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RESUM 
 
L’objectiu d’aquest treball és recollir el màxim possible d’informació (plànols, fofografies, documents 
escrits, bibliografia,…) per arribar a entendre com es va fer el projecte i quiins sistemes constructius 
s’utlitzaven a la seva època per la construcció del Palau d’Alfons XIII. 
 
El Palau d’Alfons XIII (originàriament Palau d’Art Modern) que estudiem va ser pensat per formar part 
de la secció espanyola de l'Exposició Internacional d'Indústries Elèctriques de Barcelona, que mai es va 
dur a terme. Sí que va servir per acollir-hi exposicions de Finlàndia, Francia i Japó, que no tenien 
pavelló propi, a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929.  
  
Tant aquest Palau com el Palau Victòria Eugènia (originàriament Palau Industrial) van ser dissenyats 
per Josep Puig i Cadafalch. El primer es va construir entre 1918 i 1923 i el segon entre 1922 i 1923. 
Van ser inaugurats totalment acabats el 13 de setembre de 1923 per acollir-hi l’Exposició Internacional 
del Moble i Decoració d’Interiors. 
 
Tot i això, la primera exposició que va tenir lloc al Palau d’Alfons XIII va ser la II Exposició de 
l'Automòbil durant el maig i juny del 1922, encara que només estigués totalment acabat el seu interior. 
La seva superície d’exposicions és d’uns 14.000 m2 i amb un soterrani utilitzat com a magatzem d’uns 
4.800 m2.  
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1     INTRODUCCIÓ 
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1.1 PRIMERS PASSOS 
 
Per poder començar a entendre el fet d’estudiar aquest palau va ser de gran ajuda la tesi doctoral de 
Jordi Romeu: Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911, on el volum 2 es dedica 
pràcticament exclusiva a l’estudi i influència de Josep Puig i Cadafalch amb la muntanya de Montjuïc 
des de 1913 fins 1924. 
En aquesta tesi hi trobarem impresos molt plànols (la majoria extrets de l’AHCOAC) de Puig i 
Cadafalch per urbanitzar la muntanya de Montjuïc i és clar plànols del nostre palau, entre altres edificis. 
També hi ha una cronologia molt completa de l’Exposició i de Puig i Cadafalch. Finalment hi ha una 
descripció també molt completa i numerada de tots els plànols que Jordi Romeu va poder consultar. 
En aquest punt ja comencen a entendre la immensitat del treball que li van deixar realitzar (per temes 
polítics no va poder seguir treballant més enllà de 1924)..  
Una altra part fonamental per entendre l’edifici va ser poder consultar el fons de Puig i Cadafalch a 
l’ANC. Aquest fons va ser localitzat el 2006 a les golfes de la casa de Puig i Cadafalch de Barcelona. 
Va entrar al ANC i avui dia encara s’està en procés de catalogació i restauració d’aquest fons immens. 
Fins a principis de 2010 no vaig tenir permís especial per poder consultar la part on hi havia els plànols 
de Puig (uns 125 plànols) referents a Montjuïc.    
Una altra part molt important d’estudi va ser consultar la gran col·lecció de fotografies del 1915-1930 
emmagatzemades a l’AHCB-AF, on hi ha una quantitat molt gran de fotografies d’abans, durant 
(important) i posteriors a la construcció del palau d’Alfons XIII. D’aquesta manera vam poder treure 
conclusions de com es va construir el Palau. 
I per finalitzar vam recopilar molta informació escrita (pressupostos, plecs de condicions…) i també 
plànols de Puig i Cadafalch a l’AMAB.  
L’edifici en grans trets pràcticament no ha canviat exteriorment. On sí ha canviat substancialment ha 
estat al seu interior. L’última restauració es va fer del 1996 al 1998 a càrrec de l’arquitecte Robert 
Brufau. Brufau va rebre l’encàrrec que els expositors puguessin entrar al Palau amb camions per poder 
montar i desmontar més ràpid. Per això es va haver de reforçar el soterrani. L’interior del palau no té 
res a veure amb la rica decoració que va dissenyar Puig: els pilars metàl·lics han quedat anulats, s’ha 
construït un cel ras on la seva conseqüència és que ja no es pot veure l’estructura que aguanta 
metàl·lica que aguanta la coberta. És a dir, s’ha diluït totalment l’obra de Puig i Cadafalch en aquest 
edifici. 
Després de recollir tot aquest material hem necessitat d’una cronologia de l’exposició per entendre la 
gran complexitat de l’obra d’urbanització del parc de Montjuïc i la construcció del Palau d’Alfons XIII. 
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1.2 DIFERENTS NOMS DELS ACTUALS PALAUS ALFONS XIII i VICTÒRIA EUGÈNIA EN 
EL TEMPS 
 
Tant el Palau d’Alfons XIII com el Palau Victòria Eugència han tingut diferents noms durant el temps 
generalment per temes polítics.  
El nostre edifici (Palau d’Alfons XIII) va ser anomenat per Josep Puig i Cadafalch com Palau d’Art 
Modern durant el seu projecte. Entre el 1922 i 1927 es van celebrar diferents exposicions a aquest 
Palau amb el mateix nom que havia posat Puig i Cadafalch.  
No va ser fins el 1928 quan en un intent de reforma (que finalment no es va produir) ja es va canviar el 
nom (Palacio de Arquitectura y Construcción) i finalment per l’Exposició Internacional de Barcelona de 
1929 es va denominar un dels palaus “Alfons XIII” i l’altre “Victòria Eugènia”, és a dir, els noms dels reis 
d’Espanya, durant la dictadura de dictadura de Primo de Rivera.  
El 1930 s’acaba la dictadura de Primo de Rivera i el 1931 es proclama la Segona Reública Espanyola. 
Quan es torna a fer una exposició després de la Internacional de 1929 es canvia el noms dels dos 
palaus (llavors Palau número 1 i Palau número 2), és clar, perquè els republicans no són gaire 
monàrquics. 
Per acabar, després de la guerra civil, el 1942 es torna a posar els noms dels antics reis d’Espanya. 
 
 Palau Alfons XIII Palau Victòria Eugènia 
1916 (avantprojecte) Palau d'Art Modern Palau d'Art Modern 
1918-1923 (projecte) Palau d'Art Modern Est Palau d'Art Modern Oest 
1922-1927 Palau d'Art Modern Palau Industrial o Art Indústria 
1928 (reforma no realitzada) Palacio de Arquitectura y 

Construcción 
Palacio Exposiciones Transitorias 

1929-1930 Palau Alfons XIII Palau Victòria Eugènia 
1932-1936 Palau número 1 Palau número 2 
1942 fins actualitat Palau Alfons XIII (pavelló 6) Palau Victòria Eugènia (pavelló 7) 
 
Per evitar confusions, alguns dels noms d’aquests dos palaus també es van fer servir per anomenar 
altres palaus en diferents èpoques: 

-Palau de la Indústria: construït a l'actual Parc de la Ciutadella per l'Exposició Universal del 1888 
per Jaume Gustà. 
-Palau d'Art Modern: construït per l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929 per Antoni 
Dauder entre 1927 i 1928. 

Encara que avui el palau que estudiem s’anomena Palau Alfons XIII, a partir d’aquest moment faré 
servir Palau d’Art Modern com el nom de l’edifici perquè és el nom original que va donar l’arquitecte 
quan va projectar l’edifici i fins el 1927. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 NOMENCLÀTOR DE CARRERS EN EL TEMPS: 
 
Fins el 1928 Des del 1929 En l’actualitat 
avinguda Gran Cascada passeig de les Cascades passeig de les Cascades 
plaça de l'Art Popular plaça de les Cascades plaça de les Cascades 
plaça dels Bells Oficis plaça dels Reis plaça del Marquès de Foronda 
plaça de les Belles Arts plaça de la Font Màgica plaça de Carles Buïgas 
avinguda dels Bells Oficis avinguda de la Tècnica carrer de la Guàrdia Urbana 
avinguda Triomfal avinguda de Rius i Taulet avinguda de Rius i Taulet 
passeig Central avinguda del Marquès de 

Comillas avinguda del Marquès de Comillas 
avinguda Central avinguda de Maria Cristina avinguda de Maria Cristina 
carrer del marquès del Duero carrer del marquès del Duero avinguda del Paral·lel 
 
A partir d’aquest moment també farem servir els noms dels carrers fins el 1928 perquè aquests noms 
de carrers antics s’anomenen sovint en els títols del projecte de l’edifici. 
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1.4 EMPLAÇAMENT DE L’EDIFICI 
 

 
 

e. 1/10.0001 
 

                                                 
1 Plànol extret de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

Exposició Internacional d’Indústries Elèctriques de 19172

Exposició Internacional de Barcelona de 19293

 
Seguint l’eix principal (des de plaça Espanya fins al Palau Nacional) de l’Exposició Internacional del 
1929, ens trobem dos palaus simètrics a la falda del Palau Nacional El Palau d’Alfons XIII és el que ens 
trobem a l’esquerra, 
El Palau d’Alfons XIII limita al nord-est amb el carrer de la Guàrdia Urbana (antiga avinguda dels Bells 
Oficis), al nord-oest amb la plaça de Carles Buïgas (antiga plaça de les Belles Arts), al sud-oest amb 
les places del Marquès de Foronda (antiga plaça dels Bells Oficis) i de les Cascades (antiga plaça de 
l’Art Popular)  i finalment al sud-est amb el passeig de les Cascades (antiga avinguda de la Gran 
Cascada).  

                                                 
2 C.A.U.: Construcción, arquitectura y urbanismo (1979) núm 57-58, pàg 41  
3 La Vanguardia, 20-III-1928, pàg 14 i La Construcción Moderna, 15-VI-1928 pàg 3 
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1.5 CRONOLOGIA DE PARTICIPACIÓ DE PUIG I CADAFALCH A L’EXPOSICIÓ                                             
 

Obres 
Puig i Cadafalch: Política                                                                                                                        
Puig i Cadafalch: minutes d'honoraris                                                                                            
Exposició realitzada 
Acte, reunió,… 
 

1902 novembre Puig i Cadafalch és elegit regidor de Barcelona per la Lliga Regionalista [4] 
 León Jaussely formula "Plan de Enlaces de la zona del Ensanche y pueblos 

agregados". En aquest pla es contempla la urbanització de Montjuïc com a 
parc, tal com ho proposava també Ildefons Cerdà l’any 1859 [5] 

 Frances d'Assís Mas, directiu del Foment del Treball Nacional, esdevenia el 
portaveu reivindicatiu d'una nova exposició a Barcelona [5-6] 

10 novembre Proclama electoral titulada "A votar per la Exposición" signada per Puig i 
Cadafalch. Simultàniament va fer el projecte d'exposició universal que situava 
a la plaça de les Glòries Catalanes 
"A votar a per l'Exposició Universal" en La Veu de Catalunya: "Sería [la 
Exposición] como una realización provisional de la Barcelona proyectada por 
el arquitecto de Toulouse [se refiere a Jaussely] premiado en el Concurso de 
Enlaces, sería el camino para hacer de Barcelona una gran ciudad, dándole el 
aire de un París y quitándole para siempre este matiz de América cursi de la 
cuadrícula que se extiende hasta el infinito como una erupción geométrica" [4-
6-7] 

1905 

31desembre Puig i Cadafalch deixa de ser regidor de Barcelona [4] 
abril Puig i Cadafalch és elegit diputat a Corts [4] 
juliol Primera reunió de la comissió d'estudi per a la celebració a Barcelona d'una 

segona exposició universal, convocada per la presidència del Foment del 
Treball Naional a instàncies de Mas, a la qual assistí l’alcalde de Barcelona, 
com també representants de la diputació [5-6] 

1907 

16 novembre La burgesia nacionalista es responsabilitzà plenament del projecte, en 
constituir-se el comitè d'estudis definitiu, presidit per Lluís Muntadas, que era 
també president del Foment [5] 

1909  Puig i Cadafalch deixa de ser diputat a les Corts [3] 
març Puig i Cadafalch és elegit diputat provincial per Barcelona [3] 
4 maig 
 

L'Associació d'Electricistes celebrà una assemblea al Foment del Treball 
Nacional d'on sortí elegit el comitè promotor de l'Exposició d'Indústries 
Elèctriques, presidit per Joan Pich i Pon i altres 2 comissaris (Josep Puig i 
Cadafalch i Francesc Cambó) [6] 

27 maig L’Ajuntament de Barcelona votà un crèdit de 500.000 ptes després d’acollir-se 
l’assemblea al Foment del Treball Nacional del 4 de maig [3] 

26 juny Reial Decret on l’Estat autoritza amb caràcter oficial la celebració de 
l’Exposició Internacional d’Indústries Elèctriques i les seves aplicacions a 
Barcelona l’any 1915 [2] 

26 juny 
 

La Societat d'Industrials Electricistes encarrega el primer estudi a Puig i 
Cadafalch a través del seu president i amic de Puig, Joan Pih i Pon. Es fan els 
preparatius per a una exposició universal de Barcelona, que de moment es 
dirà d'Indústries Elèctriques [7] 

4 desembre L'Ajuntament acorda encarregar-se de tot el que és relatiu a la celebració de 
l’Exposició. També aprova l’Estatut pel règim de l’organisme que devia 
realitzar-se i destinar un crèdit de 10 milions ptes destinats a l’organització de 
l’Exposició consignada en el Pressupost extraordinari aprovat per la Junta 
Municipal el 13 de juny de 1913 [1-3-6] 

1913 

20 desembre La Junta Directiva ja és constituïda i comença a estudiar el contingut interior 
de l’Exposició i demana suport al Govern [1-3] 

27 març 
 

Acord a l'Ajuntament, després de la proposta dela Junta Directiva, que 
l’Exposició es celebri el 1917 durant el període comprès entre el 15 d'abril i el 
15 d'octubre i que conjuntament amb l’Exposició Internacional d’Indústries 
Elèctriques es celebrés una Exposició General Espanyola [1-3] 

30 abril L’Ajuntament aprovà l’acollí en principi a la muntanya de Montjuïc el projecte 
d’ampliació del parc de Montjuïc (Laribal) i que es gestionarà la promulgació 
d’una Llei referent a l’Exposició, on poguessin edificar-se totes les 
construccions necessàries preveient els acords amb el ram de guerra i les 
exposicions que s'haguessin de realitzar. La superfície total és de 204,56 
hectàrees. El número de finques ocupades és de 188 i el seu valor de 
13.742.764 ptes [2-3-6] 

8 maig Acord amb caràcter definitiu que l’Exposició es celebri a Montjuïc, aprovant al 
mateix temps el projecte i general de l’Exposició [1] 

4 juny Reial decret el qual es declara oficial la doble Exposició de Barcelona [5-6] 
5 juny 
 

Publicació a "La Gaceta de Madrid" d'un projecte de llei per a declarar oficial 
una doble Exposició, a celebrar a Barcelona el 1917: Internacional d'Indústries 
Elèctriques i les seves Aplicacions i General Espanyola, de caràcter 
predominantment artístic i artesanal [5-6] 

16 juliol Llei aprovada a les Corts on fixa la celebració de l’Exposició Internacional 
d’Indústries Elèctriques de Barcelona que es proposava celebrar el 1917. Hi 
ha dues grans seccions: la primera és l’Exposició Internacional d’Indústries 
Elèctriques i la segona l’Exposició General Espanyola; declaració d’oficialitat 
de les exposicions, quedant sota l’alt patronat de l’Estat; declaració d’utilitat 
pública de l’obra; concessió d’una subvenció de 10.000.000 ptes i suspensió 
temporal de les zones polèmiques [1-3] 

26 juliol Com a conseqüència del que es disposava a l’article primer de la llei (16 juliol), 
el Govern creà la Comissaria Règia, designant per a exercir-la a l’Excm. Sr. 
Marquès de Comillas [1-3] 

28 juliol Inici Primera Guerra Mundial 

1914 
 

octubre Es disposa d'un pla definitiu del projecte d’ampliació del parc de Montjuïc [6] 
abril Puig i Cadafalch presentà un avantprojecte per a l’Exposició Barcelona 

MDCCCCXVII, és a dir, pel 1917 [5-6] 
4 maig Puig i Cadafalch presenta el primer avantprojecte d'ordenació general de 

l'espai (l’Exposició Barcelona MDCCCCXVII) [7] 
7 maig Primera visita dels regidors i periodistes als terrenys de la futura Exposició, 

encara sense canvis [8] 
18 juliol Comencen oficialment les obres d’urbanització de l'exposició d'on Pich i Pon fa 

la primera palada, amb una festa organitzada per Oleguer Junyent [4-6-8] 
setembre Comencen les obres de terraplenament i construcció [5-6] 

1915 

finals any La direcció de l'Exposició d'Indústries Elèctriques va encarregar tres 
avantprojectes: a Puig i Cadafalch i Guillem Busquets els va encarregar la part 
baixa de Montjuïc, la zona on s'instal·laria l'Exposició General Espanyola, a 
Domènech i Montaner i Manuel Vega i March la part alta de la muntanya on 
s'instal·laria l'Exposició d'Indústries Elèctriques, mentre que la part de mar de 
la muntanya (Miramar) va quedar a càrrec d'Enric Sagnier i Agustí Font [4] 

inici any L'Ajuntament crea una Comissió de Cultura. La formen intel·lectuals de 
prestigi, com Jaume Bofill i Matas o Josep M. Lasarte, empresaris, com Duran 
i Ventosa i tècnics, com Vega i March, en clara ascensió, o Josep Goday [7] 

23 febrer De l’Acta de la junta directiva de l'Exposició es demana a Puig i Cadafalch i 
Busquets que estudiïn la possibilitat de reduir l’amplitud del pòrtic d’entrada de 
l’Exposició i que es comprovi el sistema més econòmic com a sistema de 
construcció de les columnes qued es repeteixen en el projecte [7] 

1916 

maig Puig presenta una planta que recull tota l'esmena del primer punt de l’acta del 
23 de febrer, ignorant en part, el segon [5-7] 
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24 desembre S’inaugura el passeig Central, amb la corresponent festa popular [1] 
20 gener Puig presenta minuta d'honoraris pel seu projecte de 45.829,75 ptes [7] 
14 maig Puig i Cadafalch és elegit membre del Consell Permanent de la Mancomunitat 

de Catalunya [4] 
Agost Anivellació de terrenys destinats a la plaça de Belles Arts (actual plaça de 

Carles Buïgas) [7] 
15 octubre Puig presenta 33 plànols que complementen i dónen forma de projecte 

executiu, sobretot en allò que fa referència a la infrastructura i les façanes dels 
pavellons [7] 

24 novembre S'inaugura el passeig/avinguda Central (actual avdga Maria Cristina), amb la 
corresponent festa popular. Les obres van lentes i hi treballen uns 300 homes. 
Els rebaixos, l'anivellació, els desguassos eren ja una realitat [7] 

29 novembre Puig i Cadafalch és elegit president de la Mancomunitat de Catalunya [3] 

1917 

31 desembre Puig presenta minuta d'honoraris a compte de treballs presentats de 24.316,69 
ptes [7] 

5 febrer  Puig presenta més plànols [7] 
15 març Puig presenta minuta d'honoraris a compte de treballs presentats de 26.100 

ptes. Puig presenta minuta d'honoraris per a direcció de diferents obres a la 
Secció Espanyola de 7.780,79 ptes [7] 

23 abril Construcció de l'escalinata que comença al 2n tram del passeig de la Gran 
Cascada. També consta que es construeix l'escalinata d'unió entre la plaça de 
Belles Arts i Bells Oficis [7] 

7 juliol S’acorda encarregar a Ferran Romeu les obres de la plaça Espanya [7] 
30 setembre A l'acta de la junta directiva s'acorda autoritzar als comissaris de l'Exposició 

“para que gestionen del arquitecto Ferran Romeu que se encargue del estudio 
del proyecto de urbanización definitiva de los terrenos que se ocupan para la 
Exposición” [7] 

11 novembre Final Primera Guerra Mundial 

1918 

24 desembre La junta acorda: “aprobar el proyecto de urbanización de la Sección Nacional 
formulado por el arquitecto Sr. Puig y Cadafalch, encomendado al propio 
arquitecto la dirección de la ejecución del mismo. Aprobar asímismo el plan de 
distribución formulado por dicho señor, al que se confía la formulación del 
proyecto del edificio Central que deberá tener carácter permanente, 
suspendiendo todo acuerdo respecto de la intervención de este facultativo en 
la construcción de los demás edificios mientras no queden fijadas las 
condiciones de su intervención y, como consecuencia, sus honorarios”. També 
s’aprova el tros de recta de l’Estadi de Vega i March i es desestima el projecte 
d’August Font [7] 

febrer Es construeix l'escalinata d'accés a la plaça de l'Art Antic, que s'acaba la 
balaustrada i el talús que tanquen la plaça de les Belles Arts [7] 

1919 

febrer Començament de la construcció de les 4 columnes projectades per Puig i 
Cadafalch des de la primera perspectiva del 1915 

26 juny Puig presenta minuta d'honoraris sobretot del treball d'urbanització [7] 
28 juny   Visita del rei Alfons XIII a les obres (exemple fotos 1842 a 1887) [9] 
26 juliol S’aprova un avantprojecte d’Exposició d’Indústries Elèctriques formulat pel Sr. 

Bastos [1] 

1920 

3 desembre L'acta de la junta directiva pren nomenar una “Sección de Urbanización”, de 
nova creació. L’arquitecte en cap és Ferran Romeu i Ribot i el seu segon és 
Antoni Darder i Marsà [7] 

 Obres gairebé aturades per manca de recursos i incertesa de l'Exposició. 
Desig de fer l'Exposició d'Indústries Elèctriques pel 1923 

1921 

20 novembre Assamblea de les Forces Vives per a tractar el pla de finançament del projecte 
de l'Exposició, presidit per Leopoldo Matos, ministre de treball. S’acorda que 
l’Exposició es realitzi com a màxim el 1925. [1-2-9] 

24 maig Inauguració Palau Art Modern (sense acabar definitivament fins maig 1923), 
amb motiu del II Exposició Internacional de l'Automòbil, del Cicle i dels Esports 
del 24 de maig fins el 5 de juny [2] 

7 juliol Miting i banquet d'afirmació catalanista de la Lliga Regionalista amb 7400 
comensals presidit per Francesc Cambó i acompanyat de Puig i Cadafalch al 
Palau d'Art Modern [2-9] 

1922 

octubre II Saló de Moda del 5 a l'11 d'octubre al Palau d'Art Modern [2] 
 Construït: esplanació i pavimentat de l'avinguda principal, la plataforma 

superior i les escalinatesque arribaven fins als 2 palaus simètrics, que avui 
coneixem amb els noms d'Alfons XIII i Victòria Eugènia. També s'havia obert 
la via d'accés a la zona superior, la "via K" (avgda Marquès de Comillas) que, 
circulant per una cota força elevada, lligava l'avinguda l'avinguda principal amb 
Miramar 

13 juliol La Junta Directiva proposa fer l’Exposició Internacional d’Indústries Elèctriques 
el 1926 [1] 

13 setembre Exposició Internacional del Moble del 13 de setembre al 4 de novembre 
(prorrogat fins el 12 de desembre) als Palaus d'Art Modern i Industrial (primera 
exposició per l’últim palau) [2] 

13 setembre Cop d'estat del general Primo de Rivera: afectà la direcció de l'Exposició i 
aturà el programa 

24 octubre Reial Decreto on es fixa la inauguració de l’Exposició Internacional d’Indústries 
Elèctriques el 12 d’octubre de 1926 [1] 

24 desembre Puig delega les funcions com a president de la Mancomunitat de Catalunya [4] 

1923 

26 desembre Puig s'exilia a França [4] 
gener Puig i Cadafalch és subtituït de la presidència de la Mancomunitat de 

Catalunya per l'industrial terrassenc Alfons Sala, futur comte d'Egara [4] 
12 març Es constitueix una nova Junta Directiva designats pel Reial Decret del directori 

del 16 de febrer de 1924 on Puig i Cadafalch no apareix [7] 
2 abri III Exposició Internacional de l'Automòbil, del Cicle i dels Esports del 2 al 13 

d'abril al Palau d'Art Modern [2] 
10 maig II Congrés i l'Exposició Mundial d'Avicultura i Indústries Annexes Derivades del 

10 al 18 de maig al Palau d'Art Modern [2] 

1924 

31 maig V Fira Oficial de Mostres del 31 de maig a 10 de juny als Palaus d'Art Modern i 
Industrial [2] 

 Queda obsolet l’objectiu de dedicar l’Exposició a les Indústries Elèctriques i es 
denominarà Exposició Internacional de Barcelona, dedicada a tres vessants: la 
indústria, els esports i l’art 

10 març Carta de Puig a "La Veu de Catalunya" denunciant que no se li paguen els 
honoraris de l'exposició. A tal efecte es constitueix un arbritatge, que ho 
encarrega a Sagnier i Florensa [7] 

1925 

16 maig IV Exposició Internacional de l'Automòbil, del Cicle i dels Esports  del 16 al 26 
de maig als Palau d'Art Modern i Industrial [2] 

27 abril V Exposició Internacional de l'Automòbil, del Cicle i dels Esports  del 27 d’abril 
al 8 de maig als Palau d'Art Modern i Industrial [2] 

25 maig Exposició d'Agrícola i Hidràulica del 25 de maig al 12 de juny al Palau d'Art 
Modern [2] 

Juny Proposta d'enderrocar les 4 columnes a la Junta, per Jaime Bayró i Font, que 
ocupà la Dirección de Construcciones en dimitir Pedro Domènech [8] 

1927 
 

15 octubre Exposició de la Indústria Hotelera i l'Alimentació del 15 al 31 d’octubre al Palau 
d'Art Modern [2] 

12 juliol Estudi per enderrocar les 4 columnes i aprofitar el material de les columnes 
per construir-ne unes altres 16 a la mateixa plaça de les Belles Arts (8 a cada 
costat de la plaça) [7] 

1928 

Novembre Enderroc de les 4 columnes [8] 
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1929 19 maig Inauguració de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929 efectuada per 
Alfons XIII [2] 

15 gener Clausura de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929 [2] 1930 
28 gener Final de la dictadura Primo de Rivera 

1931 14 abril Es proclamava la Segona República Espanyola 
 Es dóna un pas molt significatiu, amb la constitució oficial de la societat Fira 

Internacional de Barcelona, declarada d'utilitat pública per la Generalitat 
republicana i que, l'any següent, reprèn la celebració de les fires de mostres 

octubre 
novembre 

II Exposició de ràdio, cinema sonor, fono, discos i fotografia del 22 d'octubre al 
6 de novembre. Palau núm. 1 [2] 

1932 

4 desembre Àpat d'homentage ofert pel partit de la Lliga Regionalista als candidats en les 
eleccions a diputats al Parlament de Catalunya. Palau núm. 1 [2] 

1933 3 juny VI Fira de Mostres del 3 al 18 de juny [2] 
1934 2 juny VII Fira de Mostres del 2 al 17 de juny [2] 

3 maig VII Exposició Internacional de l'Automòbil, del Cicle i dels Esports del 3 al 13 
de maig al Palau núm. 1 [2] 

1 juny VIII Fira de Mostres de l'1 al 16 de juny [2] 

1935 

25 octubre II Saló de Creacions i Exposició de l'Art de Vestir, del Moble i de les Arts 
Decoratives del 25 d'octubre a l'11 de novembre. Palau núm 1 [2] 

30 maig IX Fira de Mostres del 30 de maig al 14 de juny [2] 1936 
17 juliol Inici Guerra Civil Espanyola 

 
 
 
[1] AMAB 
 
[2] Hemeroteca La Vanguardia 
 
[3] 1930 Bohigas, Pere. Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors de 1923. Llibreria 

Catalonia, Barcelona. 
 
[4] 1975 Jardí, Enric. Puig i Cadafalch: arquitecte, polític i historiador de l'art. Ariel, Barcelona 
 
[5] 1979 Hernández-Cros, Emili. La segunda exposición universal de Barcelona. 5 flash-backs 

(CAU: Construcción, Arquitectura y Urbanismo, 57). Col·legi Oficial Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics, Barcelona. pp 40-45 

 
[6] 1980 Hernández-Cros, Emili. L'Exposició de la muntanya perduda, precisions sobre la 

urbanització de Montjuïc; 1859-1929 (Grans Temes de l'Avenç, 3. L'Exposició Internacional de 
Barcelona del 1929: arquitectura i Arts Decoratives). Barcelona. pp 18 a 36 

 
[7] 1989 Romeu, Jordi. Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. UPC, 

Barcelona. Tesi doctoral dirigida per Oriol Bohigas. 
 
[8] 2007 Calafell, Jordi. Granados, Oriol. Torrella, Rafel. Montjuïc 1915, primera mirada. Arxiu 

Històric de la Ciutat de Barcelona, Barcelona. 
 
[9] 2008 Torrella, Rafel. El registre fotogràfic de Montjuïc, 1915-1923. La metamorfosi d'una 

muntanya. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Barcelona. 
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2.1 ELS DOCUMENTS DISPONIBLES: 
 
Els documents disponibles d’aquest treball els hem dividit en 4 parts: 
 
A) PLÀNOLS: la gran majoria de plànols originals que hem trobat són de l’ANC i de l’AMAB. També hi 
ha un plànol de l’AFB. Al capítol 2.2.1 (pàgina 15) hi ha un llista de tots els plànols, que hem localitzat, 
del Puig i Cadafalch que fa servir per l’Exposició i al capítol 2.1.2 (pàgina 20), altres plànols que no són 
del Puig i Cadafalch, però que dónen informació del palau que estudiem.  
Pel què fa a reproducció de plànols la gran majoria són de l’AHCOAC i de la tesi Josep Puig i 
Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II (1989) de Jordi Romeu (el qual aconseguiex aquestes 
reproduccions de l’AMAB i l’AHCOAC). També hi ha algunes reproduccions a les dues publicacions 
següents: Grans Temes de l'Avenç, 3 (1980) i L'Exposició Internacional de Barcelona 1914-1929: 
Arquitectura i Ciutat (1985) d’Ignasi de Solà-Morales. 
 
B) FOTOGRAFIES: les fotografies originals són majoritàriament són de l’AHCB-AFB. En aquest arxiu hi 
ha una col·lecció molt abundant de fotografies de Montjuïc entre 1917 i 1930, és a dir, hi ha moltes 
fotografies interessants durant la construcció del nostre edifici. També hi ha una gran quantitat de 
foitografies del fons Brangulí de l’ANC, tot i que n’hi ha poques de construcció i moltes d’exposicicions 
realitzades. 
Finalment hi ha dos llibres que parlen explícitament del treball de registre fotogràfic a Montjuïc abans 
de l’Exposició del 1929: Montjuïc 1915, primera mirada (2007) de Jordi Calafell, Oriol Granados i Rafel 
Torrella i El registre fotogràfic de Montjuïc, 1915-1923. La metamorfosi d'una muntanya (2008) de Rafel 
Torrella. 
 
C) ESCRITS: la gran majoria d’informació escrita trobada és de l’AMAB i de l’ANC s’hi ha trobat un plec 
de condicions. D’informació escrita hi ha un quants pressupostos, altres plecs de condicions i 
informació cronològica del seguiment d’obra 
 
D) BIBLIOGRAFIA: la bibliografia que hem fet servir és bastant àmplia, però la més bàsica per aquest 
treball és la següent: 
 
Hernández-Cros, Emili (1979), La segunda Exposición Universal de Barcelona. 5 Flash-Backs (CAU: 
Construcción, Arquitectura y Urbanismo, 57, juny). Col·legi Oficial Aparelladors i Arquitectes Tècnics, 
Barcelona. pp 40-45 
 
Hernández-Cros, Emili (1980), L'Exposició de la muntanya perduda, precisions sobre la urbanització de 
Montjuïc; 1859-1929 (Grans Temes de l'Avenç, 3. L'Exposició Internacional de Barcelona del 1929: 
arquitectura i Arts Decoratives). Barcelona. pp 18 a 36 
 
Romeu, Jordi (1989), Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. UPC, Barcelona. 
Tesi doctoral dirigida per Oriol Bohigas. 
 
Solà-Morales, Ignasi de (1979). Arquitecturas contaminadas. Para una nueva lectura de la Exposición 
Internacional de 1929 a Barcelona (CAU: Construcción, Arquitectura y Urbanismo, 57, juny). Col·legi 
Oficial Aparelladors i Arquitectes Tècnics, Barcelona. pp 48-53 
 
Solà-Morales, Ignasi de (1976). L'Exposició Internacional de Barcelona (1914-1929) com a instrument 
de política urbana (Recerques: història, economia, cultura 6), Barcelona. pp 137-145 
 
Solà-Morales, Ignasi de (1980), L'Arquitectura de l'Exposició, Palaus i Pavellons (Grans Temes de 
l'Avenç, 3. L'Exposició Internacional de Barcelona del 1929: arquitectura i Arts Decoratives). Barcelona. 
pp 3 a 18 
 
Solà-Morales, Ignasi de (1985), L'Exposició Internacional de Barcelona 1914-1929: Arquitectura i 
Ciutat. Fira de Barcelona, Barcelona. 
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2.1.1 LLISTA DE PLÀNOLS DE PUIG I CADAFALCH DINS L’EXPOSICIÓ 
 
Per entendre millor aquesta llista de plànols, explicaré què signifiquen algunes de les columna: 
 
- Data: si posa presentat és perquè no se sap la  
- Jordi Romeu: hi ha la numenació que fa Jordi Romeu dins la seva tesi Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989). És una manera de relacionar la seva tesi amb el meu treball. La 
numeració que fa servir Jordi Romeu és primer l’any de presentació i seguidament l’ordre que es presenta. La numeració no és del tot certa perquè hi ha plànols que en Jordi Romeu no ha consultat i per tant es 
queden fora de la seva numeració, però no per això són menys importants 
- Títol: si no hi ha títol és perquè no se sap, si hi ha un número entre parèntesi és un número que surt escrit en el plànol i si hi ha unes paraules en claudàtors és una explicació del plànol perquè no se sap el títol 
- Original: són els llocs de procedència. Les sigles dels noms són al principi del treball i en alguns casos indico si el plànol és en color blanc o color blau. No crec que sigui rellevant, però ho indico. 
 
PALAU ALFONS XIII (PALAU ART MODERN) 
PALAU VICTÒRIA EUGÈNIA (PALAU INDUSTRIAL) 
 
data Jordi 

Romeu 
Títol autor escala Original Reproducció Altres 

00-06-1913 a 
00-05-1915 

      (esbós)   ANC (fons 737)   

00-06-1913 a 
00-05-1915 

      (esbós)    P i C l'arquitectura entre la casa i la ciutat pàg 57  

04-05-1915 
(presentat) 

 Exposició Barcelona MDCCCCXVII P i C / 
GB 

  La Ilustración española y americana núm 20 (30 maig 1915) pàg 2, 
Mundo Eléctrico y producción Nacional. any II nº11 (juny 1915), Vell i 
Nou núm 6 (1 agost 1915) pàg 12-13, La Esfera núm 95 (maig 1917) 
pàg 40 

 

04-05-1915 
(presentat) 

  P i C / 
GB 

  La Ilustración española y americana núm 20 (30 maig 1915) pàg 2, 
Mundo Eléctrico y producción Nacional. any II nº11 (juny 1915), Vell i 
Nou núm 6 (1 agost 1915) pàg 12-13, La Esfera núm 95 (maig 1917) 
pàg 40 

 

00-05-1916  Exposició Barcelona. Secció Espanyola P i C / 
GB 

1/2000 ANC (fons 737) C.A.U. (1979) núm 57-58 pàg 41, Grans Temes de l’Avenç (1980) pàg 
28 

 

00-01-1917 a 
00-06-1917 

  P i C / 
GB 

  La Esfera núm 95 (maig 1917) pàg 41, Exposició Internacional del 
Moble i Decoració d'Interiors. Barcelona, setembre-octubre 1923; guia 
del visitant (1923) pàg 12 

 

00-01-1917 a 
00-06-1917 

  P i C / 
GB 

  La Esfera núm 95 (maig 1917) pàg 42,  

15-10-1917  (Nº 0’’) P i C 1/200    
      (Plaça de la Sapiència, planta i alçat del Palau)    Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 

pàg M19 
 

      (Perfil del Palau de la Mineria)      
  Pórtico de entrada    Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 

pàg M29 
 

  Avenida Central Galerias P i C 1/200 ANC (fons 737) Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M38 

 

       (Avinguda Central, façana al costat de l’entrada)    Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M45 

 

       (Façana, sense el pòrtic d’entrada de les naus de l’exposició)    Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M46 

 

15-10-1917 17-02 Planta Avenida Central P i C 1/200    
15-10-1917 17-08 Calle de las Cortes Catalanas P i C 1/200    
15-10-1917 17-09 Calle de Mexico P i C 1/200  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 

pàg M30 
 

15-10-1917 17-10 Fachada a la calle del Marqués del Duero P i C 1/200  Grans Temes de l’Avenç (1980) pàg 29, Josep Puig i Cadafalch: obres i 
projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M31 

 

15-10-1917 17-11 Calle de Lleida P i C 1/200  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M27 

 

15-10-1917 17-12  P i C 1/200    
15-10-1917 17-13       (Avinguda Central, cascades i llacs centrals) P i C 1/200  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 

pàg M28 
 

15-10-1917 17-14  P i C 1/200  L'Exposició Internacional de Barcelona 1914-1929: Arquitectura i Ciutat 
(1985) pàg 63, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. 
Vol. II. (1989) pàg M14 
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15-10-1917 17-15 Fachada de las naves de Exposición P i C 1/200  Grans Temes de l’Avenç (1980) pàg 29, Josep Puig i Cadafalch: obres i 

projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M39 
 

15-10-1917 17-16 (Nº 0’’’) P i C 1/200 AMAB (45413) L'Exposició Internacional de Barcelona 1914-1929: Arquitectura i Ciutat 
(1985) pàg 63, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. 
Vol. II. (1989) pàg M44 

 

15-10-1917 17-17 Avenida Central: Fachada junto a la Entrada P i C 1/200 ANC (fons 737) Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M24 

 

15-10-1917 17-18 no consultat      
15-10-1917 17-19 no consultat      
15-10-1917 17-20 Avenida Triumfal Fachada Norte P i C 1/200 ANC (fons 737) L'Exposició Internacional de Barcelona 1914-1929: Arquitectura i Ciutat 

(1985) pàg 63, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. 
Vol. II. (1989) pàg M49 

 

15-10-1917 17-21 Plaça de les Belles Arts. Columnata (Nº 6’) P i C 1/200 AMAB (45413)   
15-10-1917 17-22 Plaza de las Bellas Artes (Nº 7) P i C 1/200 AMAB (45413), ANC 

(fons 737) 
  

15-10-1917 17-23 Plaza de los Bellos Oficios (Nº 12) P i C 1/200 AMAB (45405), ANC 
(fons 737) 

Grans Temes de l’Avenç (1980) pàg 29, Josep Puig i Cadafalch: obres i 
projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M50 

 

15-10-1917 17-24 Plaza del Arte Popular P i C 1/200 ANC (fons 737) Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M52 

 

15-10-1917 17-25 Plaza de la Sapiencia. Sección longitudinal P i C 1/200 ANC (fons 737) Grans Temes de l’Avenç (1980) pàg 29, L'Exposició Internacional de 
Barcelona 1914-1929: Arquitectura i Ciutat (1985) pàg 63, Josep Puig i 
Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M20 

 

15-10-1917 17-26  P i C 1/200  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M26 

 

15-10-1917 17-27  P i C 1/200  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M54 

 

15-10-1917 17-28  P i C 1/200  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M62 

 

15-10-1917 17-29 Pabellón de las Industrias Femeninas P i C 1/200  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M61 

 

15-10-1917 17-30 Avenida de los Oficios (Nº 6) P i C 1/200 AMAB (45413), ANC 
(fons 737) 

Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M22 

 

15-10-1917 17-31     Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M32 

 

15-10-1917 17-32 no consultat      
15-10-1917 17-33 no consultat      
00-00-1918 
datable 

 Muro de Contención Fachada Norte Palacio de las Bellas Artes  1/50 ANC (fons 737)   

05-02-1918 
datable 

18-01 no consultat      

05-02-1918 
datable 

18-02 no consultat      

06-02-1918 18-03 Gran cascada i escala central entre el Palau i la Galeria del Art Antic (Nº 0’’’) P i C 1/100 AMAB (45413), ANC 
(fons 737) 

Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M67-M77 

 

05-02-1918 
datable 

18-04 no consultat      

05-02-1918 
datable 

18-05 no consultat      

23-03-1918  Camí a la Secció d'Agricultura P i C 1/200 ANC (fons 737)   
02-07-1918 18-13     Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 

pàg M68 
 

06-07-1918  Avinguda Triomfal. Detall escala P i C 1/20 ANC (fons 737)   
19-10-1918 18-06 Escala Plaça Bells Oficis. Detall (Nº 10) P i C 1/20 AMAB (45413) Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 

pàg M72 
 

28-10-1918 18-07 Escala Plaça Art Popular. Detall (Nº 14-14’) P i C 1/20 AMAB (45413) Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M73 

 

19-10-1918 
datable 

18-08 no consultat    Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M74 

 

 18-09 no consultat      
19-10-1918 
datable 

18-10 no consultat      
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19-10-1918 
datable 

18-11 no consultat      

19-10-1918 
datable 

18-12 no consultat      

27-12-1918  Palau de la Industria P i C 1/1000 ANC (fons 737)   
07-04-1919 19-01 Palau del Art Modern. Detalls de construcció de la xarxa de clavegueram  P i C 1/200 ANC (fons 737) AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 

(1989) pàg M82 
 

07-04-1919 19-02 Palau del Art Modern. Detalls de construcció de la xarxa de clavegueram P i C 1/200 ANC (fons 737) AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 
(1989) pàg M83 

 

30-04-1919 19-03 Plaça de les Belles Arts i Palau d'Art Modern: Detalls arquitectònics (Nº 6’’’) P i C 1/50  AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 
(1989) pàg M84 

 

30-04-1919 19-04 Plaça de les Belles Arts. Detalls arquitectònics (Nº 6’’) P i C 1/50 AMAB (45413) AHCOAC  
03-05-1919 19-05 no consultat      
03-05-1919 19-06 no consultat      
03-05-1919 19-07 no consultat      
03-05-1919 19-08 no consultat      
 19-09 no consultat      
15-10-1919 19-10a Planta P i C 1/200 ANC (fons 737) Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 

pàg M80 
 

15-10-1919 19-10b Planta P i C 1/200  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M49 

 

15-10-1919 19-11a Palau del Art Modern. Coberta P i C 1/200 ANC (fons 737) AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 
(1989) pàg M79 

 

 19-11b Palau del Art Modern. Coberta P i C     
23-10-1919  Secció G-H-I P i C 1/200 ANC (fons 737) AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 

(1989) pàg M86 
 

28-10-1919  Jardins dels tarongers P i C 1/200  Grans Temes de l’Avenç (1980) pàg 26  
10-05-1920  Cossos avençats de la Plaça de les Belles Arts (Nº 3’’) P i C 1/50 AMAB (45405), ANC 

(fons 737) 
  

  Cossos avençats de la Plaça de les Belles Arts. Avinguda Central. Segon 
projecte (Nº 3’) 

P i C 1/200 AMAB (45405), ANC 
(fons 737) 

  

  (Nº 3’’’) P i C 1/20 AMAB (45405)   
00-00-1920 
datable 

  P i C 1/100 AMAB (45413)   

21-05-1920  Avinguda dels Oficis (Nº 8) P i C 1/200 AMAB (45413)   
21-05-1920 20-01 Avinguda dels Oficis (Nº 8’) P i C 1/200 AMAB (45413)   
21-05-1920  Avinguda dels Oficis Detalls (Nº 8’’) P i C 1/50 AMAB (45413) Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 

pàg M97 
 

00-06-1920 
datable 

 Planta del Palau de l'Art Modern  1/200 AMAB (45395 blanc) AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 
(1989) pàg M121 

L. Minguella 
(dibuix) 

00-06-1920 
datable 

20-02 a 
04 

Estructura intermitja del Palau de l'Art Modern P i C 1/5 i 
1/20 

AMAB (45395 blanc)  S. Crivillés 
(càlcul), 
Brasco 
(dibuix) 

00-06-1920 
datable 

20-02 a 
04 

Estudi dels esforços dins les barres d'una estructura intermitja del Palau d'Art 
Modern 

P i C 1/25 AMAB (45395 blanc)  S. Crivillés 
(càlcul), E. 
Torner (dibuix) 

04-06-1920 20-02 a 
04 

Estructura de pas gran de façana places Belles Arts i Bells Oficis P i C 1/25 
(detall) i 
1/1000 
(forces) 

AMAB (45395 blau), 
ANC (fons 631 blanc), 
ANC (fons 737) 

Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M99 

S. Crivillés 
(càlcul), L. 
Minguella 
(dibuix) 

04-06-1920 20-02 a 
04 

Estructura per a suportar el pas paral·lel a les Places de l'Art Popular i Bells 
Oficis 

P i C 1/5 
(detall) i 
1/25 

AMAB (45395 blau), 
ANC (fons 631). ANC 
(fons 737 blau i blanc) 

 S. Crivillés 
(càlcul), L. 
Minguella 
(dibuix) 

00-06-1920 
datable 

 Peu dret C i Peu Dret D  1/10 AMAB (45395 blau), 
ANC (fons 737) 

  

00-06-1920 
datable 

 Peu dret E  1/10 AMAB (45394 blau), 
ANC (fons 737) 

Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M101 

 

00-06-1920 
datable 

 Estructura tipus A (44) i B (43). Encavallada  1/10 AMAB (45395 blau), 
ANC (fons 737 blau) 
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00-06-1920 
datable 

 Estructura corretges tipus F (1), F' (2), F'' (2) i F''' (2)  1/10 AMAB (45395), AFB, 
ANC (fons 737) 

  

00-06-1920 
datable 

 Estructura corretges tipus G (28), G' (56), G'' (56) i G''' (32)  1/10 AMAB (45395), AFB, 
ANC (fons 737) 

  

00-06-1920 
datable 

 Estructura corretges tipus H (45), H' (90), H'' (90) i H''' (56)  1/10 AMAB (45395), ANC 
(fons 737) 

Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M100 

 

00-06-1920 
datable 

 Estructura corretges tipus O (11) i N (2)  1/10 AMAB (45395 blanc)   

00-06-1920  Planta dels detalls de coberta del Palau Art Modern P i C 1/200 AFB  E. Torner 
(dibuix) 

00-06-1920 20-06 Escala d'accés al Palau d'Art Modern P i C 1/50  AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 
(1989) pàg M102 

 

00-06-1920 20-07 a 
09 

Palau de l'Art Modern. Seccions longitudinals P i C 1/200  AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 
(1989) pàg M103 

 

00-06-1920 20-07 a 
09 

Palau de l'Art Modern. Seccions longitudinals P i C 1/200  AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 
(1989) pàg M104 

 

00-06-1920 20-07 a 
09 

Palau de l'Art Modern. Seccions transversals P i C 1/200 ANC (fons 737) AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 
(1989) pàg M105 

 

00-06-1920 
datable 

20-10       [secció de la cantonada que dóna a la plaça de les Belles Arts de la sala A] P i C 1/50 ANC (fons 737)   

15-07-1920 20-11 a 
16 

Escala a la plassa dels Bells Oficis (Nº 11) P i C 1/100 AMAB (45405)   

15-07-1920 20-11 a 
16 

Surtidor en la Plaça dels Bells Oficis (Nº 12’) P i C 1/50 AMAB (45413) Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M98 

 

00-00-1920 
datable 

 (Nº 12’’’)  P i C 1/100 AMAB (45413)   

15-07-1920 20-11 a 
16 

Escala d'accés a l'Avinguda de la Gran Cascada (Nº 15) P i C 1/100 AMAB (45413)   

12-07-1920 20-11 a 
16 

Escala d'accés a la Galeria (Nº 16) P i C 1/200 AMAB (45413), ANC 
(fons 737) 

  

10-07-1920 20-11 a 
16 

Escalera al Palau de l'Art Antic (Nº 17) P i C 1/100 AMAB (45405)   

27-01-1921  Avantprojecte d'Alumbrat de la Secció Española P i C 1/1000 ANC (fons 737)   
15-02-1921 21-01 Palau de l'Art Modern. Detall de les torres P i C 1/50  AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 

(1989) pàg M111 
 

23-02-1921 
datable 

 Envelat tipus A i B P i C   AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 
(1989) pàg M107 

 

15-07-1921 21-02 Palau de l’Art Modern costat oest. Seccions longitudinals A-A', B-B' P i C 1/200  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M114 

 

15-07-1921 21-03 Palau de l’Art Modern costat oest. Seccions longitudinals C-C', D-D' P i C 1/200  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M115 

 

 21-04 (Cantonada completa) P i C 1/50 ANC (fons 737) Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M110 

 

 21-05 Palau de l'Art Modern. Fusteria P i C 1/50 ANC (fons 737) AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 
(1989) pàg M116 

 

 21-06 no consultat      
 21-07 no consultat      
1921 datable  Planta del Palau de l'Art Modern P i C 1/200  AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 

(1989) pàg M109 
 

1921 datable  Palau de l'Art Modern. Secció transversal P i C 1/200  AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 
(1989) pàg M112 

 

1921 datable  Palau de l'Art Modern. Secció longitudinal P i C 1/200  AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 
(1989) pàg M113 

 

1921 datable  Fachadas Sur. Palacio de Arte Moderno P i C 1/200 ANC (fons 737)   
1921 datable       (detall del porxo d’entrada) P i C 1/50 ANC (fons 737)   
1921 datable  Estudi de sostre per als passos sobre l'edifici del Palau de l'Art Modern P i C 1/25  AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 

(1989) pàg M106 
 

05-12-1921  Costat est. Nau superior P i C 1/50  AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 
(1989) pàg M127 

L. Minguella 
(dibuix) 

15-01-1922 22-01 Planta del Palau de l'Art Modern. Exposició Automòbil P i C 1/200  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M120 
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31-01-1922  Palau de l’Art Modern costat oest. Secció A-A' P i C   Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 

pàg M122 
 

31-01-1922  Palau de l’Art Modern costat oest. Secció B-B' P i C   Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M130 

 

31-01-1922  Palau de l’Art Modern costat oest. Secció C-C' P i C   Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M125 

 

31-01-1922  Palau de l’Art Modern costat oest. Secció F-F' P i C 1/100  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M126 

 

31-01-1922  Palau de l’Art Modern costat oest. Detall nau inferior. Secció G-G’ P i C 1/20  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M132 

 

31-01-1922 22-09 Palau de l’Art Modern costat oest. Detall nau superior. Secció H-H' P i C 1/20  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M133 

 

22-05-1922 22-02 Palau de l’Art Modern costat oest. Planta P i C 1/200 ANC (fons 737) Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M117 

 

05-06-1922 22-10 Palau de l’Art Modern costat oest. Planta de cobertes P i C 1/200 ANC (fons 737) Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M119 

 

05-06-1922  Secció A-A' P i C   Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M128 

 

05-06-1922  Secció C-C' P i C 1/100  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M123 

 

05-06-1922  Secció E-E' P i C   Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M124 

 

06-06-1922  Detall constructiu  1/20 ANC (fons 737) Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M134 

 

07-06-1922  Secció B-B' P i C 1/100 ANC (fons 737) Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M129 

 

07-06-1922  Planta fonaments P i C 1/200 ANC (fons 737) Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M118 

 

22-08-1922  Palau de l'art Antic. Detall del surtidor (Nº 12’’) P i C 1/10 AMAB (45413)   
05-09-1922  Plaça de les Belles Arts i dels Bells Oficis. Camins de carro (Nº 7’’’) P i C 1/200 AMAB (45413)   
15-09-1922 22-16 Brolladors de la Plaça de les Belles Arts (Nº 7’) P i C 1/50 AMAB (45413)   
19-09-1922  Detalls A-B-C-D-E-F-G-H (Nº 0’’’’) P i C  AMAB (45413)   
20-09-1922  Detall de les Grans Columnes P i C 1/50  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 

pàg M138 
 

26-09-1922  Detall dels brolladors de la Plaça de les Belles Arts (Nº 7’’) P i C 1/10 AMAB (45413)   
03-10-1922  Escala a la Avinguda de la Gran Cascada (Nº 15’) P i C 1/100 AMAB (45413)   
  Escala a la Avinguda de la Gran Cascada (Nº 15’’) P i C 1/20 AMAB (45413) Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 

pàg M75 
 

  Escala d’accés a la Avinguda de la Gran Cascada (Nº 15’’’) P i C 1/20 AMAB (45413)   
10-10-1922  Palau de l’Art Modern secció oest. (detall de la porta interior) P i C 1/20  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 

pàg M95-M135 
 

30-10-1922  Palau de l’Art Modern costat oest. (Escala comunicació interior entre les naus 
superior i interior) 

P i C 1/50  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M131 

 

30-04-1923  Vestíbul en el Palau d’Art Modern secció oest P i C 1/100  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M143 

 

30-04-1923  Vestíbul (model N)  1/100  Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) 
pàg M144 
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2.1.2 PLÀNOLS POSTERIORS A L’ETAPA DE PUIG I CADAFALCH 
 
data  Títol autor escala Original Reproducció Altres 
1923  Exposició de Tècnica de la Edificació. Emplaçament  1/1000 ANC (fons 737) Jordi Romeu M142  
00-05-1923  Planta Palau d'Art Modern. Exposició Internacional del Moble i Decoració 

d'Interiors 
   Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors: 

declarada oficial per R.O. de 8 agost de 1922 (1923) 
 

00-05-1923  Planta Palau Industrial. Exposició Internacional del Moble i Decoració 
d'Interiors 

   Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors: 
declarada oficial per R.O. de 8 agost de 1922 (1923) 

 

09-06-1923  Plano de situación del Palacio de la Industria en la Sección Nacional  1/1000  AMAB Firmat per 
Eduard 
Ferrés 

00-10-1923  Planta Palau Art Modern. Exposició de Tècnica de l'Edificació    AMAB  
00-05-1924  Planta Palau Art Modern. Fira Oficial de Mostres    AFB  
00-05-1924  Planta Palau Industrial. Fira Oficial de Mostres    AFB  
00-05-1925  Planta Palau d'Art Modern. Exposició Internacional de l'Automòbil    IV Exposición Internacional del Automóvil del Ciclo y Sports: 

catálogo oficial : del 16 al 26 de Mayo 1925 (1925) 
 

00-05-1925  Planta Palau Industrial. Plànol Exposició Internacional de l'Automòbil    IV Exposición Internacional del Automóvil del Ciclo y Sports: 
catálogo oficial : del 16 al 26 de Mayo 1925 (1925) 

 

1928  Planta Palacio Construcciones (Alfonso XIII)    AMAB  
1928  Planta Palacio de Arquitectura y Construcción. Planta emplazamiento  1/200  AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 

1911. Vol. II. (1989) pàg M151 
 

1928  Palacio de Arquitectura y Construcción. Alzado vestíbulo sala baja  1/100  AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 
1911. Vol. II. (1989) pàg M153 

 

1928  Palacio de Arquitectura y Construcción. Detalle A. Planta  1/100  AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 
1911. Vol. II. (1989) pàg M150 

 

1928  Palacio de Arquitectura y Construcción. Detalle A. Sección transversal  1/50  AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 
1911. Vol. II. (1989) pàg M152 

 

1928  Palacio de Arquitectura y Construcción. Detalle B. Planta de la escalera  1/100  AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 
1911. Vol. II. (1989) pàg M155 

 

1928  Palacio de Arquitectura y Construcción. Fachada de la Avenida Bellos Oficios  1/100  AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 
1911. Vol. II. (1989) pàg M154 

 

1928  Planta Palacio de Exposiciones Transitorias (Victoria Eugenia)    AMAB  
1928  Palacio de Exposiciones Transitorias. Fachada a la Plaza de la Guatlla  1/100  AHCOAC  
1928  Palacio de Exposiciones Transitorias. Fachada a la Plaza Bellas Artes  1/100  Grans Temes de l’Avenç (1980) pàg 16  
1929  Planta Palau Alfons XIII    Catálogo Oficial de Exposición Internacional 1929  
1929  Planta Palau Victoria Eugenia    Catálogo Oficial de Exposición Internacional 1929  
1929  Planta Palau Alfons XIII  1/200 AFB   
1929  Planta Palau Victoria Eugenia  1/200 AFB   
2010  Planta Palau Alfons XIII. Pavelló 6    web Fira Barcelona  
2010  Planta Palau Victoria Eugenia. Pavelló 7    web Fira Barcelona  
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2.1.3 FOTOGRAFIES 
 
De les fotografies no hem fet una llista de totes les que hem trobat perquè no donaria cap informació 
adiccional, al contrari que la llista de plànols de l’arquitecte Puig i Cadafalch que sí és important. 
Hem localitzat més de 200 fotografies d’abans, durant i després de la construcció del Palau d’Art 
Modern, però en aquest treball no hi surten totes perquè moltes d’elles serien repetitives. 
Les fotografies més importants són al capítol 3.1 (a partir de pàgina 44) on a més a més de donar 
informació del que ens “diu” la fotografia, hi afegim un plànol per saber des d’on s’ha pres la fotografia i 
així comprendre què ens ensenya la foto. 
 
 
 
2.1.4 ALTRES DOCUMENTS: 
 
Hi ha tres tipus d’altres documents en aquest treball: 
Aquests Plecs de Condicions estan al capítol 6.1: 

- Pliego de Condiciones Generales, facultativas y Económicas que deberán regir la 
Construcción de los Sótanos del grupo de Edificios denominado Palacio del Arte Moderno (data 
desconeguda) 
- Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas que regirán para la Construcción del Palacio 
del Arte Moderno de la Exposición de Barcelona (7 setembre 1919) 
- Pliego de Condiciones Generales, Facultativas y Ejecución de la Sección Española de la 
Exposición de Barcelona (4 juny 1922) 
- Pliego de Condiciones para adjudicar por concurso la terminación de las obras del Palacio del 
Arte Moderno de la Exposición Internacional Elèctrica y General Española de Barcelona (18 
juliol 1922) 

 
El Seguiment d’Obra són documents que ens dónen informació del que està pasant a l’obra. Aquests 
documents es troben al capítol 6.2: 

- Cronologia del Palau Art Modern: contractes materials,… (entre maig i desembre 1920) 
- Carta de Juan Paradís Figueres a Eduard Ferrés (17 març 1921) 
- Carta destinada al Sr Ferrés escrita pel Salvador Crivillés Comas (febrer-març 1921) 
- Presupuesto obras Montjuich 2º semestre 1921 
- Trabajos a hacer después de la Exposición del Automóvil en el Palacio de Arte Moderno (28 
febrer 1922) 
- Carta de Pons y Aleix a Eduard Ferrés (16 març 1922) 
- Carta de la comissaria de l’Exposició (17 gener 1923) 
- Situació actual dels Palaus i concessions de Montjuïc (8 agost 1932) 

 
Hi ha quatre pressupostos en aquest treball. Els dos primers (capítols 3.3.1 i 3.3.2) són els reals i els 
dos últims (capítol 6.3) no es van seguir :  

- Pressupost de ram de paleta (1 abril 1920) 
- Pressupost de la coberta (10 octubre 1920) 
- Pressupost previ del soterrani (març 1919)  
- Pressupost de la coberta no realitzat (31 gener 1920)  
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2.2 TREBALLS PREVIS I AVANTPROJECTES1 
 
El 26 de juny de 1913 la Societat d’Industrials Electricistes encarrega el primer estudi a Josep Puig I 
Cadafalch de fer una Exposició d’indústries Elèctriques.  
 
El maig de 1915 Josep Puig i Cadafalch, juntament amb Guillem Busquets, presenten una perspectiva 
general aèria i una perspectiva des de l’inici de l’eix de l’exposició fins la coronació del Palau d’Art Antic 
(actual Palau Nacional).  
En aquesta primera entrega, Puig ja divideix el nostre edifici en dues naus de diferents nivells i Les 
seves façanes són amb porticades de columnes jòniques. L’edifici té unes dimensions 
desproporcionades amb el que realment serà i les façanes de cada nau que dóna a l’eix central de 
l’Exposició estan en el mateix pla. 
 
El maig de 1916 Puig i Busquets presenten ja una planta d’ordenació de tota la secció espanyola a 
l’Exposició Internacional d’Indústries Elèctriques de 1917. En aquest plànol el nostre edifici ja té la seva 
forma final, tot i que encara, com es pot comprovar a una perspectiva datable d’inicis del 1917, encara 
les façanes són porticades amb columnes jòniques. 
 
El 15 d’octubre de 19172 Puig presenta 33 plànols (a escala 1/200) de tota la secció espanyola on ja 
dónen una forma bastant clara del projected’urbanitzaió de 1916. Alguns dels conceptes del nostre 
edifici ja seran definitius: la façana és un mur de 10-12 metres cec (sense porticada de columnes 
jòniques), en una planta3 comprovem que Puig ja construix l’edifici a partir d’una xarxa de mòduls 
repetits, la nau inferior (sala A) té un sol nivell i la nau superior (sala B) té tres nivells diferents, les 
portes d’entrada de les dues naus ja seran les definitives, però no la seva decoració. Pui també deixa 
entreveure (en una secció4 i un alçat5) que la nau inferior tindrà un soterrani, però que no ocuparà tota 
la seva planta, com finalment es farà. No seran definitives la coronació de les cantonades (estàtues 
eqüestres) de cada nau. 
 
El 24 de desembre de 1918 s’aprova el projecte d’urbanització de la secció espanyola formula per Puig 
i Cadafalch i és a partir d’aquí que comença verdaderament el projecte executiu del Palau d’Art 
Modern. 
 

 
1 Només comentaré l’evolució del Palau d’Art Modern i no ho faré de la globalitat de la secció espanyola de l’Exposició 
Internacional d’Indústries Elèctriques 
2 A partir d’aquesta data ja no apareix més el nom de Guillem Busquets com a arquitecte ajudant a Josep Puig i Cadafalch 
3 Plànol (Nº 0’’), 15-X-1917, pàg 25 
4 Plànol Plaza de los Bellos Oficios (Nº12) (17-23), 15-X-1917, pàg 25 
5 Plànol (Nº6) (17-30), 15-X-1917, pàg 26 

 
 
DATA: entre juny 1913 i maig 1915 
DESCRIPCIÓ: esbós d’una perspectiva aèria de l’Exposició 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
AUTOR: segurament Puig i Cadafalch 
ALTRES: perspectiva mai publicada 
 
 

 
 
DATA: entre juny 1913 i maig 1915 
DESCRIPCIÓ: segon esbós d’una perspectiva aèria de l’Exposició Internacional d’Indústries Elèctriques de 
Barcelona 
REPRODUCCIÓ: Josep Puig i Cadafalch: l'arquitectura entre la casa i la ciutat (1989) pàg 57 
AUTOR: segurament Puig i Cadafalch 
ALTRES: aquest esbós s’assembla força a la perspectiva entregada el maig de 1915 
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DATA: 4 maig 1915 presentat 
TÍTOL:  
DESCRIPCIÓ: Perspectiva feta des del principi de l’avinguda Central (perspectiva des d’on avui hi ha les torres 
venecianes fetes per de l’Exposició del 1929) 
REPRODUCCIÓ: La Ilustración española y americana núm 20 (30 maig 1915) pàg 2 no color, Mundo Eléctrico y 
producción Nacional. any II nº11 (juny 1915) sí color, Vell i Nou núm 6 (1 agost 1915) pàg 12-13 no color  
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch i Guillem Busquets 
 

 
DATA: 4 maig 1915 presentat 
TÍTOL: Exposició Barcelona MDCCCCXVII 
DESCRIPCIÓ: Perspectiva aèria/total de la distribució d'edificis a la zona de l'Exposició Internacional d’Indústries 
Elèctriques de Barcelona de 1917 
REPRODUCCIÓ: La Ilustración española y americana núm 20 (30 maig 1915) pàg 2 no color, Mundo Eléctrico y 
producción Nacional. any II nº11 (juny 1915) sí color, Vell i Nou núm 6 (1 agost 1915) pàg 12-13 no color 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch i Guillem Busquets 
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DATA: datable entre gener i maig 1917 
DESCRIPCIÓ: Perspectiva des de la part alta de l'avinguda Central amb les 4 columnes al centre i darrere el 
Palau D’Art Modern (actual Palau Alfons XIII) i coronant el Palau Central (actual Palau Nacional) 
REPRODUCCIÓ: La Esfera núm 95 (maig 1917) pàg 41 (no color), Exposició Internacional del Moble i Decoració 
d'Interiors. Barcelona, setembre-octubre 1923; guia del visitant (1923) pàg 12, AHCB-AF (832 B-2350) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch i Guillem Busquets 
ALTRES: com a molt tard és del maig de 1917 perquè es publica en aquesta data i és posterior a 1915 perquè el 
Palau d’Art Modern ja té la forma en planta de l’exterior definitiva (la part baixa del Palau està més enrera que la 
part alta d’aquest), com a la planta del maig de 1916 

 
 
DATA: maig 1916 
TÍTOL: Exposició Barcelona. Secció Espanyola 
DESCRIPCIÓ: Pla General de la Secció Espanyola de l’Exposició Internacional d’Indústries de Barcelona 
ESCALA: 1/2000 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: C.A.U. (1979) núm 57-58 pàg 41, Grans Temes de l’Avenç (1980) pàg 28 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch i Guillem Busquets 
ALTRES:en aquesta planta ja es veu la forma definitiva de les plantes del Palau d’Art Modern i del Palau 
Industrial. En aquest plànol Puig nombra els dos palaus amb el mateix nom: Palau d’Art Modern 
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DATA: 15 octubre 1917 
TÍTOL: (Nº0’’) 
DESCRIPCIÓ: planta plaça Bells Oficis i Art Popular 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: la forma del Palau d’Art Modern (esquerre) ja és definitiva i també les cotes de nivell interiors del palau 
 
 

 
DATA: 15 octubre 1917 
TÍTOL: (Nº0’’’)  
DESCRIPCIÓ: (17-16) Perfil central plaça de les Belles Arts – dels Bells Oficis – de l’Art Popular 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
REPRODUCCIÓ: L'Exposició Internacional de Barcelona 1914-1929: Arquitectura i Ciutat (1985) pàg 63, Josep 
Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M44 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: 
 
 

 
DATA: 15 octubre 1917 
TÍTOL: Avenida Triumfal Fachada Norte  
DESCRIPCIÓ: (17-20) Alçat nord de l'avinguda Triomfal 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: L'Exposició Internacional de Barcelona 1914-1929: Arquitectura i Ciutat (1985) pàg 63 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
 
 
 

 
DATA: 15 octubre 1917 
TÍTOL: Plaza de las Bellas Artes (Nº7) 
DESCRIPCIÓ: (17-22) 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413), ANC (fons 737) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: 
 
 

 
DATA: 15 octubre 1917 
TÍTOL: Plaza de los Bellos Oficios (Nº12) 
DESCRIPCIÓ: (17-23) 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45405), ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: Grans Temes de l’Avenç (1980) pàg 29, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. 
Vol. II. (1989) pàg M50 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: 
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DATA: 15 octubre 1917 
TÍTOL: (Nº6) 
DESCRIPCIÓ: (17-30) Façanes de llevant del palau de l'Art Modern + alçat lateral de la plaça de les Belles Arts 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: 
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2.3 ELS PLÀNOLS DEL PROJECTE EXECUTIU9 
 
Abans de tot, voldríem aclarir que a partir d’aquest moment les dues naus de l’edifici reben diferents 
noms, però volen dir el mateix: 
 
Sala A (és la nau més gran i allunyada del Palau Nacional): nau inferior, nau nord 
Sala B (és la nau més petita): nau superior, nau sud 
 
Els plànols del projecte executiu podem dir que comencen al 1918 on hi ha un plànol d’un mur de 
contenció de dimensions considerables (6 m d’alçada). Aquest és l’únic plànol que hem trobat de 
fonaments perimetrals de l’edifici. Aquest mur es construeix a la part d’edifici (sala A) que dóna a la 
plaça de les Belles Arts, exceptuant la part que dóna al soterrani, és a dir, aquest mur té una longitud 
d’uns 48 m. 
 
El 7 d’abril de 1919 tenim una planta de la xarxa de clavegueram on s’hi veu fins on arriba en 
profunditat el soterrani de la sala A. Es conserven les cotes de nivell derivades del terraplenat 
urbanístic de 1917 i pràcticament ja seran definitives. També s’hi aprecia una planta general 
sobreposada que no serà definitiva (15 d’octubre de 1919), però que tindrà poques variacions. 
 
El 15 d’octubre de 1919 tenim un plànol de planta de distribució tot l’edifici on ja es veu la primer 
proposta de distribució (intuïda amb el plànol de xarxa de clavegueram del 30 d’abril de 1919): accedint 
a l’edifici des de la plaça de l’Art Popular, és a dir, a la sala B, les dues primeres cruïlles es disposen 
com a vestíbul, seguit de cinc sales longitudinals com a grans corredors d’exposicions, tancats i en 
sentit de l’encavallada de la coberta, arribant a un vestíbul de tres cruïlles també accessible des de 
l’avinguda dels Bells Oficis i incorporant-hi columnata falsa en el centre: un esventrament que conté 
l’escalinata de connexió amb la planta baixa, desemboca en un vestíbul central amb un estany al mig 
que ve rodejat d’espessa columnata, creant una mena de claustrecentral a la nau, que s’estendrà 
perpendicularment a dreta i esquerra, desembocant als accessos en forma de vestíbul pla a la plaça 
dels Bells Oficis, i en forma d’escalinata a l’avinguda del mateix nom. Per acabar, es disposen a banda i 
banda dels esmentats accessos uns espais en forma de nínxol corbat precedit de doble columnata. 
 
De la mateixa data del plànol anterior, tenim una planta de coberta on s’intueix la coberta 
d’encavallades longitudinals contínues de ferro (secció del 23 d’octubre de 1919) i també un pas 
transitable paral·lel a les façanes de les places dels Bells Oficis i Art Popular. 
 
Durant el juny del 1920, Puig entrega una sèrie de plànols molt importants pel que fa referència a 
l’estructura de l’edifici: uns peus drets a base de perfil d’acer laminat en forma de L, arriostrat amb 
platabandes i lligat amb cargols, sobre dels quals s’hi col·loquen encavallades per aguantar la coberta. 
Les encavallades metàl·liques s’arriostren horitzontalment amb les corretges també metàl·liques. 

- una planta de distribució amb desplegament de secció longitudinal i transversal ons s’indica les 
mesures del mòdul repetitiu i com anirà construïda l’estructura metàl·lica.  
- una planta de coberta (4 de juny de 1920) on es detalla pas per pas quines són les capes de la 
coberta: cabirons, rajoles, teules, lluernaris i escales per poder registrar fàcilment la coberta. 
Puig també ensenya quantes i en quin sentit seran les bigues per aguantar el terrat transitable 
- un detall de com serà l’estructura metàl·lica: peu dret, encavallada i corretges. 
- diferents plànols a escala 1/10 amb molta precisió de com s’han de construir cada tipus de peu 
dret, encavallada o corretja depenent de la seva situació a l’edifici. 
- dos plànols dels esforços que han d’aguantar les encavallades 

També el matex juny s’entreguen tres seccions (fan referència a la planta abans comentada) amb força 
detalls: l’aparició d’un envelat que penjaria de l’estructura com a difuminador de la llum de l’encavallada 
de coberta. També es soluciona la cruïlla de la sala A que dóna a la plaça dels Bells Oficis, amb doble 
columnata i arc a la serliana.  

                                                 
9 Part d’aquest text s’ha consultat a Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II.(1989) pàg 218 a 223 
 

Tenim un plànol a escala 1/50 de l’escalinada d’accés a la sala A que gairebé, excepte alguns retocs, 
serà la construïda. Aquest plànol és interessant per dues coses. L’ús per primer cop de l’ordre corinti i 
la solució estructural del soterrani de la sala A amb voltes transversals10 al sentit de l’estructura. 
Ja el 15 de febrer de 1921 tenim un plànol definitu del detall de la torre de cantonada a 1/50 amb tot 
luxe de detalls. Aquest model de torre està influenciada per les torres del Pont reial de València   
 
Puig entregarà cap al 1921 una planta i unes seccions longitudinal i transversal que sí que seran la 
distribució definitiva de l’edifici. Els tres nivells diferents de la sala B no seran dividits com cinc sales 
longitudinals diferenciades, sinó que serà un sol espai. Es pot comprovar que a la sala A l’estructura 
metàl·lica és nua, excepte una bona part de cada peu dret (encastament d’una columna coríntia) i a la 
sala B només s’hi pot veure les corretges que van d’encavallada a encavallada. Tota la resta està 
amagada amb columnes, capitells i arcs. 
 
A partir d’aquest moment tots els plànols ja són definitius i són plànols més detallats: detall d’un 
envelat, de la fusteria, decoració de la sala B, del pas transitable de la coberta i del porxos d’entrada. 
 
 

 
10 Finalment les voltes del soterrani no es faran en sentit trasnversal, sinó en sentit diagonal (per més informació al capítol 4: 
La construcció i l’estudi del mòdul) 
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DATA: 7 abril 1919 
TÍTOL: Palau del Art Modern. Detalls de construcció de la xarxa de clavegueram 
DESCRIPCIÓ: (19-01) 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M82 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: el plànol també indica les cotes nivell del soterrani i les diferents alçades de cada tram 
 
 

 
 
DATA: datable 1918 
TÍTOL: Muro de Contención Fachada Norte Palacio de las Bellas Artes 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/50 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
AUTOR:  
ALTRES: Aquest mur de contenció es construix a tota la façana del Palau Industrial que dóna a la plaça de les 
Belles Arts (130 m lineals), però del Palau d’Art Modern, només se’n construix el tros de façana on no hi ha 
soterrani (50 n lineals), on es fa servir un altre sistema constructiu. Aquest mur de contenció es comença a 
construir a l’octubre del 1918 (pàg 46 foto 1182) 
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DATA: 15 octubre 1919 
TÍTOL: Palau del Art Modern. Coberta 
DESCRIPCIÓ: (19-11a) 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M79 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: aquesta planta de coberta ja és la definitva i ens indica el tram de terrat transitable. El que sí que es 
canvia és el pas de l’avinguda de les cascades al terrat: no s’entra al terrat de la torre (mirar plànol coberta pàg 
76) 
 
 

 
 
DATA: 15 octubre 1919 
TÍTOL: Planta 
DESCRIPCIÓ: (19-10a) 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M80 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: primera proposta de planta 
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DATA: 23 octubre 1919 
TÍTOL: Secció G-H-I 
DESCRIPCIÓ: estrcutura modul·lada feta amb estructura metàl·lica 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M86 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
 

 
 
DATA: datable juny 1920 
TÍTOL: Planta del Palau de l'Art Modern 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45395) 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M121 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: L. Minguella (dibuix). Aquesta planta encara segueix la distribució de la primera propsta de planta (15 
octubre 1919) És un pl`panol d’estructura perquè acota el mòdul repetitiu. 
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DATA: datable juny 1920 
TÍTOL: Estudi dels esforços dins les barres d'una estructura intermitja del Palau d'Art Modern 
DESCRIPCIÓ: (20-02 a 20-04) 
ESCALA: 1/25 (dibuix) i 1/1000 (forces) 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45395) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: Reproducció del plànol feta per ordinador. Col·laboradors. S. Crivillés (càlcul) i E. Torner (dibuix) 
 
 

 
 
DATA: datable juny 1920 
TÍTOL: Estructura intermitja del Palau de l'Art Modern 
DESCRIPCIÓ: (20-02 a 20-04) 
ESCALA: 1/5 i 1/20 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45395) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: S. Crivillés (càlcul), Brasco (dibuix) 
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DATA: 4 juny 1920 
TÍTOL: Estructura per a suportar el pas paral·lel a les Places de l'Art Popular i Bells Oficis 
DESCRIPCIÓ: (20-02 a 20-04) 
ESCALA: 1/5 (detall) i 1/25 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45395), ANC (fons 631), ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M99 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: s’hi explica l’estructura especial per poder aguantar la coberta plana transitable amb corretges 1,5 m 
d’alçada. Col·laboradors: S. Crivillés (càlcul) i L. Minguella (dibuix) 
 
 

 
 
DATA: 4 juny 1920 
TÍTOL: Estructura de pas gran de façana places Belles Arts i Bells Oficis 
DESCRIPCIÓ: (20-02 a 20-04) 
ESCALA: 1/25 (detall) i 1/1000 (forces) 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45395), ANC (fons 631), ANC (fons 737) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: Reproducció del plànol feta per ordinador. Col·laboradors: S. Crivillés (càlcul) i L. Minguella (dibuix) 
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DATA: datable juny 1920 
TÍTOL: Estructura tipus A (44) i B (43). Encavallada 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/10 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45395), ANC (fons 737) 
AUTOR:  
ALTRES: l’encavallada A s’utilitza per tota la sala A i l’encavallada B per tota la sala B 
 
 

 

 
 
DATA: datable juny 1920 
TÍTOL: Peu dret C i Peu dret D 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/10 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45395), ANC (fons 737) 
AUTOR:  
ALTRES: el peu dret C s’utilitza per tota la sala A i el peu dret D pel segon nivell de la sala B 
 
 

 
DATA: datable juny 1920 
TÍTOL: Peu dret E 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/10 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45395), ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M101 
AUTOR:  
ALTRES: el peu dret E s’utilitza pel primer nivell de la sala B 
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DATA: datable juny 1920 
TÍTOL: Estructura corretges tipus G (28), G’ (56), G’’(56) i G’’’ (32) 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/10 
ORIGINAL: AFB, AMAB (caixa 45395), ANC (fons 737) 
AUTOR:  
 
 
 

 
 
DATA: datable juny 1920 
TÍTOL: Estructura corretges tipus F (1), F’ (2), F’’(2) i F’’’ (2) 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/10 
ORIGINAL: AFB, AMAB (caixa 45395), ANC (fons 737) 
AUTOR:  
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DATA: juny 1920 
TÍTOL: Planta dels detalls de coberta del Palau Art Modern 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: AFB 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: E. Torner (dibuix) 
 
 

 
DATA: datable juny 1920 
TÍTOL: Estructura corretges tipus H (45), H’ (90), H’’(90) i H’’’ (56) 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/10 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45395), ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M100 
AUTOR:  
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DATA: juny 1920 
TÍTOL: Escala d'accés al Palau d'Art Modern  
DESCRIPCIÓ: (20-06) solució definitiva de l'escalinata de la porta de l’avinguda Bells Oficis a la sala A 
ESCALA: 1/50 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M102 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: A part de ser l’entrada cap a la sala A també serveix per entrar al soterrani com es veu a la secció on 
s’han de baixar 5 graons. Tot i ser la solució definitiva hi haurà un canvi: l’arc a la “serliana” que reposa en les 
dues columnes més properes, ho farà en les dues més allunyades (fotografia 19 setembre 1922) 
 
 

 
 
DATA: juny 1920 
TÍTOL: Palau de l'Art Modern. Seccions longitudinals 
DESCRIPCIÓ: (20-07 a 20-09) Secció longitudinal de la sala B 
ESCALA: 1/200 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M103 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
  
 

 
 
DATA: juny 1920 
TÍTOL: Palau de l'Art Modern. Seccions longitudinals 
DESCRIPCIÓ: (20-07 a 20-09) secció longitudinal de la sala B 
ESCALA: 1/200 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M104 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: primer cop que s’intueix l’ornamentació d’envelat 
 
 

 
 
DATA: juny 1920 
TÍTOL: Palau de l'Art Modern. Seccions transversals 
DESCRIPCIÓ: (20-07 a 20-09) 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M105 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
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DATA: 15 febrer 1921 
TÍTOL: Palau de l'Art Modern. Detall de les torres 
DESCRIPCIÓ: (21-01) 
ESCALA: 1/50 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M111 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: aquest tipus de torre reb influència de les torres del pont Reial de València 
 
 

 
 
DATA: datable juny 1920 
TÍTOL: ? 
DESCRIPCIÓ: (20-10) secció de la cantonada que dóna a la plaça de les Belles Arts de la sala A 
ESCALA: 1/50 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES:  
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DATA: datable 23 febrer 1921 
TÍTOL: Envelat tipus A i B 
DESCRIPCIÓ: ens explica com es decorarà el palau 
ESCALA: ? 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M107 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: l’envelat col·locat al palau és semblant, tot i que amb menys ornaments 
 
 

  
 
DATA: datable 1921 
TÍTOL: ?  //  ? 
DESCRIPCIÓ: (21-04) cantonada completa  //  detall ornaments coronació coberta 
ESCALA: 1/50  //  1/10 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M110 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: 

 
 
DATA:  
TÍTOL: Palau de l'Art Modern. Fusteria 
DESCRIPCIÓ: (21-05) fusteria interior i de la coberta de templets  
ESCALA: 1/50 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M110 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
 
 
 

 
 
DATA: 5 desembre 1921 
TÍTOL: Costat est. Nau superior 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/50 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M127 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: detall definitius dels acabats de la sala B 
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DATA: datable 1921 
TÍTOL: Planta del Palau de l'Art Modern 
DESCRIPCIÓ: planta definitiva del Palau 
ESCALA: 1/200 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M109 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: 
 
 

 
 
DATA: datable 1921 
TÍTOL: Estudi de sostre per als passos sobre l'edifici del Palau de l'Art Modern 
DESCRIPCIÓ: trobada de la coberta transitable amb l’encavallada on es mostra una corretga especial (per 
aguantar aquesta coberta) de 1,5m d’alçada 
ESCALA: 1/25 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M106 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: L. Minguella (dibuix) 

 

 
 

 
 
DATA: datable 1921 
TÍTOL: Fachadas sur del Palacio del Arte Moderno 
DESCRIPCIÓ: façana a les places de Bells Oficis i Art Popular 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: la decoració superior de les portes no es farà i encara no es dibuixa el porxo d’entrada de la sala A 
(porta esquerra)  
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DATA: datable 1921 
TÍTOL: Palau de l'Art Modern. Secció transversal 
DESCRIPCIÓ: secció definitva del Palau 
ESCALA: 1/200 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M112 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: secció definitive transversal de les sales A i B 
 
 

 
 
DATA: datable 1921 
TÍTOL: Palau de l'Art Modern. Secció longitudinal 
DESCRIPCIÓ: secció definitiva del Palau 
ESCALA: 1/200 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M113 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: secció definitiva longitudinal de la sala B 
 

 
 
DATA: datable 1921 
TÍTOL: ? 
DESCRIPCIÓ: detall d’un ascensor per anar a la coberta. Probablement la seva col·locació és la torre entre la 
plaça de les Belles Arts i la plaça dels Bells Oficis 
ESCALA: 1/50 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: no podem assegura-ho, però creiem que finalment no es va construir cap ascensor per arribar a la 
coberta 
 
 

 
DATA: datable 1921 
TÍTOL: ? 
DESCRIPCIÓ: detall molt desenvolupat dels dos porxos d’entrada 
ESCALA: 1/50 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
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DATA: datable 1921 
DESCRIPCIÓ: projecte de l’interior de la sala B del Palau d’Art Modern. No és del tot real perquè no es veuen les 
corretges que van d’una encavallada a l’altra. 
REPRODUCCIÓ: AHCB-AF (2075A C-1714), Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. 
(1989) pàg M108 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch  
 
 
 

  
 
DATA: datable 1921 
DESCRIPCIÓ: el primer dibuix és el porxo d’entrada de la sala A des de la plaça dels Bells Oficis. El següent 
dibuix correspon a l’entrada a la sala B per la plaça de l’Art Popular 
ESCALA:  
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M106 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES:  Cap de les dues entrades tindrà col·locat el sant sobre les columnes salomòniques, imitant la porta de 
l’església de santa Maria de Caldes de Montbui 
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DATA: 15 gener 1922 
TÍTOL: Planta del Palau de l'Art Modern. Exposició Automòbil 
DESCRIPCIÓ: (22-01) 
ESCALA: 1/200 
REPRODUCCIÓ: Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M120 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: 
 
 
 

 
 
DATA: datable 1921 
DESCRIPCIÓ: perspectiva cèntrica feta de la sala B. Aquesta, al contrari de l’anterior, sí que és realista perquè 
es veuen 5 corretges que “surten” de l’arc on s’hi amaga l’encavallada i a més a més es poden veure els 
cabirons que es recolzen trasnversalment a les corretges i les rajoles sobre els cabirons. 
REPRODUCCIÓ: Jordi Romeu M13 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: 
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DATA: 1923 
TÍTOL: Exposició de Tècnica de la Edificació. Emplaçament 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/1000 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M142 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: finalment aquesta exposició de la tècnica no es va acabar realitzant 
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3     TREBALLAR I COMPLETAR EL PROJECTE 
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3.1 ESTUDI DE LES FOTOGRAFIES 
 
Per la millor compressió de la situació de cada fotografia, hem col·locat una planta a sota de cada foto  
i se li ha afegit en color vermell quie ens indica des d’on s’ha fet la fotografia. 
 

 
 

 
 
DATA: 17 gener 1918 
DESCRIPCIÓ: Explanacions del passeig Central. La part del passeig que penetra en la Secció Espanyola 
contemplada des del mirador Casarramona 
ORIGINAL: AHCB-AF (0840 B-2358) 
REPRODUCCIÓ: El registre fotogràfic de Montjuïc, 1915-1923. La metamorfosi d'una muntanya (2008) pàg 66 
FOTÒGRAF: Lucien Roisin Besnard 
ALTRES: en aquests moments encara no hi ha res construït del que serà el fututr Palau d’Art Modern 
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DATA: 20 setembre 1918 
DESCRIPCIÓ: Zona alta de l’Avinguda Central. Detall del mur de formigó 
ORIGINAL: AHCB-AF (1182 B-2546) 
FOTÒGRAF: Lucien Roisin Besnard 
ALTRES: inici de construcció del mur perimetral del Palau d’Art Modern 
 
 
 
 

 
 

 
 
DATA: 20 setembre 1918 
DESCRIPCIÓ: Començament de les obres de l'entrada de la Plaça de Belles Arts 
ORIGINAL: AHCB-AF (1184 B-2548) 
REPRODUCCIÓ: AFB 
FOTÒGRAF: Lucien Roisin Besnard 
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DATA: 17 maig 1919 
DESCRIPCIÓ: Zona alta de l'Avinguda central. Fonaments per la formació d'una plaça a l'Avinguda dels Oficis  
ORIGINAL: AHCB-AF (1516 B-2781) 
FOTÒGRAF: Lucien Roisin Besnard 
ALTRES: s’observa el mur perimetral fet de carreus 
 
 

 
 

 
 
DATA: 20 març 1919 
DESCRIPCIÓ: Zona alta de la Avgda. Central. Les escales d'accés a la plaça de Belles Arts i els talussos amb 
plantes de l'Avgda. Central 
ORIGINAL: AFB, AHCB-AF (1429 B-2728 E2069) 
FOTÒGRAF: Lucien Roisin Besnard 
ALTRES: el mur de perímetre del Palau ja està acabat 
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DATA: agost 1919 
DESCRIPCIÓ: Avinguda dels Bells Oficis. Murs de formigó pels soterranis del Palau d'Art Modern 
ORIGINAL: AHCB-AF (1594 B-2853) 
REPRODUCCIÓ: Exposició de Barcelona treballs realitzats fins a finals de de 1919 (1919) 
FOTÒGRAF: Lucien Roisin Besnard 
ALTRES: les tres portes d’entrada al soterrani 
 

 
 

 
 
DATA: 17 maig 1919 
DESCRIPCIÓ: Zona alta de l'avinguda Central. Places de Belles Arts, Bells Oficis i Art Popular vistes damunt les 
columnes que es construeixen en la primera d'aquelles 
ORIGINAL: AHCB-AF (1517 B-2782) 
REPRODUCCIÓ: El registre fotogràfic de Montjuïc, 1915-1923. La metamorfosi d'una muntanya (2008) pàg 72 
FOTÒGRAF: Lucien Roisin Besnard 
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DATA: agost 1920 
DESCRIPCIÓ: Avinguda Central. Escales de comunicació entre la Plaça d'Art Popular i la Galeria del Treball 
ORIGINAL: AHCB-AF (1888 B-3029) 
REPRODUCCIÓ: El registre fotogràfic de Montjuïc, 1915-1923. La metamorfosi d'una muntanya (2008) pàg 29 
FOTÒGRAF: Emili Godes Hurtado-atribuït 
ALTRES: 
 

 

 

 
 
DATA: octubre 1919 
DESCRIPCIÓ: Zona alta de l'avinguda Central.Construcció d'escales i cascades des del passeig de la Gran 
Cascada a la plaça d'Art Popular 
ORIGINAL: AHCB-AF (1645 B-2895) 
REPRODUCCIÓ: El registre fotogràfic de Montjuïc, 1915-1923. La metamorfosi d'una muntanya (2008) pàg 32 
FOTÒGRAF: Josep Maria Sagarra 
ALTRES: obra del palau totalment parada per problemes econòmics 

 

 
 



Palau d’Alfons XIII (originàriament Palau d’Art Modern) a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929: història, arquitectura i estudi de la construcció             TREBALLAR I COMPLETAR EL PROJECTE            50                         

 
 

 
 
DATA: octubre 1920 
DESCRIPCIÓ: treballs en el soterrani del Palau d'Art Modern  
ORIGINAL: AHCB-AF (1928 B-3055) 
FOTÒGRAF: desconegut 
ALTRES: es veuen fets només els pilars grans del soterrani, és a dir, on s’assentarà cada peu dret 
 
 

 
 

 
 
DATA: setembre 1920 
DESCRIPCIÓ: comença col·locació de l'armadura de l'edifici destinat al Palau d'Art Modern  
ORIGINAL: AHCB-AF (1914 B-3041) 
FOTÒGRAF: desconegut 
ALTRES: inici construcció estructura metàl·lica 
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DATA: novembre 1920 
DESCRIPCIÓ: segueixen col·locant armadures 
ORIGINAL: AHCB-AF (1958bis C-1684) 
FOTÒGRAF: desconegut 
 
 
 
 

 
 

 
 
DATA: octubre 1920 
DESCRIPCIÓ: armadures de ferro per les naus del Palau d'Art Modern 
ORIGINAL: AHCB-AF (1929 B-3056) 
FOTÒGRAF: desconegut 
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DATA: març 1921 
DESCRIPCIÓ: vista de les obres del Palau d'Art Modern per la que serà la seva façana principal 
ORIGINAL: AHCB-AF (2007 B-3098) 
FOTÒGRAF: desconegut 
ALTRES: Les corretges per aguantar la coberta transitable plana ja s’han col·locat 
 
 

 
 

 

DATA: gener 1921 
DESCRIPCIÓ: nou aspecte de les obres 
ORIGINAL: AHCB-AF (1991 B-3085) 
FOTÒGRAF: desconegut 
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DATA: març 1921 
DESCRIPCIÓ: secció oriental del Palau d'Art Modern vist des del nord  
ORIGINAL: AHCB-AF (2010 B-3101) 
FOTÒGRAF: desconegut 
ALTRES: mig soterrani cobert de voltes de qutre punts (o de mocador) 
 
 

 

 
 
DATA: març 1921 
DESCRIPCIÓ: vista de les obres del Palau d'Art Modern per la que serà la seva façana principal 
ORIGINAL: AHCB-AF (2008 B-3099) 
REPRODUCCIÓ: Mundo Gráfico 14 desembre 1921 pàg 23 
FOTÒGRAF: desconegut 
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DATA: abril 1921 
DESCRIPCIÓ: volta del soterrani del Palau d'Art Modern 
ORIGINAL: AHCB-AF (2013 B-3104) 
REPRODUCCIÓ: Montjuïc 1915, primera mirada (2007) pàg 177 
FOTÒGRAF: Emili Godes Hurtado-atribuït 
 
 
 

 
 

 
 
DATA: abril 1921 
DESCRIPCIÓ: soterranis del Palau d'Art Modern en construcció  
ORIGINAL: AHCB-AF (2012 B-3103) 
REPRODUCCIÓ: Mundo Gráfico 14 desembre 1921 pàg 23 
FOTÒGRAF: desconegut 
ALTRES: en primer terme un pialr gran i a la dreta un pilar petit 
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DATA: setembre 1921 
DESCRIPCIÓ: estat de les obres a la sala superior del Palau d'Art Modern 
ORIGINAL: AHCB-AF (2064 C-1713) 
FOTÒGRAF: desconegut 
 
 
 
 

 
 

 
 
DATA: setembre 1921 
DESCRIPCIÓ: façana principal del Palau d'Art Modern a les places dels Bells Oficis i Art Popular  
ORIGINAL: AHCB-AF (2062 C-1711) 
FOTÒGRAF: desconegut 
ALTRES: coberta acabada a la sala B (nau superior) 
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DATA: datable novembre 1921 
DESCRIPCIÓ:  
ORIGINAL: ANC1-42-N-11116 
FOTÒGRAF: Josep Brangulí Soler 
ALTRES:  a la dreta observem que encara no s’ha col·locat la solera i s’entreveuen els envans que aguanten la 
solera de la sala A 
 
 

 
 

 
 
DATA: datable novembre 1921 
DESCRIPCIÓ:  
ORIGINAL: ANC1-42-N-11114 
FOTÒGRAF: Josep Brangulí Soler 
ALTRES:  
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DATA: datable novembre 1921 
DESCRIPCIÓ:  
ORIGINAL: ANC1-42-N-11113 
FOTÒGRAF: Josep Brangulí Soler 
 
 
 

 
 

 
 
DATA: datable novembre 1921 
DESCRIPCIÓ:  
ORIGINAL: ANC1-42-N-11112 
FOTÒGRAF: Josep Brangulí Soler 
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DATA: datable novembre 1921 
DESCRIPCIÓ:  
ORIGINAL: ANC1-42-N-11130 
FOTÒGRAF: Josep Brangulí Soler 
 
 
 

 
 

 
 
DATA: novembre 1921 
DESCRIPCIÓ:  
ORIGINAL: AHCB-AF (2096 C-1727) 
FOTÒGRAF: Emili Godes Hurtado 
ALTRES: Concurs Fotogràfic. Premiada al Concurs (Col·lecció nº 1 Lema Montserrat) 
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DATA: 24 maig 1922 
DESCRIPCIÓ: II Saló de l'Automòbil 1922  
ORIGINAL: ANC1-42-N-1813 
FOTÒGRAF: Josep Brangulí Soler 
ALTRES: primera exposició feta al Palau d’Art Modern 
 
 
 

 
 

 
 
DATA: novembre-desembre 1921 
DESCRIPCIÓ: Gran Festa Popular en el Parc de Montjuïc 
ORIGINAL: AHCB-AF (2160 E-155) 
REPRODUCCIÓ: AFB 
FOTÒGRAF: Joan Artigas Carbonell 
ALTRES: Concurs Fotogràfic. Premiada al Concurs (Col·lecció nº 5 Lema Gastiar) 
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DATA: 19 setembre 1922 
DESCRIPCIÓ: Detall de l'interior del Palau de l'art Modern després de l'Exposició Automòbil, Sala B. Accés a la 
Plaça de l'Art Popular 
ORIGINAL: AHCB-AF (2246 B-3198) 
FOTÒGRAF: desconegut 
ALTRES: espai central de la sala A 
 

 
 

 
 
DATA: 19 setembre 1922 
DESCRIPCIÓ: Detall de l'interior del Palau de l'art Modern després de l'Exposició Automòbil, Sala B. Accés a la 
Plaça de l'Art Popular 
ORIGINAL: AHCB-AF (2245 B-3197) 
REPRODUCCIÓ: Revista de Técnica de la Edificación (núm 1 març 1923) pàg 9 
FOTÒGRAF: desconegut 
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DATA: 2 octubre 1922 
DESCRIPCIÓ: Palau de l'Art Modern. Vista des de la Plaça de Belles Arts 
ORIGINAL: AHCB-AF (2270 B-3217) 
REPRODUCCIÓ: Revista de Técnica de la Edificación (núm 1 març 1923) pàg 8 
FOTÒGRAF: desconegut 
 

 
 

 
 
DATA: 10 febrer 1923 
DESCRIPCIÓ: des de l'escala de la Plaça de l'Art Popular al Perfil 11 
ORIGINAL: AHCB-AF (2336 B-3283) 
REPRODUCCIÓ: Revista de Técnica de la Edificación (núm 1 març 1923) pàg 9 
FOTÒGRAF: desconegut 
ALTRES: encara no s’ha fet el porxo d’entrada de la sala A (porta de l’esquerra) 
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DATA: 20 abril 1923 
DESCRIPCIÓ: Plaça de les Belles Arts. Vista presa dels palaus des del centre de la plaça 
ORIGINAL: AHCB-AF (2358 B-3305) 
REPRODUCCIÓ: Mundo Gráfico 9 maig 1923 pàg 16 
FOTÒGRAF: desconegut 
 
 

 
 

 
 
DATA: 15 maig 1923 
DESCRIPCIÓ:  
ORIGINAL: AHCB-AF (2364 B-3311) 
REPRODUCCIÓ: AFB, Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors. Barcelona, setembre-octubre 
1923; guia del visitant (1923) pàg 17 
FOTÒGRAF: desconegut 
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DATA: 13 setembre al 4 desembre 1923 
DESCRIPCIÓ: Estand Guilliet Fils & Co. a l’ Exposició Internacional del Moble i Decoració d’Interiors del 1923 
ORIGINAL: AHCB-AF (2502 B-3449) 
REPRODUCCIÓ: Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors de 1923 (1930) pàg G18 
FOTÒGRAF: Josep Brangulí Soler 
ALTRES: a la part esquerra superior es veuen les bigues que aguanten el terrat transitable 
 
 
 

 
 

 
 
DATA: datable setembre 1923 
DESCRIPCIÓ: porxo d’entrada de la sala A 
REPRODUCCIÓ: IAAH-AM 
FOTÒGRAF: desconegut 
ALTRES: encara no s’han col·locat els ornaments de la coberta del porxo. Aquests ornaments són els mateixos 
de les 8 torres de cantonada del Palau 
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DATA: 8 febrer 1926 
DESCRIPCIÓ:  
ORIGINAL: AHCB-AF (3110 B-4056) 
REPRODUCCIÓ: L'Exposició Internacional del Moble i Decoració d’Interiors (1930) pàg G05 
FOTÒGRAF: Carlos Pérez de Rozas Masdéu 
 
 
 
 
 

 

 
DATA: datable gener 1927 
DESCRIPCIÓ:  
ORIGINAL: Institut Ametller 
REPRODUCCIÓ: Josep Puig i Cadafalch (2001) pàg 152-153 
FOTÒGRAF: desconegut 
ALTRES: la foto és datable del gener 1927 perquè és l’època que es construeix la base del Palau Nacional, com 
es pot veure a la part dreta de la fotografia  

 
 
 



Palau d’Alfons XIII (originàriament Palau d’Art Modern) a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929: història, arquitectura i estudi de la construcció             TREBALLAR I COMPLETAR EL PROJECTE            65                        

 
 

 
 
DATA: anterior novembre 1928 
DESCRIPCIÓ:  
ORIGINAL: ANC (1-42-N-11177) 
REPRODUCCIÓ: AFB, Barcelona, cent anys de fires:1888-1988 (1989) pàg 136 
FOTÒGRAF: Josep Brangulí Soler 
ALTRES: encara no està fet el porxo de la porta de la sala B que dóna a la plaça de l’Art Popular 
 
 
 

 
 

 
 
DATA: juny-juliol 1928 
DESCRIPCIÓ:  
ORIGINAL: AHCB-AF (3546 C-2041) 
REPRODUCCIÓ: AFB, Barcelona, cent anys de fires:1888-1988 (1989) pàg 154 
FOTÒGRAF: Josep Brangulí Soler 
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DATA: novembre 1928 
DESCRIPCIÓ: enderroc de l'última de les quatre columnes 
ORIGINAL: AHCB-AF 
REPRODUCCIÓ: AFB, Barcelona, cent anys de fires:1888-1988 (1989) pàg 137 
FOTÒGRAF: A. Gil 
 
 

 
 

 
 
DATA: anterior novembre 1928 
DESCRIPCIÓ:  
ORIGINAL: AHCB-AF 
REPRODUCCIÓ: AFB 
FOTÒGRAF: Carlos Pérez de Rozas Masdéu 
ALTRES: ja està fet el porxo de la porta de la sala B que dóna a la plaça de l’Art Popular 
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DATA: 1969 
DESCRIPCIÓ:  
ORIGINAL:  
REPRODUCCIÓ: AFB, Barcelona, cent anys de fires:1888-1988 (1989) pàg 393 
FOTÒGRAF: Josep Valls 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
DATA: 19 maig 1929 
DESCRIPCIÓ: Inauguració oficial de l'Exposició Internacional de Barcelona 
ORIGINAL: AHCB-AF 
REPRODUCCIÓ: AFB, Barcelona, cent anys de fires:1888-1988 (1989) pàg 137 
FOTÒGRAF: Carlos Pérez de Rozas Masdéu 
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DATA: 2010 
DESCRIPCIÓ: sala A del Palau d’Alfons XIII de la Fira de Barcelona sense cap exposició 
FOTÒGRAF: Marc Pujagut 
 
 
 

 

 

 
 
DATA: 2010 
DESCRIPCIÓ: soterrani del Palau d’Alfons XIII. Part del soterrani utilitzat per la Guàrdia Urbana (anomenat 
Dipòsit A) 
FOTÒGRAF: Marc Pujagut 
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DATA: maig 2009 
DESCRIPCIÓ: vista de la sala A des de l’escala que comunica les dues sales al Saló Internacional de l’Automòbil 
de Barcelona 
FOTÒGRAF: Marc Pujagut 
 
 

 
 

 
 
DATA: 2010 
DESCRIPCIÓ: mur de la torre on s’aprecien les bigues que aguanten el terrat transitable i la trobada amb la 
coberta inclinada 
FOTÒGRAF: Marc Pujagut 
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DATA: datable 1 octubre 1922 
DESCRIPCIÓ: croquis pespectiva del pati central (sala de te) de la sala A per l’Exposició Internacional del Moble i 
Decoració d’Interiors 
REPRODUCCIÓ: AHCB-AF (2273 B-3220),  
FOTÒGRAF:  
ALTRES: aquesta part central de la sala A es va cobrir amb tendals, però no d’aquesta manera 
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DATA: datable 1922-1923 
DESCRIPCIÓ: vestíbul de la sala B per anar cap a la sala A 
REPRODUCCIÓ: Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors: declarada oficial per R.O. de 8 agost 
de 1922 (1923) 
AUTOR: Manuel Grau Mas 
ALTRES: en aquest dibuix s’aprecia poc, però es pot entreveure que per sobre dels pilars de la sala A estan 
igualment decorats com la sala B, però en realitat no serà així i en cap plànol de l’arquitecte s’observa. A partir 
de la columna coríntia a la sala A, Puig i Cadafalch deixa l’estructura a la vista de tothom 

 
 

 
 
DATA: datable 1922-1923 
DESCRIPCIÓ: Escalinata central dels palaus del parc de Montjuïc 
REPRODUCCIÓ: Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors: declarada oficial per R.O. de 8 agost 
de 1922 (1923) 
AUTOR: Manuel Grau Mas 
ALTRES: La columnata que es veu al fons del dibuix (plaça de les Belles Arts) no es va construir tot i que Puig i 
Cadafalch les havia projectat des del 1917 fins el 1920 
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3.2 NOUS PLÀNOLS REDIBUIXATS 
 
Per poder reduixar aquests plànols ens hem basat principalment  en tres parts: els plànols fets per Puig 
i Cadafalch, els pressupostos del ram de paleta (1 abril 1920) de coberta (10 octubre 1920) i la 
recopilació de fotografies.  
El gran problema ha sigut reconstruir els fonaments / murs del perímetre de l’edifici. Sí que ser (en 
teoria) com es van construir els fonaments del soterrani i la resta de l’edifici, però no els fonaments del 
perímetre. Per desgràcia no hem pogut trobar el pressupost d’aquests fonaments. Per tant serà una 
interpretació lliure.  
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3.3 PRESSUPOSTOS 
 
En aquest apartat hi ha dos pressupostos:  
El primer pressupost (1 abril 1920) correspon al ram de paleta. Està dividit en tres parts: soterrani, la 
resta de l’edifici i el pont d’enllaç amb la Gran Cascada.  
El segon pressupost (15 octubre 1920) correspon a la coberta específicament. Ja en el primer 
pressupost hi surten partides de coberta, però en aquest altre document es compta de nou la coberta i 
amb molt més detall de materials utlitzats, tant pel que fa a la coberta inclinada com la plana 
(transitable).  
Els pressupostos que no podem ensenyar són els dels fonaments de les façanes del palau i l’estructura 
metàl·lica perquè no els hem trobat enlloc. 
 
3.3.1 PRESSUPOST DE RAM DE PALETA11 (1 abril 1920) 
 
Cuadro de precios compuestos aplicados en las diferentes obras de Albañilería de que consta la 
construcción del Palacio de Arte Moderno (Estado 1) 
 
PRIMERA PARTE DEL EDIFICIO: DEL SUBTERRÁNEO EN LA PARTE NORTE DEL PALACIO 
 
a - 0 Excavaciones a campo raso 
 de los desmontes en general de  (80+40) / 2 60 1 3600 m3 
b - 0' Excavaciones en zanja y terraplén 
 de los pilares grandes 48 3 3 4,5 1944 
 de los pilares pequeños 40 2,5 2,5 4,5 1125 
      3.069 m3 
c - 2 Hormigón con mortero de cal hidráulica para cimientos 
 de los pilares grandes 48 2,5 2,5 1,5 450 
 de los pilares pequeños 40 1 1 3 240 
      690 m3 
d - 1 Mampostería con mortero de cal hidráulica 
 de los pilares grandes 48 1,4 1,4 3 282,24 
 de los pilares pequeños 40 1 1 3 120 
      402,24 m3 
e - 3 Hormigón con cemento portland en pilares 
 de los pilares grandes 28 5 0,3

5 
0,35 4,2 72,03 

 de los pilares pequeños 40 (4*0,2*0,35+ 
(0,35*0,35) 

 4,2 67,62 

 de los pilares adosados 20 (4*0,3*0,4)+ 
(0,35*0,35) 

 4,2 50,61 

      190,26 m3 
f - 3 Hormigón con cemento portland en arcos 
 de los arcos en general 150 9 0’35 0,5  
      236,25 m3 
g - 6 Bóvedas a 4 gruesos de rasilla con mortero de cemento rápido colocado en 1r grueso con yeso 
 de las bóvedas en general 73 (12,5*11,5) 

/2 
  5.246,87 m2 

h - 8 Tabiques de ladrillo de 1/4 para sostenimiento de soleras y otras divisiones 
 de los tabiques en general 73 12 8 0’4  
      2.803,2 m2 
I - 7 Solera a 4 gruesos de rasilla con mortero de cemento rápido 
 de la solera del piso 1 60 80-(12*10'6)    
      4.672,8 m2 
j - 4-5 Paredes de ladrillo en paredes continuas con mortero de cal 
 de los muros encima bóvedas 2 80 0,15 0,4 9,6 
 de los muros encima bóvedas 2 60 0,15 0,4 7,2 
 de la caja de la escalera 2 10 0,3 4,2 25,2 
 de la caja de la escalera 1 11,5 0,3 4,2 14,49 
      56,49 m3 

                                                 
11 AMAB, caixa 45372, (1-IV--1920), text mecanoscrit 

k Escalera de acceso al piso por la entrada Avenida Oficios 
 de la bóveda a 4 gruesos rasilla 2 10 2,5  50 
 de la bóveda a 4 gruesos rasilla 1 6,5 6,5  16,25 
      66,25 m2 
 de la mampostería arranque bóveda 2 2,8 2,8 0,75 11,76 
      11,76 m3 
 relleno sobre bóvedas en mampostería 2 (1*2,5)/2 10  25 
  1 (1*2,5)/2  6,5 8,12 
  1 1 2 1,5 3 
      36,12 m3 
m - 19 Peldaños escaleras en mármol 
  50 2,4   125 
  6 4   24 
      149 ud 
l - 12 Revoques con yeso blanco Ripoll 
  1 31,5 5  157,5 
  1 6,5 2,5  16,25 
  2 10 2,5  50 
      223,75 m2 
       
SEGUNDA PARTE DEL EDIFICIO 
       
A - 1 Mampostería con mortero de cal hidráulica 
  20 1 1 1 20 
 1 pilares de la parte baja 32 0,6 0,6 1 11,52 
 2 pilares de la parte alta 36 1 1 1 36 
 3 de las columnas intermedias      
 parte baja 2 48 0,3 0,6 17,28 
  2 11 0,3 0,6 3,96 
 parte baja torreones 4 8 0,3 0,6 5,76 
 parte alta 4 53 0,3 0,6 38,16 
  1 31 0,3 0,6 5,58 
  3 5 0,3 0,6 2,7 
  2 12 0,3 0,6 4,21 
  2 60 0,3 1,6 57,6 
 parte alta torreones 3 8 0,3 0,6 4,32 
 parte alta escaleras 12 5 0,4 2 48 
      260,6 m3 
B - 0’ Excavación en zanja 
 1 excavaciones de los pilares de izquierda 

subiendo 
56 1 1 1 56 

 2 excavaciones de los muros de división 2 48 1 0,6 17,28 
  4 53 0,3 0,6 38,16 
  2 11 0,3 0,6 3,96 
  4 8 0,3 0,6 5,76 
  1 31 0,3 0,6 5,58 
  3 5 0,3 0,6 2,7 
  2 12 0,3 0,6 4,32 
  2 60 0,3 0,6 57,6 
  3 8 0,3 1,6 4,32 
  12 5 (1,6*0,4)/2 0,6 19,2 
 3 cloacas 1 36 0,6  32,4 
  1 80 0,6  72 
  12 30 0,4  144 
  1 100 0,6  90 
  10 15 0,4  60 
  1 54 0,6  48,6 
  1 10 0,6  9 
      670,88 m3 
C -4-5 Muros de cerca en ladrillo (exteriores) 1 127 0,3 12,5 476,25 
  1 58 0,3 12,5 217,5 
  1 58 0,3 12,5 217,5 
  1 42 0,3 12,5 157,5 
  12 1 0,3 12,5 45 
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  1 24,6 0,3 12,5 92,25 
  1 58 0,3 12,5 217,5 
  1 58 0,3 12,5 217,5 
  1 109 0,3 12,5 408,75 
  14 1 0,3 12,5 52,3 
  10  (3,5*1,2)/2 0,3 6,3 
C’ – 4 -
5 

Muros de división en ladrillo (interiores) 2 42 0,15 10,6 133,56 

  2 52 0,15 10,6 163,36 
  4 11 0,15 11,6 76,56 
  4   0,15 11,55 
  4 10 0,15 10,6 63,6 
  4 3,14 6 0,15*

10,6 
119,82 

  4 8 0,15 10,6 50,88 
  1 31 0,15 10,6 49,29 
  2 4 0,15 10,6 12,72 
  2 11 0,15 10,6 34,98 
  2  (11,6*3,5)/2 0,15 6,9 
  1 5 0,15 10,6 7,95 
  1 58 0,15 9,6 83,52 
  5  (11*3,5)/2 10,6 14,44 
  4 53 0,15 11,6 305,28 
  1 52 0,3 9,6 165,36 
  1 31 0,3 11,6 107,88 
  1 58 0,15 9,6 83,52 
  1 8 0,15 2,75 13,92 
  2 8 0,15 1,5 23,04 
C’’ - 4 -
5 

Torreones exteriores 8 16,8 0,3 2,75 110,88 

  8 15,4 .15 1,5 27,72 
C’’’- 4 -
5 

Columnas salomónicas de remate en los 
torreones 

8 12 0,3 0,3*3 25,92 

      3.803,2 m3 
D - 9 Columnas de tabique de ladrillo de 1/4 (aisladas de decoración) 
  28 3,14 1,2 10 1.055,04 
  28  1+0’95 10 546 
      1.601.04 m2 
D’ - 10 Doblado con rasilla ordinaria de las columnas 
  56 3,14 1,2 10 2.110,08 m2 
E - 18 Cornisas de hormigón armado con pequeñas armaduras 
  1 128   128 
  2 60   120 
  1 43   43 
  1 25   25 
  2 60   120 
  1 110   110 
      546 ud 
F - 13 Embaldosado de rasilla cortada de ladrillero para techos de paseo encima cubierta 
  1 128 5  640 
  1 55 11  605 
  1 32 5  160 
  1 55 11  605 
      2.010 m2 
G - 14 Cubierta de tejas romanas y solera 
 en los rectángulos interiores 180 1,6 6,4  1.843,2 
  180 3 4,5  2.430 
  169 1,65 6,4  1.784,64 
  169 3 4,5  85,8 
 en los paseos longitudinales 26 1,65 2  85,8 
 en los rectángulos de fachada lateral 9 (9*4,75)/2   192,37 
  16 (8,7+4,7)/2 6,4  686,08 
 sobre cornisas 1 128 1,65  211,2 
  4 60 1,65  396 

  1 43 1,65  70,95 
  1 25 1,65  41,25 
  1 110 1,65  181,5 
 de los torreones 7 6 6  252 
      10.456,49 m2 
H - 15 Escaleras y pasos de registro compuestos de unos tabiques apoyados sobre la solera general, 

sosteniendo otra solera que constituye el paso = (incluyendo ambas soleras por m2) (rectángulos 
intermedios = peldaños) 

  11 16 9  1.584 
  11 11 9  1.089 
  12 5 1  60 
  4 12 1  48 
  9 4 1  36 
  10 16 9  1.440 
  10 11 9  990 
  10 5 1  50 
  4 12 1  48 
      5.345 ud 
K’ Pasos horizontales 
  10 4 5  200 
  5 6,6   33 
  4 9   36 
  8 4 5  160 
  5 6,6   33 
  4 9   36 
      498 m2 
I - 8 Tabiques de ladrillo de 1/4 para división pasos terraza 
  1 111 1,7  188,7 
  1 60 1,7  102 
  1 25 1,7  42,5 
  1 56 1,7  95,2 
      428,4 m2 
J - 11 Revoques y estucados exteriores con mortero de cal hidráulica 
  1 128 11  1.508 
  2 60 11  1.320 
  1 43 11  473 
  1 25 11  275 
  2 60 11  1.320 
  1 110 11  1.210 
      6.006 m2 
J’ - 12 Revoques interiores con yeso blanco Ripoll 
  2 127 11,6  2.946,4 
  2 59 11,6  1.368,8 
  4 42 11,6  1.948,8 
  4 52 11,6  2.412,8 
  8 12 11,6  1.113,6 
  8 11 11,6  1.020,8 
  42 1,1 3,14 11,6 1.682,72 
  16 4 11,6  742,4 
  2 109 10,6  2.310,8 
  6 59 10,6  3.752,4 
  8 53 10,6  4.494,4 
  2 31 11,6  719,2 
  10 5 11,6  580 
  4 11 11,6  510,4 
  8 4 9,6  307,2 
      25.910,78 m2 
K Pavimentos (preparación) 
  1 127 59,5  7.756,5 
  1 109 59,5  6.485,5 
      14.042 m2 
L - 17 Balaustrada (colocación) 
  1 120   120 
  2 54   108 
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  1 20   20 
  1 6   6 
      254 ml 
M - 16 Albañales de 0,4Ǿ 
  1 36 0,4  36 
  1 90 0,4  90 
  1 150 0,4  150 
      276 ml 
M’ -16’ Albañales de 0,2Ǿ 
  22 30 0,2  600 ml 
 
PARTE TERCERA: PUENTE DE ENLACE CON CAMINO GRAN CASCADA 
 
a - 0' Excavaciones 
  6 5 1,4 1 42 m3 
b - 1 Mampostería con mortero de cal hidráulica 
  6 5 1,4 1 42 
  1 5 1,4 8 56 
  1 5 1,4 8 56 
  1 5 1,4 4 28 
  1 5 1,4 4 28 
  1 5 1,4 2 14 
  1 5 1,4 1 7 
  5 2 1 5 50 
      281 m3 
g - 6 Bóvedas a 4 gruesos de rasilla con mortero de cemento rápido colocado en 1r grueso con yeso 
  5 5 3 1,75 131,25 m2 
d - 17 Balaustradas y cornisas (colocación) 
  2 28   56 ml 
e - 11 Revoques con mortero de cal hidráulica 
  1 7,8 8  62 
  1 12,8 8  102,4 
  2 12,8 4  102,4 
  1 12,8 2  25,6 
  1 12,8 1  12,8 
  5 5 3 1,75 131,25 
  10 2 1  20 
      456,85 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de prec ios compuestos aplicados en las diferentes obras de Albañilería de que consta la 
construcción del Palacio de Arte Moderno (Estado 2) 
 
0 1 m3 Desmonte y terraplén 3,3 ptas/m3 
0’ 1 m3 Excavación en zanja y terraplén 5 ptas/m3 
0’’ 1 m3 Pozos de más de 5 a 10 m y terraplén 9,5 ptas/m3 
1 1 m3 Mampostería con mortero de cal hidráulica en cimiento 
  trabajo de Albañil encargado 0,4 h 2 ptas 0,8 
  trabajo de Albañil 4 h 1,25 ptas 5 
  trabajo de Morterero 0,5 h 1,06 ptas 0,53 
  trabajo de Peón 4 h 0,94 ptas 3,76 
  piedra para mampostería 1,45 T 10 ptas 14,5 
  arena 0,33 m3 8 ptas 2,64 
  cal 0,116 T 57,5 ptas 6,67 
  Suma ptas 33,9 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 5,08 
     38,98 ptas/m3 
2 1 m3 Hormigón con mortero de cal hidráulica para cimientos y preparación cimientos 
  trabajo de Albañil encargado 0,1 h 2 ptas 0,2 
  trabajo de Peón 2 h 0,94 ptas 1,88 
  grava 1,35 T 12 ptas 16,2 
  arena 0,4 m3 8 ptas 3,2 
  cal 0,14 T 57,5 ptas 8,05 
  Suma ptas 29,53 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 4,42 
     33,95 ptas/m3 
3 1 m3 Hormigón con cemento portland en pilares y arcos 
  trabajo de Albañil encargado 3 h 2 ptas 6 
  trabajo de Peón 20 h 0,95 ptas 19 
  gravilla 1,35 T 12 ptas 16,2 
  arena 0,4 m3 8 ptas 3,2 
  cal 0,21 T 95 ptas 19,95 
  Suma ptas 64,35 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 9,64 
     74 ptas/m3 
4 1 m3 Paredes de ladrillos en paredes continuas con mortero de cal 
  trabajo de Albañil encargado 0,6 h 2 ptas 1,2 
  trabajo de Albañil 6 h 1,25 ptas 7,5 
  trabajo de Peón 6 h 0,94 ptas 5,64 
  trabajo de Morterero 6 h 1,06 ptas 0,64 
  tochos 0,365 miles 90 ‰ ptas 32,85 
  arena 0,3 m3 8 ptas 2,4 
  cal 0,12 T 57,5 ptas 6,9 
  Suma ptas 57,13 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 8,57 
     65,7 ptas/m3 
5 1 m3 Fábrica de ladrillo en paredes con pilares adosados y pilares 
  trabajo de Albañil encargado 0,7 h 2 ptas 1,4 
  trabajo de Albañil 7 h 1,25 ptas 8,75 
  trabajo de Peón 7 h 0,94 ptas 6,58 
  trabajo de Morterero 0,7 h 1,06 ptas 0,74 
  tochos 0,365 ‰ 90 ptas 32,85 
  arena 0,3 m3 8 ptas 2,4 
  cal 0,12 T 57,5 ptas 6,9 
  Suma ptas 59,62 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 8,94 
     68,56 ptas/m3 
6 1 m2 Bóvedas a 4 gruesos de rasilla con mortero de cemento rápido colocado en 1r grueso con yeso 
  trabajo de Albañil encargado 0,25 h 2 ptas 0,5 
  trabajo de Albañil 2,5 h 1,25 ptas 3,12 
  trabajo de Peón 1,5 h 0,94 ptas 1,41 
  rasillas 0,1 miles 55 ptas 5,5 
  cemento rápido 0,06 T 57,5 3,45 
  arena 0,12 m3 8 0,96 
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  Suma ptas 12,94 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 2,24 
     17,18 ptas/m2 
6’ Las bovedillas o bóvedas de 3 o 2 gruesos de rasilla, se rebajarán de un 20% del precio de 4 gruesos por cada 

uno 
7 1 m2 Soleras a 4 gruesos de rasilla con mortero de cemento rápido 
  trabajo de Albañil encargado 0,2 h 2 ptas 0,4 
  trabajo de Albañil 2 h 1,25 ptas 2,5 
  trabajo de Peón 1,5 h 0,94 ptas 1,41 
  rasillas 0,1 miles 55 ptas 5,5 
  cemento rápido 0,06 T 57,5 ptas 3,45 
  arena 0,12 m3 8 ptas 0,96 
  Suma ptas 14,22 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 2,13 
     16,35 ptas/m3 
7’ Soleras a tres o cuatro gruesos de rasilla 
 Por cada grueso de rasilla que se disminuya el espesor de la solera se rebajarán un 20% sobre el precio a 4 gruesos 
8 1 m2 Tabiques de ladrillo de 1/4 para sostenimiento de soleras y otras divisiones 
  trabajo de Albañil encargado 0,05 h 2 ptas 0,1 
  trabajo de Albañil 0,5 h 1,25 ptas 0,62 
  trabajo de Peón 0,25 h 0,94 ptas 0,23 
  ladrillos 0,012 miles 75 ptas 1,87 
  cemento rápido 0,012 T 57,5 ptas 0,69 
  Suma ptas 3,51 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 0,53 
     4,04 ptas/m2 
9 1 m2 Columnas de tabique de ladrillo de 1/4 
  trabajo de Albañil encargado 0,1 h 2 ptas 0,2 
  trabajo de Albañil 1 h 1,25 ptas 1,25 
  trabajo de Peón 1 h 0,94 ptas 0,94 
  ladrillos 0,025 miles 75 ptas 1,87 
  cemento rápido 0,012 T 57,5 ptas 0,69 
  Suma ptas 4,95 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 0,74 
     5,69 ptas/m2 
10 1 m2 Doblado de rasilla ordinaria 
  trabajo de Albañil encargado 0,05 h 2 0,1 
  trabajo de Albañil 0,4 h 1,25 0,5 
  trabajo de Peón 0,4 h 0,94 0,38 
  rasillas 0,025 miles 55 1,37 
  cemento lento 0,015 T 55 0,82 
  arena 0,02 m3 8 0,16 
  Suma ptas 3,33 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 0,5 
   3,83 ptas/m2 
11 1 m2 Revoque con mortero de cal hidráulica 
  trabajo de Albañil encargado 0’04 h 2 ptas 0,08 
  trabajo de Albañil 0,4 h 1,25 ptas 0,5 
  trabajo de Peón 0,4 h 0,94 ptas 0,38 
  trabajo de Morterero 0,04 h 1,06 ptas 0,04 
  cal hidráulica 0,008 T 57,5 ptas 0,46 
  arena 0,025 m3 8 ptas 0,2 
  Suma ptas 1,66 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 0,25 
     1,91 ptas/m2 
12 1 m2 Revoques con yeso blanco Ripoll 
  trabajo de Albañil encargado 0,02 h 2 ptas 0,04 
  trabajo de yesero (paletaire) 0,2 h 1,5 ptas 0,3 
  trabajo de Peón 0,1 h 1 ptas 0,1 
  Yeso 0,005 T 52,5 ptas 0,26 
  Suma ptas 0,7 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 0,1 
     0,8 ptas/m2 
13 1 m2 Embaldosados de rasilla cortada de ladrillero 

  trabajo de Albañil encargado 0,05 h 2 ptas 0,1 
  trabajo de Albañil 0,5 h 1,25 ptas 0,62 
  trabajo de Peón 0,5 h 0,94 ptas 0,47 
  trabajo de Morterero 0,05 h 1,06 ptas 0,05 
  rasillas 0,025 miles 0,85 ptas 2,12 
  Cal 0,01 T 57,5 ptas 0,57 
  arena 0,015 m3 8 ptas 0,12 
  Suma ptas 4,05 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 0,61 
     4,66 ptas/m2 
14 1 m2 Cubierta de tejas romanas - solera aparte 
  trabajo de Albañil encargado 0,05 h 2 ptas 0,1 
  trabajo de Albañil 0,75 h 1,25 ptas 0,14 
  trabajo de Peón 0,75 h 0,94 ptas 0,7 
  tejas 0,02 miles 100 ptas 2 
  Cal 0,006 T 57,5 ptas 0,34 
  arena 0,015 m3 8 ptas 0,12 
  Suma ptas 4,2 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 0,63 
     4,83 ptas/m2 
15 1 ud Escaleras y pasos de registro compuestos de unos tabiques apoyados sobre la solera general, 

sosteniendo otra solera que constituye el paso = (incluyendo ambas soleras por m2) 
  trabajo de Albañil encargado 0,25 h 2 ptas 0,5 
  trabajo de Albañil 3 h 1,25 ptas 3,75 
  trabajo de Peón 2 h 0,94 ptas 1,88 
  rasillas 0,1 miles 55 ptas 5,5 
  Cemento rápido 0,065 miles 57,5 ptas 3,74 
  ladrillos 0,01 miles 57 ptas 0,75 
  arena 0,12 m3 8 ptas 0,96 
  Suma ptas 17,08 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 2,56 
     19,64 ptas/ud 
16 1 ml Colocación de albañales de 0,4Ǿ 
  tubos   9 
  material y mano de obra   2,5 
  Suma ptas 11,5 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 1,72 
     13,22 ptas/ml 
16’ 1 ml Colocación de albañales de 0,2Ǿ 
  tubos   4,5 
  material y mano de obra   1,25 
  Suma ptas 5,75 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 0,86 
     6,61 ptas/ml 
17 1 ml Balaustradas y colocación por ml 
  balaustradas y zócalo   30 
  colocación   14 
  Suma ptas 44 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 6,6 
     50,6 ptas/ml 
18 1 ml Cornisa hormigón armado con pequeñas armaduras 
  por metro lineal   50 
  colocación total   10 
  Suma ptas 60 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 9 
     69 ptas/ml 
19 1 ud Peldaños escaleras en mármol 
  por metro lineal   35 
  material y mano de obra   8 
  Suma ptas 43 
  por beneficio industrial, accidentes etc 15% 6,45 
     49,45 ptas/ud 
20 estos precios se elevarán de 5% por cada 5 metros de altura sobre el suelo, aplicado en el valor inicial 
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Cuadro de prec ios compuestos aplicados en las diferentes obras de Albañilería de que consta la 
construcción del Palacio de Arte Moderno (Estado 3) 
 
 DESIGNACIÓN PARTE A QUE 

PERTENECE 
CANTIDAD 
DE OBRA 

PRECIO 
(ptas) 

IMPORTE (ptas) 

0 Desmontes (m3) subterráneo 3.600 m3 3,3 11.888 
0’ excavaciones en zanja (m3) subterráneo 3.069   
  palacio 670   
  puente enlace 42   
   3.781,88 m3 5 18.909,4 
1 mampostría cal hidráulica (m3) subterráneo 450,12   
  palacio 260,6   
  puente enlace 281   
   991,72 m3 38,98 38.657,24 
2 hormigón cal o cemento lento (m2) subterráneo 690   
  palacio (pavimento) 1.400   
   2.090 m2 33,95 70.955,5 
3 hormigón portland pilares y arcos (m3) subterráneo 190,26   
  ? 236,25   
   426,51 m3 74 31.561,74 
4..5 paredes ladrillo (m3) subterráneo 56,49   
  palacio 3.803,2   
   3.859,69 m3 65,7 253.581,63 
6 bóvedas 4 gruesos (m2) subterráneo 5.313,12   
  palacio 131,25   
   5.444,37 m2 17,18 93.534,28 
6’ bovedillas 2 gruesos rasilla (m2) palacio (terraza) 2.010 m2 10,2 20.502 
7 solera 4 gruesos rasilla (m2) subterráneo 4.672,8 m2 16,35 76.400,28 
7’ solera 3 gruesos rasilla (m2) palacio (terraza) 2.010 m2 13,08 26.290,8 
7’’ solera 2 gruesos rasilla (m2) palacio (tejado) 10.456 m2 9,81 102.573,36 
8 tabiques ladrillo (m2) subterráneo 2.803,2   
  palacio 428,4   
   3.231,6 m2 4,04 13.055,66 
9 columnas tabique-ladrillo (m2) palacio  1.601,04 m2 5,69 9.109,92 
10 doblado rasilla (m2) palacio 2.110,68 m2 3,83 8.083,9 
11 revoques (m2) palacio  6.006   
  puente enlace 456   
   6.462 m2 1,91 12.342,42 
12 revoques yeso (m2) subterráneo 223,75   
  palacio 25.910,78   
   26.134,53 m2 0,8 16.908,02 
13 embaldosados (m2) palacio (terraza) 2.010 m2 4,66 9.366,6 
14 tejados (teja árabe) (m2) palacio  10.456,49 m2 4,83 50.504,84 
15 pasos registro (tejado) (m2) palacio  2.000 m2 19,64 39.280 
16 albañales 0,4Ǿ (ml) palacio  276 ml 13,22 3.648,72 
16’ albañales 0,2Ǿ (ml) palacio  600 ml 6,61 3.966 
17 balaustradas (ml) palacio 254   
  puente enlace 56   
   310 ml 50,6  
18 cornisa (ml)   69  
19 peldaños (ud)  149 ud 49,45 7.368,05 
      
     965.110.26 ptas 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 PRESSUPOST DE LA COBERTA (10 octubre 1920)12 
 
 Estado 1 Estado 2 Estado 3 
Techos-terraza, paseo encima cubierta compuestos de bovedillas 
de 3 gruesos, de tabiques de 0,5 de altura a cada 50 cm de solera 
de 3 gruesos y de embaldosado de casilla cortada. El cemento 
arena y rasillas es suministrado por la Exposición 

2000 m2 4,65 + 2 * 2,74 + 7,77 
= 17,9 ptas/m2 

35.800 ptas 

Cubierta compuesta de cabios de madera Flandes de 7,5*11 cm 
colocados a cada 50 cm de solera a 2 gruesos y de tejas 
mortereadas. La Exposición suministrará, rasillas, tejas, cemento, 
cal y arena 

10.500 m2 (2 * 4,55 + 4,67 + 
3,38) = 17,15 ptas/m2 

180.075 ptas 

Cubierta sobre lucernarios compuesta de baldosas de cristal de 
2,75*0,5*0,005 m colocados sobre junturas de zinc, (según el 
procedimiento Asturiana u otro análogo) sin que la Exposición 
suministre material alguna 

2.000 m2 15,5 + 2 * 6,1 * 0,1 * 
12 = 30,14 ptas/m2 

57.800 ptas 

Escalones pasos de registro compuestos de madera solera a 2 
gruesos rasilla, de tabiques colocados sobre esta y cubiertos por 
otra solera a 2 gruesos (0,5*0,6 son las dimensiones de cada 
uno). La Exposición suministrará rasillas, ladrillos, cemento y 
arena 

5.400 ud 4,55 + 7,41 = 11,96 
ptas/ud 

64.584 ptas 

Pasos horizontales compuestos de igual manera que los pasos 
escalones suministrándose por la Exposición lo mismo que en la 
partida precedente 

498 m2 2 * 4,55 + 10,71 = 
19,81 ptas/m2 

9.865,38 ptas 

Desagües horizontales compuestos de plancha de zinc nº 14 
apoyadas sobre un lecho de madera de ¾ pulgada (1,9 cm) de 
espesor por una armadura desarrollada de 80 cm. La Exposición 
no suministrará materia alguna 

1.176 ml 6 + 17,2 = 23,2 
ptas/ml 

27.283,2 ptas 

Desagües verticales compuestos de tubos de hierro fundido de 
108 mm de diámetro enchufados de 8 cm con las abrazaderas 
correspondientes 

700 ml 13,75 + 2= 15,75 
ptas/ml 

11.028 ptas 

    
   386.435,58 ptas 

                                                 
12AMAB, caixa 45374, (15-X--1920), Presupuesto de las obras de construcción de la cubierta del Palacio del Arte Moderno , 
text mecanoscrit 
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3.3.3 ANÀLISI PRESSUPOST DE RAM DE PALETA 
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3.4 CRONOLOGIA DEL PROJECTE I CONSTRUCCIÓ DEL PALAU (1918-1923) 
 
 
 

Contractistes de l’obra 

Peus drets i armadures metàl·liques                                 Torras-Herrería y Construcciones 
Bigues de ferro del Soterrani                                             Material para Ferrocarriles y Construcciones S.A 
Ram de paleta                                                                    
 

Pons y Aleix13 

Coberta 
 

Pons y Aleix 

 
setembre Construcció de grans basaments de formigó simulant carreus sobre els que 

s’assentarà el Palau d’Art Modern 
1918 

Desembre [4] Anivellant el solar del Palau d'Art Modern, costat est (actual Palau Alfons XIII) 
1919 març [2] pressupost soterrani (212.750 ptes) 

 
31 gener Pressupost de Cubiertas y Tejados S.A per la coberta  
febrer [1] 
 

formulat pressupost general de l'obra de 2.047.028,06 ptes, excepte pintura, portes i 
treballs decoració interior. Augmentat pressupost per l'augment del valor de materials i 
jornals, que farà augmentar estimativament el pressupost en 452.971,94 ptes. L'import 
del pressupost reformat serà de 2.500.000 ptes 
mà d'obra Pons y Aleix 
coberta Pons y Aleix 
ferros can Torras (Torras-Herrería y Construcciones)  
ferros soterrani casa Girona (Material para Ferrocarriles y Construcciones S.A.) 
mà d’obra + coberta + ferros = 1.550.000 ptes 
resta treballs: 950.000 ptes 
TOTAL OBRA: 2.500.000 ptes 

14 abril [1] 
 

1r concurs adjudicació de peus drets i armadures metàl·liques 
* Material para Ferrocarriles y Construcciones S.A. 
* Hijo de Miguel Mateu 
* Torras-Herrería y Construcciones 

[1] 
 

concurs adjudicació de les bigues de ferro pel soterrani 
* Torras-Herrería y Construcciones 
* Hijo de Miguel Mateu 
* Material para Ferrocarriles y Construcciones S.A 

[1] 
 

adjudicació concurs per Material para Ferrocarriles y Construcciones S.A per ser la 
més favorable 

1 abril pressupost aproximat (19 capítols No coberta) de 965.110,26 ptes 
3 maig [1] adjudicació 1r concurs per Torras-Herrería y Construcciones al preu 212 ptes els 100 

kg 
10 maig [2] pressupost obres moviment de terres, mamposteria,… (246.470,76 ptes) 
11 maig [1] anunciat concurs públic per adjudicació obres moviment de terres, mamposteria,… 

pressupost 246.470,76 ptes 
26 maig [1] contracte firmat  
29 maig [1] 
 

la Junta Directiva aprova erigir el grup d'edificis de la Secció Nacional que dónen 
façana a les Places de Belles Arts, Bells Oficis i Art Popular i es troben situats a l'est 
d'aquestes places o sigui a l'esquerra, seguint l'eix de l'Exposición Nacional en direcció 
ascendent 

7 juny [1] comencen les obres de desmunt de terres 
 

6 setembre 
[1] 

instal·lat "castillete" pel montatge de les armadures, havent quedades col·locades tres 
a final de mes (fotografia pàg 50) 

octubre [1] vaga de metalúrgia paralitza treballs 
 

1920 

8 octubre [1] la Junta Directiva aprova el projecte, plec de condicions i pressupost per la construcció 

                                                 
13 Pons y Aleix (a partir agost 1922) es canvia de nom per Construcciones y Servicios Generales S.A. 
 

de la coberta 
15 octubre [2] pressupost coberta (386.432,58 ptes) 
16 octubre [1] anunciat concurs de la coberta fixat en 386.432,58 ptes. Només una proposició de 

Cubiertas y Tejados S.A.,  
Novembre [1] s'acaba la vaga, es reinicia el treball 
3 desembre 
[1] 
 

acordat obrir nou concurs augmentant el pressupost un 10% ascendent a 425.075,61 
ptes 
* Pons y Aleix (417.574,3 ptes) 
* Cubiertas y Tejados S.A. (425.000 ptes) 

20 desembre 
[1] 

acordat adjudicar les obres de construcció de la coberta a Pons y Aleix 
 

31 desembre 
[1] 
 

feina feta per Torras-Herrería y Construcciones 
                                  Piés derechos  Armaduras  Jácenas  Peso Total 
Entregados                          84                49             245        254.533 kg 
En obra sin colocar             39                30             160 
                                            45                19              89 

31 desembre 
[1] 

feina feta per Material para Ferrocarriles y Construcciones S.A. 
Entregados 64 vigas y accesorios con un peso de 9.021 kg 

15 abril [1] certificació important de 20.189,48 ptes provisional… 
 

21 maig dades sobre material de ladrilleria… 
27 maig [1] certificació nº 1 a 9 de Pons y Aleix (albañilería) 

 
3 juny [1] carta de Puig i Cadafalch a Mariano Rubió: contractista vol revisió de preus, però P. i 

C. no hi està d'acord 

1921 

15 juny [1] les obres realitzades fins aquest dia ascendeixen a 331.941,1 ptes 
28 febrer [3] treballs a fer després d'Exposició Automòbil 1922 
19 maig 
 

entrega final del Palau Art Modern (escrit el 28 febrer 1922 per Mariano Rubió) 
1922 

24 maig inauguració Palau d’Art Modern (actual Palau Alfons XIII) amb la II Exposició 
Internacional de l'Automòbil 

1923 13 setembre inauguració dels 2 Palaus en una mateixa exposició: Exposició Internacional del Moble 
i Interiors de Decoració de 1923… 

 
 
[1] AMAB, caixa 45372 
 
[2] AMAB, caixa 45374 
 
[3] AMAB, caixa 45406 
 
[4] 1989 Romeu, Jordi. Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. UPC, 

Barcelona. Tesi doctoral dirigida per Oriol Bohigas. 
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4     LA CONSTRUCCIÓ I L’ESTUDI DEL MÒDUL
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4.1 IDENTIFICACIÓ DEL MÒDUL I PROPOSTA D’ESTUDI 
 
Després d’haver vist els plànols, les fotografies i pressupostos ens hem de plantejar que el problema 
fonamental de l’edifici és que té una superfície impressionant (14.000 m2) i per tant s’ha de trobar una 
solució correcta, que és la d’una xarxa de mòduls quadrats que corresponen a una estructura també 
modulada i repetida, tant en el sentit de l’amplada com de la profunditat, forma la trama de l’edifici. 
Aquesta és una forma de treball modern i racional. 
 
Un altre problema que té Puig i Cadafalch és com ha d’aguantar el forjat de la planta soterrani: la 
solució més fàcil és seguir la mateixa modulació que la planta baixa. Per tant s’hauria d’aguantar un 
mòdul repetit de 10’615 m (sentit longitudinal) per 11,84 m (sentit transversal). A aquella època 
s’utlitzava molt una solució tradicional (ràpida i barata): la volta de maó pla. El problema d’aquesta 
solució és que la volta seria d’unes dimensions massa grans i per i això Puig va decidir girar el sentit 
del mòdul per la planta soterrani: al lloc on hi ha el pilar metàl·lic hi construeix un pilar gran i al centre 
del mòdul hi posa un pilar més petit. Per tant el sentit del mòdul al soterrani és en diagonal comparat 
amb la planta baixa. 
 
Per entendre millor aquest concepte del canvi de direcció entre el mòdul de planta baixa i el soterrani, 
adjuntem els següents dibuixos:  
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XARXA MODULAR PLANTA SOTERRANI 
XARXA MODULAR PLANTA BAIXA 

Modulació de la planta soterran                                                    i 

 
                                              Modulació de la planta baixa                                                                                               

 
   Modulacions conjuntes de les plantes soterrani i baixa 
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4.2 ANÀLISI I RECONSTRUCCIÓ DEL MÒDUL 
 
 
Secció constructiva del mòdul repetitiu del Palau: 
 

 

1- Sabata aïllada de formigó en 
massa de morter de calç 
hidràulica 
2- Paredat (“mampostería”) amb 
morter de caç hidràulica 
3- Pilar de formigó en massa 
amb ciment portland 
4- Doble tirant metà·lics C-100 
5- Biga / arc de formigó en 
massa amb ciment portland 
6- Volta de quatre punts (o de 
meocador) de 4 gruixos de rajola 
amb ciment 
7- Envà sobre volta per aguantar 
solera 
8- Solera de 4 gruixos de rajola 
cada 50 cm 
9- Perfil d’hacer laminat en forma 
de L (peu dret) 
10- Encavallada doble “Howe” 
(kk) 
11- Biga Pratt (corretja) 
12- Cabiró de fusta de Flandes 
col·locats a cada 50 cm 
13- Solera de 3 gruixos de rajola 
14- Teules amorterades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per poder compendre millor la complexitat d’aquest edifici, mostro quatre detalls en perspectiva: 
 

 
 
 
1.- La Coordinació dimensional entre la planta soterrani i la planta baixa 
 
2.- La trobada del mòdul amb la façana i l’aparició d’un terrat visible 
 
3.- La trobada entre el terrat i la coberta inclinada 
 
4.- La torre de cantonada 
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4.3 VARIABILITAT I ARQUITECTURA DEL MÒDUL 
 

 
Al centre hi ha l’estructura modulada i reptitiva que forma la trama de l’edifici 
A l’esquerra hi ha la decoració de la sala A: columnes corínties encastades al pilar i un envelat amb lones estriades en blanc i blau que dónen considerable lleugeresa i una difuminada il·luminaió a l’interior. 
A la dreta hi ha la decoració de la sala B. columnes corínties encastades al pilar. Sobre el pilar un capitell i finalment per amagar l’encavallada un arc penjant. 
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4.4 CONCLUSIONS PROVISIONALS 
 
Puig i Cadafalch s’enfrontava a diversos reptes a l’obra dels palaus de Montjuïc. El primer era el 
d’adaptar una gran superfície construïda al vessant de la muntanya, i ho va fer amb saviesa, 
descomposant el palau en dos nivells i compensant les zones de soterrani, d’excavació i de reblert. En 
segon lloc, calia atenir-se a les grans dimensions de l’espai firal que havien de ser il·luminades 
zenitalment i que implicava més un problema de planificació d’obra que de forma arquitectònica. Així, 
passaran a primer terme els problemes de coordinació dimensional, de modulació i de definició 
d’aquest mateix mòdul i de la seva repetició. Puig i Cadafalch estudia una proposta de mòdul 
d’estructura amb una estructura metàl·lica, una tècnica ja molt experimentada en aquell moment a 
Catalunya (preparació de peces a taller, muntatge ràpid a l’obra, etc.). Precisament recorre a can 
Torras dels ferros per a l’obra. L’arquitecte utilitza una solució de mòdul coneguda i després ja recobrirà 
amb uns revestiments de caire classicista l’embolcall (elements de cartró-guix, estucs, tendals a la 
manera de l’envelat, garnaldes, etc.). 
 
Malgrat que l’edifici fa el seu efecte, resten molts detalls amb solucions deficients (pilars metàl·lics 
vistos, mitjos encastaments a les parets perimetrals, etc.) que de ben segur van fer replantejar a 
l’arquitecte el segon dels palaus a construir. Quan feia pocs mesos que la direcció de les obres havia 
estat encomanada a l’arquitecte Eduard Ferrés (especialista en formigó armat), es replanteja el mòdul 
de l’altre palau en formigó armat. Aquest és l’objectiu d’estudi d’un treball iniciat al mateix moment que 
el meu i encara no acabat. De manera que les conclusions només poden ser provisionals a l’espera 
d’una recerca més aprofundida de les raons del canvi d’estructura i, també de la decoració... 
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BIBLIOGRAFIA 
 
Hem fet la bibliografia en ordre d'any d'edició i no per ordre alfabètic per dues causes principals: la 
primera perquè es vegi una evolució cronològica dels llibres editats i la segona per posar èmfasi en la 
figura d'Ignasi de Solà-Morales, que és la primera persona i més important que ha fet un treball més 
acurat de tots els palaus i pavellons de l'Exposició Internacional del 1929. 
 
BIBLIOGRAFIA ORDENADA PER DATA ABANS EXPOSICIÓ INTERNACIONAL 1929 
 
1915 (La Ilustración española y americana, 20) 30 maig. Madrid. 
 
1915 (Mundo Eléctrico y Producción Nacional, 11) juny. Barcelona. 
 
1915 La futura Exposició de Barcelona. (Vell i Nou, 6) 1 agost. Barcelona. 
 
1919 Oficines de l'Exposició. Exposició de Barcelona: treballs fets fins últim 1919. Henrich i Cía, 
Barcelona 
 
1923 (Revista de Técnica de la Edificación, núm. 1 març i núm. 3 maig). Barcelona. 
 
1923 Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors: declarada oficial per R.O. de 8 agost de 
1922. Barcelona. 
 
1923 Catàleg de l'exposició internacional del moble i decoració d'interiors: Palau d'Art Modern i Palau 
Industrial del parc de Montjuich: maig-juny 1923 Barcelona. Editorial Catalana, Barcelona. 
 
1923 Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors. Barcelona, Setembre-Octubre 
MCMXXIII: guia del visitant. A. López Llausás, Barcelona. 
 
1925 IV Exposición Internacional del Automóvil del Ciclo y Sports : catálogo oficial : del 16 al 26 de 
Mayo 1925 / organizada por la Confederación de Cámaras Sindicales Españolas del Automovilismo y 
Ciclismo. La Exposición, Barcelona. 
 
1929 Catálogo Oficial de Exposición Internacional 1929. Rudolf Mosse Ibérica, S.A., Barcelona. 
 
1930 Bohigas, Pere. Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors de 1923. Llibreria 
Catalonia, Barcelona. 
 
1934 Benavent, Pere. Com he de construir. 2a edició. Favència, Barcelona. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA ORDENADA PER DATA DESPRÉS EXPOSICIÓ INTERNACIONAL 1929 
 
1967 Benavent, Pere. Cómo debo construir: manual práctico de construcción de edificios. 7a edició, 
Bosch, Barcelona. 
 
1975 Jardí, Enric. Puig i Cadafalch: arquitecte, polític i historiador de l'art. Ariel, Barcelona 
 
1976 Solà-Morales, Ignasi de. L'Exposició Internacional de Barcelona (1914-1929) com a instrument de 
política urbana (Recerques: història, economia, cultura 6), Barcelona. pp 137-145 
 
1979 Hernández-Cros, Emili. La segunda Exposición Universal de Barcelona. 5 Flash-Backs (CAU: 
Construcción, Arquitectura y Urbanismo, 57, juny). Col·legi Oficial Aparelladors i Arquitectes Tècnics, 
Barcelona. pp 40-45
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1979 Solà-Morales, Ignasi de. Arquitecturas contaminadas. Para una nueva lectura de la Exposición 
Internacional de 1929 a Barcelona (CAU: Construcción, Arquitectura y Urbanismo, 57, juny). Col·legi 
Oficial Aparelladors i Arquitectes Tècnics, Barcelona. pp 48-53 
 
1980 Solà-Morales, Ignasi de. Arquitectures per a la gran Barcelona: l'Exposició Universal de 1914-29 
(L'Avenç, 24, febrer 1980). Ariel, Barcelona. pp 55-60 
 
1980 Hernández-Cros, Emili. L'Exposició de la muntanya perduda, precisions sobre la urbanització de 
Montjuïc; 1859-1929 (Grans Temes de l'Avenç, 3. L'Exposició Internacional de Barcelona del 1929: 
arquitectura i Arts Decoratives). Barcelona. pp 18 a 36 
 
1980 Solà-Morales, Ignasi de. L'Arquitectura de l'Exposició, Palaus i Pavellons (Grans Temes de 
l'Avenç, 3. L'Exposició Internacional de Barcelona del 1929: arquitectura i Arts Decoratives). Barcelona. 
pp 3 a 18 
 
1985 Solà-Morales, Ignasi de. L'Exposició Internacional de Barcelona 1914-1929: Arquitectura i Ciutat. 
Fira de Barcelona, Barcelona. 
 
1988 Grandas, M. Carmen. L'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Els llibres de la Frontera, 
Sant Cugat del Vallès. 
 
1989 Solà-Morales, Ignasi de. ..."Ciutat ordenada i monumental"... L'Arquitectura de Josep Puig i 
Cadafalch a l'època de la Mancomunitat (Josep Puig i Cadafalch: l'arquitectura entre la casa i la ciutat). 
Fundació La Caixa – Col·legi Oficial Arquitectes Catalunya, Barcelona. pp 55 a 63 
 
1989 Romeu, Jordi. Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. UPC, Barcelona. 
Tesi doctoral dirigida per Oriol Bohigas. 
 
1989 Sada, Pilar. Barcelona, cent anys de fires: 1888-1988. Fira de Barcelona, Barcelona. 
 
2001 Permanyer, Lluís. Casals, Lluís. Josep Puig i Cadafalch. Edicions Polígrafa, Barcelona. 
 
2003 Institut d'Estudis Catalans, Jornades Científiques (2001). Puig i Cadafalch i la Catalunya 
contemporània / editor Albert Balcells. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona. 
 
2004 Truñó, Ángel. Construcción de bóvedas tabicadas. Instituto Juan Herrera, Madrid. 
 
2007 Calafell, Jordi. Granados, Oriol. Torrella, Rafel. Montjuïc 1915, primera mirada. Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona, Barcelona. 
 
2008 Torrella, Rafel. El registre fotogràfic de Montjuïc, 1915-1923. La metamorfosi d'una muntanya. 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Barcelona. 
 
2008 Paricio, Antoni. Secrets d’un sistema constructiu l’Eixample. 2a edició revisada i ampliada. UPC, 
Barcelona 
 
Base de dades en línia de l'Arxiu Nacional Catalunya 
 
Hemeroteca Biblioteca Nacional Española 
 
Hemeroteca La Vanguardia 
 
 
 
 

FONTS DOCUMENTALS 
 
El treball de recerca s’ha basat en trobar la documentació original de tot el relacionat amb el projecte 
del Palau: plànols, documnetació diversa (pressupostos, seguiments d’obra,…) i fotos durant la seva 
construcció. 
 
ARXIU FIRA BARCELONA (AFB) 
A l’Arxiu hi ha unes quantes fotografies entre 1915 i 1918. Pel que fa a la documentació gràfica hi ha 
uns quants plànols prou interessants del Palau (1 plànol planta coberta, 1 plànol estructura (corretges) i 
1 plànol planta 1929). No disposen de documentació escrita. 
 
ARXIU HISTÒRIC CIUTAT de BARCELONA – ARXIU FOTOGRÀFIC (AHCB-AF) 
A aquest arxiu hi tenen 3.789 fotografies fetes entre 1917 i 1930 que formen part dins d’Álbum Pruebas 
Fotográficas. La Junta directiva de l’Exposició Internacional de Barcelona va recollir aquestes 
fotografies de forma sistemàtica sobre la remodelació de la muntanya de Montjuïc. D’aquests 
fotografies n’hi ha unes cinquanta que són del nostre Palau.  
 
ARXIU HISTÒRIC del COL·LEGI OFICIAL d'ARQUITECTES de CATALUNYA (AHCOAC) 
Tots els plànols que té aquest arxiu estant enquadernats en una llibreta (20x15 cm). Els plànols són del 
1919 al 1921: 6 plantes, 6 seccions i 6 detalls. També hi ha plànols de la reforma del 1928 que 
finalment no es va dur a térmer: 1 planta, 2 seccions, 1 alçat i 3 detalls. 
 
ARXIU MUNICIPAL ADMINISTRATIU BARCELONA (AMAB) 
En aquest arxiu és on hi ha una informació més extensa pel que fa a documentació escrita: hi ha 231 
caixes sobre l’Exposició Internacional de 1929. En aquestes caixes hi podem trobar: actes de la junta 
directiva, actes del comitè executiu, dictàmens, correspondència, plànols, seguiment d'obra,... 
Evidentment no totes les he utlitzat, però m’han sigut de molta ajuda. 
 
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (ANC) 
En aquest arxiu tant hi ha documentació escrita com gràfica, però el que és realment important és la 
gran col·lecció de plànols i alguns d’ells inèdits: 
fons Torras, Herrería y Construcciones, S.A. (núm. 631): 2 plànols de l’estructura metàl·lica de la 
coberta del palau 
fons Josep Puig i Cadafalch (núm. 737): aquest fons encara no està obert al públic, però vaig tenir 
permís per accedir-hi excepcionalment. Pel que fa a la documentació escrita hi trovarme sobretot plecs 
de condicions del Palau i detall de les expropiacions de Montjuïc a causa de la urbanització de la 
muntanya. Pel que fa a la documentació gràfica, he tingut accés de forma provisional a 125 plànols que 
són dels palaus d’Art Modern i Industrial. També hi trobem molts esbossos fets per Puig.  
Fotografies: 
ANC1-42 Brangulí (fotògrafs) 
190 fotografies d'obres d'urbanització de la muntanya de Montjuïc, d’on n’hi ha 4 que són de l’interior 
del Palau quan encara s’estava construint. 
120 fotografies de diferents exposicions del Palau d'Art Modern 
ANC1-585 Josep Maria Sagarra i Planas 
18 fotografies del miting banquet de la Lliga Regionalista del juliol del 1922. 
 
INSTITUT AMETLLER D’ART HISPÀNIC - ARXIU MAS 
 
De l’Institut Ametller paradoxament hem trobat molt poca información: només unes quantes fotografies 
del Palau entre 1923 i 1926 i cap d’elles es veu el Palau en construcció.  
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INSTITUT D'ESTUDIS FOTOGRÀFICS de CATALUNYA (IEFC) 
Les poques fotografies que tenen relacionades amb el Palau, no són prou importants perquè no n'hi ha 
cap de la seva construcció i només n'hi ha unes poques de l'interior del Palau a l'Exposició 
Internacional del 1929. 
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6.1 PLECS DE CONDICIONS 
 
Pliego de Condiciones Generales, facultativas y Económicas que deberán regir la Construcción de los 
Sótanos del grupo de Edificios denominado Palacio del Arte Moderno14 
 
Artículo 1.  
 
Artículo 2.  
 
Artículo 3. Material para bóvedas y soleras 
Las bóvedas y solera se construirán con cemento natural de fraguado rápido, usándose, puro en el 
primer grueso y a la mezcla 1:3 en los demás. La primera clase de material citado se empleará en la 
construcción de tabiques. 
 
Artículo 4. Construcción de bóvedas y tabiques 
Para la construcción de bóvedas se colocarán unas cimbras en la forma que indicará el Director de la 
obra. Los tabiques superiores estarán provistos de unos orificios que permitan la ventilación. El grueso 
de dichos tabiques será de 0’05 m (ladrillo 1/4). 
 
Artículo 5. Mortero de cal hidráulica 
La mezcla del mortero de cal hidráulica estará compuesta de 400 kg cal/m3 arena, con el agua 
correspondiente. 
La citada mezcla deberá emplearse antes de las 48 horas a partir de aquella en la que se haya 
verificado. 
 
Artículo 6. Hormigón con mortero de cal hidráulica 
El Hormigón de mortero de cal hidráulica estará compuesta de 0’4 m3 de mortero seco por 1 m3 de 
gravilla de 5 c/m y el agua necesaria. 
La mezcla se hará y empleará en las condiciones que exigen esta clase de materiales, los cuales 
podrán ser revisados por el arquitecto director de la obra. 
 
Artículo 7. Hormigón cemento Asland 
La dosificación con hormigón constará de la mezcla 1:2’5:5 volúmenes o sea: 450 kg cimiento + 1 m3 
arena + 2 m3 gravilla + 250 l agua. 
 
… 
 
Artículo 27.  

                                                 
14 ANC, fons 737, (data desconeguda), text mecanoscrit 
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Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas que regirán para la Construcción del Palacio del Arte 
Moderno de la Exposición de Barcelona15 
 
I Objeto y Descripción de las Obras 
 
Artículo 1. Descripción general de las obras 
La obra consistirá en la construcción de la parte de albañilería de una sección del Palacio del Arte 
Moderno, compuesto de dos cuerpos, situados a la izquierda o Este de las plazas denominadas de 
“Bells Oficis” y “Arte Popular”. 
Estas obras consistirán en movimiento de tierras, mampostería, hormigón, bóvedas, soleras, tabiques y 
fábrica de ladrillo y en general toda la obra de albañilería tal como se detalla en los planos y 
presupuesto que se acompañan. 
La Junta Directiva de la Exposición facilitará todos los materiales integrantes de las indicadas 
construcciones, dentro de la zona de obra, en el punto que designe la dirección facultativa. 
El contratista suministrará la mano de obra, herramientas, andamiajes, medios de elevación y 
transporte y demás elementos necesarios para la construcción distintos de los materiales a que se ha 
hecho mención en el párrafo anterior. 
 
Artículo 2. Planos 
Servirán para la descripción del conjunto de la obra de los planos siguientes: 
1º - Planta en que están señalados el sistema de albañales de desagüe. 
2º - Planta en que está señalada la distribución de los piés derechos que sostienen las armaduras de 
cubierta los cuales están decorados en forma de columna y encajados en los muretes o tabiques 
divisorios necesarios para la distribución interior. 
3º - Planta de cubiertas. 
4º - Planta y alzado de los sótanos de uno de los cuerpos de edificio. (Parte izquierda subiendo) 
5º - Fachada sobre la Plaza Bellas Artes. 
6º - Fachada lateral correspondiente a las Plazas Bells Oficis y Arte Popular. 
7º - Fachada lateral a la avenida dels Oficis. 
8º - Sección interior por el eje de la Plaza Bells Oficis. 
9º - Sección interior por el eje de la Plaza Arte Popular. 
10º - Sección paralela al eje general de la Exposición con la distribución de armaduras. 
11º - Detalles a escala 1/50 de la nueva disposición de las torres angulares. Debe advertirse que esta 
modificación no altera la disposición de las bases angulares ya construidas. 
 
Artículo 3. Detalles de fundaciones y almacén subterráneo 
Los pilares y arcos de almacén subterráneo se construirán de hormigón de cemento Asland. Los arcos 
serán atirantados por viguetas de hierro que se entregarán al contratista. Las bóvedas serán tabicadas 
a cuatro gruesos de rasilla. En los senos de las bóvedas se construirán a cada 0’6 m tabiques de 
ladrillos hasta alcanzar al plano de la solera. 
La solera será también de cuatro gruesos de rasilla. 
 
Artículo 4. Trabajos auxiliares 
 
Artículo 5. Pliego de condiciones facultativas suplementarias 
 
Artículo 6. Dosajes de los morteros 
a) Mortero hidráulico para mampostería 350 kg de cal + 1 m3 arena. 
b) Mortero hidráulico para fábrica de ladrillo 400 kg cal + 1 m3 arena. 
c) Mortero para hormigón con cal hidráulica: 0’4 m3 mortero del que se emplea en mampostería 1 m3 
grava. 
d) Hormigón de Portland ordinaria para cimientos y muros: 270 kg cemento Portland natural + 1 m3 
arena + 2 m3 gravilla. 

                                                 
15 ANC, fons 737, (datable 7-IX-1919), text mecanoscrit 

e) Hormigón para cimiento armado 1:2:5 o sea 525 kg cemento Asland + 1 m3 arena + 2m3 gravilla. 
f) Hormigones para piedra artificial coloreada: 450 kg cemento + 1 m3 arena + 2 m3 gravilla + 10 kg 
color. 
g) Mortero de cemento rápido para bóvedas y soleras 1:3 pastado en graveta. 
 
Artículo 7. Fianza 
 
… 
 
Artículo 20. Concurso 
 
 
 
Pliego de Condiciones Generales, Facultativas y Ejecución de la Sección Española de la Exposición de 
Barcelona16 
 
Descripción de la Obra 
 
Artículo 1. Planos e instrucciones 
 
Artículo 2. Detalles y modelos 
 
Artículo 3. Modificaciones ordenadas por la Inspección facultativa 
 
Artículo 4. Derribo, despejo y explanación del emplazamiento 
 
Artículo 5. Ampliaciones 
 
Condiciones de los Materiales 
 
Artículo 6. Calidad de los materiales 
 
Artículo 7. Aplicación del Reglamento de 23 de Febrero de 1907 Adiciones al mismo 
 
Artículo 8. Acopio de materiales 
 
Artículo 9. Entrega de muestras 
 
Artículo 10. Pruebas 
 
Artículo 11. Forma de verificar los ensayos 
 
Artículo 12. Procedencia de los materiales y muestras de los mismos 
 
Artículo 13. Envase y peso 
 
… 
 
Artículo 23. Cal hidráulica 
Tracción: 5 kg/cm2 
Compresión: 25 kg/cm2 
 

                                                 
16 ANC, fons 737, (4-VI-1922), text mecanoscrit 
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Artículo 24. Cemento Portland (kg/cm2) 
Tracción  probetas pasta pura  mortero 1:3 (cemento:arena) 
7 días     30     15 
28 días    40     20 
 
Compresión   probetas pasta pura   mortero 1:3 
7 días         140 
28 días        200 
 
Artículo 25. Cemento natural (kg/cm2) 
Tracción   probetas pasta pura   mortero 1:3 
7 días     7     2 
28 días    14     6 
 
Compresión   probetas pasta pura   mortero 1:3 
7 días         30 
28 días        80 
 
Artículo 26. Piedra para mampostería 
Dimensión mínima 0’2 m 
 
Artículo 27. Piedra machacada para hormigón 
 
Artículo 28. Ladrillos 
Ladrillos: 29/30, 15, 4 cm 
Rasilla: 29-30, 15, 2 cm 
 
Artículo 29. Piedra para cantera 
Raig: sòcols i paraments llisos 
Blancatge: columnas, motllures i escultura 
 
Artículo 30. Mármol 
 
Artículo 31. Piedra artificial 
Mortero de cimiento Portland i arena recubierta en su exterior de una capa imitando color piedra 
Montjuich. 
 
Artículo 32. Madera 
Pino del Norte (Flandes) 
 
Artículo 33. Asfalto 
Natural, y 1/10 o 1/12 de betún natural 
 
Artículo 34. Hierro 
 
Artículo 35. Fundición 
 
Artículo 36. Bronce y cobre 
 
Artículo 37. Plomo y zinc 
 
Artículo 38. Pintura 
 
EJECUCIÓN OBRAS 
 

Artículo 39.  
… 
Artículo 72.  
 
Medición de las Obras 
 
Artículo 73. 
 
 
 
PlIego de Condiciones para adjudicar por concurso la terminación de las obras del Palacio del Arte 
Moderno de la Exposición Internacional Elèctrica y General Española de Barcelona17 
 
Capítulo I. Condiciones facultativas 
 
Artículo 1.  

La obra consistirá en la completa terminación del edificio llamado Palacio de Arte Moderno 
(Sección Este) conforme a los planos del proyecto formulado. El detalle de dichas obras es el que viene 
expuesto en la relación que se acompaña al presente Pliego de Condiciones (Anexo nº 1). 
 
Artículo 2.  

La obra vendrá definida por los planos, el presente pliego de condiciones y presupuesto y 
además por los elementos iguales o análogos actualmente construidos, salvo las indicaciones que 
formule el Arquitecto Director de la obra. 
 
Artículo 3.  

La administración entregará completamente terminados los modelos de todos los elementos de 
Escultura. 
Igualmente serán entregados por la administración: 
-Once rosetones exteriores de las torres de ángulo construidos en piedra artificial. 
-Tres columnas salomónicas de la puerta de la Sala B. 
-Los elementos de yeso necesarios para la terminación de las puertas interiores de las torres. 
 
Artículo 4.  

En lo que hace referencia a los particulares de carácter técnico regirán para esta obra en cuanto 
no contradiga al presente pliego de condiciones, en primer lugar el “Pliego de Condiciones Facultativas 
Generales para la ejecución de las obras de la Sección Española de la Exposición de Barcelona”, 
(Anexo nº 2) en segundo lugar, y como supletorio el “Pliego de Condiciones generales de las obras 
denominadas de Construcciones Civiles, aprobado por R.D. de 4 de Septiembre de 1908 y el “Pliego 
de Condiciones Generales para la construcción de obras públicas, aprobado por R.D. de 13 de Marzo 
de 1903”. 
 
Artículo 5.  

El contratista vendrá obligado a empezar las obras objeto del presente pliego de condiciones a 
los ocho días de la adjudicación definitiva del contrato respectivo y a desarrollarlas con la rapidez 
necesaria, atendiendo al efecto las indicaciones que reciba del Arquitecto Director. La máxima duración 
no pasará de tres meses a contar de la fecha de comienzo de las obras. 

                                                 
17 AMAB, caixa 45396, (18-VII-1922), text mecanoscrit 
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Capítulo II. Condiciones económicas 
 
Artículo 6.  

La proposición que presente el contratista ha de ser un tanto alzado por el que se comprometa 
a ejecutar la obra contratada dejándola completamente terminada, y en las condiciones establecidas en 
el presente pliego. Presentará además el contratista un cuadro de precios simples de jornales y 
materiales y otro de precios compuestos de las diferentes unidades de obra que sean necesarias para 
llevar a cabo las que se contratan. Los aumentos y disminuciones y la administración resolviendo sin 
apelación al informe del Director General de las Obras de la Exposición. 
 
Artículo 7.  

Para tomar parte en el concurso el proponente deberá constituir en la Caja de la Exposición y 
en concepto de fianza provisional la cantidad de diez mil pesetas. 

Esta fianza podrá constituirse en metálico, en títulos de la Deuda Municipal de Barcelona, de la 
Mancomunidad de Cataluña, o efectos públicos en general, admitiéndose cualquiera de ellos, por todo 
su valor nominal. 

La fianza provisional se devolverá al concesionario una vez formulada la concesión, corriendo a 
cargo del mismo, todos los gastos que origine su constitución y devolución. 
 
Artículo 8.  

Hecha la adjudicación definitiva, para los efectos de la fianza, también definitiva, se dará 
cumplimiento al acuerdo de la Junta Directiva de fecha 20 de Junio de 1921. En su consecuencia de 
cada pago que efectúe la Exposición se retendrá un diez por ciento hasta llegar a un total retenido que 
represente al cinco por ciento del importe de la adjudicación. 

La devolución de esta fianza se efectuará después de aprobada la liquidación total y de recibida 
definitivamente la obra. 

Si por cualquier concepto después de hecha esta recepción definitiva y aprobada la liquidación 
de la obra, la cantidad retenida aun no llegare al cinco por ciento del tipo de adjudicación, en todos los 
pagos que se efectúen dejará de hacerse la retención. 

Formalizada la liquidación total y definitiva de la obra pasará esta a informe de la Sección 
Jurídica para que declare si procede o no hacer retención alguna de cantidad en cumplimiento de lo 
dispuesto en este contrato. 
 
Artículo 9.  

Será de cuenta del concesionario el pago de todos los tributos y gastos que implique esta 
concesión y también el del timbre del papel en que debe ser extendido y los anuncios en los periódicos. 
 
Artículo 10.  

En el acto de formalizar el contrato de adjudicación de la obra, el concesionario designará un 
Arquitecto que tenga la condición de representante técnico del mismo, cuyos honorarios abonará por 
su cuenta. 
 
Artículo 11.  

La contrata se otorga a riesgo y ventura del concesionario, en forma que este por ningún 
concepto podrá pedir modificación alguna que altere en lo más mínimo las condiciones del contrato. 
 
Artículo 12.  

El día último de cada mes por la Oficina de la Dirección General de Obras de la Exposición se 
practicará un reconocimiento. 

Como consecuencia de este reconocimiento se extenderá una certificación del importe 
aproximado de la obra comprobada, cuyo importe previo informe de la Oficina de Intervención Jurídica 
y a cuenta de la liquidación total y definitiva, se abonará al concesionario con las retenciones y 
deducciones estipuladas en este Pliego de Condiciones. 

Este pago se efectuará previa la correspondiente intervención del Presupuesto y con las 
deducciones que sean consecuencia de lo estipulado dentro el mes siguiente. 

Las certificaciones tendrán el carácter de provisionales y por lo tanto la consideración de 
cantidades a cuenta de la total que en su día corresponda percibir al concesionario por la terminación 
de las obras. 

Estos pagos se entienden salvo lo dispuesto en los anteriores artículos relativos a la recepción 
provisional y definitiva de la obra. 
 
Artículo 13.  

Terminadas que sean las obras el concesionario inmediatamente dará conocimiento de ello por 
escrito al Arquitecto Director, siendo la fecha de entrega de esta comunicación la que señalará el 
indicado término de la obra. 

Inmediatamente el indicado Director procederá al examen de toda la obra a los efectos de 
subsanar deficiencias o bien de proceder a la recepción provisional de la misma. 

En el primer caso se hará constar en el acta que se levantará todas las reparaciones, 
enmiendas y demás que tenga que efectuar el concesionario por el exacto cumplimiento de este 
contrato. 

En el segundo caso se hará constar lisa y llanamente, en el acta, que la obra reúne las 
condiciones exigidas para poder ser recibida provisionalmente. 

Si la recepción provisional no pudiera efectuarse por las razones indicadas, a partir de la fecha 
del acta, incurrirá el concesionario en la penalidad de tardanza que se indica en el Artº. la cual durará 
hasta el segundo aviso de recepción si esta puede efectuarse por reunir las obras las debidas 
condiciones y en el supuesto de que hubiera transcurrido el plazo señalado para la terminación. 

Si por el contrario, por estar las obras en condiciones, esta es recibida provisionalmente, el 
concesionario percibirá el premio de anticipo de terminación señalado en el mismo artículo a partir del 
día que hubiera dado el aviso de la indicada terminación, caso de ser dicho día anterior a la fecha 
estipulada para la terminación de la obra. 
 
Artículo 14.  

Recibida provisionalmente la obra, la fecha del acta que al efecto se levante se entenderá que 
indica el comienzo del plazo de conservación y garantía de la misma, previo a la recepción definitiva. 

Por conservación se entiende el cuidado a cuenta del contratista, de todo lo construido en forma 
que no sufra el más pequeño deterioro por imprevisión o descuido. 

Por garantía se entiende la reparación a costas del concesionario de todos los desperfectos y 
vicios que obsérvense en la obra, que han podido ser apreciados en el acta de la recepción provisional 
y que a criterio del Director sean imputables a una construcción defectuosa, al empleo de materiales 
deficientes o a otra causa originariamente análoga. 
 
Artículo 15.  

Terminado el plazo de conservación y garantía se procederá a la recepción definitiva de la obra. 
Esta se practicará mediante levantamiento de acta que por parte de la Exposición suscribirán el 

Arquitecto Inspector de la Obra, el Director General de Obras de la misma una representación de la 
Junta. 

Por parte del concesionario la suscribirán a más de este su Arquitecto. 
Autorizará el acta el Jefe de la Sección Jurídica de la Exposición. 
Si la obra mereciera la conformidad de los representantes de la Exposición se hará constar esta 

conformidad lisa y llanamente. 
Si por el contrario se observasen defectos imputables a la conservación y garantía en la forma 

detallada en el Artículo 43 el concesionario a sus costas dentro el plazo que al efecto se le señale, 
procederá a subsanarlos. 

Terminado este plazo se efectuará definitivamente la recepción provisional y si en ella aun se 
observasen defectos de la clase de los indicados se repararán por la Exposición a costas del 
concesionario. 
 
Artículo 16.  

Terminada la construcción de las obras y realizada la recepción definitiva de las mismas, se 
practicará la liquidación en la que se abonará el tanto alzado correspondiente, añadiendo o restando lo 
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que resulte de la medición de las obras aumentadas o disminuidas y una vez está aprobada se 
devolverá al contratista en cuanto proceda, la fianza y las cantidades retenidas como garantía. 
 
Capítulo III. Penalidades 
 
Artículo 17.  

El concesionario en concepto de penalidad, salvo los casos de fuerza mayor, por cada día que 
exceda del plazo señalado para la terminación de la obra, abonará la suma de cien pesetas, la cual le 
será descontada de la cantidad que se le retenga en concepto de fianza. Caso de que esta fianza por 
tardanza en la terminación de la obra fuese insuficiente, responderá de su pago el importe de las 
liquidaciones provisionales cuyo pago a partir de esta fecha queda en suspenso. 

Si transcurre el plazo de un mes a partir de la fecha de terminación sin que el contratista 
hubiese ejecutado toda la obra, podrá la Exposición si lo estima preferible dar por rescindido el 
contrato, con pérdida por parte del concesionario de toda la fianza y liquidaciones de obra libradas a 
partir de la propia fecha que quedan en suspenso. 

Por el contrario y por cada día que anticipe el concesionario, la terminación de la obra, recibirá 
en concepto de premio la cantidad de cincuenta pesetas. 
 
Artículo 18. 
La falta de cumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en este contrato y que no tengan 
señalada una penalidad especial, llevará consigo la imposición de multas a criterio del Director de la 
Obra, cuya cantidad variará según la importancia de las faltas, entre 25 a 500 pesetas, divisible en 3 
grados y aplicándose la 4ª multa y sucesivas con relación al anterior con aumento de un 40%. 
De persistir el incumplimiento y después de la 3ª multa podrá la Junta Directiva rescindir el contrato, 
reparando a costas del depósito de garantía las obras mal ejecutadas y sufriendo además un 
descuento de un 5% en concepto de daños y perjuicios al practicarse la liquidación de toda la obra 
ejecutada. 

En todo caso la efectividad de las multas se hará con cargo a la finaza retenida. 
La imposición de multas se efectuará siempre por escrito al concesionario, pudiendo este, 

dentro el plazo de 3 días a contar desde el siguiente al de la notificación, alegar lo que estime 
conveniente en su defensa. Transcurrido este plazo sin formular alegación alguna o bien confirmada la 
multa tendrá esta carácter ejecutivo y definitivo. 
 
Artículo 19. 
El concesionario no podrá ceder ni traspasar esta contrata, ni los créditos diamantes de ella a 3ª 
persona, sin solicitar previamente de la Exposición y obtener de ella por escrito el competente permiso. 

Será nula de toda cesión o todo traspaso efectuado con inobservancia de este precepto y 
además dará lugar a la imposición de una multa de 1000 pesetas. 
 
Artículo 20. 

Perderá todo el importe de la fianza provisional si el concesionario no se presenta a formalizar 
la concesión definitiva, en el día y hora que al efecto se señale, debiendo ser el primero hábil y la 
segunda de sol a sol. 
 
Capítulo IV. Prescripciones legales 
 
Artículo 21. 
El concesionario observará las disposiciones contenidas en el R.D. de 15 de Marzo de 1919, 
Reglamento para la aplicación del mismo de 18 del mismo mes y año, R.O. complementaria de dichas 
disposiciones de 10 de Abril del propio año y además las dictadas o que se dicten en lo sucesivo, 
relativas a la jornada máxima de los obreros. 
 
Artículo 22. 

Será obligación del concesionario el pago de la cuota de seguros por accidentes del trabajo, con 
arreglo a las leyes de 30 de Enero de 1900 Reglamento de 28 de Julio del mismo año y Ley de 10 de 

Enero de 1922, o bien, en efecto del seguro el de todas las responsabilidades diamantes de las 
expresadas leyes. 

El cumplimiento del precepto contenido en este artículo, deberá el concesionario acreditado en 
cualquier momento que la interese la Exposición. 

Si el concesionario no tuviere concertado el servicio, con empresa alguna, de conformidad con 
el compromiso contraido con la Exposición, con la Caja de Previsión y Socorro lo efectuará por 
conducto de esta entidad. 

De conformidad con el acuerdo de la Junta Directiva de fecha 20 de Junio de 1921 podrá el 
concesionario obtar porque sea la Exposición quien haga el pago de la cuota del seguro, en cuyo caso 
en todas las liquidaciones que se practiquen se hará constar en cada una de ellas la parte que 
corresponde a jornales sobre cuyo importe y por la prestación del servicio dicho, hará la Exposición una 
retención de unas 3,15 pesetas por cada 100 de abono. 

Esta subrogación solo alcanza el pago de cuota de seguro y por tanto el pago de las 
responsabilidades de que esta cuota responde, pero en manera alguna a las restantes 
responsabilidades que puedan dimanarse por negligencia por parte del patrono. 

Independientemente de este servicio el concesionario tendrá constantemente organizado un 
botiquín para poder prestar los primeros auxilios, a caso de ocurrir algún accidente, o bien para servicio 
de los obreros en general para aquellas lesiones que no exijan abandonar el trabajo.  
 
Artículo 23. 

El concesionario deberá emplear en la ejecución de los trabajos, obreros inscritos por su cuenta 
en la Caja de Pensiones, a los efectos del pago del retiro obrero establecido por Ley de 27 de Febrero 
de 1908, Reglamento de 21 de Enero de 1921 y R.O. Circular de 30 de Julio del mismo año y estar al 
corriente en el abono de las liquidaciones mensuales que deben rendirse. 

También el cumplimiento de este precepto deberá acreditarlo el concesionario en cualquier 
momento que le interese la Exposición. 
 
Artículo 24. 

En los contratos que el rematante celebre con los obreros que emplee en las obras, según 
previenen los Reales Decretos de 20 de Junio y 8 de Julio de 1908, quedará precisamente estipulado 
la duración de los mismos, los requisitos para su denuncia o suspensión, el número de horas de trabajo 
y el precio de los respectivos jornales; viniendo además obligados a cumplir estrictamente por su parte, 
todo lo demás preceptuado en dichas disposiciones legales. 
 
Artículo 25. 
Observará el concesionario lo prevenido en la Ley de Protección de menores de 13 de Marzo de 1900 
y Reglamento para su aplicación, de 13 de Noviembre del mismo año. 
 
Artículo 26. 
En todo lo relativo al empleo de materiales igualmente observará el concesionario las prescripciones de 
la Ley de 14 de Febrero de 1907. 
 
Artículo 27. 
La naturaleza jurídica de este contrato es la construcción de obras por ajuste o a precio alzado con 
arreglo al artículo 1588, del Código Civil, siguientes y concordantes. 
Salvo lo dispuesto en el artº. 4, constituye la ley del contrato este pliego de condiciones y en todo lo 
que en el estuviere previsto y en cuanto sea aplicable, teniendo en cuenta la condición jurídica de la 
Exposición, el R. D. de Instrucción de Subastas de 24 de Enero de 1905. 
 
Capítulo V. Presentación de propuestas y otorgación del contrato 
 
Artículo 28. 
El plazo para la presentación de proposiciones será de 20 días hábiles, empezando a contarse el día 
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. 
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Las propuestas se presentarán bajo pliego cerrado dirigido a los Sres. Comisarios de la 
Exposición, debiéndose entregar en la Oficina Jurídica de la misma, de las 9 a las 10 y 9 horas. 

En el anverso se consignará: Propuesta para obtar a la adjudicación de las obras de 
terminación del Palacio de Arte Moderno de la Exposición (Sección Este). 
 
Artículo 29. 
Junto con la propuesta y encerrado en el Pliego se presentarán los siguientes documentos: 

1. Cédula personal del proponente. 
2. Resguardo acreditativo de haber constituido la finaza provisional. 
3. Si se trata de un industrial, último recibo de la contribución y si de una Compañía, documento 

que acredite la personalidad del proponente. 
 
Artículo 30. 
Los concursantes, no podrán suplir la presentación del último recibo de la contribución por el Alta de la 
misma, por ser requisito esencial para tomar parte en el concurso, el haber satisfecho al Tesoro dicha 
contribución, con seis meses de anterioridad por lo menos a la fecha de la celebración del concurso, o 
bien acreditar que durante los 5 últimos años, por lo menos 2 de ellos, consecutiva o alternativamente 
ha pagado la contribución que corresponda al ejercicio de su industria.  
Las compañías y Sociedades lo acreditarán análogamente teniendo en cuenta su diferente forma de 
tributación al Tesoro. 
 
Artículo 31. 
Los concursantes junto con la propuesta presentarán todos los documentos y particulares que estime 
conveniente para acreditar su competencia para la ejecución de la obra, tales como fotografías, 
certificados de obras construidas, y cualquier otro antecedente análogo. 
En la misma propuesta se hará la indicación, del facultativo, que en representación del concesionario, 
para el caso de que se le adjudique la obra, deba acompañarla, cuyo particular se acreditará con la 
firma del indicado facultativo puesta al pié de la propuesta junto con la del proponente. 
 
Artículo 32. 
A todos los concursantes que lo deseen, la Exposición les hará entrega para su estudio de un ejemplar 
del Pliego de Condiciones y de los planos. 
Esta entrega se efectuará únicamente a los que acrediten, por exhibición, los particulares determinados 
en los artículos 30 y 31 relativos al pago de la contribución y además deberán abonar el importe de las 
copias de los planos que se le entreguen cuya cuantía fijará el Director General de las Obras. 
 
Artículo 33. 

La Comisaría de la Exposición al día siguiente del vencimiento examinará todas las propuestas 
presentadas e interesará de los proponentes, si lo estima conveniente, los particulares que a su juicio 
estime necesarios, encaminados a obtener las mejores condiciones y garantías para la ejecución de la 
obra. 

Reunidos todos los antecedentes de conformidad con el acuerdo de fecha 21 de Mayo de 1922 
los someterá la Comisaría a la Junta Directiva de la Exposición al objeto de que esta otorgue la 
adjudicación a favor de aquella propuesta que repute más beneficios. 

 
Artículo 34. 

Acordada la adjudicación se señalará día y hora al adjudicatario para la formalización del 
contrato, debiendo éste justificar que ha pagado los gastos previos a la indicada formalización. 

 
18 de Julio de 1922 
 
Designación de la Obra                                                                                               Cantidad de la Obra 
1- Sótanos 
-Pavimento portland…………………………………………………………………………………..…...4770 m2 
-Rodapié de piedra arenisca……………………………………………………………………..…….……7,6 m 

-Revoque de las paredes y retoque y enlucido de los pilares de hormigón………………..…….….2700m2 
-Construcción de ventanas de 1’6x1’6 m de dos hojas y con postigos con sus herrajes. 
-Pintado de ventanas, puertas y tirantes de hierro. 
-Instalación luz eléctrica 
 
2- Salas A y B 
-Terminación de los elementos decorativos en yeso de las puertas y rosetones interiores de la torres. 
-Construcción completa de un ascensor en la torre Oeste. 
-Pintura de los piés derechos hierros y maderamen de la cubierta y piezas de yeso de la Sala A. 
-Terminación del surtidor de la Sala A en piedra arenisca. 
-Colocación de vidrios en las puertas y rosetones interiores de las torres……………..……………....22m2 
-Instalación eléctrica en las dependencias de servicio 
-Retoques varios en la obra actualmente construida e imprevistos. 
 
3- Fachada 
-Construcción de las torres de ángulo, según el modelo ejecutado. 
-Construcción de los rosetones y elementos decorativos exteriores de los ángulos, según modelo 
ejecutado. 
-Construcción de la balaustrada id. id…………………...………………………………………..……….245 m 
-Estuco de las fachadas con esgrafiados según modelo………………………………................….7477 m2 
-Terminación de las puertas de la Plaza Bellos Oficios. 
-Retoque y entonación del basamento, 
 
Anexo Nº 1. Obras de Terminación del Palacio de Arte Moderno 
 

Para la completa terminación del edificio llamado Palacio de Arte Moderno, precisa realizar una 
serie de obras de relativa importancia, cuya construcción podría emprenderse actualmente dándole la 
necesaria actividad para que fuese totalmente terminada dentro de un plazo máximo de tres meses. 

De estas obras, unas hacen referencia a la habilitación de los sótanos y algunas dependencias 
de servicio; otras se refieren a la parte de decoración exterior a fin de dar al edificio el aspecto artístico 
que del proyecto se desprende. Finalmente es preciso completar algunos elementos y realizar ligeros 
retoques en las obras de decoración interior que por haberse realizado con tanta premura quedaron 
pendientes de terminación en algunos de sus detalles. 
Estas obras son las que se describen a continuación: 
1) Sótanos 

a) Construcción del pavimento de hormigón de gravilla y mortero de cemento lento de 0’1 m de 
grueso con chapa de portland Asland de 0’01 cm de grueso. 
b) Construcción en las puertas de dos rodapiés de piedra arenisca de 0’5 m de ancho 0’5 de 
altura sobre el nivel del terreno en la parte más saliente y 0’3 m de profundidad. 
c) Revoque de las paredes y retoque y enlucido de los pilares de hormigón. 
d) Construcción de cinco ventanas de madera de Flandes con marco duella y postigos de 

dimensiones superficiales 1’6x1’6 m. Los gruesos serán: Marco 0’1x0’07; vidrieras 0’07; postigos 0’05 
con sus herrajes de tipo corriente. 

e) Pintado de los tirantes con dos capas de minio y una tercera de color al aceite. 
f) Pintado de las ventanas y puertas exteriores con tres capas de pintura al aceite. 
g) Instalación de luz eléctrica. Constará de 47 lámparas Nitra de 200 bugías, con portalámparas 

y pantallas corrientes fijados en el centro de cada bóveda; 10 interruptores de 10 amperes con su placa 
de distribución. Los conductores de hilo vulcanizado con aisladores de porcelana y con sus cajas de 
derivación y fusibles. 

 
2) Salas A y B 

a) Terminación de los elementos decorativos en yeso correspondientes a las puertas y 
rosetones interiores de las torres, según modelo. 
b) Construcción completa de un ascensor en la torre Oeste.
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c) Pintura al aceite de los elementos metálicos de la Sala A con dos capas de minio y una capa 
con el tono definitivo en las misma forma y dibujos que los de la Sala B. 
Pintura al aceite del enlatado de la Sala A en la misma forma que los de la Sala B. 
Pintura al temple de los elementos decorativos de yeso de la Sala A. 
Repaso y rejuntado del paramento interior de la solera en la Sala A. 
d) Terminación del surtidor de la Sala A formando un centro de piedra arenisca labrada, según 
modelo. 
e) Colocación de vidrios usuales en la parte superior de las puertas y en los rosetones interiores 
de las torres de ángulo. 
f) Instalación eléctrica en los escusados y dependencias de servicio de las dos salas por medio 
de 3 lámparas Nitra de 200 bujías en cada uno de los grupos de dependencias, y una lámpara 
de 100 bujías en los lavañanos, con sus portalámparas, tulipas y soportes de latón de forma 
sencilla. Los conductores de hilo vulcanizado y tubo Bergman, con sus cajas de derivación y 
fusibles. 
g) Retoques varios a la obra actualmente construida entre ellos: Reparar algunos desperfectos 
en los azulejos y pavimento de los escusados y dependencias de servicio: terminar los cajetines 
del pavimento de las dos salas: rematar con un marco de madera los tabiques de separación de 
las cabinas de los escusados; terminar algunos detalles de la decoración interior como son las 
hojas de los capiteles corintios, los moldurajes de basamento de algunas columnas,… 

 
3) Fachada 

a) Construcción de torres en los ángulos de los de cuerpos de edificio, en número de siete y 
cuya construcción se sujetará al modelo construido actualmente. Esta construcción se considera 
completa con todos los elementos de albañilería, cerrajería, carpintería,… es decir de todos los 
ramos de la construcción. 
b) Construcción de los rosetones y elementos decorativos exteriores de los ángulos según 
modelo. Se comprende en este concepto la construcción de la piedra artificial de uno de los 
ángulos y la colocación de once rosetones con los elementos decorativos complementarios y 
construcción de una correa de hormigón armado. 
c) Construcción de la balaustrada superior según el modelo ejecutado. 
d) Estuco de la fachada con esgrafiados, según modelo. 
e) Terminación de las puertas de la Plaza de Bellos Oficios y Arte Popular, según modelo. 
f) Retoque del paramento exterior del basamento y entonación del mismo, mediante una 
solución de sulfato de hierro. 

 
Quedan aparte de esta relación las obras de terminación y habilitación de las torres de ángulo que se 
hallan pendientes del estudio del correspondiente proyecto y podrán ser adicionados oportunamente al 
contrato. 
 
 
ANEXO Nº 2 para la contrata……. Particulares del Pliego de Condiciones generales para la ejecución 
de obras de la Exposición, relativas a las condiciones de los materiales y que han de regir en esta 
contrata a tenor de lo dispuesto en la cláusula…. De su respectivo Pliego de Condiciones. 
 
Artículo 6. Calidad de los materiales en general 

Todos los materiales que se emplean en dicha obra serán de calidad que se define en el 
presente Pliego de Condiciones o en el Presupuesto y en defecto de indicación de los de primera 
calidad usados en el país previa aceptación por el arquitecto inspector quien podrá desechar los que no 
juzgase convenientes. 
 
Artículo 7. Aplicación del Reglamento de 23 de Febrero de 1907. Adiciones al mismo 

Queda obligado el contratista a sujetarse, en lo que se refiere a la adquisición y empleo de 
materiales, a cuanto dispone la Ley de 14 de Febrero de 1907 y el Reglamento dictado para su 
ejecución de 23 del propio mes y año y adiciones posteriores al mismo de 23 de Febrero de 1908, 12 
de Marzo de 1909 y 22 de Junio de 1910. 

Artículo 8. Acopio de materiales 
El contratista acopiará los materiales que deberá invertir en las obras en la forma y en los 

puntos que designe la inspección facultativa y los dejará de manera que puedan ser fácilmente 
reconocidos. 
 
Artículo 9. Entrega de muestras  

El contratista está obligado a suministrar las muestras necesarias para los diversos ensayos 
que serán escogidos por el Arquitecto inspector de profundidades y puntos diferentes o diversos sacos 
o barriles o acopios que aquel señalara. 
 
Artículo 10. Pruebas 

Todos los materiales estarán sujetos a la prueba y ensayos que decida el arquitecto inspector 
de la obra a fin de comprobar que reúnan las condiciones prescritas en los artículos correspondientes 
del Pliego de Condiciones. Estas podrán verificarse en el momento de ser entregadas en la obra o en 
el periodo que estén almacenadas en la misma, pudiendo ser rechazados aquellos que en el momento 
de empleo o de la recepción definitiva no reúnan las condiciones exigidas. 

Cuando las pruebas hayan dado resultado desfavorable, el contratista podrá pedir su repetición 
en presencia de un facultativo delegado por él en el Laboratorio de Ensayo de materiales que el 
Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona tienen instalado en la Universidad Industrial (calle de 
Urgel).  
 
Artículo 11. Forma de verificar los ensayos 

Todos los materiales y ensayos se practicarán siguiendo las reglas establecidas por la 
“Comisión internacional de Ensayos de Materiales” y con las adiciones señaladas por la propia 
Comisión después de la publicación de dichas reglas. 
 
Artículo 12. Procedencia de los materiales y muestra de los mismos 

El contratista estará obligado a someter muestras indicando la procedencia de los materiales a 
la aprobación del arquitecto inspector quién podrá escoger entre ellas las que reúnan mejores 
condiciones y rechazar las de determinadas fabricaciones de mala calidad. 
 
Artículo 13. Envases y peso del material 

Los materiales cuya naturaleza exija algún envase especial (cales, cementos, yesos,…) llevarán 
en el saco, caja o barril correspondiente la marca de la fábrica de que procedan y el peso limpio del 
material que contengan. Los envases irán precintados y provistos del correspondiente marchame. 

El material contenido en el envase tendrá peso constante comprobándose al entrar en obra a 
cuyo fin el contratista estará obligado a la instalación de los medios de pesar necesarios. 

Se determinará el peso de la tara pesando 10 envases y aplicando el resultado obtenido a los 
demás. 
 
Artículo 14. Responsabilidad respecto los materiales hasta la recepción definitiva 

Los exámenes, precauciones y ensayos previos indicados no suponen la recepción de los 
materiales y por consiguiente la responsabilidad del contratista en lo que a ellos se refiere no cesará 
mientras no sean recibidas definitivamente las obras en que se hayan empleado. 
 
Artículo 15. Materiales almacenados en obra 

El contratista tendrá la guardia y la responsabilidad de los materiales almacenados en obra 
hasta el momento de su empleo.  

Todo material averiado o cuyo envase no se halle en buen estado en el momento del empleo 
podrá ser rechazado. 
Artículo 16. Material rechazado 

Los materiales rechazados se extrerán del recinto de la obra a costa del contratista, 
transcurridos cuatro días a contar desde el en que le sea notificada que no da lugar a su recepción. Si 
el contratista no cumpliera esta prescripción el Arquitecto inspector dispondrá su ejecución a costa y 
riesgo del contratista.
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Artículo 17. Productos sobrantes no aprovechables 
Los productos que procedan de las excavaciones y no hayan de aprovecharse en las obras, y 

en general los productos de todas clases serán transportados por el contratista a los vertederos 
públicos de escombros o a terrenos de propiedad particular cuyos dueños se lo permitan, con tal de 
que no formen parte de vías públicas o en que se halle establecida la circulación. La Inspección 
facultativa podrá ordenar sean depositadas formando terraplén en las obras de la Exposición a 
distancias que no sean mayores de 500 metros. 
 
Artículo 18. Materiales utilizables que hayan de emplearse 

Todo los materiales que se hallen en los desmontes o resulten de deshacer obras existentes y 
la parte de los productos de las excavaciones que sean por su naturaleza aprovechables, podrán ser 
utilizados en la obra, mediante recepción del Inspector facultativo. 
 
Artículo 19. Objetos artísticos 

Los objetos artísticos o arqueológicos que pudieran hallarse, a juicio de la dirección facultativa, 
serán depositados en el Museo de Arte decorativo y Arqueológico del Parque de Barcelona y quedarán 
propiedad de la Junta de la Exposición. 
 
Artículo 20. Agua 

La administración administrará al contratista, en el punto más próximo a las obras objeto de la 
contrata el agua necesaria para la ejecución de las mismas, corriendo de cuenta del citado contratista 
la conducción de dicho elemento desde el sitio de tona hasta el emplazamiento de aquella. 
 
Artículo 21. Arena 

La arena deberá ser silínea, limpia de grano apropiado para las mezclas de mortero debiendo di 
es necesario ser pasada por zaranda y tamiz y lavada si la índole del trabajo que se ejecute lo requiere. 
Las dimensiones máximas de los granos que se admitirán serán las siguientes: 
Arena para mortero de hormigón y mampostería   8 mm. 
Arena para el mortero de la fábrica de ladrillo   3 mm. 
Arena para revoque y enlucido     1 mm. 
Se admitirá una tolerancia de un milímetro en un 10% del material. 
 
Artículo 22. Cales 

Las cales procederán directamente del horno, serán bien cocidas, no aireadas, sin huesos ni 
cuerpos extraños de clase alguna. Todo saco en que se hallen señales de los defectos de la humedad 
serán rehusados. 

La cal hidráulica será de molido perfecto, fraguado lento y de reciente fabricación, debiendo 
presentar las siguientes cualidades: 

1. No empezará el fraguado antes de 5 horas ni terminará después de 50 horas. 
2. Su densidad mínima será de 2,6. 
3. El residuo que deje sobre tamiz de 900 mallas/cm2 será de 15% como máximo y de 30% sobre 

el de 4.900 mallas. 
4. A los 28 días deberá acusar una resistencia a la tracción de 5 kg/cm2 y de 25 kg a la 

compresión. 
 
Artículo 23. Cemento Portland 

Se considerará como cemento Portland el producto finalmente pulverizado de la calcinación al 
punto de fusión naciente de una mezcla íntima de materiales arcillosas y calizas convenientemente 
proporcionadas. No deberá contener materias extrañas siendo rechazados los que contengan más del 
3% de ellas. 

No contendrá más de 1,75% de anhídrido sulfúrico (SO3) ni más de 40% de magnesia (M.G.O.). 
Deberá reunir las siguientes cualidades: 

1. No empezará el fraguado al aire antes de 2 horas ni finalizará antes de 12 horas entre 
temperatura de 15 a 18 ºC. 

2. Su densidad mínima será de 3,05 y el peso del litro de cemento sin comprimir no pasará menos 
de 1.050 ºC. 

3. El residuo que deje sobre tamiz de 900 mallas/cm2 será de 3% como máximo y de 20% sobre el 
de 4.900 mallas. 

4. La prueba de deformación en caliente no acusará un aumento de separación de las agujas “Le 
Chatelier” mayor de 6 mm. 

5. Las resistencias a la tracción expresadas en kg/cm2 que en diferentes épocas han de ofrecer las 
probetas de pasta pura y de mortero de 1 (cemento) por 3 (arena) serán las siguientes: 

Ptas pura  Mortero 1/3 
A los 7 días        30   15 
A los 28 días        40   20 
El mortero de 1/3 debe presentar a la compresión las siguientes resistencias, en kg/cm2. 
A los 7 días        140 
A los 28 días        200 
Durante los periodos de tiempo indicados se conservarán las probetas en agua potable después 

de haber permanecido el primer día en una atmósfera de aire húmedo. 
 
Artículo 24. Cemento natural 

Se aplicará el nombre del cemento natural al producto finalmente pulverizado resultado de la 
cochura de una caliza arcillosa a una temperatura suficiente para expulsar el anhídrido carbónico. 
Deberá reunir las siguientes cualidades: 

1. Empezará el fraguado después de 10 minutos y lo terminará antes de 3 horas exceptuándose 
los cementos llamados romanos de fraguado rápido en los cuales éste deberá iniciarse antes de 
un minuto. 

2. Su densidad mínima será de 2,80. 
3. El residuo que deje sobre tamiz de 900 mallas/cm2 será de 10% como máximo y de 25% sobre 

el de 4.900 mallas. 
4. La prueba de deformación en caliente no acusará un aumento de separación de las agujas “Le 

Chatelier” mayor de 12 mm. 
Las resistencias a la tracción expresadas en kg/cm2 que en diferentes épocas han de ofrecer las 
probetas de pasta pura y de mortero de 1 (cemento) por 3 (arena) serán las siguientes: 

Ptas pura  Mortero 1/3 
A los 7 días        7   2 
A los 28 días        14   6 

El mortero de 1/3 debe presentar a la compresión las siguientes resistencias, en kg/cm2. 
A los 7 días        30 
A los 28 días        80 

Durante los periodos de tiempo indicados se conservarán las probetas en agua potable después de 
haber permanecido el primer día en una atmósfera de aire húmedo. 
 
Artículo 25. Yeso 

Estarán bien cocido, sin que se haya pasado en el horno, bien molido y corrido, completamente 
puro, libre de tierras, arena o mezcla con yeso muerto, vulgarmente llamado mogote; vendrá 
directamente del horno y no se consentirá el empleo del que está apagado o muerto por el transcurso 
del tiempo o haber estado en contacto con la humedad. El blanco reunirá las mismas condiciones, y 
tanto uno como otro estará completamente pulverizado, no consistiéndose el depósito de mayor 
cantidad que la que pueda emplearse en 8 días durante el invierno y 15 en el verano. 
Artículo 26. 

El concesionario para las obras de sillería, mampostería y gravas, podrá utilizar, por su cuenta y 
riesgo, las canas que explotación y para explotar existen en la montaña de Montjuich propiedad de la 
Exposición, excepto la conocida por “La Fuxarda”. 

El concesionario procederá al arranque de la piedra abonando por el material extraido la 
cantidad de 3 ptas/m3. 

La medición se hará en cada liquidación que se practique de obra construida con material 
extraido y su importe al precio dicho, se deducirá de ellas. 
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Bajo concepto alguno podrá el concesionario extraer piedra de las canteras para usos distintos 
del de las contratas que tenga adjudicadas por la Exposición. 

Está en todo momento se reserva el derecho de dar por terminada la extracción de piedra de las 
canteras, en cuyo caso, el concesionario, no tendrá derecho a reclamación alguna y deberá emplear un 
material completamente análogo a satisfacción de la Dirección General de las Obras. 
Si por cualquier circunstancia el concesionario hubiera procedido a un arranque excesivo de piedra, en 
forma que al terminar la obra resultare innecesaria quedará la misma de propiedad de la Exposición, 
perdiendo en su consecuencia aquel el importe de todos los gastos efectuados con motivo de la 
extracción. 

Este precepto regirá aún cuando la piedra hubiese sido transportada a pié de obra o en 
cualquiera otro sitio. 
 
Artículo 27. Piedra para mampostería  

La piedra para mampostería deberá ser homogénea y compacta pudiendo rechazarse toda 
aquella que por ser arcillosa, fácil de abrirse en hojas o por otras causas sea impropia para la 
construcción. Sus dimensiones mínimas serán de 0,2. 
 
Artículo 28. Piedra machacada para hormigón 

En la confección del hormigón se empleará piedra procedente de las canteras de Montjuich, 
cual piedra será machacada al tamaño conveniente. 

También podrán emplearse los cantos rodados partidos en trozos de la indicada dimensión 
advirtiendo que en el caso de emplearse lisas y redondeadas sino que deberán haber sido partidas y 
presentar aristas provinentes del machaqueo, al objeto de facilitar la adhesión de la mezcla o mortero 
que con dichas piedras han de constituir el hormigón. 

La piedra para hormigón será limpia, de volúmenes distintos cuyos máximos se fijarán por el 
cuadro siguiente: 
Para fundaciones…………………………………………………………………………………………..…..5 cm 
Para bóvedas, chapeados de bóveda y relleno de juntas y soleras………………………………..…...3 cm 
Para trabajos en cemento armado, piedra artificial, depósitos y albañales, paredes 
delgadas……………………………………………………………………………..………………………….1 cm 
 
Artículo 29. Piedra para cantería 

La piedra para cantería será de primera calidad llamada de Raig para los zócalos y parámetros 
lisos y de la llamada Blanotge para columnas, molduras y escultura. 

Será de estructura homogénea en los límites usuales para cada una de las cualidades y sin 
grano abierto, gabarros, pelos y grietas, susceptible de la labra fina y que no se rompa bajo la acción 
de cargas inferiores a 500 kg/cm. 

La labra será atallantada dejándola a dos repasos. 
Las dimensiones serán las que resulten de los planos de proyecto y sus detalles y en su defecto 

las que señale el arquitecto inspector de la obra. 
 
Artículo 30. Mármol 

Será de gran duro, fino y compacto, de fractura uniforme, fácil pulimento, bien plano cortado a 
escuadra, de aristas vivas y bien afinadas sus puntas, sin vetas, pelos, aberturas, oquedades o 
depósitos de materias extrañas. 

El pulimento, corte y moldeado será el que en el presupuesto se indique. 
El contratista deberá de un modo especial garantir las obras de esta clase y conservarlas 

estando obligado a su colocación sin indemnización especial. 
 
 
Artículo 31. Ladrillos 

Los ladrillos de todas clases se compondrán de buena arcilla, estarán bien cocidos y 
desprovistos de granos de cal que puedan ocasionar su rotura con la humedad y tendrán el sonido 
claro que caracteriza una buena cocción. 

Las dimensiones aproximadas de los ladrillos serán: longitud (29-30 cm), ancho (15 cm) y 
grueso (4 cm); los conocidos con el nombre de rasillas tendrán iguales dimensiones que los anteriores 
y el grueso de 2 cm. 
 
Artículo 32. Piedra artificial 

Deberá ser de mortero de cemento Portland y arena recubierta en su exterior de una capa 
coloreada imitando la piedra de Montjuich. Se moldeará con sujeción a los modelos correspondientes 
cepillándose con cepillos de alambre y retocándose antes del fraguado las barbas y defectos del 
moldeado, a fin de obtener la aparencia de piedra natural. Contendrá cada piedra las espigas 
necesarias para sujetarlas en obra. 
 
Artículo 33. Maderas 
La madera que se emplee será de pino del Norte llamado de Flandes, deberá ser cortada en sazón 
desde dos años escogida sin veteadotes ni nudos saltadizos, completamente sana y seca de fibra 
delgada vertiderechas y compactas sin albura, grietas, ni defectos y enfermedades parasitarias de 
ninguna clase. Deberá ser bien labrada y encuadrada, dando un sonido claro en un extremo al 
golpearla por el otro; tener el olor característico de la madera resinasa sana. 
 
Artículo 34. Asfalto 

El asfalto será natural, se presentarán en panes que contendrán 1/10 o 1/12 de betún natural. 
Deberá ser negro con reflejos rojizos y fractura conchoidea, sólidos después de 10ª y desprender el 
olor aromático característico. No se admitirán los productos artificiales procedentes de la destilación de 
la hulla. 
 
Artículo 35. Hierro 

El hierro debe ser dulce, dúctil, fibroso, maleable en caliente y en frío, fácil de pegar en caliente 
sin hojas, quemadura, oquedades ni otro defecto. Su fractura debe ser fina, homogénea, fibrosa, 
debiendo rechazarse los agrios, quebradizos en frío y en caliente. 

Deberá tener la esquadra uniforme y sin faltas ni alabeca.  
 
Artículo 36. Fundición 
La fundición debe ser gris de primera calidad, resistente, compacta, de grano menudo, fino y uniforme, 
susceptible de la lima, el buril y el taladro, sin faltas de ninguna clase en su masa ni en sus perfiles y 
relieves y perfectamente moldeada. 

Deben todas las piedras ser de segunda fundición y llevar además la marca de la fundición de 
que proceden que debe ser previamente aceptada pro el arquitecto inspector. 
 
Artículo 37. Bronce y cobre 

El bronce debe ser de primera calidad conteniendo en general 82 partes de cobre, 10 de estaño 
y 2 de zinc. 

El cobre se compondrá de 70 partes de cobre y 30 de zinc. 
 
Artículo 38. Plomo y zinc 
El plomo y el zinc será puro, dulce, de primera calidad, dúctil de grueso uniforme, sin picaduras, hojas 
ni grietas. 
 
Artículo 39. Pintura 
Todos los materiales empleados en la pintura serán de la mejor calidad; los blancos de zinc y la cerusa 
serán puros sin ninguna mezcla, iguales condiciones tendrán la cola, aceite de linaza y otros, los 
barnices y demás materiales que podrán ser examinados antes de su empleo y rehusados por el 
Arquitecto inspector. 
 
R.V. 
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6.2 SEGUIMENT D’OBRA 
 
Cronologia Palau Art Modern: contractes materials,…18 
 
La Junta Directiva en sesión de 29 de Mayo de 1920 acordó erigir el grupo de edificios de la Sección 
Nacional que dan fachada a las Plazas de Bellas Artes, Bellos Oficios y Arte Popular y se hallan 
situados al Este de dichas plazas o sea a la izquierda, siguiendo el eje de la Exposición Nacional en 
dirección ascendente. 
Estos edificios tienen la ventaja de que su construcción ha de tener el carácter permanente y sus 
solares se hallaban ya casi totalmente explanados. Además en este grupo de edificios existe una 
importante área de más de 4.000 metros cuadrados, que ha de constituir un sótano almacén y como, 
para llevar con actividad los trabajos de la Exposición, será necesario disponer de grandes almacenes 
al levantar los edificios de que se hace mérito, se conseguirá desde luego disponer de un extenso lugar 
cubierto para guardar materiales y efectos. 
Con el fin de ejecutar las obras con la necesaria rapidez se las he considerado divididas y se las ha 
contratado por partes. Fué objeto del primer concurso la adjudicación de los piés derechos y armaduras 
metálicas, concurso que se anunció el día 14 Abril de de 1920 y al cual presentaron proposiciones las 
casas “Material para Ferrocarriles y Construcciones S.A.”, “Hijo de M. Mateu” y “Torras, Herrería y 
Construcciones”, resultando la más ventajosa la de esta última, a favor de la cual se hizo la 
adjudicación en 3 de Mayo de 1920, al precio de 212 pesetas los 100 kilos. El día 6 de Septiembre de 
1920 instaló dicha casa el castillete para el montaje de las armaduras, habiendo quedado colocadas 
tres a fin del indicado mes. Prosiguieron activamente los trabajos hasta que en el mes de Octubre la 
huelga de metalúrgicos los paralizó. Terminada a primeros de Noviembre dicha huelga, reanudose el 
trabajo. A fin de año la casa “Torras” había realizado los siguientes trabajos: 

 
Piés derechos  Armaduras Jácenas Peso Total 

Entregados  84   49   245   254.533 kg  
En obra sin colocar 39  30  160 
En obra colocados 45  19  89 
 
Las vigas de hierro necesarias para la construcción de los sótanos de que se ha hecho mención, fueron 
encargados, después de revisar las ofertas formuladas por los Sres. “Torras, Herrería y 
Construcciones”, “Hijo de Miguel Mateu” y “Materiales para Ferrocarriles y Construcciones”, a esta 
última por resultar más favorable. 
A fin de año tenía entregadas dicha casa 64 vigas y accesorios con un peso de 9.021 kg. 
 
ALBAÑILERÍA 
El día 11 de Mayo de 1920 anuncióse concurso público para la adjudicación de las obras de 
movimiento de tierras, mampostería, hormigón, bóvedas, soleras, tabiques y fábrica de ladrillo y en 
general todas las obras de albañilería, facilitando la Exposición todos los materiales integrantes de las 
indicadas construcciones y suministrando el contratista la mano de obra, herramientas, andamiaje, 
medios de elevación y transporte y demás elementos necesarios para la construcción, distinto de los 
materiales a que se ha hecho mención. 
En estas condiciones el presupuesto tipo ascendía a 246.470,76 pesetas. 
Al concurso se presentó una sola proposición que resultó ser la de los Sres “Pons y Aleix”, quienes 
aceptaron la adjudicación de los trabajos de que se trata, por la cantidad fijada como tipo del concurso. 
Las obras de desmonte empezaron el día 7 de Junio de 1920, siguiendo inmediatamente las de 
albañilería, las cuales, si bien no pudieron avanzar todo lo rápidamente que se deseaba, a causa de 
dificultades surgidas con motivo de las huelgas generales planteadas en esta ciudad durante el último 
trimestre de 1920, permitían ya entrever la estructura del Palacio de que se trata. 
 
 
 
                                                 
18 AMAB, caixa 45372, Carpeta 23 Pliego 12 hoja 1 (entre maig i desembre 1920), text mecanoscrit 

CUBIERTA 
En sesión de 8 de Octubre de 1920 la Junta Directiva aprobó el proyecto, pliego de condiciones y 
presupuesto para la construcción de la cubierta del Palacio del Arte Moderno, anunciándose el día 16 
del mismo mes el concurso correspondiente fijándose como tipo la cantidad de 386.432,58 pesetas. A 
dicha concurso se presentó una sola proposición de la Sociedad Anónima “Cubiertas y Tejados” pero 
como la cantidad por la cual se comprometía a ejecutar los trabajos de que se trata, era superior a la 
de tipo del concurso, éste fue declarado desierto. 
En vista de este resultado, la Junta Directiva, en sesión de 3 de Diciembre de 1920, acordó abrir nuevo 
concurso aumentando el presupuesto en un 10%, ascendiendo así el importe de aquel, a 425.075,61 
pesetas. Presentándose al nuevo concurso dos proposiciones, según se detalla a continuación: 

1ª- de los Sres “Pons y Aleix”, por 417.574,3 ptas 
2ª- de la S.A. “Cubiertas y Tejados” por 425.000 ptas 

Tramitadas ambas proposiciones, la Junta Directiva en sesión de 20 de Diciembre de 1920, acordó 
adjudicar las obras de construcción de la cubierta del Palacio del Arte Moderno a los Sres. Pons y 
Aleix. 
Inmediatamente dióse principio a los trabajos. 
El Palacio de que se trata comprenderá unos sótanos de 4000 m2 de superficie y dos naves de las 
siguientes dimensiones: 
Nave Sur 110m x 60m = 6.600 m2 
Nave Norte 128m x 60m = 7.680 m2 
14.280 m2 
Como término de comparación puede citarse que la totalidad de este Palacio resultará 11 veces más 
grande que el Salón Central del Palacio de Bellas Artes de esta ciudad, que mide 30x42 m; la Nave Sur 
es 5 veces más grande que el mencionado Salón. 
 
 
 
Carta de Juan Paradís Figueres a Eduard Ferrés19 (17 març 1921) 
 
Nota de precios que presenta Juan Paradís Figueres estucados al Sr. Don José Puig i Cadafalch 
Arquitecto por los trabajos de estuque que se tienen que practicar en las fachadas de los dos edificios 
para exposición de automóviles que se estan construyendo en la Exposición de Industrias Eléctricas en 
la montaña de Monjuich bajo su dirección. 
Se estucarán dichas fachadas en mate y color piedra amarilla de Monjuich y con dibujos esgrafiados en 
los sitios desiguados por el Sr. Director y el friso grande de debajo será a cuatro tintas. 
Al estucador se le facilitará toda la madera para armar los andamios y los moldes para las molduras. 
La construcción de los andamios será de cuenta del estucador así como el seguro de los accidentes 
desgraciados de sus operarios. 
Siendo el todo por el total precio de Cuarenta y dos mil quinientos ochenta y cinco pesetas (40.585 
ptas) la cuales se abonaran en tres plazos unio de Catorce mil ciento noventicinco pesetas /14.195 
ptas) al terminar las dos terceras partes de los estucados de uno de los dos edificios otro de Catorce 
mil cineto noventa y cinco pesetas (14.195 ptas) al terminar las dos terceras partes de estucos de otro 
edificio y el último de Catorce mil ciento noventa y cinco pesetas (14.195 ptas) después de terminar los 
estucos. 
 
Barcelona a 17 de Marzo de 1.921 
Firmat Juan Paradís Figueras 
Paper firmat per Eduard Ferrés 
Juan Paradís Figueras 
Estucador 
Aragón 331 bajos 
Barcelona 
 
                                                 
19 AMAB, caixa 45406, (17-III-1920), text mecanoscrit 
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Carta destinada al Sr Ferrés escrita pel Salvador Crivillés Comas (febrer-març 1921) 
 
Pressupost: construcció model i motllos necessaris per les portes interiors: 1.000 ptes 

construcció 44 motlles per reproduir portals de Caldes:  2.000 ptes 
construcció 17 motllos per reproduir medalló:   800 ptes 

total:  3.800 ptes 
 
Pressupost casa Butzems:         6.000 ptes 
 
 
 
Actualització pressupost Palau Art Modern 
 
Presupuesto obras Montjuich (2º semestre 1921) 
 
Palacio Arte Moderno: 
El presupuesto general de esta obra, formulado en febrero de 1.920 “importaba” 2.047.028,06 pesetas. 
En este presupuesto, no se incluia pintura, puertas, ni trabajos de decoración interior. Además iniciada 
ya la obra, se introdujeron aumentos en el valor de los materiales y jornales, lo cual hará que el 
presupuesto total de la misma, quede aumentado en una cantidad que aproximadamente y 
redondeando el presupuesto puede estimarse en 452.971,94 pesetas. 
El importe del presupuesto reformado será de 2.500.000 pesetas. 
De esta cantidad hay invertida en los contratos “Pons y Aleix” (mano de obra y cubierta), “Torras, 
Herrería y Construcciones” (hierros), “Material para ferrocarriles y Construcciones” (hierros sótanos) y 
demás materiales 1.550.000 ptas. 
Resta por lo tanto a realizar trabajos por valor de 950.000 ptas. 
De esta cantidad en el 2º semestre del actual año; doscientas cincuenta mil pesetas, a razón de diez 
mil pesetas semanales, por la mano de obra y cubierta; cien mil pesetas para materiales varios; y 
ciento venticinco mil pesetas para ladrillería procedente de la Bóvila. 
 
Señores Comisarios: 
Ha quedado terminada la construcción de los sótanos del Palacio de Arte Moderno, habiéndose 
procedido a la medición de esta obra, para proceder a la liquidación provisional de la misma. Esta 
medición arroja un exceso de unidades en primer término a que son el muy justificado objeto de que los 
sótanos tuvieron una altura mínima utilizable de 4 metros, dieron ustedes la orden de que se 
desmontara suficinetemente el peso para conseguirlo, mientras que en el proyecto se preveia una parte 
del sótano una mayor altura del piso. En segundo término, se debe el exceso de unidades a la mayor 
altura de los pilares provocada por la nivelación que se acaba de mencionar y luego por la profundidad 
de los cimientos que algunas veces ha llegado hasta 12 metros, a causa de que en el lugar en donde 
está sentado el Palacio existian desmontes terraplenados de antiguas ladrillerías. 
Además del aumento de las unidades de obra, hay que consignar el “aumento” de la mano de obra 
desde la época en que se firmó el contrato (26 mayo 1920) aumento que hay que abonar al contratista 
según lo dispuesto en el artículo___ del mismo contrato. 
De otra parte, hay que consignar que para la mejor estabilidad de la construcción, los tabiques 
construidos sobre las bóvedas que figura van en el proyecto, se han sustituido por muretes de pitcholín. 
 
Finalmente, la necesidad de activar la habilitación total de la obra, ha exigido la realización de ciertos 
trabajos no previstos en el contrato, como son: 
-retoque de banquetas de hormigón para que un paramento interior coincidiese con el del edificio 
-regatas para empotrar los pies derechos de hierro, en el basamento de hormigón ya anteriormente 
construido, albañales interiores y exteriores de desagüe, ya previstos en el presupuesto general pero 
no contratado su ejecución con los señores Pons y Aleix 
-modificación del desagüe de los tejados 
-colocación de vigas tirantes en los arcos de los sótanos, revoque de las banquetas retocadas ya 
citadas anteriormente 

-colocación de jambas y dinteles de las puertas 
-revoques y “aristas” pilares sótano 
-vigas y columnas de cemento armado 
-embaldosado de los desagües tejado 
-carga y descarga de materiales y recogida de sacos y algunos otros pequeños trabajos inevitables en 
una obra de tanta importancia como la que se trata. 
 
Las “diversas” causas ya apuntadas, o sea: la elevación de precios en la mano de obra, el aumento de 
ciertas unidades y la necesidad de ejecutar unidades de obra no previstas, han determinado 
naturalmente un aumento en la suma total contratada. Las obras realizadas hasta 15 junio ___ 
331.941,1 ptas, por obras previstas en la contrata___ obras fuera de contrata realizadas hasta 15 de 
abril del corriente año (___), se ha formalizado una certificación importante 20.189,48 ptas sumido 
convenientemente someter a la aprobación de la Junta Directiva dichas liquidaciones provisionales, a 
las cuales seguirán las liquidaciones mensuales de los trabajos que sucesivamente se vayan 
realizando. Con estas liquidaciones se “anularán” en la liquidación definitiva las facturas de 
administración. 
 
 
Trabajos a hacer después de la Exposición del Automóvil en el Palacio de Arte Moderno20  
 
Sres comisarios: 
La terminación completa Palacio Arte Moderno exige trabajos de alguna importancia que no podrán 
quedar terminados antes de realizarse en él la Exposición del Automóvil. A fin de dejar bien 
especificada la parte de estos trabajos que podrán realizarse y la que quedará pendiente para una 
época posterior, creo conveniente someter a ustedes la siguiente relación de dichos trabajos: 
 
1. Pueden quedar totalmente terminados: 
a.- trabajos de albañilería generales 
b.- cubierta 
c.- impermeabilización de la cubierta 
d.- desagües 
e.- decoración interior del cuerpo Sur del edificio 
f.- estructura interior de la nave Norte con sus columnas, sin llevar más adelante la decoración que en 
definitiva no está proyectada 
g.- enlucido de yeso de los muros interiores 
h.- revoque exterior 
i.- una torre 
j.- pavimento de alquitrán 
l.- escalinatas interiores 
m.- redes generales de alumbrado eléctrico 
n.- puertas 
 
2. Podrían quedar terminados los siguientes trabajos previa autorización de ustedes: 
a.- colocación de los medallones de piedra artificial en los ángulos del edificio 
b.- pintura 
c.- velarium 
d.- lámparas y sus lineas de alimentación, a partir de las redes generales 
e.- stands 
f.- decoración provisional de la nave norte 
h.- instalaciones higiénicas 
 

                                                 
20 AMAB, caixa 45406, (28-II-1922), trabajos a hacer después de la Exposición del Automóvil en el Palacio de Arte Moderno, 
text mecanoscrit 
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3. Se dejarían para más adelante los siguientes trabajos que no son de interés inmediato para la 
celebración de la Exposición del Automovil: 
a.- torres, salvo la primera en construcción 
b.- esgrafiado de las fachadas exteriores 
c.- puente de comunicación entre los miradores de la cubierta y el perfil 11 (avinguda Gran Cascada, 
actual Passeig de les Cascades) 
d.- balaustradas de los miradores de la cubierta 
e.- ascensores 
f.- velariums exteriores 
 

Barcelona, 28 febrero 1922 
Mariano Rubió 

 
 
Decreto Comisaria: 
Vista la relación que por la Asesoría Técnica se han elevado a Comisaría clasificando en tres grupos 
de los trabajos del Palacio del Arte Moderno necesarios para llegar a la total terminación del mismo. 
Resultado que con arreglo a dicha clasificación es ndispensable la realización de los “correspondiente” 
en el segundo grupo para que puedan habilitarse dicho edificio para la próxima Exposición 
Internacional del Automóvil. 
Considerando que en cumplimiento del acuerdo de la Junta Directiva fecha 13 de Enero último (1922), 
la Exposición tiene el compromiso de entregar para el día 19 de Mayo próximo (1922), para la 
celebración del indicado certamen, a cuyo efecto ha otorgado ya el correspondiente contrato con el 
Comité organizador del mismo. 
Considerando que para el cumpliminto de este compromiso la Exposición ha adoptado las medidas 
conducentes para la realización de la obras y trabajos comprendidos en el primer grupo y que en su 
consecuencia igual conducta debe seguirse por lo que afecta a las obras comprendidas en el segundo 
grupo. 
Por todo lo expuesto esta Comisaria acuerda:  
1º Que por la Asesoría Técnica se redacten todas las condiciones facultativas para sacar 
inmediatamente a concurso los particulares que integran el indicado segundo grupo excepto la pintura 
que ya ha sido otorgada, formalizándose los pliegos definitivos por la Sección Jurídica. 
2º Que previamente y antes de celebrar el conurso se dé traslado de los mismos a Comisaría para dar 
cumplimiento a todos los particulares relativos a Tesorería. 
3º Que cumplido este requisito con la Intervención General se tramiten los indicados concursos. 
 
 

Barcelona, 28 febrero 1922 
Pich i Pon 

 
 
 
Carta de Pons y Aleix a Eduard Ferrés (16 març 1922)21 
 
Sr D. Eduard Ferrés 
 
Muy señor nuestro: correspondiendo a su indicación de facilitarle presupuesto para la colocación de 13 
medallones en los torreones del Palacio de Arte Moderno, asciende dicho presupuesto a la cantidad de 
10.920 ptas o sean 840 ptas cada uno 
Estando a sus muy gratas órdenes se reiteran de V. attos. S.s.q.es.m. 
 
      Pons y Aleix 
 
                                                 
21 AMAB, caixa 45370, (16-III-1922), text mecanoscrit 

Carta de la comissaria de l’Exposició (17 gener 1923)22 
 
Con fecha del día de hoy, esta comisaría ha tenido a bien adoptar la siguiente resolución: 
“Teniendo en cuenta que desde al momento en que se termine la construcción del Palacio de Arte 
Moderno hasta aquél en que el mismo deba de utilizarse al servicio de la Exposición General, ha de 
mediar en considerable lapso de tiempo, durante el cual podrían sufrir deterioro los elementos 
decorativos del mismo que no son esenciales de la construcción, como ocurre principalmente con los 
arcos en yeso que se proyectan entre las columnas, derivándose de ello un evidente perjuicio para los 
intereses económicos del Certámen, comuníquese al Señor Arquitecto autor del proyecto D. José Puig 
y Cadafalch y al Director General de Obras Sr. Ferrés, que se suspenda hasta el momento en que la 
Comisaría lo considere oportuno, la construcción de tales arcos, resolviéndose por aquellos señores la 
resolución intermedia y provisional que arquitectónicamente deba darse al enlace de las columnas en 
tanto no se construye los arcos.” 
Lo que se comunica a ustedes para su conocimiento y efectos procedentes. 
Dios guarde a ustedes muchos años. 
Barcelona, 17 de Enero de 1923 
Los Comisarios 
Joan Pich i Pon 
Sr. Director General de Obras 
Eduard Ferrés 
 
 
 
Situació actual dels Palaus i concessions de Montjuïc (8 agost 1932)23 
 
El cap del negociat accidental, F."Julea" i Comas escriu: 
“…Palau Art Modern: no té utilització determinada. Segons informe dels tècnics, l'edifici no presenta 
perill de ruïna, mes per assegurar la seva conservació, cal fer un recanvi total de la coberta propiament 
dita i reparar les canals i tubos de desaïgua per fí d'evitar les goteres que, de persistir tal com ara són, 
poden ocasionar, relativament aviat, la ruïna dels entramats metàl·lics i, per tant, de l'edifici…” 
 

                                                 
22 AMAB, caixa 45370, (17-I-1923), text mecanoscrit 
23AMAB, caixa 47130, (8-IX-1932), text mecanoscrit  
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6.3 PRESSUPOSTOS NO REALITZATS 
 
PRESSUPOST PREVI DEL SOTERRANI24 (març 1919) AL DEFINITIU (1 ABRIL 1920) 
 
Designación Obra Partes 

Iguales 
Longitud Latitud Altura o 

Grueso 
Cantidad 
de Obra 

Precio 
Unitario 
(ptas) 

Importe 
Total 
(ptas) 

Excavación en zanja de los:        
 pilares grandes 48 2,5 2,5 5 1.500   
 pilares pequeños 40 2 2 5 800   
      2.300 m3 5 11.500 
Hormigón con mortero de cal 
hidráulica (grava inclusive) de: 

       

 pilares grandes 48 1,2 1,2 4 192 m3   
 pilares pequeños 40 1 1 4 122.5 m3   
Hormigón con cemento 
Portland (cofrage y grava 
inclusive) de: 

    314 m3 30 9.435 

 pilares grandes 48 (5*0,3*0,31)  3,2 71,42 m3   
 pilares pequeños 40 [(4*0,2*0,31) 

+ (0,31*0,31)] 
  44,03 m3   

      115,45 m3 45 5.195,25 
Hormigón cemento Portland 
(inclusive cimbras y grava): 

       

 arcos 150 9 0,31 0,5 209,25 m3 47 9.834,75 
Bóvedas a 4 gruesos rasilla 
emplazadas sobre los arcos 

 (77*1200*10,
9) / 2 

  5.035,8 m3 1.300 65.455 

Tabiques sobre bóvedas 77 8 0,4 12 2.956,8 m3 4 11.827,2 
Solera a 4 gruesos rasilla 60 80   4.800 m2 11 52.800 
  

Por obras imprevistas y otros gastos a justificar 4.773,59 
 185.000 

15% por gastos de dirección, útiles y beneficio industrial e imprevistos 27.750 
 212.750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 AMAB, caixa 45374, (00-III-1920), Presupuesto de las obras de construcción de un subterráneo situado en los edificios del 
Palacio Arte-Moderno de la exposición de Barcelona, text mecanoscrit 

 
PRESSUPOST DE LA COBERTA NO REALITZAT25 (31 gener 1920) 
 
Presupuesto Nº 1119 
Exposición de Barcelona de INndustrias Eléctricas y General Española 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN en la montaña de Montjuich de unos 16.000 m2 de cubierta de los 
cuales el 22% es lucernario de baldosilla de vidrio de 2,5 m (longitud) x 0,6 m (ancho) sujetadas a 
hierros T. que ya estarán colocadas por medio de tapajuntas de zinc. 
 
DETALLE 
-Cabios madera de 7 ½ x 20 cm colocados a 70 cm de distancia. 
-Solera de rasilla de doble grueso. 
-Teja árabe sujetada con mortero sobre la anterior rasilla. 
-Caballete de arcilla cocida para formar el carené de la cubierta. 
-Todo colocado por nuestros montadores, el m2 a 33,5 ptas. 
 
-El peso del tejado por m2 sin sobrecarga es de 110kg. 
 
-Cabios madera de 7 ½ x 18 cm colocados a 70 cm de distancia. 
-Doble solera de rasilla colocada sobre los mismos. 
-Teja plana de arcilla, cocida, color natural, sin barnizar, colocada con mortero sobre la anterior rasilla. 
-Caballete del mismo material y color para formar el carené de la cubierta. 
-Todo colocado por nuestros montadores, el m2 a 32,60 ptas. 
 
-Peso de la cubierta, sin sobrecarga es de 70 kg. 
 
-Cabios madera de 5 x 15 cm colocados a 70 cm de distancia. 
-Enterimado de madera machihembrada de 2 ½ cm de grueso. 
-Placas de pizarra artificial ZENIT calidad Z. de cemento y amianto fuertemente comprimidas de 40 x 
40 cm color gris claro, colocadas con 7 cm de recubrimiento y sujetadas con arpones de cobre y clavos 
esmaltados. 
-Caballete del mismo material y color para formar el carené de la cubierta. 
-Todo colocado por nuestros montadores especialistas, el m2 a 27,10 ptas. 
-El mismo maderamen anterior y carené de zinc pero cubierta de pizarra natural de las mismas 
dimensiones, color negro sólido, el m2 a 28,15 ptas. 
 
-El peso de los anteriores tejados, sin sobrecarga, 16 kg/m2. 
 
OBSERVACIONES: En los anteriores precios está comprimida la parte correspondiente de baldosilla, o 
sea que se medirán las superficies de cubierta y de lucernario y todas se cobrarán al mismo precio. 
Toda la madera será de pino rojo del Norte de Europa. 
El peso de la baldosilla es de unos 14 kg/m2. 
 

Barcelona 31 de Enero de 1920 
Cubiertas y Tejados S.A. 

-El Gerente- 

                                                 
25 AMAB, caixa 45396, (31-I-1920), text mecanoscrit 
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6.4 MODIFICACIONS DE L’EDIFICI 
 
ENVELAT: 
Fins que no s’arriba a l’Exposició Internacional del Moble i Decoració d’Interiors no podem afirmar que 
la decoració de la sala A és completa: aquesta sala té una decoració intentant imitar un envelat amb 
lones estriades en blanc i blau per donar lleugeresa i il·luminació difuminació. 
Les dues primeres propostes d’envelat (any 1922) no caldria dir que són propostes en si perquè 
segurament era una decoració intermitja per arribar a l’Exposició del Moble del 1923.  
El que no podem explicar és perquè després del 1923 a les següents exposicions en canvia la posició 
de dues línies de tendals, com es veu a la quarta proposta d’envelat. No ser si té a veure que cap a 
finals del 1923 Puig i Cadafalch s’exilia a França i això vol dir que ja algú altre vol canviar la forma de 
l’envelat. 
 
1a proposta d’envelat 

 
(maig-juny 1922) II Exposició Internacional de l'Automòbil, del Cicle i dels Esports 
 
2a proposta d’envelat 

 
(7 juliol 1922) Miting i banquet de la Lliga Regionalista 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
                           
3a proposta d’envelat 

 
(setembre-desembre 1923) Exposició Internacional del Moble i Decoració d’Interiors 
 
                           4a proposta d’envelat 

 
(abril 1924) III Exposició Internacional de l'Automòbil, del Cicle i dels Esports 
(maig 1924) II Congrés i l'Exposició Mundial d'Avicultura i Indústries Annexes Derivades 
(abril-maig 1927) V Exposició Internacional de l'Automòbil, del Cicle i dels Esports 
(maig-juny 1927) Exposició d'Agrícola i Hidràulica 
(octubre 1927) Exposició de la Indústria Hotelera i l'Alimentació 
(juny 1933) VI Fira Oficial de Mostres 
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Altres exposicions sense poder investigar per falta de fotografies: 
(octubre 1922) II Saló de la Moda 
(maig-juny 1924) V Fira Oficial de Mostres 
(maig 1925) IV Exposició Internacional de l'Automòbil, del Cicle i dels Esports 
(octubre-novembre 1932) II Exposició de ràdio, cinema sonor, fono, discos i fotografia 
(juny 1934) VII Fira Oficial de Mostres 
 
 
 
La decoració tant de la sala A com la B canvia radicalment el maig de 1935 per la VII Exposició 
Internacional de l'Automòbil, del Cicle i dels Esports perquè es treu tot l’envelat blanc-i-blau (de la sala 
A) més de 10 anys i es col·loca un altre envelat, però en aquest cas a tot l’edifici, de color blanc. 
Sembla que en comptes de servir d’envelat sembla més que vulgui “tapar” el sostre del Palau. 
 

 
4 maig 1935 VII Saló Automòbil 193526 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 AHCB-AFB, 4-V-1935 

 
 
ENTRADA SALA B PER L’AVINGUDA BELLS OFICIS: 
El 1924 (com es veu a la foto de sota a la dreta) es construeix un “paravents” a la porta de la sala B 
que dóna a l’avinguda dels Bells Oficis. Aquesta porta s’hi arriba per unes escales i també amb cotxe. 
Podria ser construït aquest “paravent” quan el rei Alfons XIII visita cada exposició que s’hi celebra. 
 

  
24 maig 1922 II Saló de l'Automòbil27  31 maig a 10 juny 1924 V Fira Oficial de 

Mostres28  
 
 
REFORMA NO REALITZADA: 
El 1928 s’intenta fer una reforma bastant important del Palau, que en aquesta època ja no es denomina 
de l’Art Modern. La reforma intenta foradar les façanes que dónen a l’avinguda dels Bells Oficis i vol 
canviar també l’interior. Una bona prova d’això són 6 plànols que són publicats a l’Annex (pàg 130 i 

31). Finalment no es va res de la reforma proposada. 1
 

 
Plànol de 1928 (pàgina 131) 
 
 

                                                 
27 ANC, 24-V-1922, ANC1-42-N-1792, foto Josep Brangulí Soler 
28 ANC, 31-V-1924 a 10-Vi-1924, ANC1-42-N-12200, foto Josep Brangulí Soler 
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PORXO A LA PLAÇA DE L’ART POPULAR: 
 
Durant l’any 1928 (però abans del novembre) es construeix a la porta de sortida de la Sala B per la 
plaça de l'Art Popular un porxo igual que el de la sala A. Puig i Cadafalch no tenia pensat construir 
aquest porxo (plànol planta pàg39) perquè el que volia fer era donar èmfasi a l’entrada de la sala A.  
 

 
Fotografia a mitjans 1928 

 
Fotografia maig 1929 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COBERTA:  
 
L’any 1969 s’enderroca almenys la coberta de la sala B. 
 

 
Fotografia del 1969 
 
CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL: 
Entre el 1996 i el 1998 hi ha una consolidació estructural del palau, per adaptar-lo als nous estats de 
càrregues de l'actual Fira de Barcelona fet per Robert Brufau i Associats. 
Gràcies a aquest canvi a partir d'aquest moment es poden entrar camions dins del Palau i així es pot 
accelerar l'entrada de material per poder montar i desmontar una exposició. 
 

 
Fotografia del 2010 
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6.5 FOTOGRAFIES D’AHIR I D’AVUI 
 

 

 
    Octubre 1919 [foto Josep M. Sagarra]  Actualitat [foto Marc Pujagut] 
 

 

 
                           Agost 1919 [foto Lucien Roisin]  Actualitat [foto Marc Pujagut] 



Palau d’Alfons XIII (originàriament Palau d’Art Modern) a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929: història, arquitectura i estudi de la construcció                                                                         ANNEX          121 

 
 

 

 
                    Agost 1920 [foto Emili Godes-atribuït]  Actualitat [foto Marc Pujagut] 
 
 

 

 
                                  Abril 1921 [foto desconegut]  Actualitat [foto Marc Pujagut] 
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                                           Novembre 1921 [Joan Artigas]  Actualitat [foto Marc Pujagut] 
 
 

 

 
    Setembre 1923 [foto Lucien Roisin]  Actualitat [foto Marc Pujagut] 
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     Gener 1927 [foto desconegut]  Actualitat [foto Marc Pujagut] 
 
 

 

 
    Abril 1927 [foto desconegut]  Actualitat [foto Marc Pujagut] 
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                      Juliol 1922 [foto Josep M. Sagarra]  Actualitat [foto Marc Pujagut] 
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6.6 LLISTA DE TREBALLADORS A L’EXPOSICIÓ29 
 
nombre cargo Sueldo (ptas) 
A1 NÓMINA, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO… 
Juan Ferrés jefe administrativo 3.100 
Eugenio Alfonso ? 2.160 
Juan Beltran ? 1.980 
Ramón Reventós arquitecto 3.639,96 
Santiago Mestres arquitecto 3.432 
Ramiro Faro topógrafo sueldo y gratificación 2.850 
José Lozano topógrafo sueldo y gratificación 2.775 
Ramón Marqués jefe instalaciones electro-

mecánicas 
3.000 

Ervigio de la Iglesia inspector vigilancia ? 
 2º semestre 1921 22.936,96 
 año 1922 45.873,92 
 año 1923 45.873,92 
 total 114.684,8 
A2 ASESORÍA TÉCNICA Y DIRECCION OBRA 
Mariano Rubió ingeniero jefe 12.000 
Miguel Sabater mecanógrafo-políglota 2.190 
Javier Soria auxiliar 2.160 
 2º semestre 1921 16.350 
 año 1922 32.700 
 año 1923 32.700 
 total 81.750 
B OBRAS 
C. Buigas sobrestante 2.000 
J. Puignou topógrafo 1.200 
M. Steva topógrafo 1.200 
S. Crivillés auxiliar construcciones 3.750 
D. Reig aparejador obras 900 
L. Minguella delineante 1.875 
C. Lozano escribiente 1.500 
M. Fuster escribiente 1.500 
J. Alabau escribiente 1.500 
E. De la Iglesia escribiente 1.050 
J. Panadés guarda almacén 1.450 
F. Lisbona conserje 1.400 
J. Salillas peón almacén 1.350 
J. Díaz conserje 1.200 
A. Rosell ordenanza 2.000 
E. Hernández ordenanza 2.000 
J. Sitges encargado carros 2.000 
M. Álvaro peón 600 
J. Más peón 600 
R. Durán delineante 600 
J. Domenech delineante 600 
J. Buigas delineante 600 
 2º semestre 1921 30.875 
 año 1922 61.750 
 año 1923 61.750 
 total 154.375 
 
 
 

                                                 
29 AMAB, caixa 45372, (31-I-1920), Resumen Personal, text manuscrit 

C PREPARACIÓN ARTÍSTICA 
Serafín Gili encargado 2.425 
Manuel Grau acuarelista 900 
Ramón Miró pintor artístico 900 
Jaime Mestres carpintero 1.650 
Jacinto Hernández peón 1.650 
 2º semestre 1921 7.525 
 año 1922 15.050 
 año 1923 15.050 
 total 37.625 
D VIGILANCIA 
E. Hernández sereno 1.618,75 
J. Freixedas sereno 1.618,75 
J. Llobet sereno 1.618,75 
A. Lana sereno 1.618,75 
M. Perdiguer sereno 1.618,75 
M. Ors sereno 1.618,75 
M. Zaragoza vigilante 1.575 
J. Lleida vigilante 1.575 
P. Abril vigilante 1.575 
A. Bosch vigilante 1.575 
M. Gomis vigilante 1.575 
L. Salas vigilante 1.575 
V. Mir vigilante 1.575 
J. Famadas vigilante 1.575 
S. Soriano vigilante 1.575 
R. Rigovert vigilante 1.575 
R. Peinador vigilante 1.575 
B. Pons cabo Mozo de Escuadra 500 
J. Valldosera Mozo de Escuadra 375 
J. Aragonés Mozo de Escuadra 375 
J. Tort Mozo de Escuadra 375 
P. Ferrer Mozo de Escuadra 375 
 2º semestre 1921 29.037,5 
 año 1922 58.075 
 año 1923 58.075 
 total 145.187,5 
E ENTRETENIMIENTO VÍAS Y PASEOS 
P. Arnau capataz 1.375 
F. Bollo peón 1.350 
J. Esteve peón 1.350 
J. Vea peón 1.350 
J. Vidal peón 1.350 
J. Chinchilla albañil 1.650 
J. Estivill peón 1.350 
C. Giner barrendera 825 
 2º semestre 1921 10.600 
 año 1922 21.200 
 año 1923 21.200 
 total 53.000 
F HERRERÍA 
M. Mañez encargado 1.850 
M. Colom oficial 1.575 
M. Cañizares apendiz 900 
 2º semestre 1921 4.325 
 año 1922 8.690 
 año 1923 8.690 
 total 21.625 
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G SERVICIO DE AGUAS 
M. Vea encargado 1.850 
M. Vilaseca oficial 1.500 
V. Balaguer peón 1.350 
F. López peón 1.350 
M. Bertrán peón 1.350 
A. Tomás peón 1.387,5 
gratificación al conserje Caseta Aguas 250 
 2º semestre 1921 9037,5 
 año 1922 18.075 
 año 1923 18.075 
 total 45.187,5 
H INSTALACIONES ELECTRO-MECÁNICAS 
A. Tosan J. Bertrán 1.850 
J. Artal electricista 1.612,5 
J. Mateo electricista 1.575 
J. Bertrán peón 1.350 
 2º semestre 1921 6.387,5 
 año 1922 12.775 
 año 1923 12.775 
 total 31.937,5 
   
 TOTAL 685.372,3 ptas 
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6.7 ALTRES PLÀNOLS 
 
6.7.1 PLÀNOLS POSTERIORS A PUIG I CADAFALCH 
 

 
 
DATA: maig 1923 
TÍTOL: Planta Palau d’Art Modern. Exposició Internacional del Moble i Decoració d’Interiors 
DESCRIPCIÓ:  
REPRODUCCIÓ: Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors: declarada oficial per R.O. de 8 agost 
de 1922 (1923) 
 

 
 
DATA: 1923 
TÍTOL: Plano de situación del Palacio de la Industria en la Sección Nacional 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/1000 
REPRODUCCIÓ: AMAB 
AUTOR:  
ALTRES: firmat per Eduard Ferrés i Puig (direcció de les obres de l’Exposició). Aquest plànol és el definitiu pel 
que fa a l’accés de la plaça dels Bells Oficis amb rampa des de la plaça de les Belles Arts 
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DATA: maig 1924 
TÍTOL: Planta Palau d’Art Modern. Del 31 de maig a 10 de juny de 1924 se celebra la V Fira Oficial de Mostres 
als Palaus d'Art Modern i Industrial 
REPRODUCCIÓ: AFB 
 
 
 
 

 
 
DATA: octubre 1923 
TÍTOL: Planta Palau d’Art Modern. Exposició de Tècnica de l’Edificació 
REPRODUCCIÓ: AMAB 
ALTRES: en principi aquesta exposició s’havia de celebrar el setembre-octubre de 1923 als Palaus d’Art Modern 
i Industrial, però mai es celebrà 
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DATA: maig 1925 
TÍTOL: Planta Palau d’Art Modern. Del 16 de maig al 26 de maig se celebra la IV Exposició Internacional de 
l'Automòbil, del Cicle i dels Esports als Palau d'Art Modern i Industrial 
REPRODUCCIÓ: IV Exposición Internacional del Automóvil del Ciclo y Sports : catálogo oficial : del 16 al 26 de 
Mayo 1925 / organizada por la Confederación de Cámaras Sindicales Españolas del Automovilismo y Ciclismo 
(1925) 
 
 

 
 
DATA: 1928 
TÍTOL: Planta de Arquitectura y Construcciones. Planta emplazamiento 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/200 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, AMAB  
AUTOR: desconegut 
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DATA: 1928 
TÍTOL: Palacio de Arquitectura y Construcción. Detalle A. Planta 
ESCALA: 1/100 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M150 
AUTOR: desconegut 
ALTRES: sortida de la sala B cap a l’actual carrer de la Guàrdia Urbana 

 
 

 
 
DATA: 1928 
TÍTOL: Palacio de Arquitectura y Construcción. Planta emplazamiento 
ESCALA: 1/100 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M151 
AUTOR: desconegut 
 
 

 
 

 
 
DATA: 1928 
TÍTOL: Palacio de Arquitectura y Construcción. Detalle A. Sección transversal 
ESCALA: 1/50 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M152 
AUTOR: desconegut 
ALTRES: secció transversal de la sala B 
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DATA: 1928 
TÍTOL: Palacio de Arquitectura y Construcción. Fachada de la Avenida Bellos Oficios 
ESCALA: 1/100 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M154 
AUTOR: desconegut 
ALTRES: façana que dóna a l’actual carrer de la Guàrdia Urbana 

 
 

 
 
DATA: 1928 
TÍTOL: Palacio de Arquitectura y Construcción. Detalle B. Planta de la escalera 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/100 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M155 
AUTOR: desconegut 
ALTRES: escala de sortida de la sala A cap a l’actual carrer de la Guàrdia Urbana 
 
 

 
 
DATA: 1928 
TÍTOL: Palacio de Arquitectura y Construcción. Alzado vestíbulo sala baja 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/100 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M153 
AUTOR: desconegut 
ALTRES: sortida de la sala A cap a l’actual plaça Marquès de Foronda 
 

 
 

 
 
DATA: 1929 
TÍTOL: Planta Palacio Alfonso XIII. Exposició Internacional de Barcelona de 1929 
REPRODUCCIÓ: Catálogo Oficial de Exposición Internacional 1929 (1929) 
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DATA: actualitat 
TÍTOL: Planta Palau Alfonso XIII. Pavelló número 6 
DESCRIPCIÓ:  
REPRODUCCIÓ: web Fira Barcelona  
 

 
 
DATA: 1929 
TÍTOL: Planta Palacio Alfonso XIII. Exposició Internacional de Barcelona de 1929 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: AFB 
 

 
 

 
 
 
 



Palau d’Alfons XIII (originàriament Palau d’Art Modern) a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929: història, arquitectura i estudi de la construcció                                                                         ANNEX          133 

 
 
6.7.2 PLÀNOLS DE PUIG I CADAFALCH DE L’EXPOSICIÓ EN GENERAL 
 
Els plànols següents són tots del Josep Puig i Cadafalch, però no formen part del Palau d’Art Modern. 
Els primers plànols, que són del 1917, formen part de l’entrega de 33 plànols del 15 d’octubre de 1917 
per la secció espanyola a l’Exposició Internacional d’Indústries Elèctriques.  
Posteriorment es presenten plànols de detalls (escales, fonts, camins de carro,…) també relacionats 
amb l’Exposició. 
 

 
 
DATA: datable entre gener i maig 1917 
TÍTOL:  
DESCRIPCIÓ: Perspectiva de l’hemicicle de ll’entrada de l’Exposició i futura plaça Espanya 
REPRODUCCIÓ: La Esfera núm 95 pàg 42 (maig 1917), Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo (1976)       
núm . 113, AHCB-AF (834 B-2352) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch i Guillem Busquets 
ALTRES: com a molt tard és del maig de 1917 perquè es publica en aquesta data i és posterior a 1915 perquè el 
Palau d’Art Modern ja té la forma en planta de l’exterior definitiva (la part baixa del Palau està més enrera que la 
part alta d’aquest), com a la planta del maig de 1916 
 
 

 
 
DATA: 15 octubre 1917 
TÍTOL: Fachada a la calle del Marqués del Duero 
DESCRIPCIÓ: (17-10) 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M31 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 

 

 
 
DATA: 15 octubre 1917 
TÍTOL: Avenida Central Galerias  
DESCRIPCIÓ: (17-14) Porticada de l'avinguda Central 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: AHCB-AF (746 B-2293), L'Exposició Internacional de Barcelona 1914-1929: Arquitectura i 
Ciutat (1985) pàg 63, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M14 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
 
 

 
 
DATA: 15 octubre 1917 
TÍTOL: Fachada de las naves de Exposición 
DESCRIPCIÓ: (17-15) façanes que dónen a l’avinguda Central 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL:  
REPRODUCCIÓ: Grans Temes de l’Avenç (1980) pàg 29, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. 
Vol. II. (1989) pàg M39 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
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DATA: 15 octubre 1917 
TÍTOL: Plaça de les Belles Arts. Columnata (Nº6’) 
DESCRIPCIÓ: (17-21) Alçat de la plaça de les Belles Arts en la façana sud 
ESCALA: 1/100 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
 
 

 
 
DATA: 15 octubre 1917 
TÍTOL: Plaza de la Sapiencia. Sección longitudinal 
DESCRIPCIÓ: (17-25) 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: Grans Temes de l’Avenç (1980) pàg 29, L'Exposició Internacional de Barcelona 1914-1929: 
Arquitectura i Ciutat (1985) pàg 63, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg 
M20 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
 

 
 
DATA: 16 febrer 1918 
TÍTOL: Gran cascada i escala central entre el Palau i la Galeria de l'Art Antic (Nº 0’’’) 
DESCRIPCIÓ: (18-03) 
ESCALA: 1/100 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413), ANC (fons 737) 
REPRODUCCIÓ: Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M67-M77 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
 
 

  
 
DATA: 19 octubre 1918  //  28 octubre 1918 
TÍTOL: Escala Plaça Bells Oficis. Detall (Nº 10)  //  Escala Plaça Art Popular. Detall (Nº 14-14’) 
DESCRIPCIÓ: (18-06)  //  (18-07) 
ESCALA: 1/20 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
REPRODUCCIÓ: Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M72-M73 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
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DATA: 30 abril 1919 
TÍTOL: Plaça de les Belles Arts. Detalls arquitectònics (Nº 6’’) 
DESCRIPCIÓ: (19-04) 
ESCALA: 1/50 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 

 
 

  
 
DATA: 30 abril 1919 
TÍTOL: Detalls arquitectònics de la Plaça de les Belles Arts (Nº6’’’) 
DESCRIPCIÓ: (19-03) 
ESCALA: 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
REPRODUCCIÓ: AHCOAC, Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M84 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
DATA: 21 maig 1920 
TÍTOL: Avinguda dels Oficis (Nº 8) 
DESCRIPCIÓ: 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 



Palau d’Alfons XIII (originàriament Palau d’Art Modern) a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929: història, arquitectura i estudi de la construcció                                                                         ANNEX          136 

 
 
DATA: 21 maig 1920 
TÍTOL: Avinguda dels Oficis (Nº 8’) 
DESCRIPCIÓ: (20-01) 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
 
 

 
 
DATA: 21 maig 1920 
TÍTOL: Avinguda dels Oficis (Nº 8’’)  
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/50 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
REPRODUCCIÓ: Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M97 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 

 
 
DATA: 12 juliol 1920 
TÍTOL: Escala d'accés a la Galeria (Nº 16) 
DESCRIPCIÓ: (20-11 a 16) 
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413), ANC (fons 737) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
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DATA: 15 juliol 1920 
TÍTOL: Escala d'accés a l'Avinguda de la Gran Cascada (Nº 15) 
DESCRIPCIÓ: (20-11 a 16) 
ESCALA: 1/100 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
 
 

 
 
DATA: 15 juliol 1920 
TÍTOL: Surtidor en la Plaça dels Bells Oficis (Nº 12’) 
DESCRIPCIÓ: (20-11 a 16) 
ESCALA: 1/50 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
REPRODUCCIÓ: Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M98 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 

 
 
DATA: datable 1920  
TÍTOL: (Nº12’’’’) 
DESCRIPCIÓ: plànol de cadenes al perímetre de la façana a les places de Bells Oficis i Art Popular 
ESCALA: 1/100 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: Es pot veure que només hi ha escales per accedir a les places dels Bells Oficis i Art Popular. Tot i això 
la producció de plànols de Puig i Cadafalch va tenir diferents solucions: el maig 1916 no hi ha rampes, l’octubre 
1917 sí hi ha rampes, del 1919 al 1921 no hi ha rampes i a partir del 1922 sí que hi surten rampes. Finalment 
només es fan rampes per accedir a la plaça dels Bells Oficis i no a la plaça de l’Art Popular 
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DATA: 27 gener 1921 
TÍTOL: Avantprojecte d'Alumbrat de la Secció Española 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/1000 
ORIGINAL: ANC (fons 737) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 

 
 
DATA: 22 agost 1922 
TÍTOL: Palau de l'Art Antic. Detall del surtidor (Nº 12’’) 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/10 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 

 
 



Palau d’Alfons XIII (originàriament Palau d’Art Modern) a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929: història, arquitectura i estudi de la construcció                                                                         ANNEX          139 

 
 
DATA: 15 setembre 1922 
TÍTOL: Brollador de la Plassa de les Belles Arts (Nº 7’)  
DESCRIPCIÓ: (22-16) 
ESCALA: 1/50 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
REPRODUCCIÓ: Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911. Vol. II. (1989) pàg M136 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 

 
 
DATA: 5 setembre 1922 (Nº7’’’) 
TÍTOL: Plaça de les Belles Arts i dels Bells Oficis. Camins de carro 
DESCRIPCIÓ:  
ESCALA: 1/200 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
ALTRES: Aquest projecte de camins de carro mai es realitzà, tot i que sí que existeix una rampa que va des de 
l’avinguda dels Oficis a la plaça dels Oficis, és a dir, semblant a la rampa gran d’aquest plànol, tot i que al plànol 
la rampa comenta a la plaça de les Belles Arts 
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DATA: 19 setembre 1922 
TÍTOL: Detalls A-B-C-D-E-F-G-H (nº 0’’’’) 
DESCRIPCIÓ:  
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 

 
 
DATA: 26 setembre 1922 
TÍTOL: Detall dels brolladors de la Plaça de les Belles Arts (Nº 7’’) 
DESCRIPCIÓ: 
ESCALA: 1/10 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45395) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
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DATA: 3 octubre 1922 
TÍTOL: Escala a la Avinguda de la Gran Cascada (Nº 15’) 
ESCALA: 1/100 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 
 
 

 
 
DATA:  
TÍTOL: Escala a la Avinguda de la Gran Cascada (Nº 15’’) 
ESCALA: 1/20 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 

 
 
DATA:  
TÍTOL: Escala d’accés a la Avinguda de la Gran Cascada (Nº 15’’’) 
ESCALA: 1/20 
ORIGINAL: AMAB (caixa 45413) 
AUTOR: Josep Puig i Cadafalch 

 
 



Palau d’Alfons XIII (originàriament Palau d’Art Modern) a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929: història, arquitectura i estudi de la construcció                                                                         ANNEX          142 

 
 

6.8 ALTRES FOTOGRAFIES 
 
 

 
DATA: 24 maig 1922 
DESCRIPCIÓ: II Saló de l’Automòbil 1922 
ORIGINAL: ANC1-42-N-1791 
FOTÒGRAF: Josep Brangulí Soler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATA: 9 juliol 1922 
DESCRIPCIÓ: Banquet d'afirmació catalana organitzat per la Lliga Regionalista 
ORIGINAL: ANC1-585-N-1155 
FOTÒGRAF: Josep Maria Sagarra 
 
 

 
DATA: 13 setembre 1923 
DESCRIPCIÓ: inauguració Exposició Internacional del Moble de 1923 
REPRODUCCIÓ: blog Gripau Blau 
FOTÒGRAF: desconegut 
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DATA: datable entre 1924 i octubre 1926 
DESCRIPCIÓ:  
REPRODUCCIÓ: AFB, AHCB-AF 
FOTÒGRAF: Josep Gaspar Serra 
ALTRES: la fotografia està feta a partir del 1924 perquè fins llavors no es col·loquen els ornaments de la teulada 
dels porxos dels dos palaus que dónen a la plaça dels Bells Oficis. Finalment és fotografia com a molt és de 
l’octubre del 1926 perquè en aquesta època es comenta a construir el Palau Nacional i a la fotografia encara no 
s’hi ha fet res 
 
 
 

 
DATA: 27 abril a 8 maig 1927 
DESCRIPCIÓ: Estands de Chevrolet al V Saló de l’Automòbil 1927 
ORIGINAL: ANC1-42-N-1877 
FOTÒGRAF: Josep Brangulí Soler 
 

 
DATA: 25 maig a 12 juny 1927 
DESCRIPCIÓ: Exposició Agrícola i Hidràulica 
ORIGINAL: ANC1-42-N-12452 
FOTÒGRAF: Josep Brangulí Soler 
ALTRES: darrere els últims arcs es pot entreveure dues corretges que serveixen per aguantar l’estructura del 
terrat transitable 
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DATA: anterior al 16 desembre 1927 
DESCRIPCIÓ:  
REPRODUCCIÓ: Nuevo Mundo 16 desembre 1927 pàg 19 
FOTÒGRAF: Josep Gaspar Serra 
ALTRES: 
 
 

 
DATA: maig 1929 a gener 1930 
DESCRIPCIÓ: pavelló de Finlàndia a l’Exposició Internacional del 1929 dins del Palau Alfons XIII  
REPRODUCCIÓ: Catálogo Oficial de Exposición Internacional 1929 (1930) 
FOTÒGRAF: desconegut 
ALTRES: 

 
DATA: 3 a 18 juny 1933 
DESCRIPCIÓ: VI Fira de Mostres de 1933 
ORIGINAL: ANC1-42-N-12387 
REPRODUCCIÓ: Barcelona, cent anys de fires: 1888-1988 (1989) pàg 209 
FOTÒGRAF: Josep Brangulí Soler 
 
 

 
DATA: 3 a 18 juny 1933 
DESCRIPCIÓ: VI Fira de Mostres de 1933 
ORIGINAL: ANC1-42-N-12384 
FOTÒGRAF: Josep Brangulí Soler 
 


