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8. FtOUEBAS - fSif - Cámara Aorlcol»

El desaparegut edifici de la "Cámara agrícola oficial del Ampurdán'
(1904), que fou substituít per l'actual Museu de l'Empordá.

Josep Azemar i Pont,
arquitecte modernista
ENRIC TUBERT I CANADÁ

E

l 7 d'octubre de 1887, el cap
de negocíat Joaquín Aguirre
i el director general Julián
Calleja, en nom del Ministro de Fomento donen el títol d'arquitecte al
figuerenc Josep Azemar i Pont, que
en aquells moments tenia 25 anys i
que el dia 30 de juny d'aquell mateix 1887 havia fet constar la seva
suficiencia davant l'Escola d'Arquitectura de Barcelona.
D'enpá d'aquests fets han passat 100 anys; és potser, dones, un
bon moment per fer una aproximació a la personalitat i l'obra d'aquest
empordanés que tot i haver dut a
terme una enorme quantitat de projectes municipals i privats, deis
quals se n'esdevé bona part de la

imatge que encara avui té la ciutat És aquí on el citat 7 d'octubre de
de Figueres i d'altres pobles de 1887 li és concedit el títol profesl'Empordá, no ha estat motiu de cap sional.
treball serios i amb voluntat de defiCal teñir present que durant
nitiu com ho fou en el seu moment aquells anys l'Escola d'Arquitecl'altre creador de l'estructura de tura de Barcelona la dirigía Elies
Figueres: Josep Roca i Bros.
Rogent, i que Azemar té com a condeixebles, entre d'altres, Bonaventura Bassegoda {títol 1886), Ferran
Romeu {títol 1887) i Francesc RoAproximació biográfica
gent {títol 1887).
Obtingut el títol, Azemar treballá
Fill del propietari figuerenc Ramón Azemar i de Pilar Pont, natural com a ajudant de Josep Amargos i
de Gabanes, Josep Azemar i Pont col.labora en la urbanítzació i disneix a les sis del matf del 4 de gener seny deis pares de l'Exposició del
de 1862, alquartpisd'unacasadel 1888 a la Ciutadella, projecte que
en part havia estat encomanat a J.
carrer Paiau de Figueres.
Després de cursar estudis pri- Amargos, autor, d'altra banda, de
maris a Figueres i continuar-los amb rhivernacle.
tota probabilitat a Girona, J. AzeInstal.lat a Barcelona, l'any 1889
mar es trasllada a Barcelona per sol.licita la plapa d'arquitecte muniestudiar a l'Escola d'Arquitectura. cipal de Figueres, carree que li és
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concedit en sessió ordinaria el 25
d'octubre del 1889, presidida per
l'alcalde Enrique Casellas.
Josep Azemar es casa amb Concepció Puig de la Betlacasa i Roses,
natural de Girona, i d'aquest matrimoni en naixeren 8 filis. Una vegada casat, Azemar residí a Barcelona, pero el fet d'haver assolit el carree d'arquitecte municipal l'obligá a
desplagar-se constantment a Figueres, i aixó va fer que visques
setmanes senceres a l'Empordá.
Malgrat tot, el despatx el tingué
sempre a Barcelona, primer al carrer Ave María i mes tard al de Liúria,
al n° 15.
La seva feina d'arquitecte el duu
a díssenyar edificis a Agullana (d'on
era natural el seu avi patern), a Barcelona (especialment al barrí de
Sant Gervasi), a Figueres (on a mes
fa d'urbanista), a Gurb de la Plana
(Vic), a Olot, a Palautordera, a PuigReproducció del titol d'arquitecte de J
cerdá i probablement també a Gabanes, Darnius, Hostalets de Llers,
Maganet de Cabrenys, Torroella i
Viladecans.
cipal de Figueres en una etapa urLa seva concepció de l'arquitec- banfsticament ciau per a Tevolució
tura cal integrar-la en el corrent del de la ciutat.
modernisme proper a Doménec i
El 5 de juny de 1914, Azemar
Muntaner i Puig i Cadafaich i té com mor a causa d'un procés meningíttc
a mérít especial una bona capacitat que li esdevingué després d'una
per integrar els elements d'origen caiguda des d'una bastida quan
goticista amb elements provinents visitava les obres d'un convent a
de I'arquitectura popular catalana. Barcelona, accident del qual resulTot plegat resolt a base de fer servir ta seriosament lesionat al cap, fet
materials molt barats i reduir els aquest que havia ocorregut tres o
guarniments a un mínim impres- quatre setmanes abans.
cindible.
Quant al taranná de Josep AzeEn el seu despatx hl col.labora- mar i Pont, Bonaventura Basseren arquitectes com en Ricard Gi- goda en la nota necrológica que
ralt i Casadessus, el qual mes tard publica a l'Anuarí de l'Associació
ocupa el carree d'arquitecte muni- d'Arquitectes de Catalunya de l'any

Azemar i Pont

1915, ens en fa una descrípció de la
qual se'n dedueix que el sentit comú, la bonhomia i la religiositat eren
els trets mes definidors del seu
carácter.

El context arquitectónic
Tota la prodúcelo arquitectónica
de J. Azemar es duu a terme entre
els anys 1887-1914, és a dir, durant
28 anys que en bona part coincideixen amb un deis moments mes
interessants que hagi viscut mal
rarqultectura catalana: el Modernisme.
•!.
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Projecte de la Casa Subias-Galter (1910).
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Oriol B o h i g a s \ quan parla de.
I'arquitectura deis anys 1880-1885,
ens presenta una realitat a la qual
s'arriba per diferents raons, com
ara el mestratge de Josep Casademunt, el qual, des de la seva posició
de director de l'Escola d'Arquitectura de la Junta de Comerp de Barcelona (1836), havia propiciat el
trencament amb el llenguatge neoclássic i l'interés per l'art medieval;
la realització del primer gran projecte d'edifici neomedieval, el de la
Universitat de Barcelona fet per Elies
Rogent el 1860; o ja abans l'aprovació del pía d'Eixample Cerda 1853;
i, d'una manera especial, la creació
el 1871 de l'Escola Provincial d'Arquitectura de Barcelona i la pujada
d'Elies Rogent al carree de director,
cosa que possibilitá la concentrado
a l'Escola d'un planter de professors coherents ideológicament, en
el sentit que adopten métodes científics i moderns i rebutgen tant la
tradicióclássicacomqualsevol imit a d o estilística sense contingut.
Alió que caracteritza aquests
anys 1880-85 és que tot el món de
I'arquitectura arqueologista (medievalitzant) i tot el corrent orientalitzant deriva cap a un nou estti i que
la nova g e n e r a d o (Gaudí, Doménech i Muntaner, Josep Villaseca,
etc.) es caracteritza segons Oriol
Bohigas perqué "a part de la seva
preocupado técnica i de t'expressió arquitectónica d'aquesta técnica, sostenen posicions de carácter preponderantment étic i un esforg de revisionismo social"^.

que si d'una banda renuncia al passat mes immediat neoclássic perqué el troba fals i també reclecticisme, considerant que l'ús que fa
deis materials i d'alguns elements
estructuráis és gratuit, per l'altra
banda recupera un passat mes llunyá, el medieval, el qual per a ells és
pie de connotacions relvindicatives, pero d'aquests elements heretats del passat en fa una nova lectura quant ais materials i d'aquesta
manera apareix per exemple una
línia coherent de rajol vist que en
utilitzar un material alhora industrial i artesanal és una resposta perfecta al nou planteig filosófic que el
modernisme suposava: una revisió
deis elements que la Revolució Industrial ha aportat a la societat,
revisió feta a partir deis postulats
de la Renaixenpa que la mateixa
burgesia havia creat; combinació,
aquesta, que derivaría en una forta
p r e o c u p a d o estética, social i ética
a la vegada, i que es traduiría en la
ja citada sincerítat en l'ús deis materíals, la voluntat de fer una arquitectura apta per a qualsevol fi (cosa
que fa que s'apliqui a tots els ámbits
de I'arquitectura, fins i tot els mes
populars) i una oposició a l'ús graturt deis materials i de les estructures.

Aquest modernisme arquitectónic que a partir del 1888 fa que l'ar-quitectura catalana hagi de ser tinguda en compte a nivell europeu
com una de les mes avangades que
es fan en aquell moment, deriva en
dues línies díferenciades i que queAixí, dones, cal que entenguem den personificades en la figura deis
el modernisme com un moviment creadors de les dues grans obres

Cens i cronología
La relació de les obres d'Azemar
localitzades fins ara i que es pretén
expressar en aquest apartat s'ha
estructurat a partir duna distribució
any per any d'aquells projectes que
Azemar féu o que foren aprovats
aquell any. Les obres son citadas
prenent com a referencia els noms
deis propietaris que encomanen el
projecte o bé a partir de t'ús al qual
van destináis.
Com que el gruix de l'obra datada d'Azemar és a Figueres, sempre
que no s'assenyala el lloc de situación
de l'obra es presuposa que és a
Figueres, i en cas contrari, se'n precisa el lloc.
Al costat del nom del projecte, i
de la situado sí s'escau, figura una
ciau numérica que correspon a la
tipología díns la qual cal situar-lo i la
interpretado de la qual respon a la
relació següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Casa unífamílíar entremitgera.
Casa unifamiliar cantonera.
Edificí plurifamíliar entremltger.
Edifíci plurifamíliar entremitger.
Edificí exempt amb jardí.
Edificí d'ús industrial o comercial.
Edificí d'ús recreatlu i social.
Edifíci d'úS' social o escolar.
Obra de restaurado.
Disseny decomplements arquitectónics.
11. Urbanísme.
12. Estudís per a la reutilització d'un
edificí de cara a un ús concret.
En aquesta relació de projectes
s'lntercalen algunes referencias a
fets professíonals puntuáis que semblen importants dins la trajectória
de J. Azemar.
Tanca aquesta Mista una relació
d'aquelles obres d'Azemar la datació de les quals no está documentada o fins i tot l'autoria de les quals
no está plenament demostrada, encara que siguin atríbu'il3tes a Azemar
d'una manera hipotética.
1887.
1888.

1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
Casa SubiaS'Galter (Figueres). Com es pot comprovar no s'edificá
el remat en forma de torre en el xamtrá.
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Títol d'arquitecte (7.X)
Urbanització deis pares de
la cíutadella per l'exposlcjó
Internacional, (col.laborado
amb Josep Amargos en el
seu disseny) (11). Barcelona.
Carree d'arquitecte municipal de Figueres. (25-X).
Casa Fabre (6) Reforma, Cobertura i condúcelo de la
riera de Galligans (11).
Edificí Cusí (6).
Casa Jordá (4).
Casa Carra (1).
Casa Puígdevall (4).
Casa Noguera (3).
Casa Garriga (2) Reforma.
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Casa Estela
(Agullana), 1908. Es
pot veure que ós
un projecte totalment
bessó del de la
casa Subias-Galter,
de Figueres.

Projecte de la casa
Pujador (Olot, 1911).
del 1888: El Café-Restaurant de l'Exposició, obra de Doménec i Muntaner, i el Paiau Güell, d'Antoni Gaudí.
La Unía que crea Gaudí tendeix
al floralisme, al gust per la corba I a
una certa exuberancia i decorativisme, la qual cosafa que derivi cap
a un expressionisme; en canvi, el
camí marcat per Doménec i Mantener fa ús de línies mes contingudes
i es basa en racceptació de certs
elementa tradicionals i goticistes i
fins i tot ecléctiques, pero fent-ne
una relectura a partir d e les noves
propostes racionalistes.
El gaudinisme tindrá probablement en Moncunill el seu máxim
intérpret, mentre que la Knia de

Projecte de l'Escorxador de Figueres (1904).

)^ñ
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1894.
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Projecte de la casa i magatzems Abada! (Figueres, 1911), mai dut a terme
de manera total. En els baixos hi hagué el Café Europa.

Doménec i M u n t a n e r t r o b a e n Puig i
Cadafaich un autor interessantíssim i que fa aportacions molt intel.ligents.
Si no oblidem que pels volts de
1906-1911 l'esclatdelNoucentisme
es fa palés, conclourem que Azemar és un autor que, emmarcat
básicament dins el corrent modernista, pertany plenament a la línia
racionalista de Doménec i Muntaner i de Puig i Cadafalcli, i q u e é s un
deis molts arquitectos de segona
fila que feren que aquest concepte
d'arquitectura arribes a tots els racons del país i s'apliqués a tota
mena d'edificis i usos.
Acceptant certs elementa ecléctics o tradicíonals, gotícistes o po-

pulars, Azemar els integra amb les
propostes racionalistes própies del
moment, cosa que es fa evident peí
seu particular bon gust en l'ús del
rajol i de la pedra, del ferro fos i del
ferro forjat, d e la fusta i de la cerámica vidrada, de manera que en les
seves obres es dona l'honradesa en
l'ús deis materials i s'evita fer c o n cessions expressionistes, la qual
cosa el fa un autor ideal d'arquitectures utilitáries, barates, peróenormement dignes.
L'estudi d e r o b r a d ' A z e m a r
Azemar és, ara per ara, un arquitecte una mica desconegut. Durant molt temps alió que es sabia

Cobertura i canalització riera de Galligans (11).
Casa Carbona (4) Reforma.
Edifici "Sport Figuerense»
(7).
Casa Pagés (1) Reforma.
Casa Cusí (Avui Banc Popular Espanyoi) (1).
Casa Viñas (1) Reforma.
Casa Carré (1).
Esglésla parroquial de Sant
Rere (9).
1895. Casa Espigulé (1).
Casa Malagelada (1).
Edifici «Sport Figuerense»
(7) Ampliació.
Alineació carrer Morería (11).
Casa Geli (1).
Casa Balagué (1).
Casa Morató (edita també
Santaló o Torres ?) (2) amb
jardi.
Col.legi St. Viceng Paül (8).
1896. Casa Pascual (10) Tribuna.
Casa Rogar (3).
Convent de Caputxins (12)
(ús com a presó del partlt).
Cobertura í canalització Riera de Galligans (11).
1897. Casa Aron (1).
Casa Moner (1).
Casa Moner (2).
1898. Casa de Puig (3).
Casa Geli (1).
Casa Selléf (1) Reforma.
1899. Edifici Moner (6) Magatzem.
1900. Casa Serra (4).
Casa Torres (1).
Magatzems de vins Ros (6).
1901. Casa Puig i Soler (avui Armería Romero) (4).
Casa Galter (3).
Edifici Macau (10) portal i
tanca.
Casa Carbona (3).
Casa Gorgot (2).
Casa Aróla (1).
Nova alineació c/ Placeta, c/
Portella, c/ Girona i proposta teórica de passeig
«Porticat» (11).
Casa Aróla (2).
Forn de Can Puigdevall (6).
Casa Macau (4).
1902. Cobertura de clavegueres
riera de Galligans (11).
Casa Savá (1).
Fábrica de pells adobades
Alegri (6).
Casa Cusí (avui Banc Popular Espanyoi) (1) Ampliació.
Edifici Sanlley (6) fábrica.

1903. Casa Geli (1) (6) Baixos industriáis.

L'Escorxador de Figueres (1904-1907).
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Casa Cusí (avui Banc Popular Espanyoi) (1) Reforma
disseny torre.
Casa Espigulé (1).
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Primer projecte de la casa Cusí
(avui Banc Popular Espanyol),
Figueres 1894, más íard ampliat
amb un nou eos i una torre
(1902-1903)

Casa Cusí (Figueres, 1894-1902/3).

PROYECTO DE GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PARA AGULLANA.
Escala 1 : 300
S E C C I Ó N T A H A L E L A Á L A PACHATtA.
)Hj<lii^>-l'•:."."" ••WJoi..*-ii'maiBj»T :ira,J!«;

FACHADA.

Primer projecte del grup Escolar Municipal d'Agullana (1910).

Escoles Municipals d'Agullana (projecte 1911).

i
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d'ell era simplement el que en d i gué B. Bassegoda en la nota necrológica publicada en l'Anuari de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya de 1915. Cap al 1974 s'avanpá
sensiblement en el coneixement de
la seva obra grácies ais treballs que
acompanyaren la proposta per part
de l'Arxiu Historie d'Urbanisme, Arquitectura i Disseny del C.O.A.C.B.,
des de la seva delegado a Girona,
de considerar l'Escorxador Municipal, l'edifici Sport Figuerense, la
Clínica Cataluña, i la casa Cusí (avui
Banc Popular Espanyol) de Figueres monuments d'interés local. Per
últim, cap al 1980 les tasques de
recuperado de l'escorxador dutes
a t e r m e p e l G r u p d e T r e b a l l motivaren una nova serie d'articles i aproximaoions a l'obra i la biografía
d'Azemar.
A part de l'esmentat B. Bassegoda, podríem dir que J.IVl. Bernils,
J. Fábrega, l'Equip deTreball, i en J .
Temporal, entre altres, son els que
d'una manera o altra han fet aportacions en aquesta línia de coneixements citada.
Estudiar avui l'obra d'Azemar és
una feina factible en tot alió que es
relaciona directament amb Figueres, donat que a l'Arxiu Historie de
l'Ajuntament d'aquesta ciutat es troben perfectament localitzats i inventariats un centenar de projectes
municipals o prtvats. També pot
resultar fácil l'estudí de la seva obra
en altres poblacions empordaneses, oom ara Agullana, o en ciutats
com Olot, pero tant dins del mateix
Empordá com especialment a Barcelona (Sant Gervasi) les dificultats
amb qué un s'ha d'enfrontar a l'ho-

Editici Clínica
Catalunya
(Figueres).

Cens i cronología
1904.
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1906.

1907.

1908.

Café Socletat La Concordia (Agullana, projecte 1912).

ra de fer un simple cens de les
obres d'Azemar son a voltes irresolubles, la qual cosa fa que calgui fer
l'análisi del seu treball arquitectónic basant-se especialment en la
seva obra a Figueres i ais altres
llocs citats, d'altra banda probablement ta mes notoria de tota la que
va fer.

Aproximació a Tarquitectura
d'Azemar
Si fem, dones, una lectura de
robra d'Azemar prenent com a referencia les tipologies establertes,
direm que la seva és una arquitectura on abunden els projectes de
cases unifamiliars i d'edificis plurifamiliars. Cal dir que en aquest á m bit del disseny d'habitatges Azemar
es mostra especialment dotat per
fer una arquitectura socialment efl-

cap. Quant a l'estil utilitzat en aqüestes obres, direm que hi ha una evolució des d'un eclectícisme inicial
cap a un modernisme molt mesurat
i racionalista, amb presencia d'algun tret noucentista en els darrers
projectes.
Dins el tipus de Cases unifamiliars entremitgeres, és bo fer notar
la distancia exlstent des d'obres
com la casa Carré (1893), Espigulé
(1895), Malagelada (1895) I Arón
(1897) flns a exemples tan interessants com la casa Espígulé (1903),
Codina (1905), Barbosa (1906), o
Carola (1908), aqüestes dues darreres amb una sintaxi molt Intel.ligent entre el rajol vist i altres materials com la pedra o el ferro.
Si bé en algún cas i especialment quan es tracta d e cases unifamiliars cantoneros (casa Estela a
Agullana, 1908, o la casa SubfasGalter de Figueres, 1910) es percep

1909.
1910.

1911.

Perllongament del carrer
Sant Ferreol (11).
Escorxador Municipal (6).
Cámara agrícola oficial del
Ampurdan (7).
Casa Cusí «Sociedad Liceo
Figuerense» (7) (10) Portal
i tanca.
Casa Salieras (avui Bar Continental + Banca Catalana)
(3).
Casa Puig í París (3).
Casa Puíg i París (4).
Casa Puíg i París (3) Reformes.
Casa Puíg i Gibert (3).
Casa Teíxidor (1).
Casa Codina (1).
PanteóGalí (10).
Expropíació per eíxample í
aííneacíó c/ l^^onturíol (11).
Casa Jordá (4) Reforma.
Casa Juanola (1).
Casa Maríaní (3).
Casa Barbosa (1).
Presó del partit (8).
Escorxador municipal (6).
Casa Macau (4).
Casa Vícens (1) Reforma.
Casa Carola (1).
Perllongament c/ S. Ferreol (11).
Adquisícíó terrenys per plaga pública (de l'estaoió) (11).
Construcció voreres c/ Barceloneta i'11).
Edifíci sooíetat «La Instrucción Popuiar» (la Salle) (8).
Casa Carré (2).
Casa Coderch (1).
Casa Ysern (1) Reforma.
Edifíci Vidal (10) Tanca solar.
Casa Estela (2) Agullana.
Plet entre Azemar í R. Masó
amb motíu de l'eíxampíe í
aííneacíó del c/ Monturiol
(11).
Segueix el plet c/ Monturiol (11).
Rentador municipal (8).
Casa Vidal Agullana (1).
Casa Terrades Traiter (3).
Casa Subías-Galter (2).
Aííneacíó c/ Alta de S. Pedro
(11).
Cusí de Míquelet (1) Reforma.
"Sport Figuerense" (10)
"Toldo".
Aííneacíó definitiva c/ Monturiol, plaga Pí i Maragall c/
Caamaño (11).
Casa Mas i Roger (4).
Escotes Nacíonals d'Agullana (8) (Ir. projecte).
Plánoís casa adquirida de
l'ajuntamentalc/Besalú (12).
Escoles d'Agullana (8) modifícacíó projecte (rampas
d'accés).
Casa Subías Gozalvo (1).
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Casa Roger (Figueres, 1896).
Amb la casa Cusí, un bon exemple
d'arquitectura neogótica.

Edifici de la "Caja de Ahorros y Monte
Piedad del Ampurdán", 1914, (avui
de "la Caixa"). Aquest és el darrer
projecte important de Josep
Azemar a Figueres, amb una línla ¡a
ben propera al noucentisme.

una procedencia historicista molt
ben resolta i pensada per acontentar clients mes acomodats (gerent
d'una fábrica, metge) les cases unifamiliars solen anar destinades a
una clientela on abunden els comerciants, els paletes, etc., gent
amb cédulas de 9a. a 11a. classe,
és a dir, senzilla.
Els edificís plurifamiliars
er)tre~
mitgers o cantonees deis quals sabem que Azemar en dissenyá forpa
a Barcelona i en coneixem un bon
nombre a Figueres presenten els
mateixos trets evolutius que les cases unifamiliars, ara bé, com que

aquf la clientela pertany a un status
mes acomodat i ideológicament
proper ais homes de la Lliga Regtonalista {Abadal, Cusí, De Puig, Jordá, Roger, etc.) a vegadas residents
a Barcelona pero que fan obres a
Figueres, Olot, etc., és molt lógic
que el neogoticisme, a vegades un
pél pretensiós, sigui el llenguatge
utilitzat en les fapanes, com passa
per exemple en cases entremitgeres com la casa Roger, 1896, o ja
abans en el primer projecte de la
casa Cusí (Banc Popular Espanyol)
1894, o en edificís exempts, com
ara Tactual Clínica Cataluña (abans

I

una torre envoltada de jardins) o en
Tactual Escola de Puericultura de
Barcelona, al carrer Muntaner, interessant obra feta per encárrec
d'un indiano i que en alguns elements utilitza detalls d'arrels neogótiques comuns amb els que figuren en acabats de la casa Cusí, o
també en la casa del senador regionalista i historiador Ralmon d'Abadal a Barcelona (actual escola Canigó).
A poc a poc, pero, aquest goticisme no exempt d'elements ecléctics va cedint el seu lloc a un llenguatge mes personal, encara goti-

Cens i cronología

Casa Salieras (Bar Continental), Figueres (1904).
Una de les poques concessions d'Azemar a un
floralisme de tipus "gaudiniá".

Casa Puig-Soler
(Armería Romero),
Figueres, 1900-1901.
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cista, com Tutilitzat en les cases
Galter (1901) i la casa Puig i Soler,
(avui Armeria Romero) (1900-01) o
bé de manera excepcional a u n cert
floralisme com el de la casa Salleras (bar Continental) 1904 o tendeix
cap a una maduresa compositiva i
estructural, com la manifesta en la
casa Mas (1910) on curiosament
naixerá Salvador Dalí, o en el projecte mal acabat de la casa Abadal,
1911 (mes tard Café Europa). En la
casa Pujador, a Olot (1911), les
possibilitats ja apuntadas en les
cases Estela i Subias-Galter es resolen d'una manera molt mes lluVda
i amb materials mes selectes. En
totes aqüestes obres citadas podem
veure com Azemar aconsegueix racionalitzar l'ús d'elements apresos
en la seva tasca com a restaurador
d'esglésies (Sant Rere de Figueres,
1894) o de masies i cases pairáis
(Abadal, a Gurb de la Plana, o A?» droer, a Palautordera).
g
Ara bé, si ham comentat que el
i modernisme arquitectónic, a part
X de la sava preocupado técnica, procura far seva la inquietud social del
momant I busca una actitud clarament ética, aixó en Azemar es fa
evident quan ens parem a mirar el
volum de la seva obra destinat a
usos no doméstics, sino industriáis
o socials. Així, en l'ámbit de l'arquitectura destinada a un ús industrial,
a Figueres ens trobem que al primer projecte concret que Azemar
fa i que és quelcom mes que una

Sala Edison (Reforma i decoració) (7).
Edificl Cusí (annex a l'Edison) (7).
Casa Martí Pujarnlscle (1)
Reforma.
Casa i Magatzems Abadal
(mes tard Café Europa) (4)
(7).
Casa Pujador Olot (4) .
1912. Casa Abadal. Modificado
(7).
Pavelló Prat i Saorest (6)
Olot.
Casa Callís (4) Reformes.
Dipósit d'aígües (8) Agullana.
Café Societat La Concordia
(7) Agullana.
1913. Alineado c/ Alta de S. Pedro
(11).
Clavegueram Paseo del Cementerio (11).
Rectlficació alineado Plaga
de Pi i Margal! i Escorxador
0/ Juan Tutau o/ Pi i Margal! (11).
"Caja de Ahorros y Monte
de Piedad del Ampurdán"
(4) (6).
Casa Rovira (4).
1914. Casa Carra (1).
5 de juny, mor a Barcelona.
Obres d'Axemar no datades
documenta I ment
Edifici actual Clínica Cataiuña (5)
Figueres.
Velódrom (7) Figueres.
Casa Abadal (5) Actualment escola
"Canigó" - Barcelona.
Casa Muller (9) Barcelona.
Casa Canut (?) (5) Actualment escola de puericultura - Barcelona.
Casa "El Pradell". de la familia Abadal (9) Gurb de la Plana (Vlc).
Casa Adroer (9) St. Est.^ve de Palautordera.
Oratori Moner (o Moreu?) Puigcerdá.
Obres hipotéticament atribuibles
a Azemar
Villa Lolita (1) Agullana.
Café Societat "La Unión Masanetense" (7) Mapanet de Cabrenys.
Café Societat "La Concordia" (7)
Darnius.
Edifici Germans de les Escoles Cristianes (8) Hostalets de Llers.
Alguns edificis a Viladecans, Gabanes, Torroella, Sant Gervasl.
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riol; o com el de la Sala Edison
(1911); el Café de La Concordia, a
Agullana (1912), i probablement altres locáis de societats cooperatives similars, com el de La Unión
Masanetense i La Concordia,
de
Darnius,i evidentment, la malauradament perduda seu de la Cámara
Agrícola
Oficial
del
Ampurdán
(1904), substituida per un edifici
que, amb tots els respectes, no c o m pensa ni de lluny l'enderrocament
del que hi havia, d'altra banda gens
menyspreable quant a un possible
ús com a museu de l'Empordá.

Un detall del
floralisme decoratiu
de la casa Salieras.

En l'apartat d'arquitectura escolar, Azemar projecta la Sala de Párvuls de Sant Vlceng de Paül (1895),
intervé de manera que caldria aclarir en el projecte de la Salle a Figueres (1908) i potser a Hostalets de
Llers, i fa la seva obra ciau: les
Escoles Nacionals d'Agullana (projecte de 1910-1911) edifici que en
aquells moments només era c o m parable en tota la provincia de Girona al Grup Escolar (avui escola
Bruguera).
simple reforma és precisament un
projecte d'un edtfici industrial, l'edifici Cusí (1891) I mes endavant, en
projectes com el Magatzem de Vins
Ros (1900) o especialment en el
Forn de calp Puigdevall (1901), incorpora tot un seguit d'elements
molt interessants a aquest tipus d'arquitectura en la qual fins aleshores
havien estat vetats, i que en el projecte de l'Escorxador de Figueres
(1904-1907) donará lloc a la millor
de les obres d'Azemar. Aquest projecte suposa una mes Intel.ligent
síntesi en la utilització de materials
industriáis (ferro fos, rajols, etc.) i
materials artesanals (cerámica vidrada, rajol vist, ferro forjat, etc.) tot
plegat dins una estructura apresa
de la masia tradicional catalana
amb un procés de creixement en
diverses fases perfectament integrades.
X
g
^
S
Cine Edison
de Figueres.
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En el terreny de {'arquitectura
social, caldria diferenciar entre
aquells projectes de locáis cooperativistes i de societats recreatives
(tipología 7) i els destinats a un ús
pedagógic, com les escoles, i a un
ús penitenciari, com les presons
(tipología 8).
En el primer d'aquests dos t i pus, Azemar troba a l'Empordá una
térra molt donada en aquell moment a l'experléncia cooperativista
i aixó li permet dur a terme projectes d'ús recreatiu, com la Societat
Sport Figuerense (1894-1895), avui
completament desvirtuat en la seva
tacana principal del carrer Montu-

L'aplicació de l'arquitectura a la
resoluoió de problemes socials vigent no s'atura en els projectes
escolars, sino que Azemar dissenya obres com ara l'adaptació del
Convent deis Caputxins a Presó del
partit (1896) o Tactual edifici de la
Presó Cel.lular de Figueres (1907?)
o també es preocupará de donar
soluclons a problemes mes «doméstics», com ara quan projecta el
Rentador municipal (1909).
El gust peí disseny de complements arquitectónics, com ara tendáis, tanques, etc., a base d'utilitzar
elements similars ais proposats per
W. M o r r i s i e l c o r r e n t / t r f s & C r a / í s a
Anglaterra, tan d'Azemar un bon
exemple d'arquitecte total; aspecte
aquest que ell sap arrodonir molt
bé amb la seva feina d'urbanista,
tasca que el seu carreo d'arquitecte
municipal li permet i l'obliga a la
vegada.
Així, si bé en l'época d'Azemar
no es feren projectes urbanístics
municipals de l'abast que tindran
els que dura a terme un deis seus
successors, Rtcard Girait i Casadessús, Azemar, de manera discreta, aconsegueix deixar el nucli
de la ciutat a punt per fer aquell sait
que la convertirá en una ciutat d'estructura molt racional. En aquest
sentit els projectes de cobertura de
la riera Galligans, la creació de nous
eixamples en zones properes a Testacto del ferrocarril, l'alineació deis
edificis de la plaga de la Palmera
(que per cert motivaren un plet que

Un detall de remat
gotizitzant de les
Escoles
d'Agullana,
un bon exemple
de l'ús acusat del
rajQl verd comblnat
amb la cerámica
vidriada.

NOTES
1. BOHIGAS, O: Reseña y Catálogo de la
arquitectura modernista, págs. 115-123.
2. BOHIGAS, O:
3. A.H.M.F. Secció XIII. Obres publiques i
Urbanisme, serie Xlli. 5 obres Municipals.
Any 1901.
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