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RESUM
Alexandre Soler i March va ser un arquitecte de principis del segle XX, amb una gran trajectòria professional. .Un arquitecte molt lligat a la ciutat de Manresa i a la comarca del Bages, tot i que també va realitzar grans
projectes en ciutats com Barcelona i València. A més de la seva professió com arquitecte, va tenir una gran implicació en el món de la docència, arribant fins i tot a ser el director de l’Escola d’Arquitectura de
Barcelona, i també va ser un gran historiador de l’art medieval. Amb aquest projecte final de carrera s’ha intentat recollir tota la informació possible que es conserva sobre ell, tant dels seus textos publicats com de les
obres que va projectar, fent una catalogació cronològica del seu treball. Buscant documentació tant en diversos arxius com visitant la totalitat de les obres que se li atribueixen, es vol aconseguir donar a conèixer un dels
arquitectes poc estudiats fins el moment d’aquella època d’esplendor catalana.
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INTRODUCCIÓ

El projecte final de carrera «Estudi i Anàlisi de l’obra arquitectònica d’Alexandre Soler i March (1873-1949)» neix amb la idea de donar a conèixer un arquitecte de principis del segle XX, molt lligat a la ciutat de
Manresa i a la comarca del Bages, tot i que també va realitzar grans projectes en ciutats com Barcelona i València. Tot i que el títol faci referència a l’estudi i l’anàlisi de l’obra arquitectònica d’Alexandre Soler i
March, a mesura que s’anava avançant el projecte, hi ha hagut un petit canvi d’enfocament, ja que el què realment s’ha fet ha sigut un recull de documentació i catalogació de la seva obra.
Els motius que em van portar a fer un estudi a fons sobre Alexandre Soler i March van ser la descoberta de la gran quantitat d’edificis que va realitzar a Manresa, construint-la, transformant-la i dotant-la de grans
edificis que han arribat als nostres dies per convertir-se en grans punts de referència. I és que a Manresa, Alexandre Soler i March, va ser un dels arquitectes més actius d’aquesta època, juntament amb l’arquitecte
Ignasi Oms i Ponsa. En aquest punt, una de les coses què em va sobtar va ser constatar que d’Oms i Ponsa se li donava una gran importància i es coneixia molt la seva obra (tot i que no va ser fins el 2009 que es va
publicar un llibre monogràfic sobre ell) i, en canvi, de Soler i March se’n sabia poc i la bibliografia existent és escassa.. Per això vaig creure oportú d’aprofundir sobre la seva obra, i així puc aportar moltes dades noves
sobre ell que no apareixen en la bibliografia existent. Val a dir que la publicació que m’ha servit de referència inicial és la monografia que es va publicar sobre Soler i March l’any 1988, promoguda gràcies a un
concurs del MOPU (Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme), que m’ha servit de base i de gran ajuda per començar a realitzar el treball.
El treball consta de tres parts: la primera, més biogràfica, recull els trets fonamentals de Soler i March des de, per una banda, els aspectes familiars i de l’entorn, i, per l’altra, la seva trajectòria professional, es mostren
les seves diferents facetes al llarg de la seva carrera com a arquitecte i com a historiador. La segona part és el recull del seus textos publicats i s’esmenta on es poden localitzar, tot fent-ne un resum de cada un ja que
s’ha considerat més oportú no afegir-los dins del treball, tot i que sí que es poden consultar als annexos. La tercera i última és la catalogació cronològica de totes les seves obres, realitzada prenent com a referència el
Catàleg de monuments i conjunts històrico-artístics de Catalunya, publicat per la Generalitat de Catalunya.
Per a realitzar aquest treball he fet una cerca intensiva a un gran nombre d’arxius: Arxiu Municipal de Manresa, Arxiu Comarcal del Bages, Arxiu de la Seu de Manresa, Arxiu Municipal de Sallent, Arxiu Municipal de
Castellbell i El Vilar, Arxiu Municipal d’Avinyó, Arxiu Comarcal del Berguedà, Arxiu Històric de Granollers, Arxiu Municipal de Tàrrega, Arxiu Municipal de València, Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, Arxiu
Municipal Contemporani de Barcelona i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. En alguns he estat de sort i sí que hi he trobat informació i els projectes, en alguns m’han deixat fer-hi fotos, en d’altres no me’ls han
deixat reproduir, i n’hi ha hagut algun on no s’hi conserva cap tipus de document.
També he anat a tots els seus edificis, un per un, m’he posat en contacte amb els seus propietaris, m’he trobat amb algun cas que m’han obert les portes de la seva propietat privada, per poder-la visitar.
No puc deixar de dir que el seguiment de la figura d’Alexandre Soler i March m’ha permès entendre que a finals del segle XIX, principis del segle XX , Catalunya viu un moment econòmic, cultural, social i polític molt
rellevant. Amb la revolució industrial, es revifa el món del comerç, sobretot el de la indústria tèxtil, i la burgesia passa a tenir un gran protagonisme. Manresa es converteix en una de les ciutats catalanes capdavanteres,
moment en què les muralles són enderrocades (1877) a causa del fort creixement que pateix la ciutat, permetent així una gran expansió. A més, tant a Manresa com a la comarca del Bages, tindrà un gran impacte el
sorgiment de les colònies tèxtils, aprofitant l’energia hidràulica de les aigües dels rius Llobregat i Cardener. Alexandre Soler i March neix dins d’aquest context de bonança, més a més, prové d’una família burgesa
benestant, relacionada amb el món polític i religiós, cosa que li permetrà d’aconseguir encàrrecs amb certa facilitat.
Amb aquesta recerca, hem volgut aportar m més dades per conèixer millor la figura de Soler i March molt vinculada a la ciutat de Manresa, i amb una gran trajectòria com a professional de l’arquitectura, docent i
historiador. Es pretén donar-li la importància que es mereix o, si més no, afegir-lo a la llarga llista d’arquitectes catalans de renom. Ja va caure en l’oblit durant el franquisme per la seva implicació amb la República, i
crec que seria un error que quedés rellegat a un segon ordre.
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Entorn familiar i primers anys de formació
Tot i ser nascut a Barcelona, per circumstàncies derivades de la situació de la última guerra civil carlista
(1872-1876) que havia tingut especial incidència en les poblacions i comarques de l’interior del
Principat, motivant-ne la migració temporal de moltes famílies, Alexandre Soler i March és considerat un
arquitecte manresà. Els seus pares tenien el domicili conjugal al bell mig de Manresa, a la Plana de l’Om,
i en aquesta ciutat estan documentades les arrels familiars des de segles enrere. Però, el 1873 tota la
família es va traslladar a Barcelona, a l’Hotel Peninsular del carrer Sant Pau, lloc on Alexandre Soler i
March neix el 24 d’abril d’aquest mateix any. El 1876, es tornen a traslladar a Manresa, creant així els
estrets vincles familiars i, més tard professionals, que tindrà amb Manresa.
Va ser el fill petit del matrimoni Lluís Soler i Mollet (advocat) i Vicenta March i Solernou, que van tenir
un total de deu fills, si bé només cinc arribaren a l’edat adulta. La primogènita, Josefina, fou dominica al
convent de Nostra Senyora dels Àngels i Santa Clara de Manresa; l’hereu Jacint es va morir el 1866;
motiu pel qual el tercer fill Leonci Soler i March (1858-1932) es va convertir en l’hereu de la família i va
ser advocat i polític de renom; Lluís i Francesc de Paula també van morir de petits; la sisena germana,
Candelària, també va ser religiosa a la Companyia de Maria; Caterina i Guadalupe també van morir de
petites; el novè germà fou Alexandre; i el germà petit, Marià, va ser canonge de la Seu de Manresa. La
família, principalment els germans, li comportaran com veurem més endavant, encàrrecs diversos.

Alçat

Va cursar els estudis de batxillerat al Col·legi dels Jesuïtes de Manresa i, en acabar-los, i a fi de poder
obtenir més endavant el títol d’arquitecte amb què en aquells moments ja somiava, es va desplaçar a
Madrid per cursar allà tres cursos a l’Escuela Politécnica1. Cap antecedent familiar semblava haver-lo
orientat cap a la carrera d’arquitecte, i així la seva innegable vocació s’enriquia encara amb el temple de
la espontaneïtat.
Els estudis a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona
Estudia arquitectura a l’Escola de Barcelona fundada per Elías Rogent, a on acaba la carrera el 1899,
amb 26 anys. Gràcies a la seva condició de bon dibuixant entra a treballar al despatx de Lluís Domènech
i Montaner, on coneix a Francesc Guardia i Vial (1880-1940) amb qui més endavant treballarà
conjuntament en alguns projectes.

Planta

Es conserva el seu Projecte final de carrera, datat del 1899, que consistia en la realització d’una nova
Capella expiatòria a la població del Bruc, a la comarca de l’Anoia (veure imatges).

1

Extret del Discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de Pere Benavent de Barberà i Agulló (1950):
Raíz y cuna de Occidente.

Secció
Projecte Final de Carrera. extret del llibre Alejandro Soler y March (MOPU)
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L’activitat professional
L’activitat professional d’Alexandre Soler i March comença el 1900 i finalitza el 1949: casi cinquanta
anys, que s’estenen des d’inicis del segle XX fins els inicis de la segona dècada del règim instaurat pel
general Franco, si bé durant aquests anys compagina diferents activitats.
La seva professió com a arquitecte, que va des del 1900 fins el 1928, on es concentren pràcticament la
totalitat de les seves obres, majoritàriament a Manresa i a la comarca. Durant tot aquest període, a més, té
un càrrec dins de l’administració pública.
Del 1906 al 1936, té algun càrrec docent a l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona, primer com a
professor auxiliar, després com a catedràtic i finalment com a director. Durant els anys trenta, també te
una forta implicació dins del món cultural.

(1904), la de la Colònia Gomis de Monistrol de Montserrat (1928) o la de la Colònia Monegal. A raons
d’amistat i paisanatge se li ha d’atribuir una de les obres més cèlebres de Soler i March: la casa Pons, a la
Rambla de Catalunya de Barcelona, construïda per l’emprenador home de negocis manresà Heribert
Pons i Arola. La interessant casa Segarra, de Tàrrega, la va projectar i decorar l’arquitecte Soler per la
seva neboda Maria Soler i Terol, casada amb el banquer Josep Mª de Segarra, d’aquella ciutat lleidatana.
També de correligionaris polítics va rebre encàrrecs, com ara d’Antoni Abadal i Portella, significat
prohom de la Lliga en l’àmbit manresà i diputat provincial, confiant-li el projecte i l’execució de la seva
casa-torre d’Avinyó. Així mateix, quan el mecenatge del diputat Josep Claret es va volcar en la
construcció del Casal Regionalista, seu del partit a Manresa, va ser Soler i March l’arquitecte encarregat
de dur-la a terme, donant com a resultat un bell palauet. I també se li pot atribuir a la mateixa
circumstància de les seves relacions polítiques, directament o a través del seu germà Leonci, la
construcció del monument a Rafael de Casanova a la Ronda de Sant Pere de la capital catalana.

És un gran apassionat de l’art medieval, amb una tasca important com a historiador.
A partir del 1939, per culpa de la Guerra Civil i del franquisme, Alexandre Soler i March, a l’estar tan
implicat dins del món catalanista, és arraconat i oblidat fins el moment de la seva mort.
Els inicis de la professió: opció per la seva ciutat i comarca
Manresa compta amb un important presència de la seva obra arquitectònica, tot i que també desplegà la
seva activitat professional en altres poblacions i comarques dels Països Catalans.
Època de gran moviment polític catalanista, els burgesos catalans van ser els grans mecenes, volent
mostrar el seu nivell econòmic construint-se grans cases senyorials. És relativament fàcil que, coneguda
la família i la ciutat, hi hagués una relació de persones i institucions amb l’arquitecte Soler i March tot
fent-li encàrrecs professionals.
A més, els Soler i March eren gent molt religiosa, presents uns i altres, a les llistes de la multitud
d’associacions d’aquest tipus que sorgien a la ciutat. No és estrany que, a causa d’aquesta relació, es
confiés a l’arquitecte Soler i March els projectes i l’execució de nombroses obres de tipus religiós: per
exemple, l’església de Sant Josep, del barri de Poble Nou de Manresa, a títol precisament de
col·laboració desinteressada, és a dir, com a obra de caritat.
Motius de devoció i de compromís familiar confluïren a l’obra nova del monestir de religioses
dominiques de Santa Clara de Manresa, en el qual havia ingressat com a religiosa una germana de
l’arquitecte, Josefina. Sembla que la nova construcció, a càrrec dels pares de la novícia, va ser el dot que
aquesta va aportar a la comunitat. I per la mateixa via d’aquesta doble vinculació familiar i religiosa, va
projectar el convent dels Àngels, també de monges dominiques, al barri barceloní de Pedralbes.
L’amistat personal amb els industrials manresans va motivar encàrrecs importants per a les seves
vivendes familiars: la Casa Vial de Castellbell i El Vilar (1903), la cases Serrahima (1920) i Sitjes (1922)
de Manresa, la Casa Arau d’Avinyó (1922) o la Casa Monegal de Casserres; i inclús d’esglésies i altres
equipaments col·lectius de les colònies fabrils d’aquests: església de La Bauma de Castellbell i el Vilar

Una i altra, la relació amb els polítics i circumstàncies de parentesc, van ser segurament les raons per les
quals l’arquitecte Soler i March va ser el projectista del Grup Escolar (avui en dia Institut Lluís de
Peguera), de Manresa. Construït amb caràcter commemoratiu de la participació manresana a la Guerra de
la Independència, gràcies a la reclamació que el seu germà gran Leonci va fer en el Congrés d’un
monument acordat per les Corts de Cadis el 1811; el què havia de ser un simple obelisc, el diputat va
aconseguir convertir-lo en un gran equipament escolar per a la ciutat. A més, l’edifici s’aixeca en
terrenys que en aquells moments eren propietat de la família Soler.
Una obra d’art religiós, de gran envergadura i responsabilitat, va ser la construcció de la façana principal
de la basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa. Degut a la munificència de l’acaudalat manresà
Prudenci Comellas, sembla que no hi va haver discussió en l’elecció de l’arquitecte que havia de dur-la a
terme. Al mateix temps, l’obra de la Seu manresana li portaria a l’encàrrec de la façana per al temple
parroquial de Terrassa, avui basílica del Sant Esperit. I així successivament: la reforma interior de la
vetusta església de Sant Miquel de Manresa o el projecte de la nova parròquia de Crist Rei de la mateixa
ciutat o el monument al Pare Claret del poble de Sallent, etc.
Exercici dintre l’administració pública
Va ser molt constant la seva participació dins de l’administració pública, tanta que el 1900 ja va ser
contractat per l’Ajuntament de Manresa, del 1903 fins el 1908 va ser l’arquitecte municipal de Gironella
i del 1909 fins el 1924 fou l’arquitecte municipal de Berga.
La implicació en la docència
El 1906 comença la seva activitat docent ja que és nombrat, per oposició, professor auxiliar a l’Escola
Superior d’Arquitectura de Barcelona, i el 1914, i per concurs, catedràtic numerari de la mateixa (de les
assignatures de “Coneixement de materials” i “Salubritat i Higiene”). El 1931 el nomenen Director de
l’Escola d’arquitectura fins que comença la Guerra Civil. El 1933 va ser elevat a la presidència de
l’Associació d’Arquitectes de Catalunya.
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Des del 1927 figura com a vocal de la Junta de Museus d’Art de Barcelona; el 1932 és també vocal de la
Junta del Museu d’Arqueologia de Barcelona; i el 1934 és nomenat president de l’esmentada Junta de
Museus d’Art. Va ser també un dels fundadors (i, durant molts anys, vicepresident de la seva Junta
Directiva) d’“Els Amics dels Museus” que, per unanimitat, el van designar més tard Soci d’Honor, com a
homenatge als seus mèrits. D’altra banda, va ésser elegit soci numerari de l’Acadèmia de Belles Arts de
Sant Jordi, ponent en el Congrés Internacional d’Història de l’Art d’Estocolm (1933) i president del
Congrés d’Arquitectes de Llengua Catalana (1932).
Historiador de l’art medieval
La seva obra no només va ser la que va dur a terme com a arquitecte, sinó també i molt particularment la
d’historiador de l’art medieval català. Gran apassionat de les arts medievals i en particular de les velles
taules catalanes, posseïa una gran col·lecció de pintura, on hi figuraven, entre d’altres, taules dels
germans Serra, la de Santa Catalina de Mateo Ortoneda, una altra atribuïda a Giotto, tres retrats, tres
esbossos de Goya i dos Fragonards. A més, cal atribuir-li la conservació per al patrimoni col·lectiu de
dues peces importantíssimes de la nostra pintura gòtica: el retaule de Sant Marc, obra d’Arnau Bassa
(1346), ornament preciós avui de la Seu i el retaule de Sant Salvador de Guardiola, de Lluís Borrassà
(1404). Escriví diverses monografies (sobre el frontal florentí de la Seu o l’obra pictòrica dels germans
Serra, per exemple), nombrosos articles i conferències, i una participació molt activa en congressos.

d’exposicions dit de la Sezession, de Viena. Clar exemple d’aquesta influència és en la casa de la
Rambla de Catalunya, que Soler construí per al manresà Heribert Pons, l’any 1907, considerada el millor
exemple sezessionista al nostre país. També s’hi veu poc o molt en alguna altra obra seva, com el Mercat
Central de València o el monument a Sant Antoni Maria Claret, a Sallent.
Tot plegat, juntament amb la forta explosió modernista que encara es vivia a principis del segle XX i
amb la seva faceta de ser un enamorat i estudiós de l’art medieval, l’obra de Soler i March resulta ser
d’un eclecticisme evident, amb una clara mirada cap a l’època medieval. Per aquest motiu, els llibres no
es posen d’acord a l’hora de catalogar-lo, ja que uns el descriuen com a arquitecte modernista, d’altres
com a sezessionista i alguns com a neomedievalista.

Últims anys
Amb l’arribada de la Guerra Civil, la seva activitat es veu aturada dràsticament. Ha de deixar tots els
seus càrrecs, inclús el de director de l’Escola d’Arquitectura (1936), i el 1937 es veu obligat a exiliar-se a
Roma. No és fins el 1939 que torna en terres catalanes, fet que, en aquest mateix any és proclamat fill
il·lustre de la ciutat de Manresa. Tot i així, la seva estreta vinculació a la República li va portar
l’arraconament. Abans de morir, però, encara serà a temps de realitzar un últim projecte, la Parròquia de
Crist Rei de Manresa, tot i que no veurà acabat a causa de la seva mort, que es va produir el 28 de març
de 1949.
Referents de l’obra d’Alexandre Soler i March

Casa Heribert Pons i Arola (1907)

Mercat Central de València (1914)

Alhora d’emmarcar l’obra de Soler i March, hem de dir que hi ha en els seus inicis un referent molt
important que és Lluís Domènech i Montaner, fet que és evident la influència que té el pas pel seu
despatx. L’habilitat de composició, versatilitat de solucions així com els detalls particulars de l’obra del
mestre són presents, a vegades literalment, a l’obra d’Alexandre Soler.
Per altra banda, tant la influència vienesa com l’entusiasme medievalista de Viollet le Duc són
importants en l’Escola d’Arquitectura de Barcelona de finals de segle. La publicació el 1896 del llibre
Arquitectura Moderna de Otto Wagner així com el 1904 de la obra de Joseph Maria Olbrich produeixen
un fort impacte, i Soler i March no n’és aliè. Per aquest motiu, els viatges a Viena, seran un destí força
freqüent per a Soler i March. Per tant, passa a ser un clar seguidor sezessionista, corrent austríaca del
modernisme iniciat per Otto Wagner i altres, i que té el seu moment més representatiu en el palau
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Col·laboracions

BIBLIOGRAFIA

Al llarg de la seva trajectòria col·laborà amb diversos personatges de renom d’aquell temps, com per
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·Josep Coll i Vilaclara (Sallent, 1882-1920): Arquitecte
·Amadeu Llopart i Vilalta (Sant Martí de Provençals, 1888 - Barcelona, 1971): Arquitecte

FERRER ALÒS, Llorenç (1982). Geneologia de la família Soler i March. Aspectes sòcio-econòmics.
Manresa: Centre d’estudis del Bages.
SEGON, Ignasi; SERRA, Jaume; TORRUELLA, Anna (1996). El Modernisme a Manresa. Manresa:
Edicions Raima S.L. (L’Estoig).
FOLCH TORRES, Joaquim (1930). Dues taules de la col·lecció Soler i March. Gaseta de les Arts.
Barcelona, Any III, nº 14.
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Quadre biogràfic

1873
1899
1900
1901

Vida
Neix a Barcelona el 24
d’abril
Titulat com a Arquitecte
(5 d’agost)

Professió

Obres realitzades

És enviat per l’Ajuntament de Manresa perquè viatgi a l’Exposició Universal de
París, amb l’encàrrec d’estudiar els diferents sistemes de purificació de l’aigua
És contractat per l’Ajuntament de Manresa com a auxiliar de l’arquitecte
municipal Ignasi Oms i Ponsa

Fotos

·Reforma de la façana d’una vivenda
(Manresa)
·Façana i capella del cementiri
(Sallent)

1902
1903

Arquitecte municipal de Gironella

·Església de Sant Josep i Casal
Parroquial (Manresa)
·Restauració del Seminari menor
(Solsona)
·Església de Santa Eulàlia
(Gironella)
·Casa Vial (Castellbell i el Vilar)

1904

·Església de la Sagrada Família de la
Bauma (Castellbell i el Vilar)
·Convent de Santa Clara (Manresa)
·Reforma de l’Església de Sant
Miquel (Manresa)*

1905

·Creu de terme del Tort (Manresa)

1906

Professor auxiliar a l’Escola Superior
d’Arquitectura de Barcelona
(12 de desembre)

·Monument al Pare Claret (Sallent)
·Làpida explicativa de la història del
temple de l’Església del Carme
(Manresa)*
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·Institut Lluís de Peguera (Manresa)
·Casa Heribert Pons i Arola
(Barcelona)
·Casa Abadal (Avinyó)

1907

1908
1909

·Farinera Albareda (Manresa)
·Projecte del monument als
Iniciadors de la Sèquia (Manresa)

Arquitecte municipal de Berga
1910
1911

·Ca l’Huch (Berga)
·Casa Segarra (Tàrrega)

1912

·Can Roure (Granollers)
·Monument a Teodor Llorente
(Barcelona)

1913

·Plànol topogràfic de la ciutat de
Manresa
·Façana i obra nova Casa Caritat
(Manresa)
·Xalet Casa Caritat (Manresa)*

1914

1915

Catedràtic de l’Escola d’Arquitectura
de Barcelona (assignatures:
Coneixement de materials i
Salubritat i Higiene)
(6 de febrer)

·Pedestal monument Rafael
Casanova (Barcelona)
·Mercat Central (València)

·Can Forrellat (Castellbell i el Vilar)
·Façana de la Seu i baptisteri
(Manresa)

1916
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1917

·Façana de la Basílica del Sant
Esperit (Terrassa)
·Casa Verges (Manresa)*

1918

·Vivenda Carrer Nou (Manresa)*
·Casal Regionalista (Manresa)

1919

·Casa Bausili (Manresa)*
·Casa Serrahima (Manresa)*

1920

1921
1922

·Vivendes de lloguer (Barcelona)
·Casa Sitges (Manresa)
·Casa Torres (Manresa)
·Casa Arau (Sallent)
·Casa Pascuets (Manresa)*

1923
1924

1925
1926
1927

·Farinera de les Obagues (Manresa)

·Reforma fàbrica (Manresa)*
Vocal Junta de Museus d’Art de
Barcelona

·Reforma fàbrica (Manresa)*
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·Palau de les Indústries (Barcelona)
·Església del Roser (Monistrol de
Montserrat)

1928

1929
1930

President de la Junta de Museus de
Barcelona

1931
1932

President del I Congrés d’Arquitectes
de Llengua Catalana
Ponent en el Congrés Internacional
d’Història de l’Art d’Estocolm
President de l’Associació
d’Arquitectes de Catalunya
Fundador i vicepresident d’Els Amics
dels Museus
President de la Junta de Museus de
Barcelona

1933

1934
1935
1936
1937
1938
1939

Director de l’Escola d’Arquitectura de
Barcelona

S’exilia a Roma
És proclamat fill il·lustre de
la ciutat de Manresa

1940
1941
1942

·Parròquia de Crist Rei (Manresa)

1943
1944
1945
1946

1947
1948
1949

Acadèmic de número a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
·Retaule Sant Antoni Mª Claret
(Manresa)

Mor a Barcelona el 28 de
març

*Obres desaparegudes
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TEXTOS PUBLICATS
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“La urbanización desde el punto de vista higiénico”

“El frontal bordado de la Seo de Manresa”

Any de publicació: 1911

Any de publicació: 1918-1920

Arquitectura y Construcción, Any XV, nº 231

Museum: Revista mensual d’art espanyol antic i modern i de la vida artística contemporània (Volum VI,
nº 12)

Localització: Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Aquest primer article d’Alexandre Soler i March va relacionat amb una de les seves principals
preocupacions: la salubritat, fet característic que es pot observar en moltes de les seves obres, en especial
a l’Institut Lluís de Peguera, i sense oblidar que és professor de l’assignatura “Salubritat i Higiene” de
l’Escola d’Arquitectura de Barcelona.
Fa una crítica de la falta d’atenció d’aquest punt en la urbanització i la construcció. Dóna vital
importància en aspectes com la lluminositat, la ventilació, l’aigua, la vegetació, la utilització de materials
adequats i a les instal·lacions de sanejament i calefacció per poder evitar la propagació de malalties
contagioses. Fa una descripció tant de com s’han d’urbanitzar les ciutats com també de com s’han de
construir els habitatges per tal de garantir unes condicions perfectament saludables.

Localització: http://ddd.uab.cat/pub/museum/museum_a1918-1920v6n12.pdf
Durant el segle XIV, els brodats tenen el seu punt màxim, ja que es fan servir per decorar qualsevol peça,
arribant a utilitzar-se també en arquitectura. El de la Seu de Manresa és un dels més importants que es
conserven d’aquella època. És un brodat gòtic, realitzat amb fils de seda per l’italià Geri Lapi, pels volts
del 1340.

“Troballa d’una obra del pintor Borrassà. Retaule de Sant Salvador de Guardiola”
Any de publicació: 1925
Gaseta de les Arts, nº 19

“Pintura catalana trecentista de la escuela italiana al estilo propio”
Any de publicació: 1918-1920
Museum: Revista mensual d’art espanyol antic i modern i de la vida artística contemporània (Volum VI,
nº 8)

Localització: http://ddd.uab.cat/pub/gasart/gasart_a1925m2n19.pdf
L’autor explica com va dur a terme la descoberta d’una obra del pintor Lluís Borrassà (1404), en una
petita capella situada a prop de l’antic castell del poble de Sant Salvador de Guardiola (Bages). Va ser un
gran descobriment, ja que gràcies a ell es va poder salvar aquesta obra de l’oblit, el desconeixement i la
destrucció, ja que es conservava en un estat molt precari.

Localització: http://ddd.uab.cat/pub/museum/museum_a1918-1920v6n8.pdf
En aquest text, Alexandre Soler i March explica l’evolució de la pintura catalana des del segle XIV, amb
una forta inspiració italiana a causa de les relacions marítimes d’ambdós territoris. Descriu una evolució
de l’estil i de les figures pintades tot analitzant diversos retaules del territori català.

“L’escultura romànica a les esglésies de Manresa i Santpedor”
Any de publicació: 1926
Ciutat: Ideari d’art i cultura, nº 1
Localització:
http://www.diba.es/scripts/ftpisa.asp?fnew?xbcr&CIUTAT/1926/CIUTAT_19260201.PDF&1
Descripció de l’arquitectura romànica de l’Església de Santa Maria de Manresa i l’Església parroquial de
Santpedor, ambdues situades al Bages.
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“En Gaudí a la Seu de Manresa”

“Els ponts medievals de Manresa”

Any de publicació: 1926

Any de publicació: 1928

Ciutat: Ideari d’art i cultura, nº 5

Ciutat: Ideari d’art i cultura, nº 17

Localització:
http://www.diba.es/scripts/ftpisa.asp?fnew?xbcr&CIUTAT/1926/CIUTAT_19260601.PDF&1

Localització:
http://www.diba.es/scripts/ftpisa.asp?fnew?xbcr&CIUTAT/1928/CIUTAT_19280201.PDF&1

En aquest article explica amb tot detall com va transcórrer la visita d’Antoni Gaudí a la ciutat de
Manresa, per intervenir en el projecte de la façana principal de la Basílica de la Seu, encarregat a
Alexandre Soler i March. La intervenció i els suggeriments de Gaudí van ser assumits i van fer canviar
els plànols inicials de Soler i March. Per tant, és pot dir que Gaudí va ser el principal inspirador. En el
moment de publicar-se l'article, l'any 1926, les obres de construcció de la façana restaven parades. Això
explica el malestar que l'arquitecte expressa en els dos darrers paràgrafs del seu escrit.

Manresa consta de diversos ponts medievals que travessen el riu Cardener, els més importants són el
Pont Vell (segle XI) i el Pont Nou (1323). És un escrit descriptiu però a l’hora reivindicatiu, ja que fa
una clara reflexió per a la seva conservació, i evitar la mutilació que estan patint a banda i banda.

“Un antipendi inèdit i una antiquíssima advocació catalana”
Any de publicació: 1928

“La muntanya Castell de Puigterrà i les Cases Barates”
Any de publicació: 1927

Ciutat: Ideari d’art i cultura, nº 20

Ciutat: Ideari d’art i cultura, nº 15

Localització:
http://www.diba.es/scripts/ftpisa.asp?fnew?xbcr&CIUTAT/1928/CIUTAT_19280501.PDF&1

Localització:
http://www.diba.es/scripts/ftpisa.asp?fnew?xbcr&CIUTAT/1927/CIUTAT_19271001.PDF&1

Explica la historia de la recuperació d’una pintura trobada al Pirineu lleidatà. Una peça que al principi no
se li va fer gaire cas, però que amb un curós estudi i recuperació es va descobrir que era del segle XIII.

En el moment d’escriure l’article Manresa és una ciutat en expansió. Una expansió que amenaça un punt
verd situat al costat de la ciutat: la muntanya del Castell de Puigterrà. En aquest article Soler vol evitar
que la construcció accelerada i abundant de “cases barates”, totes iguals, afecti la muntanya de manera
desproporcionada. No vol una urbanització de la muntanya, sinó una construcció controlada que la
rodegi.

“Mateu Ortoneda i l’Escola de Tarragona (Pintura Medieval Catalana)”
Any de publicació: 1929
Gaseta de les Arts, nº 8
Localització: http://ddd.uab.cat/pub/gasart/gasart_a1929m4n8.pdf
Mateu Ortoneda era artista medieval català, concretament de Tarragona, sense cap pintura atribuïda fins
el moment. Alexandre Soler i March fa el descobriment d’una obra firmada per ell, el Tríptic de Santa
Catalina d’Alexandria, que fins aleshores es creia que era d’origen florentí. També parla d’una altra de
les seves obres més rellevants, el retaule de l’església de Solivella, així com també el retaule del gremi de
pagesos de Sant Llorenç (1419). També fa referència a d’altres pintors tarragonins del moment, com ara
Jaume Huguet.
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“Sarcòfag de Santa Eulàlia a la Catedral de Barcelona”

Conferència

Any de publicació: 1934

Any de publicació: 1942

Arquitectura i Urbanisme, nº 3

Conferència del soci D. Alexandre Soler i March a l’acte de col·locar l’entitat, a la Sala Bonsoms de la
Biblioteca Central, una làpida amb la frase de Cervantes dedicada a Barcelona a les Novel·les
Exemplars.

Localització: Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Anàlisi del sarcòfag situat a la cripta de la Catedral de Barcelona el 1339, que guardava les relíquies de la
verge barcelonina Santa Eulàlia, morta l’any 287. Un monument d’art pisà dels quals se n’han trobat
molt pocs.

“Com es feia una catedral o una gran església gòtica?”
Any de publicació: 1935

Amics dels Museus
Localització Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Doble homenatge, a Cervantes i a Barcelona. El què crida l’atenció d’aquesta conferència és el clar
canvi de discurs d’Alexandre Soler i March, elogiant la llengua castellana i Espanya en moltes ocasions,
exemple clar de la situació que s’estava vivint en aquella època, d’altra banda totalment lògic al ser un
discurs en un acte públic.

Arquitectura i Urbanisme, nº 6
Localització: Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Conferència organitzada per l’Associació d’Arquitectes de Catalunya, que parla sobre com les antigues
civilitzacions construïen aquests edificis monumentals, amb entusiasme, optimisme, coratge, esforç i un
gran sacrifici. Les descriu com unes obres impressionants, posant com a exemple la Seu de Manresa.

“En el centenario de Goya”
Any de publicació: 1946
Cuadernos de arquitectura, nº 5
Localització: http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/106598/161920

“L’urbanisme en relació als monuments arqueològics i historicoartístics”

Examina l’evolució artística de Francisco de Goya al llarg de la seva carrera artística.

Any de publicació: 1935
Ponència presentada al II Congrés d’Arquitectes de la llengua Catalana a Tarragona per Alexandre
Soler i March, Josep Mª Pujol de Barberà i Jeroni Martorell Terrats.
Localització: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Catalunya, València i Balears són riques en monuments antics. Alexandre Soler i March fa una crida a la
preservació d’aquests monuments arqueològics, des del punt de vista urbanístic, mitjançant solucions
adients que els hi donin visibilitat, importància i monumentalitat, que és el que es mereixen ja que són el
llegat del nostre passat, i evitar-ne la seva destrucció o desfiguració dins de l’àmbit urbà.
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CATALOGACIÓ
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1901
MANRESA (BAGES)
REFORMA DE LA FAÇANA D’UNA VIVENDA (VELLA FARMÀCIA DE “LOS CISNES”)
Situació: Plaça Escloper, cantonada amb carrer Sant Miquel, 10

És el seu primer projecte que es conserva, que consisteix en la reforma
de la façana d’un edifici existent, obrint una nova porta en la planta
baixa de la casa que forma cantonada al carrer de Sant Miquel i plaça
d’Escloper.

FONS DOCUMENTAL
Arxiu comarcal del Bages: Llicències d’obres
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1901
SALLENT (BAGES)
FAÇANA I CAPELLA DEL CEMENTIRI
Situació: Camí del cementiri, s/n (Sallent)

Plànol de la façana del cementiri

A finals del segle XIX, a causa del creixement progressiu del municipi de Sallent, es volen millorar les
condicions del seu cementiri, situat a les afores. S’encarrega un primer projecte, no realitzat, i no és fins
el 1901, que es du a terme un segon projecte, modificat segons les idees d’Alexandre Soler i March.
Dissenyà uns plànols de la façana i de la capella, tot i que per motius econòmics, només es dugué a
terme la façana.
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Plànols de la capella

Secció AB

Façana capella

Planta capella

FONS DOCUMENTAL
Arxiu municipal de Sallent: “Proyecto de modificación de los planos del cementerio de Sallent” Caixa 1701.
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1903
MANRESA (BAGES)
ESGLÉSIA DE SANT JOSEP I CASAL PARROQUIAL DEL POBLE NOU
Situació: Plaça Mossèn Vidal, cantonada amb carrer Sant Josep, 40 (Manresa)
Data de construcció: 1903-1915
Edifici
L’església i el casal annex al poble nou han
d’inscriure’s evidentment en l’estil neo-medievalista propi de
l’arquitecte, tot fent ús d’elements gòtics i romànics que es
combinen amb d’altres de disseny modernista o d’inspiració
naturalista.
S’estructura en una sola nau, amb encavallada de fusta
treballada, suportada per pilars. La façana uneix totes les
obertures en un cos: el portal, tres ulls de bou i un finestral gran
a la part superior, tripartit. És molt interessant la façana lateral,
la qual, encara que molt cega, intenta descriure formalment la
volumetria interior amb acústica compositiva. Aquesta façana
es trenca amb l’addició d’un volum sobre aquest pla de planta
circular que és el campanar.
La construcció de l’església de Sant Josep va durar uns
12 anys.

Projecte
El projecte material i plànols de l’església de Sant Josep foren encomanats al
jove arquitecte Alexandre Soler i March. A finals de juny de 1903 ja eren enllestits
els plànols. És destacable la important escala dels primers encàrrecs de l’arquitecte.
El projecte de l’església de Sant Josep l’afronta amb una simplicitat volumètrica
que tipològicament es podria enllaçar amb l’arquitectura industrial a no ser per
alguns elements simbòlics afegits. La relació amb la façana lateral amb l’estructura
interior i amb la coberta apunta cap a una solució més afortunada que va fer servir
posteriorment a l’església de La Bauma.
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Fotos antigues

L’església en procés de construcció (1903-1915)
(Fotos extretes de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa)

BIBLIOGRAFIA
GASOL, Josep Mª (1978). L’església de Sant Josep del Poble Nou: 75 anys d’història (1903-1978).
Manresa.
FUNDACIÓ CAIXA MANRESA (1991). Història de la ciutat de Manresa (1900-1950). Manresa
VALDIVIELSO CAÑAS, Alberto; MUNTAÑOLA, Josep; GASOL, Josep Mª; GODOY, Jesús (1988).
Alejandro Soler i March. Madrid: Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Dirección General
para la Vivienda y Arquitectura. MOPU.
Arxiu Històric Comarcal de Manresa
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1903
SOLSONA (SOLSONÈS)
RESTAURACIÓ DEL SEMINARI MENOR (amb la col·laboració d’August Font i Claudi Duran)
Situació: Pujada del Seminari, s/n

Habitacions del seminari. S’observa el reforç dels sostres que es va
executar per substitur les bigues de fusta originals de la construcció.

Edifici projectat el 1896 per l’arquitecte Claudi Duran
i Ventosa. Però tot just sis anys del seu acabament,
l’edifici ja amenaçava ruïna. El problema eren les
bigues de fusta, que estaven corcades, i podien cedir en
qualsevol moment, ja que treballaven per sobre el pes
que realment podien suportar. El 1903, dos arquitectes,
Alexandre Soler i March i August Font i Carreras,
juntament amb l’autor del projecte Claudi Duran, seran
els encarregats de dirigir les obres, substituint les
bigues de fusta per jàsseres de ferro.
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Plànols:

Plànol de les reformes que s’havien d’executar a l’estructura del Seminari

Axonometria on s’observa la reforma efectuada a l’estructura del
Seminari, corresponent al projecte (Detall extret de: Itineraris
arquitectònics de Solsona (1875-1936))

BIBLIOGRAFIA
FREIXES CODINA, Carles. Itineraris arquitectònics de Solsona (1875-1936). Projecte Final
de Grau. Universitat Politècnica de Catalunya. 2011
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1903
GIRONELLA (BERGUEDÀ)
PARRÒQUIA DE SANTA EULÀLIA
Situació: Plaça de l’Església, 3 (Gironella)

L'església nova de Santa Eulàlia, va ser inaugurada en
una primera fase l'any 1905. La seva construcció fou
necessària a causa del creixement demogràfic que
experimentà Gironella a finals del segle XIX,
principalment en les colònies industrials.
Primerament, els plànols de la nova església els realitzà
l’arquitecte Gaietà Buïgas Monravà, el 1893, però per
culpa dels problemes econòmics que patia Gironella, es
desaren i s’encomanaren uns de nous a Alexandre Soler i
March el 1903, que s’adaptessin més a les necessitats i
possibilitats econòmiques de la vila.
Les obres començaren el 12 d’octubre de 1903 amb un
pressupost inicial de 74.995,97 pessetes, però van sorgir
desavinences; a l’hora de fer els fonaments es buscà la
roca ferma, però, com que era molt fonda, el cost se
sobrepassà llargament fins a arribar a les 114.922,44 pessetes.
Les dimensions de l’església són: la nau principal amida 29 metres de longitud per 10,5 d’ampla, amb un creuer de la mateixa amplada i
22,5 de longitud; té sis capelles laterals situades entre els contraforts de 6x4’5 metres; el presbiteri mesura, en el centre de l’arc 11,5
metres per 10 de corda; l’atri fa 4x4. Hi ha dues portes d’entrada, la principal en la façana de ponent i una de més petita lateral, a la dreta
del creuer.
Tots els angles, contraforts, sortint, cornises i coronaments es construïren amb carreus ben tallats.
El temple, però, s'acabà del tot amb la construcció del campanar, que s'inaugurà oficialment l'any 1958. Destaca exteriorment el seu esvelt
campanar i el cimbori de dimensions considerables. De l'interior tenen una rellevant importància les pintures, els vitralls i el seu Sant
Crist, provinent de l'antiga església.
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L’Església Nova acabada de construir
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1903
CASTELLBELL I EL VILAR (BAGES)
CASA VIAL
Situació: Carrer de La Bauma, 35

Projecte: Desaparegut
Antigament va ser la torre de l’amo de la colònia tèxtil de La
Bauma, que aprofitava les aigües del riu Llobregat.
Situada paral·lela al pont i fent d’entrada al recinte de la fàbrica,
remata la gran nau que corre paral·lela al riu, eliminant el tester, i
entregant-se a una segona nau paral·lela a l’anterior, d’igual alçada.
La imatge de nau està reforçada per la gran coberta a dues aigües
rematada per el capcer. A aquest pla s’hi adossa un pavelló de gir.
Un primer cos de l’edifici, adjunt a la fàbrica, es construeix amb el
mateix maó que recerca els buits. El seu disseny i mida, així com la

fusteria, ens porten immediatament a la fàbrica. Aquest cos té dos
buits tripartits. La mida del buit central, es relaciona amb el cos
central de la vivenda. Una balustrada fictícia, de maó, els unifica
creant un buit conjunt d’escala major.
El pla següent, que manté la mateixa línia de cornisa, té una
partició tripartida tan horitzontal com vertical. Verticalment
diferencia un sòcol amb major dimensió d’ample de buits i
incorpora unes ceràmiques vidriades que donen un especejament de
major escala. La zona central té dues plantes de gran altura
diferent. El tractament dels buits, amb la prolongació vertical del
dibuix, amb motius ceràmics florals, fa que es llegeixi com un sol
buit enllaçat al sòcol que justifica un remat tan important com el
que remarquen les columnetes. Un fris aplacat de ceràmica verda

sobre motllures de maó recorre tota la horitzontal creant una forta
separació amb el pis de remat. Aquest fris enllaça amb la línia de
remat del cos de gir i només queda interromput per tres potents
pilastres que des del terreny s’aixequen irrompent en la continuïtat
de l’aleró.
El pavelló de gir es diferencia del cos principal amb un gran aleró
que suporta sobre tornapuntes i una coberta a tres aigües es recolza
sobre el capcer de la coberta principal.
La fusteria de color verd, així com el vidriat verd dels elements
ornamentals, fa de contrapunt al to ataronjat de l’obra vista.
Aquesta combinació de colors es porta a la coberta a on, en parts
iguals, es reparteix entre teula àrab vermellosa i vidriada verda
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1904
CASTELLBELL I EL VILAR (BAGES)
ESGLÉSIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE LA BAUMA
Situació: Carrer de La Bauma, 17

El projecte, de 1904, al barri de La Bauma, neix a la fàbrica de la
família Vial, la vivenda dels qual la va realitzar el mateix arquitecte
poc temps abans. En programes religiosos, ja havia realitzat
l’església del Poble Nou i el Convent de les Clarises.
Hi ha una preocupació evident per la proporció de la planta. La nau
principal està continguda en un rectangle de proporció 2 a 3, la
mateixa proporció del rectangle dels pilars de dues voltes
contigües.
La secció de la nau manté la proporció 2 a 1. I a la façana, el
rectangle entre els contraforts té la mateixa proporció amb un

quadrat menor de remat i un final també de proporció 2 a 1. La
rosassa descansa sobre un quadrat perfecte.
El joc geomètric denota una cultura que, superada la mística
platònica, incorpora la proporció com un instrument disciplinari de
control formal.
Els gruixuts murs laterals, es buiden amb arcs de mig punt que
interiorment suporten les voltes i exteriorment els petits capcers
que recullen la descomposició de la coberta.

La composició interior del mur està presidida per la prolongació
dels arcs torals amb dues columnes adossades a la pilastra que es
prolonga a l’arc de mig punt en què es recolza la volta. Els nervis
de la volta són ficticis, pintats. Pretén enllaçar la cal·ligrafia amb
la de l’absis on els nervis de pedra tenen una expressió resistent.
A cada buit del mur, a la zona del claristori, apareix un finestral en
forma de tríptic que interiorment està resolt amb pedra sorrenca i
exteriorment amb obra vista. Així també succeeix amb l’arc de
descàrrega del capcer, que exteriorment es resolt amb maó, amb
una entrega amb el contrafort poc ortodoxa.
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Les columnes adossades i les pilastres descansen sobre grans pilars
cilíndrics molt baixos i gruixuts des d’on arranquen els arcs laterals
de pedra, també de mig punt.
En obra s’observen algunes variacions respecte al projecte. La torre
s’afegeix a la façana principal, substituint la tímida espadanya que
prolongava el contrafort. La rosassa decagonal de l’alçat es canvia
per un de vuit lòbuls dobles de traçat tradicional. A la façana oest
apareix un contrafort que absorbeix els esforços laterals del primer
forat que queda sense contrarestament. La torre fa la seva funció en
el costat dret.
De manera anàloga es procedeix al finalitzar el cos principal i
començar l’absis. No es confia en el mur circular a l’hora
d’absorbir esforços laterals i es col·loca un contrafort doble amb
doble gàrgola. El remat dels contraforts es varia, assumint la doble
direcció que obliga la participació del mur i del contrafort.
La coberta, variant el projecte original, es va realitzar a dues
aigües, amb una solució simplificada a l’absis.

L’obra té un plantejament constructiu rigorós. Sobre un sòcol de
carreus, d’un tractament primitiu s’eleven els contraforts del mateix
material. Els murs de paredat del lloc es reforcen amb obra vista en
els buits exteriors i amb pedra a l’interior. La pedra sorrenca del
lloc, de fàcil tallar, serveix per traçar arcs, pilars, nervis i rosassa.
Els murs es rematen amb maó vist al qual se li dóna una motllura
per al desaigua. La motllura es prolonga cap al remat per formar la
base quadrada de recolzament de la creu.

En aquest projecte l’estructura està concebuda com un tot i juga un
paper actiu en el delineat de l’espai amb concessions historicistes.
El duplicar contraforts al trobament amb l’absis accentua la
diferència dels elements verticals i el canvi de remat dels mateixos
ressalta la condició additiva d’aquest cos.
Quan es realitza un projecte d’arquitectura religiosa, el dubte pot
ser si elegir o interpretar gòtic o romànic. El què interessa es la
interpretació. La elecció es una premissa de projecte.

Juntament amb la casa Vial, a l’altra banda del riu, forma una fita
arquitectònica en un entorn sedejat d’aquestes actuacions.
Convé senyalar el valor que en la percepció d’aquesta obra juga la
gradació de textures i color. El plànol és tan rònec en la
representació que difícilment doni idea del resultat.
La torre i el contrafort addicionat a la façana principal pesen
negativament en el resultat final. S’observa que el traçat de la torre
no permet la col·locació de les campanes que s’afegeixen a la
coberta. A l’interior, l’enllaç de nau i absis es produeix amb una
articulació estranya.
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1904
MANRESA (BAGES)
CONVENT DE SANTA CLARA
Situació: Carrer Nou de Santa Clara, 60

El 1602 s'hi establien monges dominiques,
procedents del convent barceloní dels Àngels.
D'aquí ve que el nom oficial d'aquest monestir
sigui Nostra Senyora dels Àngels i Santa Clara.
L'església antiga de Sant Blai i Sant Llàtzer,
documentada ja l'any 1292, fou objecte
d'importants millores, i s'engrandí el presbiteri de
l'altar major, on es posà un altar de la Mare de Déu
dels Àngels i Sant Domènec, el qual fou cremat
pels francesos el dia de la seva entrada a Manresa
l'any 1811.

Història
El Convent de Santa Clara és un antic monestir situat al barri que porta
el seu nom de Manresa. Actualment alberga un centre de dia de salut
mental.
Fundat l'any 1322 com a convent de monges menoretes o clarisses,
s'instal·là vora una antiga capella dedicada a dos sants guaridors —sant
Blai i sant Llàtzer— que en algun temps havia servit d'hospital o
llatzeret d'empestats.
El 1342 comencen les obres del claustre amb el suport reial. El 1351
participen en la fundació de Santa Clara de Balaguer. Al segle següent
entra en un període de decadència, que fins i tot obliga a la comunitat a
abandonar el lloc. S'extingí el 1599 amb la mort de la darrera monja que
l'ocupava.

A principis del segle XX es feren
importants construccions dins del recinte del
convent, i fou quan s'edificà l'ala modernista
seguint el projecte de l'arquitecte Alexandre Soler i
March.
El temple és una construcció romànica
tardana, amb un interessant portal on s'insinuen
trets goticitzants. De les construccions medievals
només en resten alguns elements aïllats, entre els
quals destaca el portal d'estructura romànica
probablement de finals del segle XIII o principis
del XIV, fet prou lògic si tenim en compte els trets
estilístics dels capitells, que mostren unes formes
gòtiques incipients.
Una capella romànica molt interessant,
declarada d’’interès historicoartístic, sembla
l’origen arquitectònic del conjunt. A l’exterior
l’aspecte general del convent, fins a la intervenció
de Soler i March, era de recinte emmurallat.
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Edifici

Projecte

L’ampliació la formen dos cossos de planta en forma de “L”, oposats a l’edificació ja existent, és
a dir, a l’església romànica i a la nau del segle XIV. La nova edificació tanca un pati interior de planta
quadrada que havia de formar un claustre, del qual només se’n construí una part.

Alexandre Soler i March projectà, el juny de 1904, l’ampliació del convent de Santa Clara.
Segurament constituí el “dot” de la seva germana per entrar en el convent.

Es tracta d’una edificació amb fàbrica de pedra i amb brancals de maó vermell, cosa que
facilitava a l’arquitecte l’execució dels elements ornamentals de la façana, simètrica, amb un cos central
que li confereix una certa voluntat representativa. Reinterpreta un llenguatge formal medieval, amb les
arcuacions cegues, grans obertures gòtiques cegades amb la mateixa voluntat decorativa. Aquesta
agrupació d’obertures, conjuntament amb la dimensió de la façana, i l’orientació cap al riu i la resta del
conjunt arquitectònic de la Seu i la Cova, atorguen a l’edifici una clara monumentalitat, i, d’altra banda
constitueixen un recurs per obtenir com a resultat una perspectiva llunyana.

En el plànol de planta s’aprecia el mecanisme d’enllaçament de l’edifici nou amb la construcció
existent. S’utilitza el claustre com a zona de transició. El claustre no es realitza i tampoc es construeix el
campanar de remat de l’església. Només es dur a terme el volum de l’edifici que tenca el pati. Les seves
condicions d’habitabilitat fan que a l’actualitat estigui infrautilitzat. El rigor del clima a la zona és
incompatible amb la gran altura dels sostres, pensada per grans sales. La monumentalitat de l’exterior
crea fortes servituds en l’ús.
Aquesta obra té, com totes les d’aquesta època, un plantejament constructiu clar, sent la base
d’expressivitat de l’edifici. Els buits interrompen la mamposteria del mur d’obra vista. Igualment es fa
servir a les cantonades i al trobament amb la coberta.
El recurs als materials en el seu estat natural és així mateix pauta comú a les obres d’aquest
període. Hi ha una actitud decidida en l’ús del llenguatge amb plena confiança en l’arquitectura que es
fa. No hi ha la menor servitud respecte a l’edifici anterior.
Salta a la vista, no obstant, la obsessió per la monumentalitat. Obra de joventut poc reposada amb
excessiu anhel d’incorporar elements diversos. Hi manquen prejudicis a l’hora de mesclar estils, les
referències dels quals es puguin buscar en llocs tan allunyats com els arcs entrellaçats de Córdova i les
ogives juntament a arcs de mig punt. L’obsessiona la perspectiva llunyana, cosa que el porta a
l’agrupació de buits en busca de la l’escala major.
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1905
MANRESA (BAGES)
CREU DEL TORT
Situació: Carrer Nou de Santa Clara (junt al n° 44)

L’any de construcció d’aquesta creu de terme va ser el 1522, però
va desplomar-se el 22 de setembre de 1902. El dia 28 de juliol del
1905, quedà col·locada la creu dissenyada per Alexandre Soler i
March, d’estil gòtic modernista. Fóu la primera de les tres creus del
terme de Manresa dissenyades per Alexandre Soler i March.

BIBLIOGRAFIA
FUNDACIÓ CAIXA MANRESA (1991). Història de la ciutat de Manresa (1900-1950). Manresa
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1906
SALLENT (BAGES)
MONUMENT AL PARE CLARET (amb la col·laboració d’Eusebi Arnau)
Situació: Plaça de Sant Antoni Maria Claret

Aquest monument de pedra, amb idees modernistes, tan típic de Sallent,
i dedicat al seu il·lustre fill Sant Antoni Maria Claret (Sallent, 1807 –
Fontfreda, 1870), va ser aixecat mitjançant subscripció popular l’any
1906. Els autors són l’arquitecte Alexandre Soler i March i l’escultor
Eusebi Arnau. L’original però, va ser enderrocat l’any 1936 i no va ser
fins el 1951 que es va reconstruir mitjançant les fotografies que es
conservaven. El motiu de la seva reconstrucció va ser la canonització del
Pare Claret el 1950. El 1994 va ser restaurat.
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1907
MANRESA (BAGES)
INSTITUT LLUÍS DE PEGUERA
Situació: Plaça d’Espanya, 2 (Manresa)
Any de construcció: 1907-1927

Alexandre Soler i March va realitzar el 1907 el projecte de
l’institut en un altre solar de característiques similars. El
projecte es va adaptar llavors a l’emplaçament de la Plaça
Espanya en què s’ubica ara l’edifici.
Pot ser que sigui l’únic projecte (almenys conegut) en què
l’arquitecte ha deixat una memòria justificativa. Després d’una
valoració del penós estat de la ensenyament del país, mostra la
seva preocupació per a la pedagogia eludint als nous mètodes
d’ensenyament actiu.
Es fa un balanç de l’estat antihigiènic de les escoles
contemporànies a Manresa i eludeix el motiu de la construcció
al fer-se eco a l’Ajuntament de la «invitació del govern a
subvencionar edificis d’aquesta índole amb motiu de les festes
del Centenari de la Independència».
Dóna una idea precisa de la normativa existent i de la problemàtica de l’educació pública. I quan es parla de les «escoles graduades» la finalitat
primordial de les quals és «despertar la seva imaginació i les seves facultats de manera agradable, des de la infància, fins a convertir-lo en un jove de
cultura i intel·ligència», eludeix de forma expressa a la necessitat d’incorporar «les modernes mesures de la higiene», fent ressò de les corrents de
l’època.
En l’apartat següent destinat a analitzar el terreny es torna a insistir en la higiene que es converteix en el factor més important per al col·legi ideal.
El terreny que l’Ajuntament de Manresa ha escollit per a la implantació de les noves escoles (...) és amb tot el suficient a garantir alhora
l’aïllament del veïnat i l’acció benèfica i abundant del sol i de l’aire. Clar està que és molt difícil trobar un solar gran, ben orientat i que sigui més
o menys cèntric i apropiat per instal·lar un edifici d’escoles. Al centre de les poblacions no existeixen d’ordinari solars de grans dimensions; i per
altre banda els perills d’infeccions no aconsellen l’aglomeració de nens i nenes en el més dens de la població. D’aquí que uns motius aconsellen i
d’altres obliguen a col·locar el local d’escoles a l’eixample de les poblacions com ho està el què ens ocupa.
El plantejament d’un cos central amb l’apèndix de la sala d’actes i dos cossos laterals d’aules units per mitjà d’una articulació que absorbís el gir de
les ales li va permetre, sense modificacions substancials, donar major gir a l’articulació i adaptar-lo al solar on es va acabar ubicant..
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La memòria ens explica la descripció de l’edifici:

Sorprèn aquesta disgregació de la coberta, així com també els canvis de pendent i de tractament en el cos
de la sala d’actes on els capcers es converteixen en frontons i el pendent de coberta es redueix al mínim.

Es destaquen en planta en primer lloc dos pavellons, un de nens i un altre de nenes amb les seves
entrades i serveis completament independents. Però com que la llei del doctor Cortezo i l’Ajuntament
demanen serveis comuns a ambdós pavellons i amés amb comunicació directa amb l’exterior una
biblioteca, una sala d’actes, direcció i secretaria, ens hem vist obligats a col·locar aquest serveis al
centre, unint ambdós pavellons. –L’ideal és l’edifici en pavellons aïllats–. Resulta que en el nostre cas
aquest no és possible perquè el terreny no dóna per tant, excepte que s’empetitís encara més el pati o
jardí interior de les escoles.
El 1966 l’arquitecte Francesc Paula Adell i Ferré és encarregat per el Ministeri d’Educació i Ciència del
projecte d’adaptació i ampliació del grup escolar a l’Institut d’Ensenyament Mitjà. Una llàstima, ja que
s’enderroquen les dues ales de l’edifici existent i se substitueixen per un mur cortina. Al cos central de
l’edifici se li afegeix una planta tractada com un mur cortina, igual que als cossos laterals, que es
rematen amb una coberta plana.
La posició, que posa l’accent en el cos central, està reforçada per la descomposició de la coberta que
emfatitza el centre. Cada cos lateral té el seu propi cos central amb la seva coberta corresponent i dos
annexos que enllacen amb l’element manxa per una banda i amb els pavellons laterals per l’altre.

En el plantejament funcionalista de la memòria contrasta la preocupació per la calefacció amb l’enorme
alçada dels sostres, més interessat per la escala monumental de l’edifici que pel seu funcionament intern.
A la façana principal, molt simplificada en la seva execució, s’ha eliminat gran part de la cal·ligrafia que
acompanya a les pilastres, així com unificant les balustres. Els elements escultòrics s’han realitzat
parcialment i els remats de les pilastres laterals del cos central s’han simplificat eliminant l’escultura. Les
fusteries s’han complicat amb una trituració que no guarda relació amb la façana i s’ha eliminat l’enllaç
que existia entre el despeçajament de fusteria i capitells, que contribuïa a entendre com una inflexió on
les parts es subordinen al tot.
En línies generals, l’obra responia a la seva condició d’edifici representatiu i tenia una dignitat de
projecte i execució que va ser sabotejat a la dècada dels seixanta.
A l’actualitat, amb la reposició parcial de la coberta, s’intenta tornar part d’aquella presència i dignitat
que el feia un edifici representatiu de la ciutat.

Fotos antigues

Institut Lluís de Peguera als anys trenta, on es poden observar les dues ales desaparegudes en l’actualitat.
(Foto extreta de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa)
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Plànols

Frontis del projecte definitiu del
Grup Escolar, signat per
l’arquitecte Alexandre Soler i March
el mes de novembre de 1909,
moment en què s’adjudicà
definitivament la construcció de
l’edifici al contractista Manuel
Oromí Ramoneda, de Barcelona.

Façana posterior
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Planta baixa

Façana lateral
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Alçat del gimnàs
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1907
BARCELONA (BARCELONÈS)
CASA HERIBERT PONS I AROLA
Situació: Rambla de Catalunya, 19 (Barcelona)

Obra de regust modernista, com s’esqueia aleshores, però cal
dir també que d’una certa inspiració vienesa, al punt que tal
vegada sigui, en aquest sentit, l’edifici més destacat de tot
Espanya, demostren la categoria artística de qui ho va
projectar.
El 1907 es va presentar a l’Ajuntament de Barcelona per omplir
l’únic buit existent a la Rambla de Catalunya, entre Gran Via i
el Carrer Diputació.
L’obra s’inclou en el concurs anual d’edificis i establiments
urbans acabats l’any 1909 (any de la Setmana Tràgica) de
l’Ajuntament de Barcelona.

A l’acta del jurat s’hi llegeix:
Per les seves rellevants qualitats de línia, que s’aparta i trenca la monotonia de les vulgars construccions, el sumptuós edifici que
a Rambla de Catalunya, nº19, té D. Heribert Pons.
Dita construcció, a part d’alguns detalls que descomponen el conjunt i varis defectes a l’interior és l’obra arquitectònica més
meritòria que hem trobat entre les disposades al premi actual.
La revista Construcció i Arquitectura publica aquest edifici amb gran difusió de fotografies i un plànol de la planta principal
(vivenda del propietari) així com nombrosos detalls esculturals dels que ornamenten la façana.
Les llindes dels balcons del principal van decorats per sotarrelleus representant les belles arts, i al centre del mateix pis avança la
tribuna a què tan afeccionats es mostren els propietaris de la ciutat Comtal.
Tema aquest que ha creat tradició toponímica existint sempre el “principal” de clara lectura sociològica.
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La façana és de pedra blanca de Montjuïc en la seva totalitat, fent servir una sorrenca de gra més fi,
procedent del poble de Vinaixa, a l’entrada, pati i a diversos arcs i altres elements de les sales i oratoris,
on van acompanyats de columnes de marbre rosat d’Alacant i planxes del mateix material de diferent
procedència.

Hi ha una clara voluntat d’incidir en el control i tractament de la llum natural, amb la superposició de
plans de filtre a la façana o la recerca de focus diferents amb la transparència a través del pati d’entrada.
La doble escala, per veïns i propietaris, és sens dubte un signe de luxe, menys habitual, i que ja va fer
servir Domènech a la casa de Thomas.

La qualitat del material de l’edificació queda de manifest en la descripció d’alguns detalls:
Al centre de la façana s’hi col·loca la doble porta, amb marc de caoba, vidrieres de bronze i llunes
bisellades, que a l’obrir-se, deixen la columna central aïllada, podent circular lliurement un cotxe al seu
voltant. Unes plaquetes d’Arnau fixes a aquestes portes representen les quatre edats.
Al principal s’hi desenvolupa el pis noble amb escala i pati d’honor, com es pot apreciar examinant la
planta.
La pugna entre interessos compositius i programa queda manifest a:
Una torre de remat a la cruïlla de façana serveix d’estudi o taller, a la vegada que millora la composició
de la façana, trencant la horitzontalitat de la seva silueta i donant un aspecte monumental a la mateixa,
fet que coadjuva a més la galeria del tercer pis.
No hi falten en aquesta casa, a part de les condicions d’higiene i salubritat, les mesures del confort
modern.
La planta dels pisos respon a un dels tipus més habituals de l’eixample. Edifici de vivendes entre
mitgeres amb estructura de parets de càrrega, crugies de façanes normals als plans de façana i la resta
perpendiculars a les mitgeres. Si no s’acompanya de la façana, podria ser un pla d’un mestre d’obres,
dels molts que van construir vivendes a l’eixample.
La planta baixa, destinada a locals comercials, s’apuntala sobre pilars de fosa i jàsseres metàl·liques amb
solucions estructurals realment atrevides, amb més confiança en la pràctica que en el càlcul. La qualitat
del maó i la bona execució, recolzada en una llarga tradició artesanal, tenen molt a veure amb la solidesa
d’aquests edificis.
A on l’arquitecte posa el seu especial coneixement és en el tractament de la façana del carrer, així com
també en l’ornamentació de les zones comuns (entrada i escala) i en aquest cas en la vivenda del
promotor que es situa a la primera planta i que va a canviar l’orde incorporant a l’eixample per l’ostentós
nom de “principal”.
Damunt del principal que, com en altres cases d’aquell temps, disposava d’una escala particular de
marbre, tres plantes més destinades a pisos de lloguer. I com a corol·lari, la torratxa.
En questa vivenda on s’incideix en un interès especial que va més enllà de la mera compartimentació. Es
busca la permeabilitat d’espais i la creació de seqüències visuals. S’observa la permeabilitat a l’escala
dels passadissos i vestíbul, així com la seqüència escala, sala de música, sala, tribuna. Aquest eix es talla
amb l’“enfilada” que permet visualitzar tota la façana des de l’interior amb les portes corredisses.

La façana és la més vienesa de tot l’Eixample del període modernista. Es compon en tres parts ben
diferenciades en vertical: base, cos central i remat.
La línia de cornisa en continuïtat amb els laterals mostra una clara voluntat d’integració amb la trama; de
compromís amb el carrer.
Hi ha una voluntat expressa de fugir de la superposició de pisos, de l’addició de plantes iguals fent servir
elements de major escala, com les pilastres que donen un singular accent al centre quan es prolonguen
per recollir l’estudi central. S’observa que no es tracta cap pis de la mateixa manera. Així, al cos central
es diferencien els balcons, enllaçant els del pis inferior i separant els del superior.
La distribució en tres cossos principals, amb un aire molt propi de les construccions que feien fer les
famílies barcelonines pertanyents a l’alta burgesia, i com a prova fefaent d’aquesta magnificència i
d’aquesta amplitud, veiem que la casa Pons constava de rebedor, sala de festes, sala de música, avantdespatx, despatx, oratori amb sagristia, “office”, menjador, sala de te, nou dormitoris, dos vestidors, dues
cambres de bany –ja aleshores quan en la majoria de les cases de l’Eixample no n’hi havia-, i la cuina, el
rebost, la cambra destinada als nens i les galeries obertes, tant pròpies dels gustos de l’època. Sense
oblidar-nos, naturalment, dels patis centrals d’il·luminació, ni de l’habitatge dels porters, ni dels
safareigs i de la cambra destinada als trastos, dita aleshores, la dels mals endreços.
Eusebi Arnau (1864-1934) va fer les escultures de les al·legories que hi ha a la façana, i l’estàtua de
Diana caçadora, que roman al vestíbul d’entrada a l’edifici.
Però, com tots els edificis tradicionals i històrics, la Casa Pons va haver de passar per diverses fases:
1928: La Caixa de Previsió i Socors adquireix el pis principal i hi instal·la les seves oficines. Poc a poc
va adquirint tot l’edifici. Tot i així manté tota la dignitat de la planta baixa amb el seu esplèndid vestíbul
i pis principal, deixant-ho intacte.
1938: Cau una bomba llançada des d’un avió de les forces franquistes, que produí la destrucció d’alguns
edificis de la Gran Via, entre el carrer Balmes i la Rambla de Catalunya. D’aquest bombardeig en va
sofrir les conseqüències la torre, la claraboia i la barana de l’escala de la Casa Pons, així com una part de
la façana interior La reforma, portada a terme probablement per el mateix Soler i March la va deixar
mutilada tal i com s’aprecia a la fotografia de l’època.
1979: intervenció de l’arquitecte Jordi Bonet Armengol.
1982: S’instal·la la Conselleria de Finances, conservant tota la dignitat i prestigi de l’edifici, tot i que de
l’edifici original només en queden petites variants com els accessos, la façana al carrer i la part frontal
del principal.
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1907
AVINYÓ (BAGES)
CASA ABADAL
Situació: Plaça Major, 24 (Avinyó)

A l’agost del 1907 l’arquitecte data el projecte que realitza per a la família
Abadal. És, sense dubte, l’obra de caràcter domèstic millor conservada de totes
les que va realitzar Soler i March.
La concepció és de vivenda aïllada, la qual cosa crea una junta amb
l’edificació antiga (en el plànol normal a la façana) deixant un accés directe al
jardí des de la plaça.
Entre la vivenda i la carretera, a nivell molt inferior al de la plaça, es crea un
gran jardí dominat visualment per la casa i assegurant la seva privacitat
respecte a la citada plaça amb l’edificació.
Per la carretera es construeix un accés per a vehicles i junt a la finca veïna s’hi
construeix un pavelló aïllat destinat a cavalleries i magatzem de carrosses.
La vivenda, que s’aixeca donant façana a la plaça, es recolza sobre un sòcol
que incorpora una volta medieval de canó que s’utilitza com a bodega. Aquesta
volta recorre l’eix menjador-hall.
L’eix d’entrada queda dissolt en un gran hall (terminologia del plànol). El hall
és un espai important, per la intensitat i la qualitat del disseny, que està
dominat per un eix transversal al d’entrada, que enllaça el hall i la galeria i que
s’acaba en un finestral en forma de tríptic.
La seqüència d’espais, puntuats per delicades columnes, amb entrades de llum
diverses crea un ambient molt controlat.
A la zona d’entrada i amb façana al carrer es situa una sala amb una estructura
superposada en forma de dos quadrats girats entre sí de 45º, formant un polígon
estrellat els vèrtexs del qual es recolzen en el perímetre.
Incideix en el tractament de l’espai a doble altura, prolongació del hall i de
forma molt especial en el dormitori principal, recordant els dibuixos d’interior
de Olbrich.
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A través de la coberta s’accedeix al cilindre que conté els dipòsits d’aigua i que estava rematat per una
torre cònica molt punxeguda. El 1937 es va desmuntar la torre deixant una coberta plana amb un remat
merletat, anàleg al de cavalleries. La coberta recull un esquema habitual de Soler i March. Les dues
aigües es tallen en un pla capcer que s’eleva seguint el mur de càrrega i amb un preludi d’obra vista
sortint en falsa volta abans de l’aleró, evitant el trobament amb el mateix pla d’aquest i la paret. En el
capcer es col·loca la ventilació creuada de la gran càmera de cobertes. El projecte preveia acabar la
façana al jardí amb una solució corbada, com un gran eco de la marquesina del balcó, però finalment es
va impulsar el criteri constructiu.
En els grans vanos de l’interior utilitza habitualment el buit tripartit que, d’alguna manera, recorda la
serliana. Les columnes de separació de buits, de marbre, amb collarets, capitells i cimacis de delicat traç
ens estan remetent a l’Alhambra. I a l’igual que a l’Alhambra, el gruix de les columnes desafia les lleis
de l’estàtica.
Les pàteres que hi ha sobre els cimacis, així com les dels pavellons i les pilastres de l’entrada amb la
inicial de la família són de composició policroma a base de fragments de rajoles, tècnica que trobem
usada en tot el període, especialment per Gaudí.
En zones nobles s’utilitzen l’estuc planxat al foc i l’enguixat a la resta de la vivenda. S’observa el detall
subtil de l’expressió constructiva estructural a la cantonada façana-jardí on el reforç de pedra es troba
fins al balcó. A la part superior els condicionants constructius són uns altres. Un gran aleró recorre el
perímetre fins als capcers. Un aleró que no correspon a la línia del forjat sinó que s’aixeca per buscar una
determinada proporció.
A la planta hi ha una geometria envoltant, que preludia una voluntat de contenció formal que llavors
queda en entredit. El retranqueig que es produeix a la façana principal produeix una fragmentació a la
mateixa que posa en dubte la seva urbanitat. En aquest buit s’hi agrupen elements formals tan diversos
com el porxo-terrassa i el bow-window amb la coberta singular de ceràmica vidriada. El trobament entre
ambdós volums és estrany.

La forma en què, en el pla del carrer, s’enllaça a l’eix vertical un buit amb arc apuntat, la seva clau del
qual toca amb l’esplandit del buit superior, buit rematat en mig punt, desafia les lleis de la composició.
El mateix es podria dir de la diversitat de buits en el pla posterior. Hi ha una certa voluntat de tractar la
bisectriu, però modificant distàncies a la cantonada.
Més conseqüent sembla la façana lateral, on s’és conscient de la mida del carrer i la impossibilitat de la
seva percepció com a totalitat.
La casa és voluntàriament introvertida. L’exterior no reflexa la riquesa i qualitat de l’interior. És evident
que hi ha més qualitat i unitat de disseny al pavelló del jardí que a les façanes en general.
L’enteixinat de la sala és una cita de les voltes de la mesquita de Còrdova. Els pilars del menjador són
una cita de l’Alhambra. La xemeneia, amb el seu arc de ferradura amb alternança de dovelles ens està
recordant a la mesquita de Còrdova. Els sòcols, els colors equilibrats de l’interior i la delicadesa dels
enteixinats fa un conjunt que d’alguna manera sembla tot plegat el producte d’un projecte després de la
forta influència d’un viatge pel sud.
La contenció formal i la síntesis que s’aconsegueixen a la casa Vial, no s’aconsegueix en el volum
d’aquesta vivenda que queda excessivament fragmentat. Aquesta fragmentació que augmenta quan
pugem de nivell aconsegueix el seu màxim a la coberta quan es barregen solucions, no només de coberta
plana i inclinada sinó també de diferents solucions de teulada.
Potser a poques cases, com en la casa Abadal s’ha de preguntar-se pel sentit de la torre. Element formal
utilitzat en abundància en el període modernista, quedava com un lloc per el dipòsit d’aigua, com en
aquest cas, o qualsevol altre ús, però sempre com a homenatge a l’ego del promotor.
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1909
MANRESA (BAGES)
FARINERA ALBAREDA
Situació: Passeig del Riu, 66 - Plaça Mil·lenari (Manresa)
Edifici
Aquesta edificació ocupa tot el front de façana
que dóna al Passeig del Riu, des del Carrer Dos
de Maig fins al Carrer del Bruc. Hi ha tres
construccions diferenciades, la part central que és
la original i dues de laterals.
La més destacada és la part central, és un edifici
de façana plana sense volumetria i s’estructura
amb una forta definició compositiva, agrupant les
obertures per constituir peces de formalització,
aconseguint una dinamització de la seva lectura
enfront d’una possible dispersió repetitiva de
plens i buits degut a la tipologia de l’edifici.

La construcció és simple, a base de pilars i
jàsseres de fosa. El tancament és amb maó
arrebossat de color blanc, diferenciant les
obertures amb maó vist de color vermell.
Les construccions laterals són ampliacions
posteriors; la del Carrer Dos de Maig (com a
magatzem la planta baixa i habitatge la part
superior) és projectada pel mateix arquitecte. Pel
que fa a l’ampliació del Carrer del Bruc és obra
de l’arquitecte Josep Firmat, l’any 1918.
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Història
Al final del segle XIX Manresa va esdevenir un dels centres fariners més importants de Catalunya, a causa de la seva situació entre les planes cerealistes de la Segarra i de Lleida i gràcies a la línia del tren que enllaça
directament amb aquestes terres.
Les moles de pedra de les farineres antigues van ser progressivament substituïdes durant el segle XIX pel nou sistema austrohongarès de mòlta per cilindres que permetia l’obtenció d’una farina blanca i fina molt més
apreciada al mercat. Això va provocar que les farineres noves havien de tenir una estructura diferent, creixent en alçada per allotjar el dens bosc de tubs de fusta que passaven entre les plantes. Cada fase de producció
era duta a terme en una secció diferent, seguint un circuit que aprofitava la força de la gravetat, que condicionava la seva estructura.
La Farinera Albareda es va aixecar el 1909, moment en què l’energia elèctrica es distribuïa a Manresa, i per això no tenia altres servituds de localització que un bon accés al transport. De fet, es va construir davant les
vies de l’estació de Manresa Riu del nou Ferrocarril Tranvía Económico de Manresa a Berga.
La Farinera Albareda és un edifici modernista projectat per l'arquitecte Alexandre Soler i March l'any 1909 a Manresa. És una de les seves obres més representatives.
La fàbrica original fou ampliada dues vegades posteriorment, per altres arquitectes. Aquesta farinera fa gairebé cent anys que funciona ininterrompudament primer a càrrec de la família Albareda i posteriorment per la
família Bru.
Rehabilitada durant els anys 90, la façana d'aquest edifici de tres plantes és una de les més representatives del modernisme industrial manresà i, en ella hi destaquen els ornaments de totxo vist.

Farinera Albareda uns anys després de la seva construcció
(Foto extreta de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa)
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1909
MANRESA (BAGES)
PROJECTE DEL MONUMENT ALS INICIADORS DE LA SÈQUIA
Situació: Parc de la Seu, Manresa
Projecte d’un monument als iniciadors de la sèquia situat al Parc de la Seu. No es va arribar a construir, l’únic lloc on apareix és en una pintura realitzada el 1909.

Perspectiva de la Plaça de la Reforma de Manresa, realitzada pel pintor Francesc Cuixart a partir del projecte redactat per l’arquitecte Ignasi Oms el 1909
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1911
TÀRREGA (URGELL)
CASA SEGARRA
Situació: Carrer del Carme, 29

El projecte de Tàrrega, tan allunyat de la seva zona habitual de treball, el realitza Soler i March per una neboda. Si algun projecte pot expressar la heterogeneïtat de la
producció d’aquest arquitecte és aquesta vivenda de 1911.
L’aglomeració d’elements tan diversos en un pla de façana tan reduït, denota tot el contrari de la contenció formal que expressava la casa Vial. Els pisos es van afegint
sense més relació que la superposició vertical.
Al dormitori principal, Soler i March dissenya fins i tot el mobiliari. No hi ha cap mena de dubte que la influència de Olbrich és notòria. Hi ha més control i qualitat en
els elements aïllats que en el conjunt, on s’hi produeix una falta de síntesi.
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1912
BARCELONA (BARCELONÈS)
MONUMENT A TEODOR LLORENTE (amb la col·laboració d’Eusebi Arnau)
Situació: Parc de la Ciutadella

Entre 1908 i 1913, per iniciativa de Francesc Matheu, director del setmanari Il·lustració Catalana, es van erigir, a diferents indrets del parc de la Ciutadella, diversos bustos
dedicats a personatges il·lustres de la cultura catalana. La major part d'aquest monuments van ser fruit de la col·laboració de distingits arquitectes amb els millors escultors
del moment. El monument a Teodor LLorente va ser obra d'Eusebi Arnau amb Alexandre Soler March, el 1912.
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1912
GRANOLLERS (VALLÈS ORIENTAL)
CASA JOSEFA GANDUXER (CASA ROURE)
Situació: Carrer Joan Prim, 44

Alexandre Soler i March reitera el seu repertori historicista inspirat en el gòtic tardà i en el renaixement, plantejant-hi un edifici entre mitgeres, de tres plantes, la segona
de les quals s’obre a l’exterior en un ritme de cinc finestres, d’arc deprimit convex, separades per pilars mainells, que formen una galeria a la manera gòtica.
El ràfec de la coberta projecta l’ombra sobre la galeria, on s’ancoren els tornapuntes de fusta.
El portal, de mig punt i amb doble motllura, té esculpides les impostes amb fulles i flors i la clau amb les inicials de la promotora, J. G.
La rajola decorativa apareix en l’arrimador de la planta baixa i en el fris de la galeria, i els esgrafiats formen una garlanda sota la finestra del primer pis.
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FONS DOCUMENTAL
Catàleg general: Patrimoni històric arquitectònic. Ajuntament de Granollers i Caixa de Crèdit de Granollers. Granollers, 1985.
Arxiu històric de Granollers: Llicències d’obres, expedient nº16
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1913
MANRESA (BAGES)
FAÇANA I OBRA NOVA DE LA CASA CARITAT
Situació: Plaça Cots, 5

L’edifici de la Casa Caritat de Manresa és obra de l’arquitecte Antoni
Rovira i Trias que va ser l’autor de casi tots els mercats de ferro de
Barcelona, a mitjans del segle XIX, entre d’altres obres.
La coberta unitària, seguint la seva pràctica habitual, la fragmenta
introduint uns plans de tall que li permeten modificar el traçat del cos
central.
Les necessitats dels temps havien fet que la Casa Caritat, després de 54
anys d’existència, resultés petita pel número d’asiliats, per això es van
dur a terme importants obres d’ampliació de l’edifici i de reforma de la
façana principal i la coberta.
Aquestes obres es van fer a principi de la dècada dels anys vint sota la
direcció de l’arquitecte Alexandre Soler i March. El setembre de l’any
1911 l’arquitecte presentava el projecte i el pressupost de les obres, que
era de 141.123 pessetes, i incloïa el moviment de terres, la pedra i la
feina dels paletes, ferrers, serrallers, fusters, vidriers i pintors.
L’arquitecte va cobrar 6.500 pessetes pels honoraris dels plànols i la direcció de les obres de nova planta i la reforma executades entre els anys 1912 i 1913.
L’edifici, que s’havia construït a la dècada dels cinquanta del segle XIX, tenia forma de T invertida i es volia afegir una ala nova a la zona de les noies. Aquesta obra consistia en
la construcció d’una ala annexa en forma de I orientada de nord a sud i perpendicular a la façana principal pel costat de llevant, és a dir, per l’actual carrer de Mossèn Jacint
Verdaguer. A aquesta ala li’n seguia una altra, paral·lela al cos central, de tres pisos d’alçada i orientada a migdia.
Les obres de reforma més importants de l¡edifici van consistir a aixecar dues torres als extrems de la façana principal amb l’objectiu de dissimular les diferents alçades de les
teulades i poder fer una barana a la part superior de l’edifici antic i modern que donés homogeneïtat al frontispici.
La reforma de la façana gairebé no conté incidències; cada finestra en forma d’arc de mig punt es va emmarcar amb unes motllures decoratives, i es rejoveneix i recerca la
fusteria. També es va modificar el campanar d’espadanya de l’església imitant el frontó inferior.
En el cos central, és a dir, davant la porta d’entrada, no s’hi va fer cap actuació tret d’estucar la façana, i es va deixar per més endavant la possibilitat de modificar la part alta per
sobre de la cornisa de pedra a fi d’harmonitzar el cos central amb la resta de l’edifici.
Pel que fa a l’interior, es van reformar el menjador i la cuina de les germanes, es van refer els terres de tota la planta baixa, dels dormitoris, i d’alguna classe, es van fer cambres
noves, es van canviar de lloc els lavabos i es van arrebossar les parets. La planta baixa del sector de llevant es va destinar a col·legi amb classes, sales de lectura, labors, dibuix i
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pintura, entre altres. A més es va fer de nou la teulada.
Les obres van anar a càrrec del contractista Joan Tarrats i del fuster Josep Cots. També hi van treballar, entre d’altres, el pintor Francesc Morell, el llauner Antoni Sobrevals, el serraller Manel Pujol i el marbrista Antoni
Andreu.
El dia 11 d’agost de 1912 la coberta de l’edifici ja estava feta, però no va ser fins el diumenge 8 de juny de 1913 que es van celebrar les festes per inaugurar el nou edifici i reforma del vell.
El cost total de les obres i el mobiliari que s’hi va posar va ser de 158.711 pessetes, 17.588 pessetes més del pressupostat en un principi.
Fotos antigues

Casa Caritat (Casa Particular de Beneficiencia de Manresa) un cop acabades les reformes de la façana
(Fotos extretes de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa)
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Plànols

Plànols extrets del llibre “150 anys d’una institució. Casa Caritat Manresa 1859-2009”
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1913
MANRESA (BAGES)
XALET PER L’ESCOLA DE PÀRVULS DE LA CASA CARITAT
Situació: Plaça Cots, 7

Projecte
Juntament a la intervenció de la Casa Caritat, el 1909 se li
encarrega de crear una escola de pàrvuls, confiada a les mateixes
monges, en un local nou, que col·loca a continuació de l’anterior i la
seva autonomia formal respecte a l’edifici principal és tan contundent
que provoca certa perplexitat. Popularment se la coneixia amb el nom
del “xalet”.
L’any 1911 el paleta Cristòfol Botinas, constructor de Ca la
Buresa, el Casino i la Florinda, entre d’altres edificis importants de
Manresa, va començar les obres de construcció del xalet modernista,
segons projecte de l’arquitecte Alexandre Soler i March. Les obres es
van acabar l’any 1913, amb un cost total de 20.00 pessetes.
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Edifici
L’edifici havia de fer la funció de parvulari per a nens sota el nom de Sagrat Cor de Jesús, com es podia llegir en els esgrafiats de la seva façana principal. Es tractava d’un edifici de planta baixa i primer pis amb
una teulada amb decoracions geomètriques. Destacaven per la seva originalitat la teulada ondulada amb decoracions florals de ceràmica vernissada a la part superior i una torre cilíndrica a un extrem de l’edifici amb un
pinacle acabat amb un panell de ferro forjat decorat amb un gall. La il·luminació era clara gràcies als finestrals de la part alta, orientats a migdia i protegits pel ràfec de la teulada.
Malauradament, va ser mutilat totalment i de manera barroera als anys quaranta. Es va desfer la bonica coberta, es va enderrocar la torre i s’hi va afegir un edifici lateral. Avui presenta un estat d’abandonament
total i només es conserva l’estructura externa de la planta baixa i el primer pis i una mostra dels esgrafiats d’abans en el lateral de l’edifici que dóna al Carrer Caritat.
Plànols
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Els annexos i les portes demostren la importància que es va donar a la higiene i la il·luminació.
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1913
MANRESA (BAGES)
PLÀNOL TOPOGRÀFIC DE LA CIUTAT DE MANRESA (amb la col·laboració de Josep Coll i Vilaclara)

El 1913, Alexandre Soler i March, juntament amb l’arquitecte sallentí Josep Coll i Vilaclara, se’ls hi va
encarregar la formació d’un plànol general de Manresa d’alineacions i rasants amb el corresponent projecte
d’eixample i enllaços
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Manresa: Col·legi
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1914
BARCELONA (BARCELONÈS)
PEDESTAL DEL MONUMENT A RAFAEL CASANOVA (amb la col·laboració de Josep Llimona)
Situació: Ronda de Sant Pere cruïlla amb carrer d’Alí Bei

L'estàtua de Rafael Casanova (1660 - 1743), conseller en cap durant el setge de Barcelona a la Guerra de Successió, va ser realitzada per
Rossend Nobas el 1888 i ubicada a l'actual passeig de Lluís Companys. El 1914 va ser traslladada al lloc on és ara (aproximadament el punt
on Casanova va caure ferit el 1714) i s'hi va afegir el sòcol, amb relleus de Josep Llimona, i el pedestal, obra d'Alexandre Soler i March.
Segons Francesc Fontbona, el monument "recull la tradició patètica de l'heroi romàntic amb una expressió facial molt semblant a la del
famós Torero ferit que el mateix Nobas havia realitzat disset anys abans". És interessant el contrast entre el romanticisme de l'escultura de
Casanova i l'estètica suau, de reminiscències clàssiques, de les figures femenines de Llimona.
Cada onze de setembre, el monument rep l'homenatge de les més importants entitats socials i polítiques del país.
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1914
VALÈNCIA (VALÈNCIA)
MERCAT CENTRAL (amb la col·laboració de Francesc Guàrdia i Vial )
Situació: Plaça del Mercat (València)

Abans de la construcció del Mercat Central, la plaça del Mercat s'havia fet servir com a espai de mercat a l'aire
lliure per a la ciutat de València. No va ser fins a finals del segle XIX, amb l'auge de les idees higienistes i de la
burgesia, que les autoritats municipals es plantejaren la necessitat de fer un mercat tancat. Aquest mercat havia
de tenir grans dimensions, per la qual cosa calgué comprar i enderrocar alguns habitatges per reunir un solar
d'uns 8.000 m2.
El 1910 es va convocar un concurs on s’hi van presentar sis projectes. Finalment s’elegeix el d’Alexandre Soler
i March i Francesc Guardia i Vial, després de quatre anys de deliberacions, per la gran quantitat de plànols, que
indica un desenvolupament meticulós, on juntament amb un Plec de Condicions Facultatives molt detallat en
especificacions de materials i qualitats, arriba al detall constructiu en l’estructura, cosa que dóna poca cabuda a
la improvització.
Després d'algunes desavinences i d'alguns modificacions al projecte inicial, les obres acabaren el gener de
1928, sota la direcció d'Enric Viedma i Vidal.

L'edifici podria definir-se com d'estil eclèctic modernista, combinant la tradició constructiva catalana i la primera arquitectura del ferro i l'acer. La
planta irregular adaptada a la forma de la parcel·la que ocupa compta amb dos espais: el mercat pròpiament dit (6.800 m2) i la peixateria (1.700
m2), amb carrers rectes i llargs travessats per dos vies amples, i quasi mil parades.
Les cobertes presenten sostres inclinats i dues innovadores cúpules, una per a la peixateria, i una altra per al mercat.
L'armadura de cobriment d'acer laminat amb pilars units entre si per arcs remet a les grans arquitectures industrials del ferro. Els murs perimetrals,
que només tenen funció de tancament, presenten sòcols ceràmics policroms en la seva base, persianes metàl·liques i taulells (rajoles) de reflex
daurat a la part superior, i pedra als cantons i a les portades.
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Fotos antigues:

Mercat Central en construcció (1917)

Mercat Central un cop construït (1930)
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Plànols

Plànol de Façana Principal

Plànol de Planta Baixa
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Pavellons d’Administració
(situats als laterals de la façana
principal)

Pavelló Tinència d’Alcaldia
(situat a la part posterior del Mercat)
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Urbana, any 1915, caixa número 7.
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1915
MANRESA (BAGES)
COL·LEGIATA BASÍLICA DE SANTA MARIA DE LA SEU (REFORMA)
Situació: Plaça de la Catedral

Soler i March fou l’últim gran arquitecte de la Seu de Manresa, un dels mestres constructors de la basílica d’aquest important monument
d’arquitectura gòtica.
La llarga història del temple manresà principal conté la nòmina de diversos arquitectes importants que treballaren en la seva construcció:
Berenguer de Montagut (autor de la barcelonina Santa Maria del Mar), Ramon Prat, Jaume Figueres, Arnau de Valleres, Pere Ermengol, Martí
d’Ibar, Arnau de la Blatte, Esteve Brueil, Alfonso de Baena, Joan Font, Guerau Cantarell, etc.
La història de l’obra de la Seu comença pròpiament el dia 2 de maig de 1913. En aquesta diada i formant part del programa de les grans festes
constantinianes d’aquell any, s’inaugurava el cimbori de la catedral de Barcelona, culminant l’obra de construcció de la façana. Un manresà,
Prudenci Comellas i Sala, va assistir-hi. I, en tornant, comunicava les seves impressions i el propòsit que havien suscitat a l’arquitecte Soler i
March.
Cal tenir present que la Seu de Manresa estava patint el mateix mal que la catedral de Barcelona havia sofert durant més de cinc centúries i del
que acabava afortunadament de curar-se: la manca d’una façana principal, adient a la monumentalitat i vàlua artística del conjunt arquitectònic.
Alexandre Soler i March va plantejar un projecte de façana adoptant un gòtic d’imitació, tot inspirant-se amb en l’edifici de Santa Maria del Mar
de Barcelona, ja que era el més semblant a la Seu i l’únic de l’època que tenia una façana acabada.
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Però calia l’aprovació de l’autoritat diocesana. I el bisbe Torras i Bages considerà indispensable que l’avantprojecte presentat fos sotmès a estudi i
dictamen d’un “jurat” constituït per tres arquitectes prestigiosos i de confiança: Antoni Gaudí, Josep Font i Gumà (Vilanova i la Geltrú, 18591927) i Josep Mª Pericas (Vic, 1881-Barcelona, 1965).
Tan Gumà com Pericas asseguraren per endavant que es faria el què digués Gaudí. I aquest, quan va veure l’avantprojecte d’Alexandre Soler i
March, el rebutjà, ja que ell no estava d’acord amb les adaptacions històriques que hi havia fet, sinó que donava importància als aspectes litúrgics,
compositius i constructius.
Conseqüentment amb aquests criteris, Soler i March va elaborar un segon projecte de façana principal amb un triple pòrtic, baptisteri amb ingrés
directe des d’aquest i campanar acabat amb una agulla piramidal. És a dir, el que restà pràcticament com a definitiu i que meresqué l’aprovació
dels tres arquitectes.
Un gravat al linòleum del projecte va difondre’s abundosament per a coneixement i estímul dels manresans, que s’esperava que contribuïren amb
altres donatius a la iniciativa del senyor Comellas. El projecte, de Soler i March, resolia la façana principal de la Seu a base d’un pòrtic de tres arcs
que protegiria la porta d’ingrés al temple, centrada per una figura erecta de Jesús-Mestre i flanquejada per les imatges dels dotze Apòstols (una
solució similar que el mateix arquitecte adoptaria l’any 1917 per a la façana de la parroquial del Sant Esperit de Terrassa). La part superior del
porxo –destinada a museu i arxiu de la basílica–, capçada per un terrat pla amb la corresponent balustrada, lligaria els dos cossos laterals avançats
que formen el baptisteri – d’obra completament nova– i la capella del Santíssim, molt modificada en l’aspecte exterior amb la pretensió de donar
fesomia gòtica a la vella construcció renaixentista. Una teulada piramidal, elevant-se per damunt de la línia horitzontal de coberta de la nau central,
i l’altíssima agulla terminal del campanar havien de crear una imatge nova, més francesa que no pas catalana, del conjunt exterior del temple, Una
gran escalinata, tan inútil com utòpica, adossada al vessant ponentí del Puig Cardener, seria la peanya colossal d’aquest nou “imafront” goticitzant
de la Seu.
Mentrestant, Antoni Gaudí havia presentat la factura pel seu dictamen i la vinguda expressa a Manresa. Una factura que pujava a una xifra bastant
gran. D’aquesta manera, els primers diners bestrets del donatiu de Prudenci Comellas, sense que aquest en tingués esment, no van ser invertits en
l’obra de la Seu de Manresa, sinó en la construcció del temple barceloní de la Sagrada Família.
Els paletes van començar a treballar el 5 d’agost de 1915. El coronament del campanar –que allargà 25 metres els 60 metres de l’obra antiga– va
fer-se l’any 1917. El 15 de maig de 1921, s’inaugurava el nou baptisteri. I poc després, difunt ja el munífic mecenes i exhaurida la quantitat que
aquest havia lliurat, les obres quedaren interrompudes entre 1921 i 1933. S’havia arribat fins arran de capitells de les columnes del pòrtic, que
calgué protegir amb una espècie d’embalatge de fustes, perquè el delicat treball d’escultura restava massa exposat a les inclemències del temps i a
la possible acció vandàlica d’algun gambirot.
Però Prudenci i Comellas, en morir, havia llegat un capital de 250.000 ptes. –que calia sumar a les 200.000 ptes. Que havia donat en vida–, els
interessos del qual durant trenta anys havien d’invertir-se en l’obra de la façana de la Seu. L’any 1933, amb la garantia dels rèdits d’aquell llegat, la
Caixa d’Estalvis de Manresa avançà la quantitat necessària per a la conclusió de la façana que va enllestir-se –llevat de l’ornamentació escultòrica i
la part interior del pòrtic– en poc més de quinze mesos. El 27 d’agost de 1934 s’inaugurava el nou baptisteri.
Alexandre Soler i March va veure’s obligat a defensar-se davant de les acusacions que, un cop construïts baptisteri, campanar i pòrtic, criticaven
l’obra realitzada.
“Els crítics, els que es diuen intel·ligents, fa uns pocs anys que troben que les obres i el pla actual són una heretgia. Diuen que de bon
principi s’havia d’haver pres per model el gòtic català: res de teulades, res de punxes al campanar, res de tot el que volia Gaudí. Total, que sense
saber-ho, demanaven essencialment el meu pla primitiu”

Façana de ponent de la Seu

Projecte d’Alexandre Soler i March, d’acord amb les idees exposades per Gaudí.
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Aspecte de la façana de ponent de la Seu abans i després de la intervenció d’Alexandre Soler i March.

El perill que la Seu fos derruïda com les altres esglésies de la ciutat fou constant durant els primers mesos de la guerra civil. Després de múltiples gestions s'aconseguí limitar l'enderroc a l'agulla piramidal que coronava
el campanar de la Seu i alguna altra part moderna. La torre piramidal era obra de l'arquitecte Alexandre Soler i March i havia acabat de ser construïda el 1918. Durant gairebé vint anys aquesta fou, doncs, la fesomia
característica de la Seu. Tanmateix, quan la demolició de la Seu semblava irreversible, tant l'arquitecte municipal Pere Armengou, com l'arquitecte Josep Gudiol, de la Secció de Monuments, de la Generalitat,
suggeriren de començar-la justament per la torre piramidal. Per la seva banda, l'arquitecte municipal Pere Armengou opinava que la Seu s'havia salvat gràcies a aquella part més moderna: "Després de la guerra vaig
anar a veure en Soler i March i em va dir: "quina llàstima d'aquella punta". N'estava molt satisfet. I jo li vaig dir: "pots estar content; per bé que estigués, aquella punta va salvar la Seu. Si no hi arriba a ser, la Seu no
existiria avui, perquè haurien rebentat les voltes..."
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Procés de construcció de la última fase de la façana (1933-1934)
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Durant molts anys la construcció de la façana va
quedar parada per falta de diners (1921-1933)

La façana un cop acabada (1934)

Arxiu de la Seu de Manresa: Obres, lligall “Façana nova”
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1915
CASTELLBELL I EL VILAR (BAGES)
CAN FORRELLAT
Situació: Carrer de Sant Jeroni, 17

Antics obradors de la destil·leria d’aiguardent San Gerónimo.
Actualment, encara pertanyen a la família Forrellat i són els
obradors d’Enric Rovira xocolaters.
No s’ha pogut localitzar cap tipus de document d’aquest edifici.
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1917
TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL)
FAÇANA DE LA BASÍLICA DEL SANT ESPERIT (amb la col·laboració d’Amadeu Llopart i Vilalta)
Situació: Plaça Vella, 12

La façana va ser objecte d’un concurs al 1917. Col·labora amb Soler i March
l’arquitecte Amadeu Llopart en aquest concurs.
Les bases pel concurs d’avantprojectes van ser publicades el febrer de 1917. Es
recomanava l’estil gòtic i que no fós ensorrada la paret mestra que suportava la
rosassa; i la junta convocant demanava una gran sala de juntes. El concurs va
ser guanyat pels arquitectes i l’obra només es va realitzar en part.

BIBLIOGRAFIA
VALDIVIELSO CAÑAS, Alberto; MUNTAÑOLA, Josep; GASOL, Josep Mª;
GODOY, Jesús (1988). Alejandro Soler i March. Madrid: Secretaría General
Técnica. Centro de Publicaciones. Dirección General para la Vivienda y
Arquitectura. MOPU.

68

Projecte Final de Carrera
Alexandre Soler i March

1918
MANRESA (BAGES)
CASAL REGIONALISTA
Situació: Passeig Pere III, 14
Aquesta construcció sorprèn per les seves
característiques i per l’espai on ha quedat
encabida en l’actualitat.
Contrasta la poca alçada d’aquest casal al costat
dels edificis més propers molt més alts. També
en destaca el fet de tenir una teulada tan
inclinada, fet poc propi dels edificis de la nostra
terra ja que el clima és força càlid. Si ens fixem
en la façana veiem que té tres cossos diferenciats
i que es culmina amb dues agulles de forja.
El balcó i la seva balustre es van construir
simètrics respecte al cos central i la realització va
ser més ambiciosa que el projecte.
A la façana, en una neteja recent, se li ha tornat el
seu aspecte original. En una trista intervenció
anterior se li van eliminar els arcs de planta
baixa.
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1920
MANRESA (BAGES)
CASA SERRAHIMA (DESAPAREGUDA)
Situació: Passeig Pere III, 24

Un dels edificis potser més interessants que es tenia de l’arquitectura domèstica de Soler i March era la casa Serrahima,
situada al Passeig Pere III, segons un projecte de l’agost de 1920. Es tractava d’una edificació de planta baixa i de tres
plantes pis. Hi utilitzà un llenguatge completament eclèctic. La seva lectura ens porta a interpretar la juxtaposició de dues
parts de l’edifici: una que consistiria en la planta baixa i els dos primers pisos, on s’hi palesa una clara voluntat que les
formes i les proporcions siguin clàssiques; i la tercera planta, seccionada per una cornisa a tota l’amplada de la façana, on
hi emprava el recurs, molt utilitzat en l’arquitectura moderna, de plens i buits.

Projecte de la Casa Serrahima (1920).
Actualment hi ha la seu central de Catalunya
Caixa (antiga Caixa Manresa), lloc on s’hi
conserva el projecte.
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70

Projecte Final de Carrera
Alexandre Soler i March

1922
BARCELONA (BARCELONÈS)
VIVENDES DE LLOGUER
Situació: Carrer Blasco de Garay, 12
Un programa de vivendes de lloguer en un barri popular
de Barcelona, mostra un canvi en el treball habitual de
l’arquitecte.
La realització d’aquestes vivendes per Soler i March és
deguda a què la propietària del solar on es va construir
l’edifici era Josefa Ganduxer, la mateixa a qui ja li havia
construït una casa, Can Roure, a la ciutat de Granollers.
L’arquitecte utilitza un tipus estructural sobradament
conegut en edificis entre mitjaneres, sense més criteris en
la distribució que l’agrupació de serveis als patis.
Potser el més curiós és el plantejament de la façana. Es
dissenya un buit que es porta a tota la façana, trencant la
monotonia d’una distribució uniforme valorant el centre
amb l’agrupació de buits. Llavors el programa i els
balcons s’encarregaran de negar-ho.
Al quart pis, la motllura es portarà fins a la mitgera i es trenca la verticalitat respecte a la resta de balcons. Des d’aquesta línia,
fins al remat del gran aleró (amb una contundent solució), es dibuixa un despecejament de carreus, que acompanya a la
mitjanera, en tot el pla de la façana.
S’observa que les obertures es disposen de tal manera que les claus corresponen als eixos dels massissos superiors. I les
mènsules ornamentals de planta baixa recolzades en pilars, corresponen als eixos dels buits dels pisos. A on la façana té una
expressió portant és al remat i on s’alleugera més és al trobament amb el terreny.
És interessant, no obstant, observar com és el tema de la proporció en què l’obsessiona en la composició de la façana. Si
s’agafa l’eix de la porta com a vertical de mesura, s’observa que l’alçada fins al balcó que marca el canvi de textura, és la
mateixa distància que l’amplada de façana i agafant aquesta alçada fins l’aleró, s’observa que en horitzontal es dibuixen dos
quadrats.Cada buit de balcó i el pany de paret central formen un quadrat i la dimensió dels buits està regida per la secció àuria.

FONS DOCUMENTAL VALDIVIELSO CAÑAS, Alberto; MUNTAÑOLA, Josep; GASOL, Josep Mª; GODOY, Jesús
(1988). Alejandro Soler i March. Madrid: Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Dirección General para la
Vivienda y Arquitectura. MOPU //
Arxiu municipal contemporani de Barcelona. Expedients 15624 i 16981 d’obres particulars.
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1922
MANRESA (BAGES)
CASA SITGES
Situació: Passeig Pere III, 28

La crisi conceptual en la utilització del llenguatge arriba a una cota molt alta en l’aglomeració d’elements ornamentals
d’aquest bloc.
Cada pis té un tractament diferent i cada balcó la seva pròpia decoració. Tot això sembla que respongui al lema de “a la
qualitat per la quantitat”.
La preservació en l’expressió portant de les columnes arriba al seu màxim a la primera planta de la tribuna. La tradició
mostra el seu pes en els temes més generals: cos central, remat, simetria, etc.
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1922
MANRESA (BAGES)
CASA TORRES
Situació: Carrer de les Piques, 18

La Casa Torres fou projectada el 1922 amb un llenguatge auster, resolt amb esquemes noucentistes sense cap concessió a la
instrumentalització personal del llenguatge propi, cosa que provoca una agraïda sensació de nuesa.
Es tracta d’una casa unifamiliar composta de dos pisos, amb una torre circular de coberta cònica, ressaltada amb una tribuna seccionada per
columnes. Les obertures, emmarcades amb pedra, mostren una ornamentació molt discreta, tret d’unes que sobresurten lleugerament de la
façana, les quals es divideixen, com la tribuna, també amb columnes.
Aquesta obra hauria pogut ser per a l’arquitecte un punt de represa per a noves formulacions més compromeses amb els temps, però ja no
interioritzava les vivències i el seu discurs serà, a partir d’aquest moment, d’una ambigüitat total.
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1922
SALLENT (BAGES)
CASA ARAU
Situació: Carrer Sant Bernat, 2
Projecte del 1922 que realitza Soler i March per un industrial tèxtil fincat al
Llobregat.
El realisme constructiu amb què està resolta aquesta vivenda fa que més de
seixanta anys després d’edificar-se encara estigui en perfectes condicions
d’ús.
L’ambientació d’un retaule gòtic ha portat a col·locar una traceria del mateix
estil en el buit que domina la façana principal. Aquests caràcters s’han
mantingut al llarg de tota la planta i del remat.
Ressalta en el plantejament formal la situació de cantonada que, sens dubte,
està extrapolada de situacions d’escala major i que en aquest emplaçament
adquireix un cert dramatisme.
També s’observa que està actuant en un carrer transversal de tres metres
d’ample. En aquest sentit està conseqüentment desdramatitzada la
composició de la façana de més dimensions, carregant el disseny en el nivell
del vianant, i oblidant el pla com a totalitat, que no és perceptible com a tal.
La inflexió de la composició cap a la cantonada sembla adequada en
l’emplaçament, únic punt visible amb perspectiva.
La composició de franges, determinats recursos formals com el volum de
façana posterior, i l’ús d’algunes solucions constructives recorden la
publicació de dibuixos d’Olbrich de 1904.
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Plànols
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1924
MANRESA (BAGES)
FARINERA “LA FAVORITA”
Situació: Carretera de Manresa a Esparraguera, km 1
Història: Aquesta gran farinera del 1861 era la més important del
ram en el seu temps.
Ens trobem en un lloc proper al nucli urbà i amb un salt d’aigua del
Cardener relativament fàcil d’aprofitar on hi havia activitats
industrials almenys des del segle XVIII. Un dels edificis més antics
del conjunt podria correspondre a un molí primitiu. Al costat hi ha la
filatura de cotó de mitjan segle XIX.
A partir del 1902, en períodes de poc cabal d’aigua, l’energia
hidràulica es complementava amb una màquina de vapor. Com en
altres fàbriques, la turbina continua funcionant a ple rendiment per
vendre l’energia hidroelèctrica produïda. Un element destacable és
l’edifici situat a tocar les vies del ferrocarril, a l’altre costat de la
carretera, que tenia la funció de moll de càrrega del gra i la farina.
“La Favorita” és la marca amb la que treballava l’empresa. El rètol
“Fábrica de Harinas La Favorita” va ser pintat l’any 1939 per
l’artista manresà Josep Vila Closes.

Edifici: El 1924, Alexandre Soler i March s’encarrega de la reconstrucció de la part de la farinera
vella afectada per un incendi.
Tot i que també se li atribueix l’edifici de les sitges, ja que mostra un canvi d’estil que denota una
clara influència modernista, possiblement construït el 1909.
El predomini de l’ús de materials en el seu estat natural, l’expressió del sistema constructiu, el
control de la proporció, la utilització d’un mòdul dimensional que ens explicita la proporció
utilitzada, estan presents en aquesta obra.
Tot l’edifici s’aixeca sobre un important sòcol de paredat concertada, que reforça amb carreus,
cantonades i buits, amb una important motllura en el seu remat. Una franja de ceràmica vidriada
protegeix la base del revestiment contra la humitat. El sòcol al mateix temps s’aposenta sobre una
base de carreus rematats amb una motllura que enllaça amb l’esplandit dels buits i absorbeix la
irregularitat del terreny.
Edifici de les sitges
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Plànols

Plànols de la reforma de l’edifici existent
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1925
MANRESA (BAGES)
REFORMA FÀBRICA (DESAPAREGUDA)
Situació: Plaça de Sant Ignasi, cantonada amb carrer Santa Llúcia
Reconstrucció de la fàbrica situada a la Plaça de Sant Ignasi, en gran part destruïda per un incendi recent, aprofitant les parets fins el primer pis.

FONS DOCUMENTAL Arxiu històric de Manresa. Llicències d’obres
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1927
MANRESA (BAGES)
REFORMA FÀBRICA (DESAPAREGUDA)
Situació: Carrer Montserrat
Reforma interior de la fàbrica, colindant amb el carrer Montserrat, denominada “Les Fontetes”, substituint les seves façanes.

FONS DOCUMENTAL
Arxiu històric de Manresa: Llicències d’obres
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1928
BARCELONA (BARCELONÈS)
PALAU DE LES INDÚSTRIES DE L’EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE 1929 (amb la col·laboració d’Amadeu Llopart)
Situació: Recinte de Montjuïc

El palau fou dissenyat pels arquitectes Alexandre Soler i Amadeu Llopart, i fou inaugurat l'any 1929 en motiu de la celebració a la ciutat
de Barcelona de l'Exposició Internacional de 1929 amb el nom de Palau de la Metal·lúrgia, Electricitat i Força Motriu.
De planta rectangular disposa d'una superfície de 16.000 metres quadrats i els arquitectes utilitzaren l'estil arquitectònic de l'art déco
juntament amb traces de l'expressionisme centreuropeu simplista. A la part central de l'edifici en destaca una gran cúpula polièdrica, sobre
tambor i amb llanternó, i la façana destaca per un gran timpà clàssic decorat amb pintures al fresc de Francesc d'Assís Galí, que també
pintà uns plafons per a la galeria d'entrada junt a Josep Obiols i Manuel Humbert. Als costats se situen unes torrasses amb escultures
al·legòriques d'Enric Casanovas.
L'any 1992 fou utilitzat en les competicions d'esgrima i de pentatló modern dels Jocs Olímpics d'estiu de 1992 realitzats a la ciutat de
Barcelona.
Actualment està integrat a les instal·lacions de la Fira de Barcelona i rep el nom de Pavelló 8.
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Fotos antigues

Imatges del Pavelló el 1929 durant la inauguració de la Exposició Internacional
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1928
MONISTROL DE MONTSERRAT (BAGES)
ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER
Situació: Colònia Gomis

Del novembre del 1927 és el projecte d’Alexandre Soler i March per a la
construcció de l’església del Roser. Comprenia l’església, l’escola i una
casa-habitació per al mestre. Ell mateix en un article publicat al diari “El
Matí”, de Manresa, l’any 1930, deia: “el conjunt de les edificacions
motivarà una senzilla però xamosa ciutat-jardí, d’arbres fruiters i flors
bosquetanes”, fent referència a aquest i d’altres projectes que
comprenien, a més a més, la construcció d’una sala annexa a la sagristia,
un campanar i nous habitatges per als empleats de la casa Gomis.
Un cop superats els tràmits legals i polits tots els aspectes tècnics li va
ser adjudicada la direcció de l’obra a començaments de l’any 1929 i, a
primers de març del mateix any, s’iniciaren les obres, que van donar per
enllestides a mitjan de l’any 1930.
L’església és d’estil neoromànic, de planta triabsidal, com la de Santa
Cecília de Montserrat. L’absis central està circumdat per tres absidioles
per a donar més amplitud a l’espai que volta l’altar. La cúpula, sobre
petxines i coronada d’arenacions, que cobreix el creuer és una antiguíssima importació oriental que té el seu precedent en
l’església romànica de Sant Cugat Salou o del Racó, parròquia rural del terme de Navàs. Coronat amb un airós cimbori
cilíndric amb arcuacions obertes a la llum del sol que es filtra per polícromes vidrieres. La pedra emprada vingué de les
pedreres de Sant Vicenç de Castellet. Es pot dir que la seva naturalesa calcària i dura acompanyada del color groguenc propi
matisat de rojos i grisos dóna, encara ara, als paraments un caràcter i fermesa extraordinaris.
Situada en un tossal voltat d’oliveres, amb l’entrada de cara el sud-est tirant a migdia i amb la mirada fixa a la colònia, es pot
contemplar, bo i estant a les escales d’accés al porxo, l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat i el funicular aeri; mitjans de
locomoció que, en el moment de la inauguració de l’església, feia poc temps que s’havien engegat. L’aeri va ser inaugurat el 17
de maig d’aquell mateix 1930.
Pel cantó de ponent s’accedeix a la sagristia, cos adossat a la mateixa església amb idèntiques formes de construcció; en el seu
extrem hi havia un petit campanar d’espadanya, desaparegut durant la Guerra Civil.
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1942
MANRESA (BAGES)
PARRÒQUIA DE CRIST REI
Situació: Passeig Pere III, 43
Projecte realitzat juntament amb Josep M. Armengou, i
inspirat en la Santa Croce de Florència.
D’aquesta manera explicava en un diari local del juliol de
1947:
“La façana està exempta de decoracions accessòries.
L’acompanyen els pòrtics que cobegen les portes d’ingrés a
la nau i l’emmarquen dues torres d’utilitat i prestigi a la
vegada: una, gran, per emplaçament de les campanes
litúrgiques i el rellotge; l’altra, petita, d’accés exclusiu al cor
i d’inspecció de les cobertes de l’edifici.”
Tot i així, aquest projecte no el va poder realitzar en la seva
plenitud ja que el va sorprendre la mort en plena
construcció.

.
Perspectiva de la façana del temple
parroquial de Crist Rei, segons el
projecte de l’arquitecte Soler i
March, quelcom modificat
posteriorment.
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1946
MANRESA (BAGES)
RETAULE DE LA CAPELLA DE SANT ANTONI MARIA CLARET
Situació: Basílica de la Seu
L’actual dedicació a Sant Antoni Maria Claret data de 1946. Els gremis dels arts fabril i tèxtil i del ram de l’aigua, que veneraven per patró el gloriós bisbe sallentí, van fer construir l’altar, les imatges i el retaule que
omplen aquesta capella. L’arquitecte Alexandre Soler i March projectà i dirigí el conjunt, enllestit l’any 1949. Les escultures d’alabastre policromat i altres talles decoratives són obra de Josep Maria Camps i Arnau.
Quatre taules, pintades per Josep Mestres Cabanes per l’estil dels vells retaules gòtics, completen el conjunt, potser més ric que autènticament artístic.
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MANRESA (BAGES)
CREU DEL PONT VELL (O CREU DE LA GUIA)
Situació original: Carretera d’Esparreguera (al costat del Pont Vell)
Situació actual: Carretera de Santpedor, BV-4501, km. 2,5 (al Parc de l’Agulla, Manresa)

Dades històriques:
-1501: primera menció documental de la creu
-1838: es col·loca una creu de ferro on n’hi havia hagut una, de pedra
-1911: a causa d’una tempesta de vent va caure la columna, el capitell i la creu
-1912: va ser col·locada una nova creu en el lloc de l’antiga
-1912-Anys 30: entre aquests anys, la vella desapareix i se’n col·loca una de nova un tros més amunt. (Aquesta és la dissenyada per Alexandre Soler i March)
-1961: es trasllada la nova al Parc de l’Agulla i se’n refà una altra per l’arquitecte Pons Sorolla, aprofitant el sòcol de la primitiva.
Situació actual

Situació original

1838-1911

1912-1930s

fins 1961
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MANRESA (BAGES)
CREU DEL PONT NOU
Situació: Carretera de Cardona (davant el nº 99)
Any de construcció: Vella: segle XV; Nova: Alexandre Soler i March, any desconegut.
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MANRESA (BAGES)
PANTEÓ FAMILIAR DELS SOLER
Situació: Cementiri de Manresa
Any de construcció: Desconegut

Relleu realitzat per l’escultor modernista Eusebi Arnau i Mascort.
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CASSERRES (BERGUEDÀ)
ESGLÈSIA I TORRE DE L’AMO DE LA COLÒNIA MONEGAL
Situació: L'Ametlla de Casserres
Any de construcció: Desconegut. Probablement entre els anys 1903-1909, exercint com a arquitecte municipal de Gironella.

Església

Torre de l’Amo
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Història:

Espais d’interès:

Els orígens d'aquesta colònia estan vinculats a l'existència d'un antic molí fariner que estava situat en
l'espai avui ocupat per l'Ametlla de Casserres. L'any 1814, Josep Comas i Ametlla, un propietari rural de
la zona, s'instal·là en un vell molí fariner -abandonat- situat a tocar del Llobregat. El 1831, Josep
Rutllant, de Berga, li comprà un tros de terreny per tal de construir un petit taller tèxtil annex al molí. El
què volia era aprofitar l'aigua sobrant del molí com a font d'energia. L'any següent, juntament amb
Tomàs Bach, també de Berga, instal·laren màquines de cardar a l'interior del molí, les quals foren
comprades per Esteve Monegal l'any 1858.

L'església: edifici d'estil neogòtic dissenyat per Alexandre Soler i March, que era l'arquitecte municipal
de Gironella. L'edifici presenta una sola nau -coberta amb volta d'aresta- i capelles laterals.

Amb els Monegal comença, pròpiament, la història de la colònia. L'any 1873 Esteve Monegal demanà
permís per construir una nova resclosa. L'objectiu era modernitzar el sistema productiu. I per fer-ho calia
més aigua, més energia. El permís arribà l'any 1875 i seguidament s'instal·là una nova turbina, s'amplià
l'espai productiu (es construí una fàbrica), es comprà més maquinària i es contractaren més treballadors.
L'any 1900 la fàbrica ja disposava de les seccions de filatura i tissatge i hi treballaven tres-centes
persones.

Pont de ferro: Construït per la coneguda fàbrica barcelonina de "La Maquinista Terrestre y
Marítima", s'inaugurà l'any 1896 i serví per substituir la vella passarel·la de fusta que travessava el riu
Llobregat i comunicava la colònia amb la carretera que portava a Berga i a Gironella.

Torre de l'amo: edifici d'estil neogòtic -segurament dissenyat, també, per Alexandre Soler i March- en
el qual destaca la torreta de planta circular i la teulada cònica.
Fàbrica: segurament fou construïda entre els anys 1880 i 1890.

El principal impulsor de la colònia -que comptava amb habitages per als treballadors, escola, convent i
botiga de queviures- fou Josep Monegal. Respecte els serveis i equipaments que formaven part de la
colònia, cal tenir en compte que L'Ametlla de Casserres -al contrari d'altres colònies; més aïllades i
allunyades de nuclis de població- està situada molt a prop de Gironella, per la qual cosa els lligams entre
la gent de la colònia i el poble sempre foren molt estrets. Un exemple seria que quan es projectà la
construcció de la nova parròquia de Gironella es comptà amb el fet que molts treballadors de la colònia quan encara no hi havia església a l'Ametlla- anaven a missa a Gironella.
La fàbrica de l'Ametlla de Casserres -també anomenada colònia Monegal- tancà portes l'any 1966. Amb
el final de l'activitat productiva, els propietaris de la colònia oferiren als treballadors la possibilitat
d'adquirir, en règim de propietat, els pisos on vivien. La majoria ho van acceptar. La proximitat amb
Gironella ha facilitat que L'Ametlla no quedés despoblada.
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GIRONELLA (BERGUEDÀ)
TORRE BASSACS
Situació: Carretera de Bassacs (Cal Bassacs)
Any de construcció: Desconegut

La torre Bassacs és una torre modernista possiblement obra de l'arquitecte Alexandre Soler i March. És una de les torres més
espectaculars i ostentoses de les existents a les colònies industrials del Berguedà. Les parets de la torre estan cobertes de
pedra picada i les finestres són de fusta de melis. Destaquen tot un munt de detalls: balcons, gàrgoles, ceràmica, però
sobretot la teulada de ceràmica verda i, especialment, els trencadissos decoratius que hi ha a la part alta.

BIBLIOGRAFIA
BUSQUETS i Castella, Josep (2005). La parròquia de Gironella: mil anys d’història. Els llibres de l’àmbit. Àmbit de
recerques del Berguedà, Berga.
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PROJECTE DE FAÇANA DEL SANTUARI DE QUERALT (BERGA)

FONS DOCUMENTAL
VILARDAGA i Cañellas, Jacinto (1919).
Efeméerides Berguedanes.Manresa
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OBRES DESAPAREGUDES I REFERENCIADES QUE NO S’HA POGUT TROBAR INFORMACIÓ
RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL

CASA PASCUETS

Situació: Carrer Sant Miquel, Manresa

Situació: Carrer Sant Tomàs, Manresa

Any de construcció: 1904-1921

Any de construcció: 1922

LÀPIDA EXPLICATIVA DE LA HISTÒRIA DEL TEMPLE DE L’ESGLÉSIA DEL CARME

Situació: Puigmercadal (al front de l’Església del Carme), Manresa

El 1922, i per emplaçar-la al mateix carrer de Sant Tomàs, projectà una casa de pisos per a l’esmentat
propietari en la qual la utilització indiscriminada dels recursos modernistes li donà un resultat
desafortunat.

Any de construcció: 1906

CASA J. GABRIEL

CASA VERGES

Situació: Carretera de Vic, 11. Manresa

Situació: Carrer Guimerà, Manresa

Any de construcció: Desconegut

Any de construcció: 1917

REFORMA CASA C. SANTA COVA

VIVENDA

Situació: Manresa

Situació: Carrer Nou, 4, Manresa

Any de construcció: Desconegut

Any de construcció: 1918

CONVENT DE DOMINIQUES (MONESTIR DELS ÀNGELS)

El 1918 Alexandre Soler i March projectà per a la família Jorba un magatzem al carrer Nou. Es tractava
d’un edifici de petites dimensions, de planta baixa i una planta pis, on utilitzava per a la composició de
façana un llenguatge que resultava d’esquemes funcionalistes. Així, sense prendre partit en uns temps de
clara transició en arquitectura, reutilitzava un llenguatge eclèctic, i, atesa a la dimensió, aconseguia un
resultat interessant.

Situació: Pedralbes. Barcelona

CASA BAUSILI

Situació: Barcelona

Situació: Carrer Sant Tomàs, Manresa

Any de construcció: Desconegut

Any de construcció: 1920-1922

CASA MODERNISTA

L’any 1920 projectà un altre edifici de magatzem per a la família Jorba al carrer de Sant Tomàs, també
de reduïdes dimensions. Aquí recuperava, encara que dins el mateix llenguatge, els recursos de
formulació modernista. El resultat era interessant a la tercera i a la quarta planta.

Situació: Carrer Diputació, 62 (Barcelona)

Any de construcció: Desconegut
PROJECTE DEL MONUMENT A MOSSÈN JACINT VERDAGUER

Any de construcció: Desconegut
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EXPEDIENTS LOCALITZATS A L’ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI DE BARCELONA
·1907: Cobert al Carrer Marina, 148 (Barcelona) / Expedient 11197 d’obres particulars
·1911-1912: Coberts al carrers Mallorca amb cantonada al carrer Borrell (Barcelona) / Expedient 13178 d’obres particulars
·1914: Magatzems al carrer Rosselló, 168 (actual carrer Rosselló, 242 – Barcelona) / Expedients 7641 i 21805 d’obres particulars
EXPEDIENTS LOCALITZATS A L’ARXIU COMARCAL DEL BERGUEDÀ
·1909: Reforma de la façana d’una vivenda (obertures Planta Baixa)

Situació: Carrer Torre de les Hores, 20

Situació: Plaça Viladomat, 1

·1912: Reforma de la façana d’una vivenda

·1909: Reforma de la façana d’una vivenda (obertura nou portal)

Situació: Carrer Torre de les Hores, 20

Situació: Carrer Menorets, 3 (antic Carrer Menorets de Dalt)

·1912: Reforma de la façana d’una vivenda

·1909: Reforma de la façana d’una vivenda (construcció noves obertures)

Situació: Carrer Pujol, 9

Situació: Carrer de Jaume Balmes, 10 (antic Carrer Call nou)

·1913: Construcció d’una planta a una vivenda

·1909: Reforma de la façana d’una vivenda

Situació: Plaça Viladomat, 21

Situació: Plaça Sant Joan, 4, i Carrer d’Alpens (antic Carrer Pujol de Dalt)

·1913: Reforma de la façana d’una vivenda

·1909: Reforma de la façana d’una vivenda

Situació: Carrer de la Ciutat, 12 (Antic Carrer Major)

Situació: Carrer de Jaume Balmes (antic Carrer Gatuelles)

·1916: Reforma de la façana d’una vivenda

·1911: Reforma de la façana d’una vivenda

Situació: Carrer Verge de la Salut (antic Carrer Vall de Baix, 14)

Situació: Entre la Carretera de Solsona a Ribes i Carrer del Mossèn Cinto Verdaguer, 15 (antic carrer
Pujol de Baix)

·1916: Reforma d’una vivenda
Situació: Carrer Pietat, 27

·1911: Reforma d’una vivenda
·1917: Construcció vivenda nova
Situació: Carrer Bonrepòs, 4
·1911: Reforma de la façana d’una vivenda (Ca l’Huch)

Situació: Entre el Passeig de la Indústria i la Carretera de Solsona a Ribes
(km 44)

Situació: Carrer de la Mare de Déu dels Àngels, 9 (antic Carrer del Golfo)

·1921: Projecte pèrit per la obertura d’una via transversal al Carrer
Barcelona (amb la seva expropiació de terrenys)

·1912: Reforma de la façana d’una vivenda
Façana de Ca l’Huch segons el projecte de l’any 1911
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OBRES ATRIBUÏDES A ALEXANDRE SOLER I MARCH PERÒ NO REALITZADES PER ELL:
Rajadell:


Manso Noguera (Can Gallifa)

Barcelona:


Vivenda unifamiliar (Desapareguda)

Situació: Monistrolet de Rajadell

Situació: Carrer Granduxar, 54

Any de construcció: 1901

Any de construcció: Desconegut

Arquitecte: Ignasi Oms i Ponsa

Arquitecte:

Berga:


Casa de Correus (Casa Joan Ramon Selgas)
Situació: Carrer del Roser, 50.
Any de construcció: 1918/1931
Arquitecte: Josep Muntadas



Colònia permanent de Berga
Situació: Carretera de Berga a Solsona, Km 1.
Any de construcció: 1931
Arquitecte: Josep Goday i Casals

Arucas (Gran Canària):


Basílica de San Juan
Any de construcció: 1909
Arquitecte: Manuel Vega i March
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CONCLUSIONS
Alexandre Soler i March, com s’ha pogut comprovar, va ser un arquitecte amb una gran trajectòria. Molt vinculat a la ciutat de Manresa i a la seva comarca, el Bages, que és on hi ha la major presència de les seves
obres. És a Manresa on hi trobem dos dels seus edificis més destacats, que són l’Institut Lluís de Peguera i la reforma de la façana principal de la Basílica de la Seu. Tot i que podríem dir que les més rellevants, o les
que li han donat més renom, estan precisament allunyades dels seus orígens: la majestuosa Casa Heribert Pons i Arola situada a la Rambla de Catalunya de Barcelona i el monumental Mercat Central de València.
Amb aquest treball ens hem adonat de la gran importància que té la família, ja que molts encàrrecs són gràcies a ells: el Convent de Santa Clara, l’Institut Lluís de Peguera, el Mercat Central de València o la reforma
de la Seu. També té una gran incidència el fet de formar part d’una família burgesa i religiosa, ja que molts compten amb ell per proporcionar-li encàrrecs: en són clars exemples l’Església del Poble Nou de Manresa, la
Casa Vial i l’Església de la Bauma de Castellbell i El Vilar, les cases Sitges i Serrahima de Manresa, la Casa Arau de Sallent, la Colònia Monegal de Casserres, l’Església de la Colònia Gomis de Monistrol de
Montserrat, la Casa Heribert Pons i Arola de Barcelona, Can Roure de Granollers, les vivendes de lloguer de Barcelona, la Casa Segarra de Tàrrega, Ca l’Abadal d’Avinyó, el Casal Regionalista de Manresa, el
monument de Rafael Casanova de Barcelona, el monument al Pare Claret de Sallent, la façana de la Basílica del Sant Esperit de Terrassa o l’Església de Crist Rei. Per altra banda, també va tenir una gran quantitat de
projectes ja que va estar molt temps treballant en l’administració pública, concretament en els ajuntaments de Manresa, Gironella i Berga.
Influenciat per les idees d’Otto Wagner i d’E.E.Viollet-le-Duc i inspirat per l’arquitectura de Lluís Domènech i Montaner en el pas pel seu despatx, van ser clares referències a l’hora de produir la seva arquitectura, que
es pot considerar força eclèctica ja que té una barreja dels estils modernista , sezessionista i medieval.
I és que Alexandre Soler i March, va tenir una gran trajectòria professional, però no va ser l’única, ja que la va combinar amb una gran trajectòria dins la docència en l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona, fet
que el va portar a ser-ne el director de l’any 1931 al 1939.
També va tenir una forta implicació en la política i el món cultural: va arribar a ser director de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya i de la Junta de Museus. Però això no era tot, ja que era un apassionat de
l’arquitectura medieval i va esdevenir-ne un gran coneixedor i historiador, demostrant-ho així amb les diverses publicacions que va fer, així com també amb la gran col·lecció d’obres que tenia en propietat. Gràcies a ell
es van poder salvar peces tan importants com els retaules de Sant Marc i el de Sant Salvador de Guardiola.
Tota aquesta implicació en altres camps fora de l’estrictament arquitectònic, el van portar cap a dues conseqüències vitals: la primera, a una reducció dràstica dels seus projectes; la segona, a causa de la Guerra Civil i el
franquisme, a un arraconament social que ja l’acompanyaria fins a la seva mort.
La realització d’aquest treball no ha estat fàcil. Primer de tot per la manca d’informació que hi ha sobre Alexandre Soler i March, i en segon lloc per la quantitat de projectes i papers que s’han arribat a perdre.
Ara bé, la recerca de la informació existent ha sigut complicada, però quan trobava algun dels seus documents o projectes de principis de segle, em considerava molt afortunat de poder-lo tenir a les mans, ja que no
deixen de ser textos i plànols, en algun cas, de més de cent anys. Ha esdevingut una experiència molt grata, tot i que m’hagués agradat poder trobar tots els seus projectes. Però, qui sap, potser algun dia apareixeran.
I és que no m’ha resultat fàcil recopilar tota la informació present en aquest treball. La falta de documentació, la falta de temps personal, i els problemes acadèmics i administratius que m’han anat sorgint al llarg
d’aquests últims anys, han fet que la realització d’aquest treball s’hagi allargat més del previst. Tot i això, m’ha servit molt com a experiència personal i he adquirit un gran coneixement sobre l’obra d’Alexandre Soler i
March, i m’ha fet entendre i aprofundir sobre l’arquitectura de principis del segle XX, que no deixa de ser una base de l’arquitectura actual.
Espero que aquest treball serveixi per donar a conèixer un arquitecte molt oblidat fins ara, un arquitecte molt vinculat a una ciutat i a una comarca, però sobretot, que va deixar la seva empremta en un país que mirava
cap al futur. Una empremta que segueix present en els nostres dies, i que tot i que per desgràcia alguna de les seves obres han desaparegut, les que encara es conserven i han estat restaurades, són una gran herència
històrica, que val la pena preservar, visitar i donar a conèixer.
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