d’una de les parts de l’edifici, sempre seguia les mateixes pautes:
realitzava un croquis a mà, prenia totes les mesures tan en planta com en alçada de totes els elements



Una càmera de fotos.

arquitectònics i en feia fotografies. En una de les visites, un dels propietaris em va facilitar uns plànols
antics de l’edifici que es van realitzar l’any 1988, quan es va efectuar la venda de l’edifici. Encara que

Per tal de poder realitzar totes les fotografies de l’edifici.

els plànols estaven totalment desproporcionats i moltes de les plantes dibuixades s’havien reformat des
d’aleshores, em van servir com a pauta per fer-me una idea inicial de la composició interior de l’edifici.

Els objectes que he utilitzat en totes les visites han sigut els següents:



Paper i bolígraf.

Després de cada visita d’una part de l’edifici, passava els croquis i les mesures que havia pres al
programa d’ordinador AutoCAD. A mesura que anava fent visites i anava dibuixant les mesures preses

Objectes bàsics per realitzar un croquis i apuntar totes
les mesures preses in situ.

a l’ordinador, les plantes s’anaven definint. Un cop vaig haver realitzat totes les visites de les parts que
formen el conjunt de l’edifici, vaig mesurar tot el perímetre de l’edifici per tal de poder encaixar les parts
interiors amb el perímetre i les obertures exteriors. Amb totes aquestes dades, vaig quadrar totes les
plantes que havia dibuixat inicialment, des la Planta Baixa fins a la Planta Segona de la torre, per tal
que coincidissin totes les parets de càrrega i les façanes perfectament.

Aquesta part del treball va ser bastant feixuga, ja que el gruix de la majoria de les parets de
càrrega de la Casa Comella disminueix en alçada. És a dir, un mur de càrrega que a la Planta Baixa té


Un metre làser.

80 cm de gruix, a la Planta Sota Coberta, la mateixa paret de càrrega que està a sobre d’aquest mur,
tan sols té 15 cm de gruix. Va ser molt important realitzar un aixecament exhaustiu de la Planta Baixa

Aparell digital molt precís que serveix per mesurar
distàncies fins a 70 m. Mesura la distància des de l’aparell fins

per tal de poder delimitar perfectament les parets de càrrega i després poder-la utilitzar de base per
dibuixar les altres plantes superiors al damunt.

al cos on xoca el punt làser, d’aquesta manera és possible
mesurar diferents distàncies ràpidament. Incorpora un petit
nivell per aconseguir una bona planor de la cota mesurada.

Un cop dibuixades i finalitzades totes les plantes de l’edifici, vaig iniciar el dibuix de cinc seccions
diferents: dues seccions paral·leles a la façana principal i tres perpendiculars a aquestes i seccionant
els tres accessos principals de l’edifici. En aquesta part em van ser molt útils les mesures entre forjats
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que havia anat prenent en cada una de les visites de les parts de l’edifici. Va ser fonamental per tal de

Dibuixades les plantes i les cinc seccions, vaig començar a dibuixar la façana principal del Carrer

dibuixar les seccions la presa de mesures en les dues escales comunitàries de l’edifici, situades en el

de Jacint Verdaguer. Com que ja tenia dibuixades les plantes i les seccions, les mesures longitudinals i

núm. 1 i 5 del Carrer de Jacint Verdaguer, per tal de captar l’alçada on es trobaven els nivells de les

en alçada de les obertures i els forjats ja estaven fixades. D’aquesta manera ràpidament vaig poder

diferents plantes i poder esbrinar posteriorment el gruix dels forjats.

realitzar un dibuix del contorn de la façana. Per esbrinar l’alçada exacte d’algun element arquitectònic
concret, com l’alçada d’un maó o d’una motllura decorativa, va ser molt important la cinta mètrica

Per tal de poder dibuixar la torre principal i les dues torres de l’edifici vaig mesurar amb el metre

extensible i el metre làser. El metre làser només em va permetre prendre mesures dels elements

làser i la cinta mètrica extensible totes les mides on podia accedir: esglaons, obertures, alçades entre

arquitectònics sortints de la façana. Quan ja no arribava per la seva alçada a prendre mesures amb la

sostres i cobertes, etc. Per tal de dibuixar les cobertes, inaccessibles per prendre distàncies, vaig

cinta mètrica i l’element que volia mesurar no sortia del pla de la façana, vaig realitzar diferents

utilitzar fotografies perpendiculars que inseria al programa AutoCAD i resseguia posteriorment.

triangulacions amb el metre làser per esbrinar-ne l’alçada.

B
X
A la fotografia, mesurant amb la cinta mètrica

90º

extensible la contrapetja d’un esglaó del

A la fotografia, mesurant amb el metre làser

Vestíbul 2 de l’accés núm. 1 del Carrer de

una triangulació per esbrinar l’alçada d’una

A

Jacint Verdaguer.

motllura de la façana principal.

En l’exemple de la fotografia, per esbrinar la distància X mesurem des del mateix punt la distància
A i B amb el metre làser. La distància X ha de formar una angle recte amb la distància A per tal de
A l’esquerra, mesurant amb la cinta

poder aplicar posteriorment el teorema de Pitàgores. Aquest teorema estableix que en un triangle

mètrica extensible la petja d’un

rectangle la suma dels quadrats dels catets és igual al quadrat de la hipotenusa. Per tant, en el nostre

esglaó del Vestíbul 2 de l’accés
núm.

1

del

Carrer

de

cas:

Jacint

Verdaguer.

Aïllant la X obtenim que:

A la dreta, mesurant amb el metre
làser l’alçada d’una portalada en el
mateix vestíbul.

Aplicant aquesta fórmula podem calcular diferents alçades. El mateix metre làser inclou una opció
que realitza aquest càlcul directament i ens diu el valor de X després de mesurar A i B.
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Vista

del

programa

AutoCAD, visualitzant la
A la fotografia, mesurant amb la cinta mètrica

façana

extensible el cadenat d’estuc de la façana

Carrer

principal del Carrer de Jacint Verdaguer.

Verdaguer.

principal
de

del
Jacint

Durant el procés de dibuix de la façana principal, va ser important també realitzar fotografies al
màxim de perpendicular possible, per tal que un cop davant de l’ordinador pogués consultar els detalls
de la façana. En elements arquitectònics concrets i petits, inseria una fotografia al programa AutoCAD i
en resseguia l’element arquitectònic que volia dibuixar. És important no abusar d’aquesta tècnica ja que
les fotografies no estan en verdadera magnitud i distorsionen la realitat de la façana. Un cop dibuixada
la façana principal, vaig dibuixar les dues façanes laterals. La majoria dels elements arquitectònics
utilitzats a la façana principal apareixen en les façanes laterals, facilitant en part la feina de dibuix.
Algunes parts, però, com balcons, obertures de finestres i motllures són diferents. Per tal de dibuixar-

Vista

les vaig utilitzar la mateixa metodologia de treball seguida durant el dibuix de la façana principal.

AutoCAD, visualitzant la

del

programa

presentació DIN A1 del

Un cop finalitzats els plànols, vaig muntar-ne les presentacions i vaig configurar els estils de traçat.

Vista

del

programa

plànol de la Secció A-A’.

Vista

del

programa

AutoCAD, visualitzant el

AutoCAD, visualitzant la

plànol

presentació DIN A1 d’un

Baixa.

de

la

Planta

dels plànols de Detalls.
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14. Planta Primera - Torre. Cotes.

9

AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC
15. Planta Segona - Torre. Distribució.

(Els plànols de l’aixecament arquitectònic de la Cada Comella estan adjuntats a l’Annex II del present
projecte).

16. Planta Segona - Torre. Cotes.

17. Secció A-A’. Distribució.
ÍNDEX DE PLÀNOLS:
18. Secció A-A’. Cotes.
00. Situació i emplaçament.
19. Secció B-B’. Distribució.
01. Planta Baixa. Distribució.
20. Secció B-B’. Cotes.
02. Planta Baixa. Cotes.
21. Secció C-C’. Distribució i cotes.
03. Planta Altell - Planta Entresòl. Distribució.
22. Secció D-D’. Distribució i cotes.
04. Planta Altell - Planta Entresòl. Cotes.
23. Secció E-E’. Distribució i cotes.
05. Planta Primera. Distribució.
24. Alçat façana principal.
06. Planta Primera. Cotes.
25. Alçats façanes laterals.
07. Planta Segona. Distribució.
26. Detalls 1. Vitralls de colors.
08. Planta Segona. Cotes.
27. Detalls 2. Façana principal.
09. Planta Tercera. Distribució.
28. Detalls 3. Façana principal, lateral i interiors.
10. Planta Tercera. Cotes.
29. Detalls 4. Figures femenines.
11. Planta Sota Coberta. Distribució.

12. Planta Sota Coberta. Cotes.

13. Planta Primera - Torre. Distribució.
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CONCLUSIONS

La Casa Comella és un dels edificis modernistes més importants de Vic. Construït l’any 1896 per
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ANNEX I

-

Plànol 1

Plànol original de l’arquitecte Gaietà Buïgas Monravà dibuixat a mà. Correspon a l’alçat de la
façana lateral oest de la Rambla de l’Hospital de la Casa Comella de Vic. Es pot observar que part dels
elements arquitectònics dibuixats no són els que finalment es varen construir.

Façana lateral oest
de la Rambla de l’Hospital.
(Fons: Biblioteca de Catalunya).
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-

Plànol 2

Plànol original de l’arquitecte Gaietà Buïgas Monravà dibuixat a mà. Correspon a l’alçat de la
façana posterior sud de la Casa Comella de Vic, que dóna al pati interior. Com en el plànol anterior, es
pot observar que part dels elements arquitectònics dibuixats no són els que finalment es varen
construir.

Façana posterior sud
del pati interior.
(Fons: Biblioteca de Catalunya).
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16. Planta Segona - Torre. Cotes.

ANNEX II
17. Secció A-A’. Distribució.
ÍNDEX DE PLÀNOLS:
18. Secció A-A’. Cotes.
00. Situació i emplaçament.
19. Secció B-B’. Distribució.
01. Planta Baixa. Distribució.
20. Secció B-B’. Cotes.
02. Planta Baixa. Cotes.
21. Secció C-C’. Distribució i cotes.
03. Planta Altell - Planta Entresòl. Distribució.
22. Secció D-D’. Distribució i cotes.
04. Planta Altell - Planta Entresòl. Cotes.
23. Secció E-E’. Distribució i cotes.
05. Planta Primera. Distribució.
24. Alçat façana principal.
06. Planta Primera. Cotes.
25. Alçats façanes laterals.
07. Planta Segona. Distribució.
26. Detalls 1. Vitralls de colors.
08. Planta Segona. Cotes.
27. Detalls 2. Façana principal.
09. Planta Tercera. Distribució.
28. Detalls 3. Façana principal, lateral i interiors.
10. Planta Tercera. Cotes.
29. Detalls 4. Figures femenines.
11. Planta Sota Coberta. Distribució.

12. Planta Sota Coberta. Cotes.

13. Planta Primera - Torre. Distribució.

14. Planta Primera - Torre. Cotes.

15. Planta Segona - Torre. Distribució.

