Història Manresa | Lluís Virós | Actualitzat el 08/05/2020 a les 22:21

Casal Llissach
PATRIMONI CIUTADÃ€.Â Entre els edificis que formen part del patrimoni urbÃ de Manresa, n'hi ha
que mostren un estat de deixadesa proper a l'abandonament, com aquest gran casal construÃ¯t a
cavall dels segles XVIII i XIX i remodelat a principi del XX, quan es va convertir en un conjunt
d'habitatges plurifamiliars.
Foto: Francesc Rubí.

Es troba entre tres carrers, els dos que hi havia quan la van construir, el de les Piques i la plaça
de Llissach, i el que es va acabar d'obrir en la dècada dels seixanta del segle passat, el d'Alfons
XII, alineat amb la part del darrere d'aquesta casa d'estil neoclàssic amb elements neogòtics afegits.
És un edifici d'habitatges de planta baixa i dos pisos i golfes, amb façana a tres vials. Està construït
amb murs de paredat de pedra que ha perdut l'arrebossat original. El xamfrà entre el carrer de les
Piques i la plaça Llissach presenta una solució interessant, consistent una tribuna poligonal a
l'alçada del primer pis en estil neogòtic. A sobre hi ha un dels pocs escuts heràldics que trobem a la
ciutat. També és remarcable la vistosa cornisa que unifica tota l'edificació i el cos de coronament
que determina el canvi d'escala entre la plaça de Llisach i el carrer d'Alfons XII. Altres elements
neogòtics són les obertures de ventilació lobulades de les golfes, sota la coberta, alternades amb les
mènsules de pedra que suporten la cornisa, i les llindes de les obertures.Totes, tant els balcons
com les finestres, són verticals i estan emmarcades en pedra de fil. Els balcons, amb baranes de
ferro forjat, tenen una disposició peculiar, són correguts a la planta baixa i separats en la segona.
El catàleg de Manresa protegeix l'edifici de manera integral per la importància històrica i artística, i
perquè la seva posició integra el teixit urbà del nucli antic amb el del nou carrer d'Alfons XII, derivat
d'una reforma del segle XX. Al llarg del temps, els baixos d'aquest casal han mantingut una
important activitat econòmica. Durant molts anys hi va haver el taller de fusteria i la botiga dels
Mobles Pich, que antigament treballaven per a Cal Jorba, i fins als anys vuitanta hi havia la
botiga de màquines d'escriure i oficina Puig.
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