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La personalitat de Francesc Folguera i Grassi, estd relacionada amb
Mollet del Valles, iper aixd, degut a 6sser un arquitecle d'una enorme
vilua, creiem que ds oporti que surti dintre d'aquests temes editats per
Sala Fiveller.
Va neixer a Barcelona l'any l89l i cursi cls cstudis d'Arquitectura.
obtenint el titol l'anv 1917. Va morir a Barcelona I'anv 1960.

Perfil professional

El mateix any d'acabar els estudis guanyd el concurs de I'Ajuntament de Barcelona per col.laborar a les Ensenyances Tdcniques de la
Comissi6 de Cultura del propi Ajuntament, i va ser I'autor del Pla de
Reorganitzaci6 de l'Escola Municipal d'Arts i Oficis, I'any 1919.
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Va dimitir d aquest carrec per poder-se Jedicar plenament a l'e\ercici liberal de la seva professi6, i durant tots els anys de treball no va
descuidar mai la formaci6 tdcnica, ni els treballs d'investigacid, com
cns ho demostren tot un seguit d'articles, conferdncies i llibres publicats. Nomds com a informaci6, detallem els segiients;
Editorial
Canosa 1929 - 305 pAgines.
Gaudi".
"Antoni
"Urbanismo para todos'. Col.lcgi d'Arquitecles de Caralunya i
Balears. 104 pdgines.
sobre cilcul d'estabilitat". Total,400 pdgines aproxima"Articles
damenl.
<Articles sobre temes urbanfstics>. Total,35 pigines aproximadamentpdgines aproxi"Articles d'Arquitectura d'habitatges,. Total, 120
madament.
general>. Total, 105 pdgines aproximada"Articles de divulgaci6
ment.
Conferdncies vdries sobre temes monografics.
Com veiem, disposava de grans coneixements matematics i de calcul, que utilitzava en els seus projectes, i aportava solucions agosarades en una dpoca en que la penfria dels matefials constructius era evident; tamb€ ho demostra el fet d'haver renunciat prdcticament a una
cbtedra d'estabilitat de les construccions a Madrid. per motius familiar\
I professionals.

Arquitectura d'habitatges
L'edificaci<i mes important dintre d'aquest ambit. es el Casal de
Sant Jordi de Barcelona, en la cruilla de la Via Laietana i carrer Casp
(1928-1932).

Edifici innovador, tant per I'estil nouccntista i pre-racionalista com
per la simplicitat de linies de faEana, amb unes escultures sdbries de
Sant Jordi i uns baixos relleus d'en Rebull. Va 6sser tamb€, potscr, cl
primer edifici que aglutine diferents plantes per diversos usos, aixi com
uns jardins exteriors en les terrasses superior i inferiorGermana pctita d'aquesta construccid fou la casa d'En Llord, a
Collsacabra, tamb€ molt reixida. Altres projectes foren vivendes per a
mestres a Caldes de Montbui, cases per r trebrlladors -Azucarera la
Baeza-,
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diverses vivcndes unifamiliars.

Arquitectura civil
S6n viries les obres realitzades amb caracter civil o urbanistic. No
obstant, entre totes destaca
Poble Espanyol de Montjuic", per
"El
encirrec del ComitC de I'Exposici6 de Barcelona de I'any 1927. per
poder realitzar aquest projecte va viatjar ampliament per documentarse, obtenint un resultat brillant, tant pel seu urbanisme global com per
la reproduccid sincera de les edificacions amb un rigords valor documental.
Segueix en importdncia el Teatre-Circ Olimpia de Barcelona (19211923), malauradament enderrocat despr€s de la guerra civil. Construit
a la Ronda de Sant Pau, cantonada carrer Aldana, amb capacitat per
6.000 persones, requeria un estudi de les faEanes renaixentistes iplantejava el problerna estructural de la cripula que cobria la part central
de la sala, d'uns 38 metres de didmetre.
En projectes al vollant de l'aspecte urbanistic. desraca la Urbanitzaci6 de S'Agar6, i en d'ella el Camf de Ronda (1935). De les obres
que va projectar en aquesta urbanitzaci<i, foren les m6s representatives
<(L'Hostal La Gavina> i els pdrtics de la finca
Blanca", les quals
"Senya
donen un caricter d'arquitectura mediterrania, perfecta i harmoniosa
de forma, perd de fort cardcter.
Altres edificacions foren les Bodegues Cooperatives de Marsi,
Guiamets i Terrassa.

Arquitectura religiosa
Va €sser, sens dubte, l'aspecte mds important de la seva trajectdria
professional com arquitecte, ja que a la seva formaci6 tacnica i
intel.lectual, s'unia I'home profundament cristii, el seu rigor6s criteri
litfrgic i una entrega al treball, en bona part de manera altruista. Aixo
ha fet que el conjunt d'aquests projectes hagin estat obres arquitectdnrcament cabdals.
Potser hauriem de citar, en primer lloc, tota I'arquitectura que
durant molts anys va projectar i dirigir a Montserrat. Va rebre l,encirrec, aproximadarnent acabada la Guerra Civil, del projecte de la nova
fagana del Monestir (Fotografia n.. 2), en la qual domina la Torre de
I'Abat on estan ubicades les dependdncies prdpies del govern del
Monestir, i les tres balconades, que donen a una sala d'actes, a altres
sales i a dependEncies de recepci6. Les tres balconades adornades amb
baixos relleus de l'escultor Joan Rebull.
Segueix la remodelacid de les tres places d'acc6s al Monestir, amb
els arcs laterals, fanals, escales, amb escultures de Claudi Rius. Fran65
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Enric Monio, Joaquim Ros i Frederic Mards; la sagristia, nova des de 19,16, de voltes de llunetes. iun petit absis final, decorat amb pintures de Josep Obiols i marqueteria en els recobriments
dels murs p o f t e s
Un any despr6s es realitza el nou Tron de la Verge. junt amb les
petitcs escales d'acc€s:1ot un trcball dc gran pulcritud de projecte,
amb pinturcs al fresc de Josep Obiols; treballs admirats encara avui per
molts arquitcctes estrangers.
D'altres obres pcrimetrals al Monestir foren, en certa manera, el
paviment de marbre del Claustre Abat Argerich (1952). el nou Via
Crucis Monumental ( 1954). Ir reforma de les laeanes de l'Hotel Cisneros i les Cel.les Abat Marcet. fltimes en construir-se.
E s en conjunt una arquitectura quc molts entesos deflneixen com
netament mediterrirnia , cn un perfecte equilibri entre la forma i l'esperit, i una visi6 en el seu conjunt de la imatgc d'home rcligids que transmct a tota la seva obra
Segueixen esglesies com la de Sant E\lcve de Parr.'ts ( la47). d'estil
romdnic. d'una sola nau de carreu a I'cxtcrior i, a I'interior, tres. amb
cesc Juventeny,
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volre\ soslingudcs per pila\lrc{. amh 22 capirclls historiats per divcrse.
escultures de Frederic Mares. El campanar td tres cossos amb arcs
Ilombards. i es conserva I'antic absis romdnic.
La faEana de I'esgldsia de Sant Sadurni d'Anoia, de sabor renaixentista i de dtme florenti, constitueix una fita arquitectdnica notable.
L'esgl6sia de S'Agar6 i la seva rdplica a I'Habana (Cuba) tenen la grdcia del nostre barroc mariner, clar i aeri. D'altres esgl6sies projectades
foren la de Sant Antoni de Vilamajor, Roda de Ter, PremiiL de Mar,
Martorell, Santuari de la Verge de la Salut de Sabadell, Cervera.
Sallent i diversos treballs a Sanla Anna de Barcelona.
Deixem per I'fltim lloc l'Esgldsia de Sant VicenE de Mollet tlel
Yallds, (Fotografia 1) per les vinculacions naturals que els molletans
tenim amb ella. Fou projectada i construida nova, aprofitant l'espai
lliure existent, i acomodant-se als carrers perimetrals del nou urbanisme i al campanar, que va ser 1'fnic lestimoni que va quedar de I'Esglesia gdtica antiga.
Es va comengar I'any 1936, i es va inaugurar el 14 d'abril de 1941,
iuntament arnb el cauEament icoberta del Torrent Caganell. De tipus
basilical, 1'obra 6s de ma6 massis, i els acabats provisionals dels extefiors, arrebossats. Consta de tres naus, la central de 13 metres
d'amplada, les laterals de 3 metres, sostingudes per uns pilars octogonals. El projecte inicial, en la part interior. era fer un artesonat pla que
sostinguds la teulada de I'esgl€sia, perd la ldgica penfria de materials
de ferro va modificar el projecte i es va haver de rec6rrer als arcs de
mig punt. Aquesta soluci6 va originar tota una problemdtica de dilatacions i contraccions, que es va poder resoldre partint els arcs en els tergos i fent-los aguantar per un mecanisme d'estructura metdl.lica en
moviment sobre l'artesonat. Aquesta solucio. agosarada en aquells
temps, es va poder resoldre grdLcies als grans coneixements de cdlcul de
que disposava el Sr. Folguera (Fotografies n."' 3, 4 i 5).
L'absis €s quadrat. amb volta de llunetes. A cada costat hi ha uns
grans ulls de bou amb unes vidrieres del pintor i escultor Jaume Busquets. L'Altar Major, sota d'un baldaqui o cimbori de traga clissica,
€s decorat tambd per Jaume Busquets aixi com tambe la imatge de
Sant VicenE.
El frontis de l'arc triomfal esti decorat amb mosaic romd pel taller
Egara, de Terassa; els rosetons i finestres dels laterals de la nau, que
hi donen una llum pedecta, porten uns vitralls realitzats per Pere
Cdnoves. dels tallers Oriach de Barcelona.
Les capelles laterals corresponents al Santissim i confessionari,
tenen pintures murals de I'esmentat Busquets ide Francesc Vidal
Gomi. La capella de la Sagrada Familia feta per l'Escola Professional
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Salesiana de Barcelona, la de Sant Francesc dissenyat pel mateix Folguera amb una imatge feta per Josep Campanyd i la de la Mare de D6u
dels Angels, obra de l'escultor Francesc Juventeny.

El Baptisteri fou decorat per I'eminent artista local Joan Abell6 i
Prat, amb pintures que representen temes baptismals. A prop del Santissim existeix un conjunt pictdic de Jaume Busquets i la imatge del
Sant Crist de Juventeny. EIs dos altars colaterals del presbiteri, dedicats al Sagrat Cor i a la Purissima, contenen imatges de l'escultor
Manuel Marti Cabr6.
Resumint, tant l'aspecte tdcnic de l'obra com la seva unitat de conjunt, responen a la personalitat de I'arquitecte Folguera, en el seu m6s
ampli context.
En l'actualitat 6s un dels arquitectes m€s estudiats de la seva dpoca
professional, haventli dedicat publicat diversos articles treballs, tant els estudiants actuals d'arquitectura com els arquitectes
vigents i els critics d'arquitectura. Perd segurament I'homenatge m6s
representatiu ds el que esta grafiat a la fagana del Monestir de Montserrat, en la que hi ha esculturats quatre catalans de caricter molt montserati, com s6n el Dr. Lluis Carreras, renovador de la Lit(rgia Catalana, Mn. Antoni Batlle, fundador de I'escoltisme a casa nostra, el metge
i sacerdot Pere Tarr6s. cofundador de la Federaci6 de Joves Cristians
i mirall de caritat, i el nostre Francesc Folguera, home de grans valors
humanistics, cristie exemplar i arquitecte admirable.
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