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Presentació

Als anys 60, la ciutat de Balaguer va acollir una arquitectura que va respondre al lloc amb
la creació d’uns edificis de gran qualitat i dignitat que, amb mitjans locals, van aportar a
aquest territori del ponent català, allunyat de les tendències internacionals, els elements
característics de la modernitat en arquitectura.
La modernitat es va manifestar en una nova concepció dels edificis que negava l’ús del
repertori de base historicista neoclàssica i que cercava una expressivitat que anava més
enllà de la mera disposició correcta dels elements de l’arquitectura tradicional.
L’arquitectura es va presentar com un vehicle capaç de fer arribar les noves tendències culturals,
d’accelerar el desenvolupament del procés constructiu, de motivar la il·lusió de diferents estaments de la societat i de fer agradable la vida dels usuaris.
Va ser una arquitectura importada que es va filtrar a través del territori, dels medis i dels
protagonistes fins a quedar arrelada en aquestes terres.

Les Preexistències
El territori
Una seqüència de tres elements de paisatge sense possibilitat de fusionar-se: el turó, el
riu i l’horta

L’urbanisme
El pont nou i els plans d’Eixample van fer possible la creació d’una part nova de ciutat que
s’enllaçaria amb el Balaguer històric i el miraria amb la consciència que el riu li deixava
llibertat per acollir una imatge no continuista amb l’existent.

Les Preexistències

El territori: la ciutat històrica, l’horta i el riu
A principis del segle XX, la ciutat de Balaguer s’assentava entre el riu Segre i el turó, mantenint des de feia segles la configuració de ciutat
emmurallada amb un creixement limitat per aquests dos elements naturals.
A la falda del turó, els habitatges, amb les seves estances ramaderes i agrícoles, es disposaven en els carrers estrets que discorrien en la
mateixa direcció del riu, encavalcant-se unes construccions sobre les altres en el sentit del pendent. La trama densa tan sols es dilatava a
les places, entre les que destacava la plaça Mercadal, per la seva activitat, gran dimensió i perímetre porxat.
L’orografia del territori i el creixement demogràfic van originar una ciutat on no hi va tenir cabuda la transició lenta de les arquitectures de
principis de segle.
Al marge esquerra del riu, l’horta s’estenia amb un lleu pendent des de la sèquia del Comte fins al riu Segre i ocupava el que els ciutadans anomenaven el “Davant Balaguer”. Els seus cultius i algunes masies disperses configuraven un paisatge agrícola que donava fe de
l’economia que sustentava gran part de la població.
A principis del segle XX, l’horta compartia el territori amb infrastructures viàries: dues carreteres, al llarg de les quals es disposaven alguns
magatzems entremitgeres de manera desordenada; i dues línies ferroviàries, amb les seves estacions corresponents, que conferien al
marge esquerra una possibilitat comercial i industrial, sense contemplar la viabilitat d’esdevenir un territori urbà.
El tercer element definitori d’aquest paisatge era el riu Segre, que discorria entre els dos marges amb reminiscències d’element defensiu
que arrossegava des d’èpoques anteriors. Històricament, estava creuat per un sol pont d’arcs de pedra, a l’extrem nord de la ciutat, que
enllaçava el marge esquerra amb una de les portes de la muralla i que més tard es va convertir, també, en element d’unió de carreteres.
La planta del riu delatava la diferent naturalesa de les dues ribes: la línia del mur contenia el marge dret des d’on s’aixecava la ciutat mentre
que el riu vorejava sinuosament el marge esquerra amb la llibertat que li atorgava no estar urbanitzat .
Aigua, corrent i fons configuraven la riquesa que el riu aportava al territori: l’aigua alimentava l’horta, el corrent el capacitava com a via de
transport i el fons era contenidor d’àrids i pedres que suplien l’escassetat de pedreres en aquesta zona i que, sense dubte, definiria els
materials de construcció.

La ciutat històrica

L’horta

El riu

Les Preexistències

El pont nou
Durant la segona dècada del segle XX, dues necessitats naixents originen la decisió de construir un pont nou: lligar els dos marges del
riu per integrar la zona d’horta com a espai d’habitatge i connectar de manera directa el centre de Balaguer amb l’estació de ferrocarril
situat al marge esquerra.
El projecte del nou pont el va realitzar l’enginyer José Nuñez Casquete l’any 1939 i la seva construcció es va basar sota uns criteris de
modèstia que ell mateix va establir a la memòria:
“(...) no toda obra ha de ser brillante y grandiosa en su presentación; las hay modestas que resultan problemas cuya resolución exigió más
técnica, más ingenio y más trabajo (...)”.
La imatge del nou pont es contraposava amb la reconstrucció del pont antic d’arcs de paredat a l’altre extrem de la ciutat i materialitzava
el canvi que, precedit per l’enginyeria, més tard es realitzaria en l’arquitectura de la ciutat: el formigó enfront la pedra, el pilar enfront el mur
i la linealitat enfront la massa.

El riu, element de paisatge urbà
El pont nou va ser rebut pels ciutadans amb il·lusió i va permetre introduir a les seves activitats d’oci el passeig des de la ciutat fins a
l’estació, recorrent aquell territori que fins aleshores havia estat reservat a l’horta i a la indústria naixent. De mica en mica, als anys 40 i 50,
el marge esquerra s’anava percebent com un lloc propi i digne de ser ocupat per habitatge.
La nova mirada cap al riu, el va presentar com un element de paisatge urbà partícip de la creació de la nova ciutat, abandonant definitivament els prejudicis d’element defensiu que arrossegava des d’èpoques anteriors.
El pont va canviar la relació entre els dos marges de la ciutat: va enllaçar el Davant Balaguer amb el Balaguer històric i va anar configurant
dues parts de ciutat que es miraven amb respecte però amb la consciència que el tall del riu deixava llibertat per acollir una nova imatge
de la ciutat no continuista amb l’existent.

El pont nou

El riu, element del paisatge urbà

Les Preexistències

Els plans d’Eixample
El 1939, un cop aprovada la construcció del nou pont i de l’avinguda des d’aquest fins a l’estació de ferrocarril, es considera la possibilitat d’ocupar aquestes
terres per a la formació d’una part nova de ciutat sota la tendència de creació de nous espais d’habitatge que es va dur a terme durant la primera etapa
del règim franquista amb criteris econòmics, higienistes i d’expansió en l’àmbit rural. A tal fi, des de 1939 fins al 1952, tres projectes d’Eixample van anar
configurant les pautes de la nova ciutat al marge esquerra adaptant-se a la corrent ideològica promoguda pel règim a cada moment, a la població vigent,
a l’activitat econòmica, a les edificacions existents i als traçats de vials que durant aquests períodes s’anaven instaurant al marge esquerra del riu Segre.
L’any 1939, l’arquitecte Francesc Folguera redacta el primer projecte d’Eixample, en el qual proposa unes alineacions que pràcticament s’han mantingut
fins a l’actualitat i un creixement basat en gran part en el model de ciutat jardí unificat al concepte d’habitatge obrer -tot i que en aquest indret es substitueix
el jardí per espai destinat a hort.
L’any 1945, l’arquitecte Ignacio Villalonga realitza un nou projecte d’Eixample, on redueix considerablement el model de ciutat jardí i incorpora altres tipus
de creixement més densos que permetessin absorbir un futur augment demogràfic amb l’arribada de la indústria a la ciutat, tal com va succeir als anys 60.
El 1952 s’aprova el projecte definitiu, que estendrà la zona d’actuació en dues ampliacions, el 1957 i 1962, i fixa el que serà el planejament fins als anys 70.
Aquest projecte d’Eixample pauta la trama, el trànsit i la zonificació, però no estableix cap paràmetre edificatori, essent un planejament d’alineacions i no de
volumetria, on el tamís l’imposava la professionalitat i sensibilitat de l’arquitecte.

Els preliminars. Anys 40 i 50
Durant els anys 40 i 50, al nou Eixample, les edificacions es van anar establint lentament entre les masies disperses i els magatzems entremitgeres preexistents, deixant encara grans buits que esperarien la dècada dels 60 per a ser ocupats.
Les primeres actuacions d’habitatge van ser les de promoció pública. D’una banda, d’imatge ruralista a les anomenades “cases barates” dels grups Comtes
d’Urgell (1945) i Verge de Montserrat (1951) i, de l’altra, d’un racionalisme trist i insuficient als blocs del Grup Sant Crist (1954).
Quant a edifici públic promogut pel règim franquista tan sols destaca la creació el 1953 del Instituto Laboral, de marcada base historicista amb un repertori
retrògrada d’elements d’arquitectura clàssica .
Els pocs edificis d’habitatge de promoció privada es van realitzar a través de dues maneres de fer: una era la transposició directa de l’arquitectura tradicional
d’edificació entremitgeres de murs de càrrega que no reparava en aspectes estilístics sinó en la mera correcció dels seus elements; l’altra, i normalment de
major repercussió econòmica, era la que naixia d’una base historicista que aportaven arquitectes lleidatans notoris a la província que en aquests moments
restaven fidels al repertori clàssic.
Caldrà esperar a principis de la dècada dels anys 60 perquè arribi a la ciutat la modernitat a l’arquitectura de la mà d’uns edificis d’habitatge de gran
qualitat i notorietat.

Els plans d’Eixample

Els preliminars. Anys 40 i 50

L’edifici d’habitatges. La modernitat
Els edificis d’habitatges dels primers anys 60 van ser els encarregats d’oferir a la ciutat una
arquitectura moderna que es va fer còmplice del lloc per mitjà de l’expressivitat.
Els habitatges naixien d’una consciència de servei i d’una cura per a la funció, l’ordre, la
proporció d’espais i el benestar, que els impregnaven d’un alè d’agradabilitat.

CASA TARTERA
HABITATGE UNIFAMILIAR EN CANTONADA
Carrer Doctor Fleming-Pare Sanahuja

L’edifici d’habitatge unifamiliar en cantonada està solucionat volumètricament com un cub d’obra vista del qual
en una de les façanes, a nord, es desenganxa un pla suspès revocat en color blanc i, en l’altra, a oest, un balcó
amb el ràfec i l’ampit del mateix color.
A cada façana, utilitza els mínims traços possibles: les obertures retallades als murs, horitzontals i verticals,
són de petites dimensions i, a la planta baixa, engloba, en un mateix pla endinsat, els accessos al garatge i a
l’habitatge.
Constructivament, utilitza els materials i els sistemes tradicionals: totxo d’una asta que deixa vist i de mitja asta
per arrebossar. L’estructura és de murs de càrrega i la coberta, que no mostra, és de teula.
La planta està solucionada amb correcció, molt pendent de la seva repercussió en façana.
En aquesta obra ja apunten els elements que sorgiran en edificis posteriors: l’ús del contrast cromàtic, la
netedat conceptual en façana i la correcció funcional en les plantes.

Arquitecte
Damià Solanes
Aparellador
Federico Letamendi
Constructor
Josep Torremorell
Propietari
Josep Tartera
Any projecte
1960
Any obra
1961

L’abstracció de les façanes amb l’ús de materials tradicionals i senzills, la cura per la geometria i la voluntat
de simplificar traços l’acosta a la modernitat de l’arquitectura del nord d’Europa que segurament arribava a
l’arquitecte a través de revistes i que s’havia convertit en el punt de mira d’arquitectes catalans que creien en
la modernització de l’arquitectura a Catalunya enfront la formació rebuda i les tendències classicistes des de
la postguerra.

GRUP SANT DOMÈNEC
SIS HABITATGES EN FILERA
Carrer Gregorio Marañón

Les sis cases en filera són les úniques que es van construir d’un projecte de 105 habitatges, promogut per
l’Ajuntament de Balaguer amb la col·laboració del Ministerio de la Vivienda, projectades per tal de pal·liar la
falta d’habitatge. Representa un canvi estilístic i conceptual respecte les anteriors actuacions i projectes que
des de l’administració s’havien dut a terme a la ciutat.
Cal destacar la seva façana principal, orientada a sud-est, on s’avança una primera franja de l’edifici en forma
de loggia a doble alçada que es destina als espais d’accés i terrassa, concedint un gruix considerable a l’espai
intermedi entre el carrer i l’interior de l’habitatge que reconeix la importància d’aquests espais en la nostra
cultura, aporta confort sensorial al fet d’habitar i determina la imatge moderna de l’edifici.
En aquesta primera pell, l’arquitecte mostra un tractament modern dels elements que combina amb una composició clàssica tripartida de façana: totxo ceràmic per a la base - pes -, gelosia de lames de cantell de pedra
artificial a la planta primera -alleugeriment- i ràfec horitzontal de formigó que alterna trams buits a mode de
pèrgola, que emmarca i unifica els sis habitatges - remat lineal.
Curiosament, després d’aquesta primera franja i sense tenir repercussió en la visió des del carrer, l’edificació
continua amb la manera tradicional i senzilla de construir – la coberta inclinada de teula, la façana tradicional
uniforme amb arrebossat i els forats al mur. Al seu interior, la planta és proporcionada i encertada en dimensions.

Arquitecte
Marià Gomà
Propietari
Ajuntament de Balaguer
Any projecte
1960
Any obra
1961

En aquestes cases en filera, la façana en contacte amb el carrer esdevé un manifest de modernitat que sense
dubte devia representar un esforç constructiu per a l’època i el context, que l’obra compensaria amb un desenvolupament tradicional de la resta de l’edifici, donant fe dels dos llenguatges i tècniques que començaven
a conviure a la ciutat.

EDIFICI PIJUAN
EDIFICI DE 15 HABITATGES I LOCAL
Carrer Pare Sanahuja-Avinguda Pere III

L’edifici es troba en un solar en cantonada, el costat curt del qual gaudeix de vistes privilegiades cap al riu
Segre i el Balaguer històric, mentre que el costat llarg, sobre el qual s’organitza la major part de la planta, dóna
al carrer Pare Sanahuja.

Arquitecte
Damià Solanes
Aparellador
Federico Letamendi
Josep Monseny
Constructor
Construccions Profitós
Propietari
Lluis Pijuan
Dolors Canadell
Any projecte
1960
Any obra
1962

La repercussió considerable de mitgera cega dota el projecte d’un atractiu especial a causa de la racionalització de la planta a partir de patis i murs de càrrega. La planta es divideix en vuit crugies perpendiculars al
carrer Pare Sanahuja: set són iguals - de 3,15 m de llum lliure - mentre que la vuitena, la de la cantonada, gira
en voladís ortogonal sobre l’angle obtús d’alineació de planta baixa i recupera la direcció del carrer amb un
joc atractiu de murs i voladissos.
Un fet que cal destacar especialment d’aquest edifici projectat per Damià Solanes és com l’edifici s’humanitza
per mitjà de les seves terrasses en voladís de la façana al carrer Pare Sanahuja que, conscients de la seva posició respecte les vistes, es giren per inclinar-se cap al riu i cap a la ciutat històrica atorgant a l’edifici la facultat
de mirar. A l’extrem de la terrassa, allí on es produeix el gir, el mur es desenganxa delicadament de la façana
explicant el moviment. En aquest precís moment l’edifici cobra vida.
Els materials estan utilitzats magistralment, no tan sols com a criteri constructiu sinó com a font d’expressió.
D’una banda, els murs de les terrasses revestits de plaquetes llises brillants i blanques contrasten sobre els
murs texturats marrons de l’obra, i doten l’edifici d’una gran plasticitat. De l’altra, el mur de planta baixa que
dóna al Segre està realitzat amb paredat de codines del mateix riu (bolos), col·locades com si d’un mur de
contenció fluvial es tractés, establint d’aquesta manera un diàleg directe amb el paisatge i prenent del medi
natural immediat el material de construcció, tal com ho faria l’arquitectura popular, però a la vegada aportant
una textura intencionada. La pedra del riu amb el formigó marronós de l’àrid fluvial expliquen que l’edifici neix
del mateix lloc .
Aquesta és una obra que coincideix amb les tendències de la convivència d’una arquitectura racional i orgànica, existents als anys 50 a Catalunya i a tota Europa, i manifestades pel grup R a partir de la seva primera
exposició de l’any 1952.

CASES DEL CARRER CADÍ
36 HABITATGES EN FILERA
Carrer Cadí

En aquesta obra aflora la cura amb la qual l’arquitecte tracta l’habitatge: travessar un jardí, entrar tangent a un
mur que s’avança i s’obre per rebre l’habitant, rebre, habitar amb confort visual a la cuina i l’estar, gaudir del
sol al pati posterior, recórrer l’escala lleugera a través del moviment i la visió, contemplar obliquament el carrer
des de la terrassa superior... en definitiva, l’arquitectura s’humanitza alhora que transmet un compromís social
sobre com construir habitatges econòmics per viure amb qualitat.
Per descriure el projecte, l’arquitecte ho feia així a la memòria:
“(...) Se trata de conseguir unas viviendas de tipo económico, con la simplicidad de los sistemas constructivos, y de obtener buenos resultados en la comodidad y agradabilidad de sus interiores.”

Arquitecte
Damià Solanes
Aparellador
Federico Letamendi
Constructor
Construccions Profitós
Propietari
Josep M i Joan A Grau
Any projecte
1961
Any obra
1962

L’ús de materials tradicionals, senzills i econòmics que encoratgen la solució plàstica de les façanes –accentuat a les testeres de la tipologia en cantonada -, l’ordre i la geometria, la voluntat de simplificar traços que
neixen del mateix projecte, la intencionalitat dels gestos, la funcionalitat de la planta definida únicament amb
la posició dels accessos i dels serveis i la consideració de la llum, l’assolellament, les visuals i el recorregut
són els trets que fan que aquesta obra respongui a les tendències vigents a l’època que, des del coneixement
d’arquitectures europees, aportaven els arquitectes catalans amb afany d’innovació.

EDIFICI CAMPÀS DELSAMS
EDIFICI ENTREMITGERES DE 3 HABITATGES I LOCAL
Passeig de l’Estació

La petita dimensió de la façana respecte la dels solars veïns en un passeig destinat a acollir edificacions “nobles” constitueix el tret més determinant en la resolució del projecte d’aquest edifici destinat a tres habitatges,
que l’arquitecte planteja conscientment amb nous criteris.
La façana ja no apareix com una sèrie de buits disposats en un mur que suggereixen el nombre d’estances
que hi ha darrera sinó que es percep com un pla amb un únic forat que els engloba tots. D’aquesta manera, la
dimensió desapareix a favor de la proporció.
La planta s’organitza d’una manera ordenada, amb cura per la petita dimensió i amb una equilibrada disposició de patis que duran el confort a l’interior de l’habitatge i que supliran la mancança de superfície de façana
que té el solar. Les dues estances principals –les úniques que donen al carrer – agrupen les seves obertures
en una mateixa operació que inclou un intencionat balcó triangular.

Arquitecte
Marià Gomà
Constructor
Antoni Calvo
Propietari
Antoni Campàs
Elvira Delsams
Any projecte
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Any obra
1961-64

La voluntat que les obertures es percebin con un únic forat, l’assimetria de la façana que permet no triturar el
mur en petits trams, la forma del balcó defugint la frontalitat que potencia la mirada obliqua cap al pont i la ciutat històrica, la utilització diferenciada de barana d’obra o de barrots metàl·lics i el valor cromàtic dels materials
fan d’aquesta obra un exercici d’intencionalitat en l’ús dels elements i dels recursos constructius que testimonien el canvi en la concepció de la façana i que el lliga amb el mestratge divulgat per l’obra de J.A.Coderch.

EDIFICI D’HABITATGES PARE SANAHUJA
EDIFICI ENTREMITGERES DE 8 HABITATGES I LOCALS
Carrer Pare Sanahuja

L’edifici assumeix la seva visió frontal des del carrer Marc Comes i exalta la seva presència amb una retícula
de formigó superposada al pla de façana d’obra ceràmica vista. Aquesta retícula es basa en quadrats i en
rectangles de proporció àuria que, actuant com un filtre de l’edifici cap al carrer, recull els balcons correguts
dels habitatges. Al fons de façana es disposen les obertures de manera modulada per tal de centrar-se en els
buits definits pels elements de formigó de la gelosia. Geometria, formigó i filtre constitueixen els aspectes més
significatius en la resolució d’aquesta façana que continua el camí iniciat al grup Sant Domènec, del mateix
arquitecte.
La planta, de dos habitatges de dimensió considerable per replà, s’organitza segons l’assolellament ja que
situa les estances principals a la façana posterior, orientades a sud, i la zona de dormitoris a la part nord que
dóna al carrer. Tres patis generosos asseguren la ventilació i la llum de les peces centrals, de manera independent a les cuines i als dormitoris. La planta es desenvolupa segons la direcció de les mitgeres, fent de la
retícula de formigó un element encara més autònom. Aquesta autonomia s’accentua amb la disposició d’unes
finestres corregudes en vertical en el punt de la façana on s’enclava la retícula.
És merescut destacar el tractament del vestíbul de planta baixa que fa de l’accés a l’edifici una transició gradual de l’exterior a l’interior, combinant elements naturals de pedra i verdor que condueixen a l’arrancada de
les escales.
Arquitecte
Marià Gomà
Constructor- Promotor
Antoni Calvo

Any projecte
1962
Any obra
1963

La solució de façana que Marià Gomà adopta en aquest projecte materialitza la confiança en la geometria com
una mirada moderna cap a l’essència clàssica, ja no com a generadora d’un repertori d’elements decoratius
sinó d’una composició harmoniosa.

EDIFICI D’HABITATGES SANT LLUÍS
EDIFICI ENTREMITGERES DE 16 HABITATGES I LOCALS
Carrer Sant Lluís

L’edifici se situa en un solar ortogonal entremitgeres de profunditat considerable amb la premissa de resoldre
un edifici de quatre habitatges per planta.
L’arquitecte desenvolupa una planta de murs de càrrega paral·lels al carrer i substitueix l’eix més proper a la
façana per pòrtics de pilars i jàsseres com a preludi de l’adopció d’estructures de pilars en edificis en alçada.
Aquest fet li permet incorporar tot el vol de façana a l’interior de les estances i obtenir grans obertures a les
terrasses.

Arquitecte
Damià Solanes
Aparellador
Federico Letamendi

La planta és funcional, ortogonal i simètrica amb dos patis centrals generosos que compensen la profunditat
de l’edificació. Destaca l’articulació del rebedor amb la sala d’estar i el despatx a través d’un parament moble
que no arriba fins al sostre i, també, la possibilitat d’unir aquestes dues peces en un únic espai augmentant la
flexibilitat de l’habitatge.
La correcció en planta es transmet estèticament a la façana que esdevé una superfície volada de color blanc
- revestida de plaqueta de gres- on les obertures apareixen com els buits entre uns plans que ensenyen el
seu gruix i que no es toquen entre ells. Aquests plans tan sols queden “cosits” per les franges horitzontals de
passamà de les baranes de fibrociment pintat en negre. Els testers laterals són els únics murs que arriben fins
al terra i mostren amb sinceritat el seu material - totxo massís- sense revestiment.
Una llosa de formigó armat de remat de l’edifici suportat per estructura metàl·lica exalta de nou el gust pel
pla, enfront el volum i completa la composició d’aquesta façana com un objecte que recull els elements de
l’arquitectura moderna.

Constructor
Construccions Profitós
Propietari
Josep M i Joan A Grau
Any projecte
1963
Any obra
1963

En aquest projecte l’arquitecte Damià Solanes abandona la dualitat racional-organicista dels edificis anteriors
per realitzar una arquitectura merament racional que sembla recollir les experiències de l’arquitectura moderna
que es realitzava en aquells moments a Catalunya i dels postulats del Grup R a partir de la IV Exposició (1958)
com un retorn al racionalisme més ortodox.

EDIFICI ALMATÀ
EDIFICI EN TESTERA DE 16 HABITATGES I LOCAL
Passeig de l’Estació

És un projecte que neix de dos fets particulars a Balaguer: d’una banda, és el primer edifici en alçada que es construeix destinat a un comprador-usuari d’alt nivell adquisitiu; i, de l’altra, se situa en un solar privilegiat d’un passeig de
nova creació que neix als peus del pont nou, símbol de la modernització de la ciutat. I és així com es presenta en la
seva façana al passeig: l’edifici abandona els contrastos de les ombres, la varietat cromàtica i el material autòcton i
popular; ara vol expressar serenitat, presència, elegància i modernitat.

Arquitecte
Damià Solanes
Aparellador
Federico Letamendi
Constructor-Promotor
Construccions Profitós
Any projecte
1963
Any obra
1964

L’edifici, de vuit plantes d’alçada, és un paral·lepípede rectangular en testera que es separa de l’edifici veí del carrer
sant Lluís per un pas en planta baixa de tres metres d’amplada que harmonitza la relació volumètrica entre ells.
La planta és rectangular - 30x10 m-, de distribució ortogonal, amb dos habitatges per planta, simètrica, ben resolta i
neta, amb retícula de pilars i disposició d’envans que defineixen uns espais agradables. L’organització de l’habitatge
és funcional i generosa: zona d’estar i de menjador, zona de dormitoris i bany i zona de servei amb circulació pròpia.
L’espai de pas és fluid i es separa de l’estar i del menjador a través d’unes mampares de fusta i vidre que asseguren
la visió continuada del sostre i la il·luminació natural. El benestar i el confort visual esdevenen elements de projecte.
Les dues façanes es presenten com plans autònoms, de característiques diferents. La façana principal - la que dóna
al passeig - està pautada per la retícula dels elements estructurals de formigó - pilars i cantell de forjats- que l’edifici
ensenya amb sinceritat com a mostra de la seva modernitat en abandonar els murs de càrrega en totes les seves
plantes. En els panys entre pilars alterna les obertures amb superfícies opaques revestides de plaqueta de gres de
color gris clar, amb comunió amb el color del formigó. Sobre aquesta trama, i com si d’un teixit que recobreix la seva
vestimenta es tractés, se’n superposa una altra, la dels balcons en doble alçada, disposats de manera alterna, trencant la percepció de les vuit alçades i evitant la simetria que la planta té a l’interior.
La façana secundària, la testera, conscient del seu paper, resta discreta i subtil. El mur es revesteix de plaqueta
de gres de color groc pàl·lid i l’obertura se soluciona amb una finestra correguda que esdevé vertical en arribar a
l’aresta, com si de reüll mirés al Balaguer històric.
La transició entre les dues façanes es realitza amb un parament revestit de pedra, a la façana principal, que sobrepassa l’aresta i que va des del terra fins a la coberta com si ancorés l’edifici. D’aquest mur, a la part superior, penja
una llosa fina d’aspecte eteri que sobrevola part de l’edifici.
L’arquitecte Damià Solanes continua amb els trets propis de l’arquitectura moderna racionalista que havia iniciat a
l’edifici del carrer sant Lluís però en aquesta obra ho fa d’una manera més complexa i en resulta un edifici d’una correcció formal i d’una exquisitat que encara avui perduren.

L’edifici d’ús públic
L’edifici d’ús públic va agafar el relleu i va confiar en l’arquitectura moderna per atorgar
notorietat a les seves propostes.

CINE COMTES D’URGELL
CINE PER 1268 ESPECTADORS I SALA DE CASINO
Avinguda Pere III

L’edifici ocupa un solar d’àmplies dimensions davant del riu amb dues parts diferenciades en volum que atenen
a la seva funció: el primer volum, en contacte amb el carrer, és un prisma amb una marcada proporció horitzontal, que se situa entremitgeres i conté en planta baixa l’entrada, el vestíbul i el bar, i en planta primera l’accés
a platea i un espai destinat en un futur a casino. El segon volum, en la part posterior del solar i aïllat dels límits
per permetre la creació d’uns corredors exteriors, conté la sala de projeccions, la platea i els serveis.

Arquitecte
Bruno Farina
Aparellador
Federico Letamendi
Josep Monseny
Constructor
Solé Roiger
Propietari
Pompilio Roiger
Manel Garreta
Any projecte
1963
Any obra
1965

La planta de l’edifici és simètrica, funcional, generosa i amb un toc d’academicisme. Al seu interior van tenir
cabuda instal·lacions i equipaments innovadors per a l’època a la ciutat.
La façana al carrer està totalment revestida de pedra negra llisa amb un especejament que coincideix amb la
modulació dels forats i perfileries de les finestres contínues i horitzontals, d’aquesta manera el pla de façana es
percep com una superfície homogènia on revestiment i tancament es dilueixen. D’aquesta superfície nítida tan
sols destaca el gran forat del porxo d’accés accentuat pel pla horitzontal en voladís que surt des de l’interior.
L’ornament afegit ja no té lloc tampoc en l’edifici representatiu.
En aquest edifici no hi ha cap intenció d’utilitzar els materials autòctons, el seu lligam amb l’entorn és l’acceptació
de l’escala que li pertoca a un edifici que s’enfronta al riu i a l’ampli paisatge urbà.
Amb la mera observació dels plànols es podria dir que aquest és un edifici acadèmic però en la posada en
obra, la seva pulcritud, el despullament d’ornament, el revestiment únic de pedra, negra, llisa i brillant, la seva
horitzontalitat i la consideració de l’ombra com un element definitori dota a l’edifici d’una abstracció que el fa
percebre com un objecte atemporal .

HOTEL EL PARADOR
HOTEL DE PRIMERA A, CAFETERIA I SALA DE FESTES
Carrer Urgell-Avinguda Pere III

La ubicació excepcional del solar per les magnífiques vistes i la seva posició respecte la carretera d’enllaç amb
el Pirineu feia d’aquest un emplaçament ideal per a la implantació de l’hotel.

Arquitecte
Josep Soteras
Francesc Cavaller
Aparellador
Federico Letamendi
Josep Portella

L’edifici està configurat per dos volums diferenciats que s’harmonitzen en forma i tractament. La planta baixa i
semisoterrani creen un únic cos que ocupa la quasi totalitat del solar i actua com un gran sòcol que s’esglaona
per adequar-se a la topografia dels carrers. Sobre la base es recolza, alineat al carrer Urgell, un prisma rectangular que allibera un generós espai en la part posterior, on s’ubiquen els àmbits d’oci exteriors - terrassa,
porxos i piscina.
La imatge del conjunt és corpòria i volumètrica, el pla és reservat pels accessos a l’edifici i pels espais que
envolten la piscina, fent del contrast del pes del volum general i la lleugeresa del pla puntual un valor plàstic
atractiu.
L’organització de les plantes és ortogonal, ordenada i funcional. A la planta baixa s’agrupen els serveis i les
instal·lacions per alliberar uns espais comuns fluids que doten a l’edifici d’una gran flexibilitat i d’un confort
visual extraordinari. Les plantes pis s’organitzen amb els mòduls de dormitoris definits pels eixos estructurals.
El nucli d’escales i d’ascensor trenca la uniformitat del prisma amb un parament, corb en l’avantprojecte i recte
en l’obra, que sobresurt lleument de la façana i sobrepassa el remat de l’edifici.

Propietari
Fomento de Balaguer, S.A.

De l’avantprojecte a l’obra hi ha un salt en l’ús de materials i en la incorporació d’alguns elements de la façana,
que feia palès el moment de transició del llenguatge estilístic que algunes arquitectures estaven imposant a
finals dels anys 60 i que es caracteritzava per l’accentuació forçada dels elements constructius amb repercussió a la imatge, com les peces de formigó que emmarquen els forats de finestra, les jàsseres que travessen els
murs de façana o els més retòrics dintells de formigó en planta baixa.

Any projecte
1966
Any obra
1967

L’edifici respon a l’encàrrec i a l‘escala de l’entorn: la seva base l’ancora al lloc i el prisma s’aixeca impetuós,
conscient del paper que se li assigna dins de la ciutat, però la seva sensibilitat radica en oferir al riu la seva
façana més amable, on l’alçada es recula i el sòcol s’adapta.

Constructor
Construccions Profitós

PAVELLÓ POLIESPORTIU
PAVELLÓ POLIESPORTIU COBERT
Carrer Urgell

L’edifici del Pavelló s’ubica en una cantonada del carrer Urgell amb un carrer de nova creació, en una zona
destinada a equipaments i aïllada de qualsevol edificació. L’escala de l’entorn és assumida per l’edifici que
es mostra com un gran volum net i regular que confia en la grandària que li configura el seu ús per adquirir
presència.
El mateix arquitecte explica la seva configuració a la memòria:
“El volumen general se organiza a base de que exteriormente se adivine la foma de la sala, y las zonas de acceso y vestuarios son aparentes por su pequeño volumen. Se observa además que el gran volumen tienen sus
fachada Norte y Sur totalmente ciegas, la luz penetra por el gran ventanal a Este sobre el graderío. La fachada
Oeste tiene una gran abertura pero se proteje por un “brissoleil” del sol de poniente.”

Arquitecte
Josep Puig Torné
Josep M. Esquius
Aparellador
Josep Portella
Constructor
Construccions La Pedra
Propietari
Ajuntament de Balaguer

Any projecte
1970
Any obra
1970

L’ornament superflu no té lloc i la imatge la configuren els materials amb la seva lògica constructiva i el seu
contrast.
En els volums d’accés, els tancaments de vidre i el forjat de formigó vist que sobrevola l’entrada mostren la
transparència i la linealitat enfront l’opacitat i el volum del cos central.
L’edifici del Pavelló deixa patent que l’administració local ja no dubtava a l’hora d’assumir el nou llenguatge
que havia arribat a la ciutat de la mà dels edificis d’habitatges, majorment de promoció privada, per a un edifici
representatiu que s’ubicava a les portes de Balaguer.

Crèdits imatges
ACN Fons Daniel Torruella
ACN Fons Pau Bertran
ACN Fons Patronat d’Iniciatives de Balaguer
ACN Fons Municipal de Balaguer
ACN Col·lecció de postal
Fons Museu de la Noguera
Fons Damià Solanes
Fons Federico Letamendi
Família Figuerola

Crèdits plànols originals
Arxiu de l’Ajuntament de Balaguer
Arxiu Comarcal de la Noguera
Fons Marià Gomà
Fons Damià Solanes

Les famílies dels protagonistes han cedit les seves imatges per configurar l’apartat “Protagonistes”

El tarannà d’aquestes obres, aliè a la repercussió en pro del sentit ètic i de servei de la professió,
ha suposat que no hagin estat identificades ni valorades, restant susceptibles de ser oblidades.

A l’Escola d’Arquitectura La Salle, pel seu suport a la recerca
Al Museu de la Noguera, per la seva iniciativa envers l’arquitectura

