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TEMA DEL DIA

La trajectòria de la família San-
tasusana queda lligada des de
mitjan segle XX a l’edifici de Ca la
Buressa, on, a més a més d’un pis
per a la seva corredoria d’asse-
gurances, tenen dos habitatges,
en un de les quals viu la mare.
Francesc Santasusana, un dels
seus fills, ens obre les portes de la
casa.

Com neix la relació entre la fa-
mília i l’edifici?

El meu avui va llogar el pis prin-
cipal el 1940, a més d’un habitat-
ge i un despatx. Als anys vuitanta,
quan els pisos es van posar a la
venda, el meu pare, que era un
enamorat del modernisme, els va
comprar.

És un privilegi viure aquí?
La ubicació és ideal: faig córrer

les cortines de la sala d’estar i veig
la plaça de Sant Domènec. I això
no té preu. Ara bé, t’ha d’agradar
molt. Perquè és un pis vell i té in-
convenients. Però el meu pare
n’estava enamorat i a la meva
mare també li agrada molt. Per
això encara hi viu.

Parla d’inconvenients. A quins
es refereix?

Evidentment, el més costós de
viure en un pis com aquest és
que l’has de mantenir. És ple de
detalls, com els marcs de les fi-
nestres i els poms de les portes,
amb materials molt delicats que
necessiten una persona que se’n

cuidi diàriament. A banda d’això,
ens estem en un edifici que té
cent anys i que ara necessita ur-
gentment una rehabilitació de la
façana. És un tema complex. Ens
haurem de posar d’acord amb la
comunitat de veïns i demanar
ajuda a les administracions, ja
que es tracta d’un patrimoni cul-
tural important.

Està tot com era al principi?
En el nostre cas no hem canviat

res, perquè el meu pare ho volia tot
així. L’edifici està bastant intacte,
ja que des del principi hi va tenir
aparelladors, arquitectes i altres
professionals amb plena dedicació.
A més, vam tenir la gran sort que
durant la guerra civil no es va
malmetre res. L’estil arquitectònic
és 100% el de fa cent anys, i l’or-
namentació també.

Un edifici com aquest ha de te-
nir petits secrets...

Cada cosa, per insignificant que
sigui, està detalladament treba-
llada, com el radiador, sense anar
més lluny. A banda d’això, hem
anat trobant al pis de dalt ele-
ments molt interessants, com un
piano i quadres, que hem rehabi-
litat. Una de les coses més inte-
ressants que hi vam trobar va ser
un plànol de l’edifici datat el 1905,
confeccionat per l’arquitecte Oms
i Ponsa, i signat pel propietari,
Olegari Torrens. El tenim també
aquí, al pis principal.

Fins a quin punt l’edifici està
unit a la seva família?

El nostre negoci funciona des

del 1926, però ja des del 1940 és
aquí. Inevitablement, Ca la Buressa
forma part dels valors de la famí-
lia i identifica el nostre negoci. Allà
on anem, la imatge de l’edifici és
la imatge de la nostra empresa, i
ens enorgulleix enormement ser
aquí. El pare va viure i va voler mo-
rir aquí, i ho va fer, i la mare de mo-
ment està encantada de viure-hi.
No només és un aspecte de la
nostra família, sinó que és un edi-
fici emblemàtic per a la ciutat,
que s’ha de continuar cuidant i po-
sant en valor. Tots estimem l’edi-
fici de Ca la Buressa, a la ciutat.R
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Entrevista Francesc Santasusana
PROPIETARI DE TRES HABITATGES A L’EDIFICI DE CA LA BURESSA

«Ca la Buressa forma part dels valors de
la família i identifica el nostre negoci»

Francesc Santasusana

JORDI CUMPLIDO

Miquel Àngel Prunés ha adaptat
el que era un pis modernista, en
el qual va viure des de petit, en el
seu despatx d’arquitecte. Per a ell,
l’edifici de ca la Buressa té un in-
terès patrimonial incalculable
que s’uneix a l’amor que confes-
sa per un espai on ha passat tota
la vida.

Va costar gaire transformar el
pis en un despatx?

No, perquè té espais molt grans
i, per a un arquitecte, és una feina
agraïda treballar amb espai. El
més important, a l’hora de trans-
formar-ho, va ser fer el contrast en-
tre els elements d’interès patri-
monial i artístic i els espais que ha-
vien de ser funcionals, com ara els
serveis. 

Com valora el conjunt arqui-
tectònic?

Aquest, com qualsevol altre edi-
fici de l’Oms i Ponsa, és un espai
que traspua història i et fa tocar de
peus a terra com a arquitecte. So-
vint els arquitectes planegem grans
edificis amb totes les modernitats
d’avui dia, i no valorem el treball
dels artesans que fa un segle eren
capaços de fer obres com aques-
ta amb pocs mitjans.

Aleshores, què s’ha de fer amb
edificis com aquest, de tant valor
però tan antics?

És indubtable que a l’edifici li cal
una rehabilitació urgent. El que jo
propugno és una conservació d’es-
pais com aquest, que ens trans-

porten als orígens, a la història dels
nostres pares i els nostres avis. Jo,
per exemple, al pis hi tinc parquet,
per protegir els mosaics originals,
que tenen molt valor artístic. Ho
faig perquè potser d’aquí a vint
anys sortirà algun producte que
permeti restaurar-lo, i vull que es-
tiguin intactes. Mantenir i con-
servar edificis com aquest donen
valor al nucli antic. Crec que sovint
no estem donant tot el valor que té
el Barri Antic de Manresa, que
s’hauria de revitalitzar.

Cal un repàs a l’edifici, oi?
Recentment, els veïns m’han

encomanat el projecte de rehabi-
litació de Ca la Buressa. Hem de-
manat ajudes a FORUM, a la Ge-
neralitat i a la direcció general del
Patrimoni Cultural. L’últim orga-
nisme ens l’ha denegat, i ara estem
a l’espera del que ens diguin FO-
RUM i la Generalitat.
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Entrevista Miquel Àngel Prunés
PROPIETARI D’UN HABITATGE A L’EDIFICI DE CA LA BURESSA

«Edificis com aquest ens
fan tocar de peus a terra»

Miquel Àngel Prunés

JORDI CUMPLIDO

JORDI CUMPLIDO

ALGUNS DETALLS I CURIOSITATS MODERNISTES sobreviuen als
habitatges de ca la Buressa Al funcional despatx de Miquel Àngel Prunés
hi queden elements ornamentals Al sostre del pis hi ha plasmada una mà
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DESCOMPTES ESPECIAL PER VOLUM

ESPATLLES SERRANES  DES DE  34 €  LA PEÇA

ESPATLLES IBÈRIQUES  DES DE  57 €  LA PEÇA

ESPATLLES DE GLA DES DE  85 €  LA PEÇA

PERNILS SERRANS  DES DE  75 €  LA PECA

PERNILS IBÈRICS  DES DE  117 €  LA PEÇA

PERNILS DE GLA  DES DE  225 €  LA PEÇA

FELICES FESTES


