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Els Padró-Serrals
Aquestes dues famílies constituïren una
de les més importants de la vida igualadina
durant els segles XVII i XVIII. La branca
Serrals provenia del gremi de paraires
d’Igualada i posseïa una de les fortunes
més importants de la ciutat a finals del
segle XVII, amb l’afegit d’haver aconseguit
els drets jurisdiccionals del Senyoriu d’Orpí.
Tot i el seu potencial econòmic i en contrast
amb la família Padró, la família s’havia
mantingut totalment allunyada de les
activitats polítiques. En canvi, la branca
Padró sí que hi intervingué plenament i
alguns dels seus membres ocuparen càrrecs
importants al llarg de la seva trajectòria.

La unió de les dues branques l’any 1668
no féu sinó augmentar el prestigi social i
econòmic propi a la vida ciutadana, i
esdevingué de cop la primera fortuna
d’Igualada. La seva unió també els permeté
buscar noves metes en l’escala social i
convertir-se en membres de la petita
noblesa amb el títol de Ciutadans Honrats
de Barcelona (1692), i la seva mentalitat
aristocratitzant els dugué a viure amb tota
classe de luxes, per bé que mai pogueren
accedir al títol de Cavallers. Precisament
aquest model de vida extralimitat i
desproporcionat pels seus recursos,
importants a Igualada però modestos en
termes absoluts, juntament amb les noves
circumstàncies econòmiques al llarg del
segle XVIII, ens porta a explicar la seva
decadència fins a la ruïna al segle XIX.
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En l’actualitat
De les reformes resultants dutes a terme
l’any 1997, el que crida més l’atenció és
a l’interior, on l’antic edifici d’habitatges
fou convertit en les actuals oficines del
Consell. L’antiga façana, deteriorada, fou
refeta novament, però es respectaren les
formes geomètriques (en els dibuixos)
originals, amb nous colors decoratius. En
síntesi, es pot dir que l’estructura general
continuà sent la mateixa: les parets mestres
i la columna principal de l’entrada es
conservaren sense gaire alteracions, així
com tota l’escala que condueix al primer
pis. Les modificacions més importants, les
trobem al sistema de distribució interior.
L’estructura de bigues de fusta fou substituïda
per una més consistent de formigó i l’antic
empedrat que recobria el terra també fou
reemplaçat per un enrajolat de marbre.

A l’entrada, la porta de ferro reixada de
dins i la de fusta de fora es canviaren per
les actuals portes de vidre i els antics
magatzems que hi havia a banda i banda
passaren a acollir més estances (el saló
de plens, oficines de serveis socials,
turisme, immigració, EAIA -Equips
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència-,
etc.). Potser l’aspecte més important que
cal destacar és la nova lluminositat que
adquirí tot el complex. En efecte, l’antic
interior fosc que conduïa als pisos, i que
molta gent que hi havia entrat encara deu
recordar, és, en l’actualitat, molt més viu.
Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN) l’any 2005, l’edifici gaudeix del
grau de protecció 1 de conformitat amb
la llei de patrimoni cultural 9/93 de la
Generalitat de Catalunya.

De les 24 estances primitives, ara
n’apareixen 32, així com noves estances
per emmagatzemar i una establia. La casa
apareix en la forma més semblant que ha
romàs fins a les reformes del 1997 per al
nou edifici del Consell Comarcal, amb els
dos portals a la façana principal i un tercer
portal que donava a un carreró lateral,
precisament pel cantó per on es devia
haver engrandit l’edifici. Així mateix, quan
s’enderrocà la muralla el 1760, els Padró-
Serrals es quedaren amb la part que els
rodejava a la seva banda de solell (actual
Passeig de les Cabres), i aprofitaren la
seva part del mur per aixecar-lo fins que
quedés a l’altura del seu edifici, a fi de
guanyar espai, cosa molt comuna, de fet,
amb els edificis que rodejaven la muralla.
La segona gran reforma, no la trobem fins
al 1904, per bé que tan sols afectà la
façana, que fou decorada i on es feu una
barbacana recoberta de rajola catalana.

Introducció
La seu actual del Consell Comarcal de
l’Anoia està ubicada a l’antiga casa de la
família Padró-Serrals -una de les famílies
més importants que ha tingut la ciutat
d’Igualada-, a l’antic carrer de Sant Jaume
(la plaça de Sant Miquel encara no existia),
contigu a la muralla originària. L’edifici ja
existia abans del segle XVIII, època en
què patí moltes modificacions. Per un
document d’aquest segle (1747) en
coneixem l’antiga distribució originària:
entre les habitacions de la planta baixa,
situades a l’entorn de la gran escala, hi
havia el pastador, un corral i la botiga del
gra. La part superior de l’escala donava a
una gran sala-rebedor. La llar pròpiament
dita estava formada per un total de 24
estances. La primera gran reforma, la
veiem a partir d’un altre document (1768)
on l’edifici apareix notablement engrandit,
sobretot a costa d’alguna casa veïna que
la família Padró-Serrals devia haver adquirit.
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Escut d’armes de la branca fadristerna
de la família Padró d’Igualada.
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Entrada de la casa Serrals.3

Retrat de Josep Antoni de Padró i Sobies
(1786-1862).
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Carrer de Sant Jaume, al fons, a mà dreta
destaca la façana de l’antiga casa Serrals.
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Escalinata principal.5

La façana a mitjans del segle passat.

Antiga sala interior de l'agrupació fotogràfica.

Ballada de sardanes a principis del segle xx.

Replà de la planta primera.


