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Els magatzems Urmu
PATRIMONI. Aquest gran edifici, alhora comercial i residencial, forma part de la memÃ²ria visual
dels manresans. Pel davant presenta una gran faÃ§ana a la Muralla de Sant DomÃ¨nec i pel
darrere connecta amb un edifici contemporani que tÃ© faÃ§ana al carrer Urgell.
El nom de l'establiment comercial ve de la suma de les primeres síl·labes dels dos carrers. Es
troba, doncs, en un costat del centre urbà, dins de les muralles, en una zona urbanitzada de nou al
final del segle XIX i principi del XX, com aquest edifici noucentista fet el 1916.
És un edifici entre mitgeres de planta irregular format per tres cossos. El central és més alt i té
planta baixa i quatre plantes i els altres només tres. Compositivament, aprofita el gir que fa el
carrer per organitzar la façana en tres franges verticals simètriques respecte del centre. La planta
baixa té unes grans obertures entre pilastres i columnes pensades expressament per contenir
aparadors, mentre que a les altres plantes hi ha finestres balconeres altes amb els
emmarcaments ornamentats i uns balcons amb baranes de ferro molt treballades. En la franja
central de l'edifici els balcons s'unifiquen en cada planta menys en la quarta, de manera que es
reforça l'ordre horitzontal de la façana. També és remarcable el treball decoratiu de les cornises.
L'empresa magatzems Urmu és una de les botigues més tradicionals de Manresa,
especialitzada en roba de treball.
El catàleg de Manresa protegeix aquest edifici perquè marca la tipologia d'aquest tram de la
Muralla i per la composició de les tres façanes, ben equilibrades i amb capacitat d'emfasitzar el gir
incorporant una planta més en el volum central. També cal destacar el tractament diferenciat
dels baixos com a edifici comercial, que estableix dos nivells ben diferenciats.
FOTO: Francesc Rubí

https://www.elpou.cat/noticia/2454/magatzems-urmu
Pagina 1 de 1

