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Resum
A part  de  les  grans  figures  com  Gaudí, 
Domènech i  Montaner  o  Puig  i  Cadafalch, 
t ambé  van  par t i c ipar  de  l a  cor rent 
transformadora  de  finals  del  s.  XIX altres 
arquitectes  menys  coneguts,  com   Miquel 
Pascual  i  Tintorer  (1849-1916).  Amb la  seva 
obra  va  contr ibu i r  no   només  a  l a  
modernització  de  Barcelona,  sinó  també  i 
molt especialment a la de Sabadell, ciutat que 
també  vivia  un  moment  d ’expansió  i 
renovació urbanística. 

Aquesta  obra  està  sota  una  llicència  Creative 
Commons  “Recone ixement-NoComerc ia l -
SenseObraDer ivada”  3 .0  Espanya   h t tp : / /
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 
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Introducció 

La Barcelona del s. XIX és una ciutat en ple 
creixement  econòmic  gràcies  sobretot  a  la 
forta  crescuda  de  la  indústria  tèxtil  i 
mercantil. Dins d’aquest clima de bonança, la 
ciutat  buscarà  modernitzar-se  posant-se  a 
l’altura  d’altres  grans  ciutats  europees,  com 
ara París o Londres. Amb l’enderrocament de 
les  muralles  l’any  1854  i  la  consegüent 
expansió de la ciutat, Barcelona entra en un 
període de gran dinamisme que es manifesta 
de manera particular en l’arquitectura i  que 
va  donar  l loc  a l s  s ingu la r s  ed i f i c i s 
modernistes  que  caracteritzen  la  Ciutat 
Comtal.  A part  de  les  grans  figures  com 
Gaudí,  Domènech  i  Muntaner  o  Puig  i 
Cadafalch,  també  van  participar  d’aquesta 
corrent  transformadora  altres  arquitectes 
menys  coneguts,  com   Miquel  Pascual  i 
Tintorer (1849-1916) que amb la seva obra va 
contribuir no  només a la  modernització de 
Barcelona, sinó també i molt especialment a 
la  de  Sabadell,  ciutat  que  també  vivia  un 
moment de expansió i renovació urbanística. 
En aquest treball intentarem apropar-nos una 
mica més a la seva figura, tant personal com 
professional, i a la seva obra. 

Vida familiar, estudis i aficions 

Miquel  Pascual  i  Tintorer,  va  néixer  a  Sant 
Feliu de Llobregat l’any 1849, fill  de Vicens 
Pascual  i  Josefa  Tintorer.  El  seu  pare 
treballava  com a  mestre  de  cases ,  fet  que  1

molt possiblement va influir en la inclinació 
del  jove Miquel  cap a  l’arquitectura.  Als  18 
anys es va matricular a  l’Escola de Belles Arts 
de Barcelona (actualment Reial Acadèmia de 

Belles Arts de Sant Jordi) situada a la Llotja 
de  Mar de Barcelona, que era la institució on 
es  van  formar  els  artistes  catalans  més  
prominents del s. XIX. En aquest centre va 
cursar  diverses  assignatures  entre  el  anys 
1866 i 1870 . Posteriorment es va desplaçar a 2

Madrid per finalitzar els seus estudis i es va 
matricular   a  la   Real  Academia  de  Bellas  
Artes  de  San  Fernando,  obtenint  el  títol 
d’arquitecte l’any 1878 .3

A més  dels  seus   estudis  d’arquitectura  les 
seves inquietuds cultuals van portar a Pascual 
i Tintorer a afiliar-se a l’Ateneu Barcelonès, la 
prestigiosa associació per la promoció de la 
cultura  que  més  endavant  esdevindria  el 
centre  del  catalanisme  polític  a  la  ciutat. 
Probablement  l ’ a rquitecte  ja  s ’ha v ia 
enregistrat  a  l’entitat  antecessora  (l’Ateneo 

 BISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT: Fe de Baptisme.1

 ARXIU REIAL ACADÈMIA DE SANT JORDI.2

 NADAL, Francesc. (2014) La cartografia municipal de Sabadell durant la segona meitat del segle XIX (1858-1886). 3

Treballs de la Societat Catalana de Geografia, nº 77, pp. 195-196. ISSN 1133-2190 (ed. impresa); 2014-0037 (ed. digital). 
Disponible en: URL: http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG DOI: 10.2436/20.3002.01.59xiu
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Miquel Pascual i Tintorer  
(cortesia del Lluís Felip 
Pascual, besnét de 
l'arquitecte)



Catalán, 1860-1872) i va romandre en l’Ateneu 
Barcelonès com a soci  resident,  inscrit  a  la 
Secció  de  Belles  Arts,  fins  l’agost  de  1883. 
Miquel  Pascual  va  arribar  ser  nomenat 
“Revisor de Cuentas”  d’aquesta entitat a les 4

eleccions   que   es  van  celebrar  el  maig  de 
1880, en les quals també van ser designats per 
ocupar  diferents  càrrecs  altres  destacats 
artistes  catalans  com  el  folklorista  i  crític 
musical  Salvador  Arment,  l’arquitecte  Joan 
Pons  i  Trabal  i  el  pintor  i  teòric  Josep 
Masriera i Manovens, membre de la influent 
nissaga dels Masriera.

Un cop acabat els seus  estudis va tornar a 
Barcelona on el 1881 va contraure  matrimoni 
amb  Concepció  Soldevila  i  Boixader ,  una 5

jove deu anys menor que ell, filla del metge 
Carles Soldevila i Puyol, “Caballero de la Real 
Orden  de  Carlos  III” ,  distinció  que 6

s’atorgava al ciutadans pels seus mèrits

professionals i el seu servei excepcional a la 
pàtria. Miquel i Concepció van tenir quatre 
fills: Carles (1883-1944) , el fill gran, va seguir 7

el  camí  del  seu  pare  no  només  en  l’àmbit 
professional,  va ser arquitecte i  contractista 
d’obres , sinó també en el cultural, afiliant-se 8

al Reial cercle Artístic de Barcelona, l’entitat 
creada el 1881 pel foment de la cultura i d’on 
va  arribar  a  ser  Secretari  de  la  Junta  de 
Govern ; el segon fill, Alfred (1884-1922) , va 9 10

dedicar-se  a  l’advocacia  i  les  seves  idees 
polítiques el van dur a ser membre de la Lliga 
Regionalista  de  Gràcia ,  el  partit  polític 11

d’ideologia  catalanista,  conservadora  i 
monàrquica,  liderat  per  Francesc  Cambó; 
Lluís (1889-1964) , el tercer fill, var estudiar 12

enginyeria  industrial  i  es  va  dedicar  a  la  
comercialització   de  calderes  de  vapor;  del 
seu últim fill, Albert (1899-1935)  no es tenen 13

més dades que la seva mort prematura. 

 Diari Català Polítich y Literari, 7-3-1880, p.48.4

FAMILYSEARCH, Spain, Province of Barcelona, Municipal Records, 1387-1896, Barcelona, Índice de 5

matrimonios 1880-1887, matrimonios 1880. [Consulta 15 maig 2017]. Disponible en: https://familysearch.org/ark:/
61903/3:1:939Z-5J9S-KZ?i=983&wc=QZ7W-FQM%3A335015101%2C335015102%2C1586607501&cc=2015324 

 La Vanguardia, 18-1-1906, p. 16

FAMILYSEARCH, Spain, Province of Barcelona, Municipal Records, 1387-1896, Barcelona, índice de nacimientos 7

1881-1885. [Consulta 15 maig 2017]. Disponible en: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939Z-549K-TS?
i=1239&wc=QZ7W-F36%3A335015101%2C335015102%2C335367401&cc=2015324 

La Vanguardia, 3-8-1945, p. 10.

La Vanguardia, 3-8-1945, p. 10.8

 La Vanguardia, 23-2-1928, p. 9.9

FAMILY SEARCH, Spain, Province of Barcelona, Municipal Records, 1387-1896, Barcelona, índice de 10

nacimientos 1881-1885. [Consulta 15 maig 2017]. Disponible en: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939Z-5496-
SM?mode=g&i=1883&wc=QZ7W-F36%3A335015101%2C335015102%2C335367401&cc=2015324 
La Vanguardia, 29-1-1922, p. 4.

 La Vanguardia, 22-2-1918, p. 3.11

SOLO INDUSTRIA, Directorio, Aluminio, Vidrio y Pvc., Maquinaria Pascual, S.C.P.[Consulta 10 maig 2017]. 12

Disponible en: http://directorio.soloindustria.com/item/maquinaria-pascual-s-c-p/

 La Vanguardia, 8-10-35, p. 2.13

FAMILY SEARCH, Spain, Province of Barcelona, Municipal Records, 1387-1896, Barcelona, índice de nacimientos 
de varones 1899-1901. [Consulta 15 maig 2017]. Disponible en: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939Z-5H99-
Q5?mode=g&i=1358&wc=QZ7W-F3N%3A335015101%2C335015102%2C1586606001&cc=2015324
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http://directorio.soloindustria.com/item/maquinaria-pascual-s-c-p/


A part  de  l’interès  per  les  Belles  Arts,  la 
família  Pascual  Soldevila  també  era  molt 
aficionada  al  teatre  i  acostumaven  a  fer 
representacions  privades  a   la  seva  torreta 
d’estiu, situada al carrer Escorial, juntament 
amb  els  nebots  (per  part  de  l’esposa)  el 
dramaturg  Carles  Soldevila  i  el  seu  germà, 
l’historiador Ferran Soldevila . 14

 
D’alta banda, només dos dels seus quatre fills 
van  formar  una  f amí l i a  i  van  ten i r 
descendència. Carles va contraure matrimoni 
amb  Josefa  Sacrest  Dusol ,  membre  de  la 15

família  d’industrials  tèxtils  Sacrest  i  la 
Colònia Dusol del Bergadà; i Lluís ho va fer 
amb Maria  Iglesis  Puoget ,  descendent  de 16

Felipe  Iglesis,  fundador  d’una  fàbrica  de 
sederia. Finalment, Miquel Pascual i Tintorer 
va morir a Barcelona, el 28 de desembre de 
1916 a causa d’una laringitis .17

Trajectòria professional 

Miquel  Pascual  i  Tintorer  va  iniciar  el  seu 
recorregut  professional  a  Sabadell,  on  va 
treballar com a arquitecte municipal des del 
febrer de 1879 a l’agost de 1895 . En aquells 18

moments Sabadell estava experimentant una 
gran  transformació  gràcies  a  la  proliferació 
de  vapors  que  la  convertirien  en  la  ciutat 
pionera  de  la  Revolució  Industr ia l  a 
Catalunya  dins  del  sector  tèxtil  i  el  centre 
llaner  més  important  d’Espanya.  Durant  la 

segona  mitat  del  s .  XIX la  ciutat  es 
modernitza, s’instal·la l’enllumenat públic, es 
creen les primeres clavegueres i s’inaugurarà 
la primera línia de tren que la connectarà a 
Barcelona. Tots aquests factors van provocar 
que la  població es multipliqués per deu i la 
ciutat s’expandís ràpidament. 

Com  a  conseqüència  d’aquest  fet  va  urgir 
l’elaboració  d’un  pla  de  reforma  interior  i 
d’eixample,  però  la  mancança  d’un  plànol 
topogràfic dificultava la distribució de l’espai.  
L’Ajuntament  de  Sabadell  va  encarregar 
l’elaboració  del  plànol  topogràfic  de  la 19

ciutat a Miquel Pascual i Tintorer que el va 
elaborar entre 1880 i 1886, a partir del qual es  
va  promoure una convocatòria pública per a 
l’estudi  del  projecte  d’eixample  i  reforma 
interior  de  la  ciutat  de  Sabadell.  El  plànol 
topogràfic de Miguel Pascual constitueix un 
bon  exemple  de  l ’ e l e vat  g rau  de 
desenvolupament que havia experimentat la 

 Hem obtingut aquesta información a través de l’entrevista amb el Sr.  Lluís Felip Pascual,  besnét de Miquel 14

Pascual i Tintorer.

 La Vanguardia, 3-8-1945, p. 10.15

 La Vanguardia, 2-5-1951, p. 13.16

 REGISTRE CIVIL DE BARCELONA, Certificat de defunció, nº 1585.17

 ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL18

 NADAL, Francesc. (2014) La cartografia municipal de Sabadell durant la segona meitat del segle XIX (1858-1886). 19

Treballs de la Societat Catalana de Geografia, nº 77, pp. 195-201. ISSN 1133-2190 (ed. impresa); 2014-0037 (ed. digital). 
Disponible en: URL: http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG DOI: 10.2436/20.3002.01.59
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PASCUAL, Miquel, Plànol Topogràfic de Sabadell                             
(Arxiu Històric de Sabadell)



cartografia  urbana  a  la  Catalunya  del  segle 
XIX, sobretot si  es compara al  fet per dos 
dels arquitectes precedents. Per l’Ajuntament 
de  Sabadell  va  representar  un  magnífic 
instrument  per  al  planejament  i  la  gestió 
urbana  comparable  al  que  posseïen  altres 
municipis catalans i ciutats europees. 

A més de l’elaboració del  plànol topogràfic 
de Sabadell, l’arquitecte també va contribuir 
a la modernització de la ciutat amb les seves 
obres  de  caire  modernista,  tant  amb 
pro jectes  encar regat s  per  foment 
(l’Ajuntament de Sabadell i els safareigs de la 
Font Nova), com edificis religiosos (Església 
de  la  Puríssima   Concepció,  Església  de 
Nostra  Sra.  de  la  Salut,  la  capella  del 
cementeri de Sant Nicolau i les Escoles Pies) 
o privats (Torre Gorina, Casa  Brujas,  Casa 
Francesc Llonch). 

Des de 1880 Miquel Pascual i Tintorer també 
exercirà  com  a  arquitecte  municipal  de  la  
Vila  de  Gràcia ,  l lavors  un  municipi 20

independent fins a l’annexió a Barcelona l’any 
1897.  La  Vila  de  Gràcia  havia  estat  una 
població bàsicament agrària, però també una  
localitat  on  els  burgesos  de  Barcelona 
construïen  les  seves  torretes  d’estiueig. 
Tanmateix, al llarg del s. XIX,  l’establiment 
d’algunes industries tèxtils i la proliferació de 
telers  manuals  va  contribuir  a  canviar  la 
idiosincràsia  de  la  vila  per  un  caràcter 
marcadament obrer.  
 
Com  arquitecte  municipal  de  la  Vila  de  
Gràcia,  Pascual  i  Tintorer  va  tenir  com  a 
del ineant  al  mestre  d’obres  Francesc 
Berenguer i Mestres (ajudant assidu d’Antoni 
Gaudí)  i  amb qui va col·laborar en diversos 
projectes (p. ex. el Mercat de la Llibertat, del 
qua l  Pascual  i  Tintorer  va  d issenyar 

l ’estructura  i  Berenguer  i  Mestres  la 
decoració).  D’altra  banda,  com  Mestres   i 
Berenguer  no  tenia  el  títol  d’arquitecte, 
Pascual  i  Tintorer  signava  molts  del  seus 
projectes, com és el cas del Santuari de Sant 
Josep  de  la  Muntanya,  fet  que  sovint  a 
provocat confusió a l’hora d’atribuir l’autoria 
d’alguna construcció. 

Entre  els  projectes  que   l’ajuntament  de 
Gràcia  va  encarregar  a  l’arquitecte,  cal 
destacar  la  confecció  del  “Plano general  de 
alineaciones  de  la  Villa  de   Gracia”,  que 
Pascual i Tintorer va lliurar el juny de 1889, i 
posteriorment, al març de 1895, el “Proyecto 
de urbanización de las vías que comprenden 
el  Ensanche” que va haver  de desenvolupar 
en aplicació de la Llei del 26 de juliol de 1892 

 AMCB, Expediente Personal de Miquel Pascual i Tintorer, Ayuntamiento de la Villa de Gracia, 1880, Negociado 20

de Gobernanción, nº 455.
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PASCUAL,  Miquel,  Plano general  de  alineaciones 
de la Villa de Gracia (AMCB)

PASCUAL, Miquel, Proyecto de urbanización de las 
vías que comprenden el ensanche (ICGC)



relativa al eixamples de Madrid i Barcelona . 21

D’altra banda,  l’ajuntament va encarregar la 
const r ucc ió  d ’una  xar xa  genera l  de 
clavegueram  a  l’arquitecte  i  enginyer  de 
camins  Pere  Garcia  Faria,  pel  qual  tant  ell 
com Pascual i Tintorer, que l’havia presentat 
a concurs, van rebre sendes medalles d’or.  A 22

part  d’aquest  projectes,  les  altres  obres 
l’arquitecte va fer a Gràcia van ser de menor 
ma gni tud ,  però  d ins  d ’una  e s tè t ica 
marcadament modernista pròpia del moment 
(Pont de la Plaça Mons, Casa Barnolas, Casa 
Barnolas I). 

A partir  de 1897,  quan la  Vila  de Gràcia  és 
agregada definitivament a la Ciutat Comtal, 
Miquel Pascual i Tintorer passa a formar part 
de l’Ajuntament de Barcelona amb el càrrec 
de “Jefe de la sección de la oficina facultativa 
de Edificaciones y Ornato”  fins el febrer de 
1907 quan és nomenat “Jefe de la División 2ª 
de Urbanización y Obras” i posteriorment, a 
l’octubre del mateix any, “Jefe de la Sección 1ª 
de  Urbanización  y  Obras” .  Al  llarg  del  s. 23

XIX Barcelona  va  experimentar  una  gran 
transformació  i  higienització,  fruit  de  la 
revitalització  econòmica  i  el  creixement 
demogràfic,    que  va  tenir  com  a  punt 
culminant l’enderrocament de les muralles i 
l’expansió  de  la  ciutat  seguint  el  projecte 
elaborat per Cerdà. A partir de l’obertura de 
la  Via  Laietana,  l’Eixample  de  Barcelona,  i  
especialment  la  denominada  dreta  de 
l’Eixample,  es  va  convertir  en  la  zona  on 
s’establiren  els  principals  empresaris  tèxtils 
de  la  burgesia  catalana.  És  justament  en 
aquesta  àrea  on  es  troben  els  edificis  que 
Pascual  i  Tintorer  va  dissenyar  en  aquest 

període per encàrrec de Bartomeu Recolons, 
Francesc  Burès  i  Concepció  Regordosa 
(esposa  de  Tomàs  Recolons  i  cunyada  de 
Francesc Burès),   tots  tres vinculats  amb la 
industria del tèxtil.

A més de la seva activitat com a arquitecte, 
Pascual  i  iTintorer  també  enriquia  els  seus 
cone ixements  a s s i s t int  a  d i fe rents 
esdeveniments  com  el  “Segundo  Congreso 
nacional de arquitectes” celebrat a Barcelona  
amb  ocasió  de  l’Exposició  Universal  de 
1888 .24

 NADAL,  Francesc, “La cartografia municipal de Gràcia, 1850-1897”, en GRAU, Ramón, i, MONTANER, Carme 21

(cord.) Segones Jornades de història de la cartografia de Barcelona: Resum de les ponències 17 i 18 d ’octubre de 2012. (PDF).

 La Vanguardia, 27-6-1887, p. 4.22

 AMCB, Expediente personal de Miquel Pascual i Tintorer. 23

 Revista de la Sociedad Central de Arquitectos, Madrid, mayo de 1888, p. 71. (PDF).24
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Obres  

Obres a Sabadell 

Miquel  Pascual  i  Tintorer  va  tenir  una 
activitat  laboral  molt  productiva  durant  el 
període  que  va  estar  com  a  funcionari  de 
l’Ajuntament de Sabadell. Les seves obres es 
poden catalogar com a obra privada, foment, 
obra  religiosa  i  projecte  urbanístic,  de  les 
quals  descriurem  detalladament  obra  per 
obra seguint les característiques específiques 
de  les  fitxes  tècniques  proporcionades  pel 
propi ajuntament. 

Torre Gorina (1835)

La Torre Gorina és considerat com a edifici 
d’estil  eclèctic,  situada a la  Rambla,  nº 247, 
l’obra  es  promoguda per  l’industrial   tèxtil 
sabadellenc  Josep  Gorina  Pujol  fill  de  Joan 
Gorina Morató, dedicat al tèxtil des de 1835. 
La Torre Gorina és símbol de la puixança que 
es produeix a la dècada dels 80 a Sabadell a 
conseqüència de la febre d’or,  que afavorirà 
als  industrials  tèxtils.  La  Torre  Gorina  està 
formada per planta baixa, primer pis i golfes 
a la part central. En destaca el complex joc de 
les  cobertes,  diferenciant  volums  coberts  a 
dues  i  a  quatre  a igües ,  de l  les  quals 
sobresurten  unes  treballades  xemeneies  de 
maó  vist.  Façanes  amb  un  acabat  d’estuc 
imitant el maó vist que contrasta fortament 
amb les arestes on l’estuc imita als carreus de 
pedra  i  amb  els  emmarcaments  de  les 
obertures.  Les  façanes  presenten  elements 
premodernistes amb motius florals. Es tracta 
d’un edifici exempt voltat per un ampli jardí 
de frondosa vegetació on hi ha un mobiliari 
amb coves i estalactites artificials.25

 ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL [Consulta maig 2017]. Disponible en: http://sabadell.net/Fitxes/25

FitxesPepps/pagines/022-A.htm 
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Torre Gorina (Arxiu Històric Sabadell)

PASCUAL, Miquel. Plànol Torre Gorina (Arxiu 
Històric Sabadell)

http://sabadell.net/Fitxes/FitxesPepps/pagines/022-A.htm


Casa Brujas (1888-1912) 

La  casa  Brujas,  situada  al  Carrer  de  la 
Creueta,  n  97  inicia  la  seva  construcció  el 
1888  y  finalitza  el  1912.  La  va  fer  construir 
com  habitatge  particular  l’industrial  tèxtil 
Mateu Brujas  i  Romeu.  La façana principal 
està  composada  simètricament,  amb  les 
obertures  adovellat  i  emmarcades  per  unes 
pilastres que sostenen un petit entaulament 
col·locat  sobre  les  llindes,  excepte  les  dues 
finestres de la planta baixa que també tenen 
entaulament però aquest està sostingut pels 
mateixos  brancals.  Les  façanes  posterior  i 
lateral  segueixen  el  mateix  llenguatge.  La 
façana  principal,  de  planta  baixa  i  pis,  es 
composa  a  partir  de  tres  eixos  verticals 
marcats per les obertures, l’eix central marcat 
per la porta d’accés i un balcó que sobresurt 
més  que  els  dels  laterals.  Com a  elements 
remarcables es veu el treball de la pedra en el 
marc  d’una  composició  molt  mesurada. 
Rajoles policromades del cancell, utilitzant la 
tècnica de trepa, i  decorades amb elements 
d’influència mudèjar. 26

Casa  Francisco  Llonch  (Casal  Duran) 
(1897) 

El  Casa l  Duran  està  s i tuat  a l  carrer 
Cer vantes ,  5 5 -57.  Aquest  ed i f ic i  fou 
encarregat  per  Francesc  Llonch  al  1897.  La 
façana  principal,  de  composició  asimètrica, 
destaca per la cornisa superior sostinguda per 
uns potents permòdols, els quals prenen una 
entitat  quasi  escultòrica,  donant  ritme  i 
volum a la façana, decoració utilitzant el coup 
de  fouet.  També  es  caracteritza  per  les 
obertures  d’estil  modernista  i  la  gran 
balconada sostinguda per permòdols i treball 
de forja de la barana del balcó i de les reixes 
que  protegeixen  les  finestres  de  la  planta 
baixa.27
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Església  de  la  Puríssima  Concepció 
(1879) 

La parròquia de Santa Maria de la Puríssima 
Concepció  s’erigeix  canònicament  al  1867, 
instal·lant-se  provisionalment  en  la  Capella 
de la  Casa de la  Caritat,  ubicada en el  lloc 
que  ara  ocupa  la  Plaça  Marcet.  Un  any 
després  de  la  canonització  el  Bisbe  de 
Barcelona  traspassa  el  tresor  de  l’antiga 
parròquia  de Sant  Pau de Riusec a  la  nova 
Puríssima.  

La  nova  seu  de  la  parròquia  ubicada  a  Via 
Massagué  nº19,  fou  dissenyada  per  Miquel 
Pascual  i  Tintorer,  l’inici  de  la  construcció 
data  de  1879,  sis  anys  més  tard  té  lloc  la 
benedicció de l’església al 1885. El campanar 
del  mateix  arquitecte,  comença  la  seva 
construcció el 1892 i s’inaugura el 1893.

La façana principal de l’església es composa 
de tres cossos verticals. Els laterals, d’alçada i 
amplada inferior n’emmarquen el cos central. 
A aquest  s’hi  troba  la  portalada  d’accés 
principal formada per arc de mig punt i cor 

superior,  ressaltat  per  l’imposta  i  rosetó 
emmarcat  per  a rc  de  mig  punt  amb 
columnes.  Les  façanes  es  troben  acabades 
revestides i pintades, amb treballs de relleu a 
l e s  cantonades  i  a l s  emmarcaments 
d’obertures.  L’església  compta  amb  planta 
basilical  d’una  sola  nau  coberta  amb  volta 
d’aresta, absis semicircular i capelles entre els 
contraforts. El campanar es troba composat 
exteriorment  per  basament  de  planta 
rectangular,  seguida  de  planta  octogonal  al 
pis  on  s’hi  troben  les  campanes  i  planta 
circular  al  pis  superior.  El  conjunt es  troba 
coronat  per  una  cúpula  recoberta  d’escates 
de ceràmica vidriada.28

Església  de  Nostra  Sra.  de  la  Salut 
(1880) 

Santuari de la Mare de Déu de la Salut, situat 
a la Carretera de Molins de Rei a Caldes de 
Montbui,  km.  24.  Al  1872  es  decideix 
enderrocar  la  vella  ermita  i  construir  el 
santuari. El primer edifici iniciat al 1876 per 
Carles Gauran es va esfondrar i les obres de 
nou  van  ser  represes  l’any  1880  pel  nou 
arquitecte  municipal  Miquel  Pascual  i 
Tintorer,  sent  inaugurat  l’any  1882.  El 
campanar és de construcció posterior bastit 
per Juli  Batllevell.  Conjunt eclesiàstic aïllat, 
integrat  per  església  i  campanar.  La  façana 
principal  de  l’església  a  l’oest  de  la  nau 
principal,  es  composa  per  tres  cossos 
verticals. Els laterals on es troben les capelles 
d’amplada  més  reduïda  emmarquen  el 
central,  on  es  troba  la  portalada  principal 
formada per arquivolta, llinda i timpà, sobre 
el que s’hi troba una obertura amb arc de mig 
punt i traceria. Les façanes laterals tenen un 
ritme marcat pels contraforts amb obertures 
d’arc de mig punt. A la façana sud s’hi troba 
l’accés secundari, obert per arc de mig punt i 
escalinata,  amb  ressalt  al  coronament.  El 
conjunt destaca pel coronament general amb 
bandes  llombardes  que  recorren  tot  el 
per ímetre .  E l  campanar   de  p lanta 
octogonal coronat per coberta cònica, ubicat 
sobre  e l  c reuer  de  l ’ e sg lés ia .  d ’es t i l 
modernista,  combina  l’obra  vista  amb  el 
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paredat  i  està  acabat  amb  un  pinacle  de 
ceràmica vidriada. Davant de l’accés hi ha un 
atri sostingut per columnes. L’església compta 
amb  una  sola  nau  de  quatre  crugies  amb 
transsepte, absis poligonal i capelles laterals. 
La nau central lleugerament més elevada, es 
cobreix per volta de canó amb arcs torals.29

Capella  del  cementiri  de  Sant  Nicolau 
(1887) 

La capella del cementiri de Sant Nicolau està 
ubicada  a  la  carretera  de  Sant  Nicolau  de 
Granollers km. 0,15 Inicia la seva construcció 
en 1887 per ser consagrada al 1893. La capella 
compta amb quatre façanes, tres de les quals 
són iguals, ubicant-se a cadascuna d’ella una 
portalada  d’accés  amb  escalinata.  De 
composició  i  ritme  clarament  simètric,  es 
troben estructurades  per  un  basament,  una 
part  central  i  un  coronament  superior, 
ressaltades  aquestes  tres  parts  per  la  línia 
d’imposta. La quarta façana i  els paraments 
exter iors  de  la  creu  grega  segueixen 
igualment  aquesta  estructura,  però  menys 
treballades i amb una major proporció de ple. 
Les  façanes  es  troben  acabades  estucades, 
amb  pedra  artificial  a  les  cantonades,  al 
coronament i als emmarcaments d’obertures. 
La  coberta  de  la  capella  a  dues  vessants  a 
cadascun dels braços de la creu, amb ressalt 

de  cúpula  a  la  intersecció  dels  eixos,  sobre 
tambor  amb  òculs  cruciformes.  Portalades 
d’accés i obertura de la planta primera amb 
emmarcaments  de  pedra  i  l lindes  amb 
símbols  relacionats  amb  la  iconografia 
funerària. Coronament superior, amb graonat 
seguit  la  pendent  de  la  coberta,  emmarcat 
per dos elements petris. Combinació de fusta 
i ferro forjat a les portes d’accés. La cúpula es 
troba  revestida  per  peces  de  ceràmica 
vidriada en forma d’escates.

Safareigs de la Font Nova (1892) 

Els safareigs de la Font Nova al carrer de les 
Paus, 36, daten de l’any 1833, però l’edifici que 
actualment  es  coneix  va  ser  dissenyat  l’any 
1892  per  Miquel  Pascual  Tintorer.  L’edifici 
consta de planta rectangular amb façanes al 
carrer de la Font Nova i al Carrer de les Paus. 
L’obra és de maó vist amb una franja ceràmica 
situada al  llarg del  basament dels  finestrals. 
La  coberta  és  a  una  sola  vessant,  cosa  que 
permet recollir l’aigua de la pluja i aprofitar-la 
per omplir els safareigs. A l’interior hi ha dos 
g ran  receptac les  o  safa re igs .  E l  seu 
funcionament ens parla de la forma de vida 
sobre tot de les dones al segle XIX i principis 
del XX, fins que es va donar lloc a l’arribada 
de l’aigua corrent a les cases.  L’obra s’inicia 
degut a les queixes de les dones que realitzen 
les tasques de rentat als safareigs de la falta 
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de protecció davant la pluja y el sol,  és per 
això que l’ajuntament inicia el concurs públic 
per la construcció dels murs de protecció.30

Ajuntament  de  Sabadell  (remodelació 
1885) 

El col·legi dels Escolapis havia estat dissenyat 
per  l’arquitecte  Carles  Gaurán.  Després  de 
ser adquirit per l’Ajuntament de Sabadell el 
1885  s’encarregà  a  l’arquitecte  municipal 
Miquel Pascual i Tintorer la seva remodelació 
per tal d’adaptar-lo a la seva nova funció. Així 
a  l’exterior  es  va  redissenyar  la  façana  al 
davant de la plaça Sant Roc i els laterals, però 
no es va tocar la façana posterior que donava 
a un pati interior a l’actual plaça del doctor 
Robert. A l’interior es va construir el despatx 
de l’alcalde i el Saló de Plens. La remodelació 
posterior realitzada a inicis del segle XX va 
conservar  els  laterals  i  la  façana de Pascual 
Tintorer.31

Col·legi Escolapis (1885) 

Els pares Escolapis  varen arribar a  Sabadell 
l ’ any  1815  c r idats  per  l ’A juntament , 
convertint  el  casal  dels  Meca  en  escola.  El 
1872  edificaren un col·legi  que fou comprat 
per  l ’A juntament  l ’ any  1882  per  t a l 
d’instal·lar-s’hi.  El pares Escolapis edificaren 
un nou col·legi que s’inaugurà l’abril de 1885 al 
carrer de l’Escola Pia nº 2 de Sabadell.

Escola  d’estil  neoromànic  de  planta  baixa  i 
dos  pisos  estructurada  entorn a  un pati  de 
manera que la seva planta dibuixa una U. La 
façana  principal  té  un  cos  central  més 
avançat per on s’efectua l’entrada al recinte i 
dos cossos laterals d’igual dimensions. El cos 
central  segueix  el  mateix  ritme  d’obertures 
que els laterals, però es diferencia d’aquests 
per estar avançat respecte al pla de façana. A 
la planta primera trobem obertures amb arcs 
de  mig  punt,  cada  una  formada  per  dues 
finestres  de  perfil  rectangular  donat  que  la 
corda de l’arc s’ha convertit en una llinda, i hi 
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ha una columneta a mode de mainell quedant 
dues finestres de perfil rectangular. A la zona 
de la volta de l’arc, massissa hi trobem relleus 
i inscripcions en llatí. Sobre l’arc de mig punt 
trobem el  perfil  d’un arc,  apuntat sostingut 
per  mènsules.  Les  finestres  del  segon  pis 
estan  fetes  mitjançant  arcs  rebaixats. 
D’aquesta  façana  principal  en  surten  dos 
cossos perpendiculars al pla de façana amb el 
mateix  ritme  d’obertures  tot  i  que  les 
obertures  amb  arc  de  mig  put  no  es 
transformen  en  dues  finestres  sinó  que 
mantenen  la  forma  de  l’arc.  També  les 
mènsules  que  sostenen  la  cornisa  són 
diferents  de  les  del  cos  central.  Separació 
exterior  de  les  diferents  plantes  a  través 
d’una línia d’imposta que en l’última planta 
sobrevola més que les altres.
 

Obres a Gràcia 
Mercat  de  Llibertat  (1888-1893)  –  Bé 
cultural d’interès local 
Situat a la plaça de la Llibertat (Gràcia),  en 
un emplaçament que terratinent Marc Olives 
va cedir als pagesos al 1831 per que venguessin 
els seus productes. Rep el seu nom en al·lusió 
a l’aixecament anticlerical de 1836. 
Miquel  Pascual  i  Tintorer  va  dissenyar 
l’estructura i Francesc Berenguer i Mestres la 
decoració. Segueix la tradició modernista del 
moment.  Està constituït  per una estructura 
metàl·lica i murs de maó vist sobre sòcol de  
pedra .  És  una  constr ucció  de  planta 
rectangular amb tres naus: una principal, més 
alta  i  ampla,  i  dues  laterals  simètriques, 
cobertes amb teulades a dues aigües fetes  de 
peces de ceràmica vidriada. Les dues façanes 
principals  s’organitzen  formant  frontons 
triangulars  i  estan  decorades  amb  una 
ornamentació a base de pedra i  ferro forjat 
on  destaquen els  entrelligaments  de  corbes 
pròpies de Berenguer i  especialment l’escut 
de la vila de Gràcia amb tres lliris. L’any 2009 
s’efectua  una  de  les  remodelacions  més 
importants i profundes de la seva història.32

 BARCELONA MODERNISTA Y SINGULAR, Gràcia, Mercat dela libertat. [Consulta maig 2017].  Disponible 32

en: https://sites.google.com/site/barcelonamodernistaisingular/grcia/mercat-de-la-llibertat 

LA MEVA BARCELONA,  Estima-la, Les 10 Barcelones, El Mercat de la Llibertat. [Consulta maig 2017). 
Disponible en: http://lameva.barcelona.cat/ca/estima-la/les-10-barcelones/atractius/el-mercat-de-la-
llibertat_92086009773.html 

CERCADOR PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. Cerca per text, Mercat de la llibertat. [Consulta maig de 
2017].Disponible en: http://w123.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?
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Pont de la Plaça Mons (1908-1909)
Es va  construir  com a  connexió transversal 
entre l’avinguda de la República Argentina i 
la  plaça  de  Mons  (Gràcia),  creant  un  eix 
perpendicular sobre el camí antic a Horta. Es 
tracta d’un pont d’estil modernista, amb una 
longitud de 26 m. i una  amplada de  12 m. 
Està constituït a base de paredat irregular i 
maó vist en les façanes que configuren l’arc i 
on hi trobem com element decoratiu l’escut 
de Barcelona amb la data de 1909. Destaca la 
barana  formada  per  filades  intercalades 
d’arquets de maó ceràmic conformant.33

Ca s a  Jos e p  B a r n o l a s  (1 9 0 5)  –  B é 
d’interès urbanístic 
Torreta  modernista  situada  al   Carrer 
Camèlies, 40 (Gràcia). És un edifici de planta  
rectangular i està constituït per planta, pis i 
terrat transitable. Destaquen la gran orla de 
formes corbes i detalls florals que emmarca el 
perímetre  superior  de  la  façana,  i  que  es 
repeteix amb formes similars en els marcs de 
les finestres i  la  porta principal;  la  reixa de 

ferro forjat, de línies ondulades i acabada en 
roses metàl·liques, situada davant de la  porta 
principal; i les figures d’un mico i un gos que 
flanquegen un escut en la part superior de la 
porta  d’accés.  Actualment  la   finca  està 
restaurada  i  s’ha  fet  una  remunta  de  tres 
plantes enretirada de la línia de  la façana.34

Casa Josep Barnolas I (1910)
Edifici  plurifamiliar  situat  al  Carrer  Josep 
Torres,  23  en  la  Vila  de  Gràcia.  És  una 
construcció  de  planta  baixa  i  tres  pisos. 
Destaquen els esgrafiats verdosos de la façana 
i  les  baranes de ferro forjat  decorades amb 
elements vegetals.35

MUHBA.  [Consulta maig 2017].Disponible en:  http://museuhistoria.bcn.cat/sites/default/files/33

GHU_Balconada_0.pdf 

BCNROC BARCELONA [Consulta maig 2017]. Disponible en: http://hdl.handle.net/11703/70962 

 CERCADOR PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. Cerca per text, Casa Barnolas. [Consulta maig 2017]. 34

Disponible en: http://w123.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?
id.districte=06&reqCode=inspect&id.identificador=2543& 

 POBLES DE CATALULNYA,  Barcelonès, Barcelona-Vila de Gràcia Sud, Casa Josep Barnoles. [Consulta maig 35

2017]. Disponible en: http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=4128 

BCNROC BARCELONA. [Consulta marig 2017]. Disponible en: http://hdl.handle.net/11703/71032 
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Obres a Barcelona 
Casa Burés (1900-1905)  –  Bé d’interès 
local 
Finca  moder n i s ta  amb  in f luènc ies 
neogòtiques  i  germàniques,  construïda  per 
Miquel  Pascual  i  Tintorer  en  col·laboració 
amb Francesc  Berenguer  i  Mestres.  Va  ser 
encarregada  per  l’industrial  tèxtil  Francesc 
Burés i  Borràs. Està ubicada a la cantonada 
dels carrers Ausiàs March i Girona, a la dreta 
de  l’Eixample  de  Barcelona.  La  façana  es 
caracteritza  principalment per  la  torreta  de 
base  circular  que  ocupa  un  dels  vèrtex  del 
xamfrà,  mentre  que  en  l’altre  s’erigeix  un 
coronament  similar  a  la  de  la  Casa  Roger, 
obra d’Enric Sagnier, situada a la cantonada 
del davant. Altres elements destacats són:  els 
carreus sense polir, el ràfec de la  coberta, els 
ferros  dels  balcons  i  l’ornamentació  de 
formes corbes, especialment la de la barana 
correguda del principal, les dues tribunes i els 
emmarcaments  dels  balcons.  La  casa  Burés 
disposava d’una entrada per vehicles situada 
en el  vestíbul  d’accés  decorat  amb capitells 
de  representacions  animals  i  cobert  d’una 
claraboia  pentagonal  de  vitralls  multicolors. 
L'any  2007  l’Ajuntament  de  Barcelona  va 
comprar  la  Casa  Burés.  Posteriorment,  el 
desembre del  2009,  va  ser  adquirida  per  la 
Generalitat  de  Catalunya,  i,  finalment,  per 
l’empresa  Trinder  Promociones  i  pel  fons 
britànic  Europa  Capital  Partners  per 
construir pisos de luxe.36

Casa Concepció Regordosa (1896) 
Edifici modernista encarregat per Concepció 
Regordosa i  Soldevila,  esposa de l’industrial 
tèxtil  Tomàs Recolons.  Està situat  al  carrer 
Bailèn,  11,  en  la  zona  de  l’Eixample  dret, 
concretament en la mateixa illa  que la casa 
del  seu  cunyat,  l’industrial  Francesc  Burés 
(Casa  Burés).   Destaca  l’ornamentació  de 
pedra  amb motius  florals  dels  capitells,  les 
mènsules i la barana correguda del principal. 
Va  ser  reformada  per  Eduard  Mercader  i 
Secanella en 1902).37
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Casa Bartomeu Recolons (1891) 
Finca modernista encarregada l’any 1891 per 
l’industrial cotoner Bartomeu Recolons. Està 
situada  al  Carrer  Girona,1,  cantonada  amb 
Ronda  de  Sant  Pere  39  (Eixample  dret). 
D’estil  més  auster,  destaca  la  decoració  de 
ferro forjat en les baranes i la tribuna,  així 
com l’ornamentació floral dels frisos i el marc 
de l’entrada principal i el coronament de les 
cantonades.38

Conclusió 
A través de les dades que  hem trobat en la 
nostra  recerca  hem  pogut  concloure  en 
primer lloc que la vocació de Miquel Pascual 
i  Tintorer  per  la  arquitectura  podia  haver 
estat influïda per la professió del seu pare que 
ja  treballava  en  d’àmbit  de  construcció 
d’habitatges.  En  segon  terme hem vist  que 
tant pels estudis com per les seves aficions va 
estar  en  contacte  amb  els  artistes  més 
prominents  del  moment  i  amb  l’elit  de  la 
burgesia catalana, a més a més, a través de la 
seva  professió  i  molt  especialment  del 
matrimoni dels seus fills l’arquitecte també va 
establir  relacions  amb  els  industrials  del 

tèxtil  tant  importants  per  l ’economia 
catalana.  D’altra  banda,  les  seva  afició  al 
teatre  i  a  les  arts,  i  el  seu  estil  de  vida 
(l’estiueig a la torreta de Gràcia)  són propis 
de  la  burgesia  del  moment.  Finalment,  en 
referència a la seva professió cal destacar per 
una  banda  les  seves  obres  de  caràcter 
clarament modernista dins de l’estil eclèctic 
propi de Catalunya, tant pels material (ferro, 
maons,  pedra,  vitralls)  com per  les  formes 
(coup de fuet, elements vegetals, referències a 
l’arquitectura medieval entre altres), si bé les 
formes  més  exuberants  les  trobem  en  els 
edificis  més  tardans  i  en  els  que  va  fer  en 
col·laboració de Francesc Berenguer, mentre 
que  les obres dels primers temps pressenten 
línies  més  rectes  i  formes  més  austeres; 
d’altra banda veiem que  la seva obra es troba 
repartida entre la Vila de Gràcia, Barcelona i 
especialment Sabadell,  l’únic municipi en el 
qual també va dissenyar obra religiosa; i per 
acabar,  volem remarcar  la  importància  dels 
plànols topogràfics que va fer per Sabadell i 
per Gràcia.
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