
PATRIMONI MODERNISTA La façana de Ca la Buresa que dóna 
al Born lluirà aquest Nadal restaurada. Les obres, amb una durada
de quatre mesos, no només han embellit aquesta part de l’edifici
projectat el 1905 sinó que n’han aturat el perill de despreniments 

4

FOTOGRAFIES DE: MIREIA ARSO

Estava molt malalta. Tant, que va
necessitar dues intervencions d’ur-
gència el 2009 i el 2012. Finalment,
s’ha fet una operació més completa
-ha  durat quatre mesos- i la banda
del Born de l’edifici conegut c0m la
Buresa (casa Torrents, 1905), un dels
més emblemàtics del modernisme
manresà, ha pogut sortir de la UCI.
Dilluns en retiraran la bastida.

La rehabilitació necessària es di-
videix en cinc fases, la primera de les
quals, la que s’ha executat ara, ha in-
clòs tota la façana del Born, que és la
que lluirà restaurada aquestes fetes.
Els ornaments, les baranes de forja,
les cornises, els balcons, els seri-
grafiats, els estucats... També és la
que estava més malmesa, i per on
transita més  gent per sota, amb el
perill que representava.  El pressu-
post, de 130.000 euros, el paguen els
veïns, i inclou una subvenció de
20.000 euros de l’Ajuntament. 

Les següents fases, per a les quals
no hi ha diners, inclouen la façana
principal (dividida en dues), la del
carrer de Sant Tomàs i les interiors.

Miquel Àngel Prunés, veí de l’im-
moble, autor del projecte de reha-
bilitació i arquitecte director de les
obres, explica que el 1986 es va fer un
primer intent per eliminar els perills
cada vegada més evidents fruit del
pas del temps. Per exemple, els car-
reus imitant pedra de les façanes,
«que estan despresos del mur i, si els
toques, sonen buits», i la pedra sor-
renca dels balcons i cornises. «Encara
sort que l’arquitecte [Ignasi Oms] va
fer un balcó corregut a la planta no-

ble que ens ha parat moltes vegades
les pedres». En aquella intervenció
de fa 28 anys es van fer les façanes
que donen al carrer de Sant Tomàs
i del Born però la principal va que-
dar a mitges perquè el constructor va
fer suspensió de pagaments. A ban-
da, «tota la restauració i reconstruc-
ció dels ornaments es van fer bastant
malament», fa notar.  

El ornaments, d’un en un 
En l’actuació que s’ha portat a  terme
ara, els ornaments de pedra  s’han
restaurat d’un en un, prenent com a

base fotos dels que s’han conservat
bé. També s’ha fet nova la cornisa su-
perior, s’ha restaurat la pedra de les
obertures i s’ha estabilitzat la façana.
Prunés destaca que ha estat una res-
tauració especial pel fet d’haver de
treballar amb tècniques que gairebé
no s’utilitzen. Posa d’exemple que
l’empresa responsable de les obres,
Cots i Claret, ha hagut de cercar uns
artesans que encara treballen amb
ferro forjat (Forja Capelles, de Sant Fe-
liu Sasserra) per fer les baranes dels
balcons, que s’han aixecat una mica
respecte de com estaven per deixar

passar l’aigua de la pluja per sota. 
Enric Casanova (de l’empresa de

Barcelona Talaia, que ha restaurat
tota la pedra) remarca la dificultat de
«treballar amb un tipus de pedra que
té un difícil envelliment. En la seva
composició té un munt d’argiles i
això fa que s’infli i pateixi uns tren-
caments brutals, i perdi no només els
ornaments, sinó les lloses dels bal-
cons». Pèrdues, en aquest darrer
cas, entre el 30 i el 40% i, en els or-
naments, de gairebé la meitat. Tant
en un cas com en l’altre, per fer la res-
tauració s’ha buidat la pedra fins a ar-

ribar a la part sana i, posteriorment,
s’ha fet la reconstrucció. En les lloses,
amb «uns morters que, una vegada
s’han endurit, tenen la mateixa es-
tructura». I en les peces ornamentals,
«amb materials que ofereixen la ma-
teixa resistència però que permeten
fer un modelat». Pel que fa a la fa-
çana, explica Marc Blanco, cap d’o-
bra amb Marta Vila, «per solucionar
la manca d’adherència de l’estuc
original amb la base, el que s’ha fet
han estat unes injeccions de morter
líquid que en garanteixen l’adhe-
rència i cohesió, i eviten l’entrada
d’aigua». A més a més, n’han sege-
llat tot el perímetre. 

En les lloses dels balcons que,
com esmenta Casanova, han patit es-
pecialment, Prunés detalla que l’o-
peració ha suposat, una vegada s’ha
repicat la part desfeta i s’ha arribat a
la sana, «col·locar unes barres me-
tàl·liques a l’interior i, de barra a bar-
ra, un cablejat d’acer inoxidable que
fa una malla, que s’omple amb mor-
ter new stone; es deixa endurir i s’es-
culpeix». Per donar-hi forma s’han fet
uns motlles especials. 

Albert Sos, aparellador de les  ob-
res, diu que «una rehabilitació en un
edifici privat  dubto que s’hagi fet mai
d’aquesta manera». Amb tanta cura.
Una mostra, interpreta, de l’estima-
ció pel patrimoni per part dels veïns
que hi resideixen. Com a exemple,
esmenta els 12.000 euros que es van
gastar el 2007 per fer un estudi de les
patologies de l’edifici i de les tècni-
ques de tractament que calia utilit-
zar per fer la millor restauració. Un
estudi que ara els ha estat molt útil. 

GEMMA CAMPS | MANRESA

L’edifici de la Buresa mostra al carrer del Born l’aspecte que tenia quan
el van inaugurar Han calgut quatre mesos d’obres i 130.000 euros
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Manresa recupera
tota una façana
del seu millor
modernisme
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DESPRÉS

A dalt i a baix, un tram de barana de ferro forjat i dos dels tipus d’ornaments florals, abans i després de la restauració 
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