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Casa Torra
PATRIMONI CIUTADÀ. A la plaça de la Independència hi destaca aquesta casa envoltada d'edificis
de bella factura com el Casino, la torre Lluvià i la casa Devant. És una de les cases més
característiques d'aquesta zona propera al passeig on es construïren, a cavall dels segles XIX i
XX, edificis industrials i habitatges burgesos. És una obra de maduresa d'Ignasi Oms i Ponsa
construïda el 1910 en un estil modernista tardà.

Foto: Francesc Rubí.

Originàriament era un habitatge unifamiliar amb tres façanes, una a la plaça i les altres dues a un
jardí i un pati particulars, i té una paret mitgera al carrer Carrió. És de planta baixa i dos pisos, i a la
coberta hi sobresurt una torratxa d'il·luminació de la caixa d'escala. Les façanes són de composició
ordenada i dues, la que dona al pati del Casino i la de la plaça, són simètriques. Hi destaquen els
elements decoratius modernistes. A la planta baixa, el portal i les finestres són neogòtiques i el
parament és de pedra, amb bandes horitzontals buixardades. El parament de la resta de pisos
és d'estuc que imita el maó, amb elements decoratius en pedra. La coronació de la façana principal
és monumental, de pedra, amb un seguit de cinc finestres separades per columnetes amb
capitells molt treballats. També són importants les tribunes del primer pis amb vidres emplomats
de diferents colors. En conjunt, l'edifici destaca per l'ús que Ignasi Oms va fer d'un ric repertori
d'elements decoratius modernistes i per l'articulació de les tres façanes, especialment en la
cantonada del carrer Carrió, amb una gran tribuna central i les galeries vidriades dels pisos
principal i primer. També hi destaquen les baranes de forja.
El catàleg de Manresa protegeix l'edifici de manera integral per la importància històrica i artística, i
perquè és una de les millor obres de l'arquitecte Oms, que enriqueix el paisatge i s'integra en el
teixit urbà.
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