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Objectiu del projecte 
 

 

L’objectiu del projecte, és realitzar un aixecament gràfic de la Casa Rull de Reus. Edifici 

modernista de Lluís Domènech i Montaner.  

Em vaig decidir per un projecte d’aixecament gràfic, sobretot, perquè suposava gran 

part del projecte en una pràctica de camp. Suposava passar hores a la casa, per tal de 

obtenir un aixecament del estat actual de la casa. Alhora també, hauria de posar en 

pràctica alguns dels coneixements que he anat assolint al llarg de la carrera. 

La Casa Rull, no va ser la única opció que em vaig plantejar, n’hi varen haver altres, 

totes elles de edificis modernistes de Reus. Ja que sent de Reus, em feia certa gràcia que 

fos de la meva ciutat, a la vegada també pensant en la comoditat de la proximitat a 

l’edifici. 

Em vaig plantejar diverses opcions, una de les opcions més atractives era la Casa Navàs, 

encara que sabent que és una propietat privada i està tancada a visites actualment, 

em seria difícil realitzar l’aixecament. Una altra opció va ser la del col·legi Prat de la Riba, 

de Pere Caselles, o la Casa Gasull, descartada pel fet també de ser propietat privada. 

Així doncs, finalment la decisió va estar entre el col·legi Prat de la Riba i la Casa Rull,  

però  per fet que trobava més atractiva la casa Rull, em vaig decidir a presentar-li al 

meu tutor Benet Meca, com la meva proposta de projecte final de carrera. Aquesta 

proposta va ser acceptada, i dona lloc al següent projecte. 
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Presa de dades 
 

En aquest apartat procedeixo a explicar-vos com he realitzat l’obtenció de dades per a 

la realització d’aquest projecte. 

En el projecte, es diferencien tres parts de treball. El treball d’investigació i recerca 

d’informació, el treball de camp, i el treball d’oficina. 

El treball d’investigació, és el que vaig fer per tal de trobar  informació de la casa tant 

gràfica com escrita. El treball de camp, és el treball realitzat a la casa per poder fer 

l’aixecament gràfic. I el treball d’oficina, és la realització de plànols. 

Ara us descriuré la part gràfica, i en el capítol següent la recerca històrica. 

 

Primera recerca d’informació gràfica 

 

Al setembre del 2010, vaig començar un conveni de cooperació en una obra de 

Tarragona. Aquest canvi de feina,  va ajudar a poder dedicar totes les tardes a la 

realització del projecte. Ja que fins llavors, no m’havia estat possible. 

 

Ajuntament; Arxiu històric municipal de Reus 

Per la recerca de documents gràfics de la casa, vaig trucar al departament 

d’urbanisme de l’ajuntament. Durant la conversa, en vaig poder treure que existia un 

plànol de la façana de la casa i que podia disposar d’aquest en el arxiu municipal de 

Reus. 

Un cop sabent que disposava d’un plànol, vaig fer una visita al arxiu municipal. I si, 

disposaven d’un plànol de la casa, però aquest no era l’original, estava imprès sobre 

d’un cartó ploma. Ja que tant el plànol de façana de la casa Rull, com el de la Casa 

Gasull , estaven emmarcats i penjats en alguna dependència de l’ajuntament.   

Així doncs, no disposava de més plànols de referència que el de façana.  

 

 

Casa Rull 

El següent pas, va ser visitar la casa Rull. Actualment, és la seu del l'Institut Municipal 

d'Acció Cultural (IMAC), organisme encarregat de promoure les festes i tradicions, així 

com les accions de divulgació que se'n derivin. 

El motiu de la primera visita, va ser principalment la tenir el primer contacte formal amb 

els treballadors de l’IMAC. 

Un cop allà el director de l’IMAC, Angel Albert Magrinyà, em va atendre molt 

amablement.  I després de comentar-li que realitzava el projecte de la Casa Rull, em va 

oferir poder venir a qualsevol hora del horari de treball de l’IMAC. El director, em va 

presentar a tot el personal que hi havia treballant, per tal que em coneguessin. Entre el 

personal que em va presentar, hi havia la Yolanda, la que ha sigut la encarregada de 

deixar-me les claus de estàncies que no estan obertes al públic, com el terrat, el 

soterrani, o bé en el exterior, el magatzem i banys del bar d’estiu. I en el cas, que no hi 

fos, mho deixaven altres membres del IMAC. 
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Treball de camp 

 

Reportatge fotogràfic 

El primer que vaig realitzar durant la primera visita a la 

casa, va ser un reportatge fotogràfic amb la càmera 

reflex de 10,2 megapíxels de la marca Sony; aquesta 

resolució m’ajudaria a poder captar els detalls, sense 

haver de fer una fotografia a cadascun d’ells.  Vaig 

realitzar fotografies de cada una de les estàncies, de 

les tres façanes, i del pati de la casa. 

Aixecament de plantes i seccions 

A continuació, vaig realitzar un croquis de la planta baixa,  per la presa de mides.  

Posteriorment, vaig començar amb la tasca més feixuga, 

amb l’ajuda del metro làser, el flexòmetre o la cinta mètrica 

de 30m, vaig començar a prendre mesures Per tal de no 

deixar-me mides, em vaig organitzar de la següent manera. 

Primer, realitzava els amidaments per plantes, és a dir fins 

que no tenia totes les mides d’una planta no començava 

amb la següent. 

Per prendre les mides de cada planta, seguia el següent 

ordre, primer realitzava tots els perímetres de cada una de 

les estàncies, i per obtenir les mides reals, realitzava 

triangulacions. En alguns casos, obtenir les diagonals, va ser difícil ja que el mobiliari em 

dificultava aquesta tasca. I finalment, un cop obtenia tots el perímetres d’aquella 

planta, iniciava els amidaments de les fusteries i alçades; utilitzades per les seccions.  

Així fins a obtenir, planta baixa, planta primera, planta segona, terrat, soterrani, i per 

últim el pati de la casa. Obtenir totes les mides de la casa, va ser una de les tasques més 

costoses.  I s’ha allargat durant un llarg període, ja que un cop realitzava les mides d’una 

planta procedia a passar-ho al autocad. Un cop vaig obtenir totes les plantes, amb 

l’ajuda de cadascuna de les alçades preses, vaig poder treure les seccions.   

 

Aixecament de façanes 

Un vegada realitzades les seccions, 

coneixíem les alçades de les façanes. I 

vaig poder situar mitjançant els croquis les 

obertures de les fusteries de les quals ja 

havia pres mesura de les alçades. 

Una part de les mesures, les que eren 

accessibles, les vaig prendre in situ. La 

llargada de les façanes les vaig prendre 

amb la cinta mètrica, i les petites 

distàncies o amb el flexòmetre o bé amb 

el nivell làser, depenen de la comoditat.  

D’altra banda, hi havia cotes que no les 

podia obtenir de cap de les maneres 

utilitzades fins llavors. Però gràcies al làser 

amb trípode que em van deixar a la 

feina, he pogut prendre mesures o 

comprovar mesures mitjançant la 

triangulació. Un mètode molt senzill, 

seguint el teorema de Pitàgores. Mitjançant la hipotenusa i un catet he pogut obtenir 

l’alçada. L’únic inconvenient, va ser que calia anar-hi en les hores baixes de sol, perquè 

sinó era impossible veure el làser.  
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El mètode utilitzat per obtenir detalls, ha estat a través de fotografies realitzades. Les 

fotografies s’han intentat realitzar de manera que s’obtingués el element a dibuixar en 

veritable magnitud, és a dir de manera frontal, per tal que no hi  

      

       

hagués deformació cònica. Un cop realitzada la foto, aquesta la he inserit al autocad, i 

mitjançant alguna mesura coneguda en la fotografia, he pogut escalar-la, i situar-la en 

el lloc correcte. Un cop escalada he perfilat el detall. 

      

Així doncs, per la realització del projecte he hagut de 

realitzar un recull de fotografies de manera frontal per 

tal de obtenir els detalls. Alhora també he realitzat un 

reportatge fotogràfic per la il·lustració del projecte.  

 

 

 

 

 

Material utilitzat 

 

• Material pel treball de camp.   

              

Metro làser 

Metro làser de 30m. Utilitzat per realitzar els croquis de planta. 

Metro làser amb trípode amb nivell 

Utilitzat per fer triangulacions. Amb aquest he pogut treure mesures que no eren 

accessibles i alhora fer comprovacions de que les mesures que havia obtingut 

mitjançant els croquis eren correctes. 

Flexòmetre 

De 8m. Utilitzat tant per mesures petites, que no es pot utilitzar el làser, com per mesures 

llargues fins a 8 m. en què ha estat impossible fer-ho amb làser. 

Cinta mètrica 

Utilitzada per mesurar l’amplada del carrer, façana, jardí de la casa. 

      

Càmera fotogràfica Fujifilm. 

Càmera Reflex Sony alfa. 
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• Material pel treball d’oficina. 

L’ordinador, impressores i escàners han estat el motor per poder dur a terme el meu 

projecte.  

Treball de oficina 

 

En aquest apartat explicaré com he realitzat els plànols del projecte. Per el dibuix lineal, 

he utilitzat l’ autocad 2007 i l’ autocad 2010 posteriorment.  

Per la realització de detalls en alguns casos he utilitzat el Photoshop o el Picture 

Manager, per tal de millorar fotografies tant a nivell de contrast i il·luminació, com a 

dimensions, o deformacions. 

A continuació us faig un esquema del procediment realitzat: 

1. Croquis de planta Baixa 

 

 

Presa de dades, per la posterior realització dels plànols.  

2. Planta en autocad 

Un cop fet l’amidament, realització de la planta en l’ autocad. 

 

 
 

3. Planta Finalitzada. 
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4. Mitjançant les alçades preses, he realitzat les seccions. I a continuació, les 

façanes. 
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Recerca Històrica 
 

Primera recerca 

 

Biblioteques de la UPC: EPSEB, i ETSAB 

La Primera cosa que vaig fer al tenir la proposta acceptada va ser buscant informació 

sobre la casa i sobre l’arquitecte. Vaig visitar, tant la nostra Biblioteca de l’escola, com la 

d’arquitectura superior. Fet que va fer que pogués començar a conèixer, la que seria la 

“meva” casa durant uns mesos. 

Un cop mantingut el primer contacte, vaig passar a fer l’aixecament, i fins que no ho 

vaig portar molt avançat, no vaig tornar a la recerca de la història de la Casa. 

 

Recerca d’informació de la casa i del arquitecte. 

 

Tot i que al iniciar el projecte, com ja he dit,  ja havia fet una mica de recerca 

d’informació, en necessitava més per conèixer a fons els detalls de la vida de 

Domènech i Montaner. 

Durant les ultimes visites a la casa, un dels treballadors, em va comentar que hi havia un 

arquitecte que potser em podia donar informació de la casa d’abans de la 

rehabilitació. Així doncs, em vaig decidir a trucar al despatx del senyor Joan Figuerola.  

Em va atendre, i em va dir que al fer tant de temps hauria de buscar la informació als 

arxius, i que li deixés uns dies per trobar la documentació que conservava. 

Al cap d’uns dies, vaig tornar  trucar, i em van dir que no tenien fotografies ni documents 

del estat inicial de la casa. 

 

 

 

Biblioteca Xavier Amorós 

 

Per altra banda, també vaig visitar la biblioteca Xavier Amorós situada en un antic 

escorxador, de Reus.  En la que vaig trobar alguns llibres que parlaven sobre Domènech i 

Montaner. 

Biblioteca Pública de Tarragona 

Vaig seguir la recerca en la Biblioteca Pública de Tarragona, ja que havia vist a través 

d’internet que disposaven d’unes notícies sobre la Casa. I la Bibliotecària, molt 

amablement, em va treure tot el que tenien de la casa i de Domènech. Vaig poder-me 

endur 2 llibre de gran interès sobre l’arquitecte, i altres els vaig consultar a la sala. 
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1. Article de LA Vanguardia. 22 de juny del 2000. “La casa Rull cumple 100 años” 

2. Article de la Revista del Museu Salvador Vilaseca. 100 anys de la Casa Rull. 

(Aquests documents els he adjuntat al annex documental) 

 

Plànol de façana de la Casa Rull. (plànol trobat també al Arxiu Històric). Llibre: 

Domènech i Montaner en el seu llegat tarragoní  (Diputació i Ajuntament de Tarragona) 

 

Escofet Tejera.  

L’empresa Escofet Tejera, després de posar-me en contacte amb ells per saber si els 

mosaics de la casa són seus, m’envien un document que acredita que un dels mosaics 

es de la casa és de Escofet Tejera. I alhora, Jorge Requeno, un dels treballadors de 

l’empresa, em confirma que la resta de mosaics també ho són. 

 

Albert Arnavat 

Em vaig posar en contacte amb Albert Arnavat, historiador, Escriptor de part de la 

bibliografia que he utilitzat, un article de la Casa Rull: “ Breu Història de la Casa Rull”. 

L’article en qüestió, estava dins de la revista de Presentació del IMAC de 1989. Aquesta 

revista i l’article de la casa, l’adjunto en l’annex 3.(Annex 3. articles de revistes i llibres.) 

Institut Municipal de Museus de Reus (IMMR) 

 

Vaig anar al Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca, per visitar la fonoteca. Però em 

van informar que l’havien canviat d’ubicació. Però el conserge del Museu, em va 

aconsellar que parlés amb el director del Museu, Jaume Massó, arqueòleg i escriptor 

que em donaria molta informació de la Casa. 

 

 

 

 

 

 

Jaume Massó, Director del 
Museu d’Arqueologia Salvador 
Vilaseca. 

 

Em vaig citar amb el director la setmana següent, i em tenia preparada més informació 

del que m’havia pogut imaginar.  

Molt amablement, em va explicar mil detalls, i anàvem comentant tots els retalls de 

premsa, fotografies, articles  escrits per ell mateix, etc.  

Amb les fotografies, anàvem buscant diferències amb la actualitat, i anava explicant les 

modificacions que sabia que s’havien fet.  
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Institut de Museus Municipals de Reus (IMMR) 

Per això, he volgut fer un annex fotogràfic, un altre d’articles de premsa i un d’articles de 

llibres.  

També em va recomenar el llibre descobreix els tresors, alguns dels articles escrits per ell 

mateix. En el llibre, aprofundeix sobre la casa Rull, en els moments que era museu. 

Explica, per estances la col·lecció de l’època. I a la vegada, hi ha un apartat articles de 

l’època relacionats amb el Museu, Inauguració, etc.  

Son documents de la història, transcrits per Jaume Massó. Alguns d’ells els he volgut 

adjuntar en l’annex 3. Articles de Revistes i llibres.   
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1. Vida i obra de Lluís Domènech i Montaner 
 

 

 

 

 

Lluís Domènech i Montaner, és 

l’artífex de la Casa Rull. És per 

això, que dedico aquest apartat 

a conèixer una mica més de la 

seva vida i obra. 

Arquitecte barceloní que va 

destacar en el modernisme, i a la 

vegada va dedicar gran part de 

la seva vida a la política com 

veureu més endavant. 

 

1.1. Infància 

 

Neix a Barcelona el 27 de desembre del 1849, (moltes biògrafs el situen en 4 dies abans o 

en l’any 1950).  

Fill de Pere Domènech i Saló, un important enquadernador,  i de Maria Montaner i Vila, 

provinent d’una família benestant de Canet de Mar. 

 

              

La seva infància té lloc en un barri antic de Barcelona, on viu i va a l’escola , Escola 

Galavotti, el carrer Nou de Sant Francesc, cantonada Escudellers. Era el segon fill de la 

família en la qual els homes es dedicaven, a continuar el negoci editorial o enginyeria. 

 

1.2. Formació i vida social 

 

El 1866 finalitza el Grau de Batxillerat en Arts, obtenint qualificacions notables en les 

matèries històriques i de Geografia. Posteriorment, ingressa a la Universitat, al carrer del 

Carme.  

Coincidint amb la fundació de l’Escola Politècnica, que separa els estudis de mestre 

d’obres dels d’arquitectura, s’inicia en el camp de l’arquitectura. Cursa les primeres 

assignatures, però al no ser tan reconeguda aquesta nova titulació, al 1871 decideix, 

davant la voluntat del seu pare, decantar-se per la enginyeria i finalitzar els estudis. 

Posteriorment, reprèn els estudis d’arquitectura a l’Escola d’Arquitectura de Madrid, on 

rebrà la formació basada en la influència dels estils històrics, singularment mudèjar  i el 

mossàrab. Allí coneix a Vilaseca, un dels seus socis dels inicis de la seva carrera com 

arquitecte, i Artur Mèlida i Ricard Magdalena, amb els quals col·laborarà més tard. 

Un cop aconseguit el títol d’arquitecte, obté una beca per estudiar a Roma, a 

l’Acadèmia de Belles Arts, però molt aviat, la mort del seu pare, el fa tornar a Barcelona  

i acaba els estudis al 1873. 
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El 1875 es casa amb Maria Roura i Carnestoltes, també de Canet de Mar.  Aquesta unió 

serà la causa i la conseqüència de la seva gran vinculació amb Canet de Mar. 

Domènech va voler col·laborar més endavant amb el embelliment del poble, amb 

projectes com el de la Casa Roura, per parents de la seva dona. 

 Al mateix any de l’enllaç amb Maria, inicia el seu treball com a professor de l’Escola de 

Barcelona.  

El dia 28 de febrer de 1878 la revista La Renaixença, que es convertiria en diari 

posteriorment, es publicava un article de Domènech i Montaner  “En busca de una 

arquitectura nacional”.  

El fet que un jove acabat de graduar-se reflexionés sobre principis arquitectònics tan 

contundents, sobtava, però s’explica perquè era un home culte i totalment al dia dels 

fets culturals arquitectònics que es produïen a Europa. 

 

1.3. Projectes arquitectònics destacats 

 

El seu primer projecte important sorgeix al 1879, l’Editorial Montaner i Simon. En plena 

meditació sobre les possibilitats d’una nova arquitectura. L’ ”Editorial” és un projecte, 

que al ser d’àmbit familiar, gaudeix de gran llibertat.  

Al 1887, enllestida l’obra de l’Editorial, i després de petits treballs de reformes, construeix 

el Teatre Principal de Canet de Mar, l’Ateneu Catalanista.  

Les seves primeres obres importants són el Cafè Restaurant al parc de la Ciutadella 

(1887-1888) construït amb motiu de l'Exposició Universal, totes elles realitzades a 

Barcelona; amb aquestes obres va aconseguir Domènech, malgrat la seva 

extraordinària joventut, introduir-se en els ambients més elitistes de l'arquitectura 

catalana.  

Tota la producció arquitectònica pertanyent als seus primers treballs, junt amb el 

desaparegut gran Hotel Internacional de l'Exposició Universal (1887-1888; construït en 

seixanta-tres dies), es podria considerar ja adscrita al Modernisme de la Renaixença, 

moviment artístic d'exaltació catalanista amb caràcter marcat polític, i anticipat dels 

moviments d'avantguarda europeus. 

Domènech va projectar i va dirigir posteriorment el Seminari de Cometes a Santander 

(1889-1899), l' Institut Pere Mata a Reus (1897-1919) i tres obres a Barcelona que van 

obtenir en els seus respectius anys el premi anual de l'Ajuntament al millor edifici aixecat 

a la ciutat: l'Hospital de Sant Pau (1901), la reforma de la Fonda Espanya (1902-1903) i el 

Palau de la música (1905-1908). En aquesta última, considerada la seva millor realització, 

es donen cita tots els elements principals del moviment modernista català: parets 

recobertes amb mosaics policromats, rajoles decorades amb motius i relleus dissenyats 

per Domènech, vidrieres de colors, fastuoses làmpades de vidre i metall, escultures de 

pedra falsa pintades de blanc, de grans proporcions, i englobades dins de l'estructura 

arquitectònica, etc. Aquestes obres constitueixen els seus treballs de major complexitat.  

 

Domènech i Montaner va ser, a més, autor d'importants edificis d'habitatges particulars a 

Barcelona: la Casa Roura a la Riera de Sant Domènech (1889-1890), la Casa Agustí al 

carrer Roger de Flor (1893), la Casa Thomas al carrer Mallorca (1895-1898), la Casa Fuster 

al Passeig de Gràcia (1908-1910) i la restauració del Castell de Santa Florentina en Canet 

del Mar (1907-1909). Altres feines d'interès, realitzats fora de Barcelona, són el Gran Hotel 

de Palma de Mallorca (1902-1912) i quatre cases particulars, tres d'elles situades a Reus, 

de les que parlarem més endavant: Casa Rull (1900), Casa Navàs (1901-1907) i Casa 

Gasull (1911), i una a Olot: la Casa Joaquín Solà. La seva última obra, realitzada entre 

1915 i 1920, va ser la reforma de l'actual convent Montsió , a Barcelona.  

   

A més de la seva producció arquitectònica, va publicar tractats professionals 

Il·luminació solar dels edificis (1877) i Acústica aplicada a l'arquitectura, monografies 

històriques  i artístiques, i estudis i investigacions de diversa índole, tot això combinat amb 

una incessant activitat política, que li va portar a la presidència de l' Unió Catalanista en 

1892 i diputat per Barcelona entre 1901 i 1905. Aquesta activitat li va proporcionar un 

indubtable pes específic en el plantejament de la seva arquitectura, en la recerca d'un 

estil autònom català. 

 

1.4. Cronologia biogràfica   

 

En el següent apartat es cita la biografia de Lluís Domènech i Montaner i alhora marcat 

en gris i cursiva, els fets històrics més significatius de Catalunya. 

 
· 1849: Neix el 27 de desembre a Barcelona. 
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· 1865: Barcelona i Tarragona queden comunicades per tren. Epidèmia de còlera. L'Estat 

espanyol evacua Santo Domingo i en reconeix la independència. 

 

· 1865-66: Estudis de batxillerat a l'escola Galavotti i de segon ensenyament a l'Institut 

Provincial de Barcelona. 

 

· 1867-70: Estudis a la facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona; va obtenir el 

grau de llicenciat en Exactes. 

 

· 1868: Revolució de Setembre, destitució d'Isabel II, comença el Sexenni democràtic. 

L'Estat adopta la pesseta com a unitat monetària.  

 

· 1870: Funda la "La Jove Catalunya" conjuntament amb Àngel Guimerà, Pere Aldavert i 

Martorell, Joaquim Riera i Bertran, Josep Roca i Roca, L, Francesc Matheu i Fornells, Josep 

Pella i Forgas, Ramon Picó i Campamar i Antoni Aulèstia i Pijoan. Primer partit polític 

obertament catalanista, amb matisos radicals. Propugnava la instauració de 

l’autonomia catalana.  

Nova constitució estatal. Victòria republicana a les primeres eleccions amb sufragi 

universal masculí. 

 

· 1870-73: Estudis d'arquitectura a l'Escola Superior d'Arquitectura de Madrid. Fa també 

l'examen d'ingrés a l'Escola Especial d'Enginyers de Madrid.  

El general Prim mor en un atemptat. Amadeu de Savoia, nou rei de l'Estat espanyol. 

1871:Es comença a publicar La Renaixença.  

 

· 1873: Rep el títol oficial d'arquitecte, el dia 13 de desembre. Viatja per Europa, amb el 

seu company i amic Josep Vilaseca.  

Abdicació d'Amadeu de Savoia i proclamació de la Primera República estatal. Es 

construeix a Barcelona la primera central termoelèctrica estatal. Inauguració del 

Ferrocarril de Sarrià. 

 

· 1874: Fa oposicions per obtenir la beca de "pensionat numerari" de l'Acadèmia de 

Belles Arts de Roma. La inesperada mort del seu pare fa que les abandoni. Projecte per 

al monument funerari a Anselm Clavé, en col·laboració amb Josep Vilaseca. 

Cop d'estat del general Pavía, es restaura la monarquia borbònica amb Alfons XII. 

Comença l'etapa d'expansió econòmica a Catalunya coneguda com la Febre d'Or. 

 

· 1875: Es casa amb Maria Roura i Carnestoltes. Inicia la seva funció docent a l'Escola 

d'Arquitectura, l'any de la seva creació a Barcelona. 

 

· 1876: Col·labora amb Josep Vilaseca en el primer disseny del cambril de la Mare de 

Déu de la Bonanova, Barcelona. Casa de pisos a la Ronda Universitat de Barcelona. 

S'acaba la Tercera Guerra Carlina. Nova constitució estatal.  

· 1877: Catedràtic (1877-96) de les assignatures "Aplicacions de les ciències físico-naturals 

a l'arquitectura i ventilació d'edificis", i "Coneixements, manipulació i fabricació de 

materials". Es presenta, conjuntament amb Josep Vilaseca, al concurs de la Diputació de 

Barcelona, per al "Concurso de Proyectos para la construcción de un edificio destinado 

a las Instituciones Provinciales de Instrucción Pública". 

"L'Atlàntida", de J. Verdaguer, premi als Jocs Florals. Guerra russoturca als Balcans.  

 

· 1878: Casa-torre per a Francesc Simón a Gràcia. Enllaç ferroviari amb França a 

Perpinyà.  

 

· 1879: Guanya el "Concurs de les Institucions Provincials", en col·laboració amb Vilaseca 

(el projecte no es va realitzar). 

Es funda el PSOE en la clandestinitat. La plaga de la fil·loxera comença a afectar les 

vinyes catalanes. Valentí Almirall crea el primer diari en català: El Diari Català. Primer 

tramvia de vapor a Barcelona. 
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· 1880: Projecte i construcció de l’ Editorial Montaner i Simón, Barcelona (1879-85). Casa 

per a Adela Domènech i Lluís Furguí, Barcelona. 

Fundació del Partit Liberal Fusionista de Mateo Práxedes Sagasta.  

 

Editorial Montaner i  Simón , Barcelona 

· 1881: Dibuixa la capçalera per al diari La Renaixensa. Mantenidor dels Jocs Florals. 

Primer govern de Sagasta. La Renaixença passa a ser diari. Publicació de La Vanguardia 

i L'Avenç.  

 

· 1882: Ingressa al Centre Català.  

Valentí Almirall funda el Centre Català. Comença la construcció de la Sagrada Família.  

 

· 1883: Avantprojecte d'emplaçament per a la Nova Duana de Barcelona (platja dels 

Pescadors). 

Segon Congrés Catalanista. Continua l'avanç de la fil·loxera, que arriba al Maresme i al 

Vallès.  

· 1887-88: Ingressa a la Lliga de Catalunya. Reforma la façana del taller de Jaume 

Amigó, Barcelona. Projecte i realització de l'Ateneu Catalanista a Canet de Mar. És 

nomenat acadèmic numerari per la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de 

Barcelona. És nomenat arquitecte-director de la secció cinquena per a la direcció de les 

obres de l'Exposició Universal de Barcelona (30 de juny de 1887).  

 

Ateneu Catalanista, Canet de Mar 

Treballs per a l'Exposició Universal (Projecte i realització del Cafè-Restaurant, Hotel 

Internacional (desaparegut). Reforma de la Casa de la Ciutat. Diploma i medalla d'or 

pels serveis realitzats com a director de les obres. Diploma i medalla d'or pels treballs 

d'arquitectura, concedits pel Jurat Internacional.  

.  

Hotel Internacional, Vista de l’època 
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La fil·loxera arriba al Penedès. Comença la construcció de la façana de la catedral de 

Barcelona.    

· 1988: Fundació de la Unió General de Treballadors (UGT). Exposició Internacional de 

Barcelona.   

· 1888-89: President de la Lliga de Catalunya. 

· 1889: Presideix l'acte d'homenatge a Joaquim Rubió i Ors. Palau Montaner, a 

Barcelona. Casa Roura, a Canet de Mar. Reforma de la Casa de Dolors Rabassa, 

Barcelona. Traçat de la via transversal de Barcelona. Treballs a Comillas, Santander: 

projecte de reforma del cementiri de Comillas; reforma del Seminari Pontifici; làpida 

sepulcral del primer marquès de Comillas. Monument a Antonio López. Creu per al 

panteó de la família Piélago, al cementiri de Comillas. "Fuente de los tres caños", al 

centre de la vila.  

L'anarquisme comença l'acció directa a Catalunya. Fundació de la Unió Catalanista. 

Construcció de la Torre Eiffel. 

 

Casa Roura, Canet de Mar 

· 1890: Edifici per a Maria Montaner, Barcelona.      

Per primera vegada, vagues i manifestacions del Primer de Maig a Barcelona. Sufragi 

universal masculí a l'Estat. La fil·loxera arriba al Camp de Tarragona. Primera exposició 

dels pintors modernistes catalans Santiago Rusiñol i Ramon Casas.  

 

· 1891: És nomenat membre de la Junta Tècnica Municipal de Museus de Belles arts, 

Indústries Artístiques i Reproduccions, de Barcelona. És nomenat vocal del jurat del Premi 

Martorell de 1892.  

Fundació de la Unió Catalanista. Aranzel proteccionista a l'Estat. Fundació de l'Orfeó 

Català.  

 

· 1892: President de la Unió Catalanista (Bases de Manresa). Projecte d'un estudi per a 

Jaume Capmany, a Barcelona.  

Aprovació de les Bases de Manresa. Aixecament anarquista a Jerez.. Santiago Rusiñol 

organitza a Sitges la Primera Festa Modernista. 

· 1893: Reforma de la Casa de Matilde Sellarés, Barcelona. Casa Agustí, Badalona. 

Atemptats anarquistes contra el general Martínez Campos i al Gran Teatre del Liceu.  

· 1894: Projecte per al monument a Jaume el Dissortat, a Balaguer (no realitzat). 

Sis anarquistes executats a Montjuïc. Prat de la Riba i Pere Muntanyola publiquen 

"Compendi de la doctrina catalanista".  

 

· 1895: President dels Jocs Florals de Barcelona. Projecte i realització de la Casa-taller de 

tipografia Josep Thomas.  

Discurs presidencial de Guimerà a l'Ateneu, en català. Acabament de la línia del 

ferrocarril Perpinyà-Vilafranca de Conflent.  

 

· 1897: Projecta i realitza l'Institut Pere Mata, a Reus (acabat l'any 1919). Substitueix el 

titular i director de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona Elies Rogent i Amat.  

Assassinat de Cánovas del Castillo. Inauguració de la cerveseria Els Quatre Gats.  

S'estrena "Terra Baixa", d'Àngel Guimerà. Fructuós Gelabert realitza la primera filmació 

catalana, "Baralla en un cafè". 

 

· 1898: Primera presidència de l'Ateneu Barcelonès, curs 1898-99. Forma part de la 

"Comissió dels 5 Presidents" en el missatge a la Reina Regent.  

Guerra de l'Estat espanyol amb els EUA i pèrdua de les darreres colònies 

transoceàniques (Cuba, Puerto Rico i Filipines).  
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· 1899: Ingressa al Centre Nacional Català. Dibuixa la capçalera de La Veu de 

Catalunya. Projecta la làpida sepulcral de la família Valls i Vicens, cementiri de Montjuïc, 

Barcelona.  

Govern conservador de Francisco Silvela i el general Polavieja. Primeres emissions de 

Ràdio Barcelona. Fundació del Futbol Club Barcelona.  

 

· 1900: És nomenat director de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. És membre 

fundador de La Il·lustració Llevantina. Ampliació de la Casa de Bartomeu Nogueras, 

Poble Sec, Barcelona. Projecte i realització de la Casa Rull de Reus.  

Llei de protecció de la dona i els menors treballadors a l'Estat. Es comença a publicar el 

setmanari afiliat a la Unió Catalanista "Joventut". Fundació del Reial Club Esportiu 

Espanyol. S'organitza a Els Quatre Gats la primera exposició individual de Picasso.   

· 1901: Ingressa a la Lliga Regionalista. Diputat a Corts per Barcelona: candidatura dels 

"Quatre Presidents". Acadèmic de la Reial Acadèmia Provincial de Belles Arts de Sant 

Jordi, de Barcelona. Projecte i realització de la Casa Navàs de Reus. Projecte de 

l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona. (1a fase de construcció: 1902-1912). 

Premi de l'Ajuntament com a millor edifici de l'any.  

Fundació de la Lliga Regionalista. El catalanisme triomfa a les urnes. La vaga de tramvies 

de Barcelona es converteix en una vaga general.. 

 

Hospital de Santa Creu i Sant Pau 

· 1902: Casa Lamadrid, a Barcelona. Reforma i decoració de la Fonda Espanya de 

Barcelona, premi de l'Ajuntament com a millor treball de decoració de l'any. Gran Hotel 

de Palma de Mallorca. Reforma de la Casa de l'Ardiaca per convertir-la en seu del 

Col·legi d'Advocats de Barcelona. Dictamen sobre l'estabilitat i reforç dels pilars de la 

cúpula central del temple de la Mare de Déu del Pilar, conjuntament amb August Font i 

Carreras.  

Comença el regnat d'Alfons XIII. Reconeixement del dret de vaga. Mor mossèn Jacint 

Verdaguer. Vaga general a Barcelona per reivindicar la jornada de vuit hores. 

· 1903: Monument al Dr. Robert, de Barcelona. Casa Lleó Morera. Premi al millor edifici de 

l'any. Participació en el Primer Congrés Universitari Català. Reelegit diputat a Corts per 

Barcelona. És nomenat acadèmic corresponent de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando de Madrid. Reelegit president de l'Ateneu Barcelonès el curs 1903-04, i fins 

al 1914.  

Govern de Maura. Domènec Martí i Julià és nomenat president de la Unió Catalanista. 

Tercera Festa Modernista. 

 

Casa Lleó Morera, Barcelona 

· 1904: Dibuixa la capçalera d'El Poble Català. Se separa de la Lliga Regionalista. 

Vicepresident i membre del Comitè Permanent del VI Congrés Internacional 

d'Arquitectes a Madrid.  

Aparició del catalanisme republicà. Atemptat contra Maura. Llei del descans dominical. 
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· 1905: Reforma de l'antic Palau de Sabassona, per a la nova seu de l'Ateneu Barcelonès. 

Projecte de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Santander. Palau de la Música 

Catalana, a Barcelona. Premi al millor edifici de l'any.  

Inauguració de la línia Sarrià-Barcelona, primera línia electrificada de l'Estat.  

 

Palau de la Música, Barcelona 

 

· 1906: Panteó de Jaume I, a la catedral de Tarragona. Panteó dels infants i reis d'Aragó 

(no realitzat).  

Neix la coalició Solidaritat Catalana. Enric Prat de la Riba publica "La nacionalitat 

catalana". Fundació del Centre Català Republicà. Entra en vigor l'aranzel proteccionista. 

Neix el noucentisme amb les obres d'Eugeni d'Ors, Miquel Costa i Llobera i Josep Carner. 

Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana.  

 

· 1907: Restauració del Castell de Santa Florentina, a Canet de Mar. Reforma de 

Barcelona. Zona I: Via Laietana.  

Victòria de Solidaritat Catalana. Prat de la Riba és elegit president de la Diputació de 

Barcelona. Es funda l'Institut d'Estudis Catalans. Santiago Rusiñol escriu "L'auca del senyor 

Esteve". Picasso pinta "Les senyoretes d'Avinyó". 

· 1908: Casa Fuster, a Barcelona. Reforma dels Salons de la Cambra Oficial de Comerç i 

Indústria de Barcelona.  

Derrota electoral de Solidaritat Catalana.   

 

Casa Fuster, Barcelona 

 

· 1909: Disseny de la copa que la Jove Catalunya va oferir a Àngel Guimerà en el seu 

homenatge.  

Setmana Tràgica, vaga general i insurrecció popular en contra de la guerra del Marroc. 

Repressió militar. Dimissió de Maura .  

 

· 1911: Casa Gasull, a Reus.  

Aprovació de les bases de la Mancomunitat de Catalunya. Creació de la Biblioteca de 

Catalunya. 

  

· 1913: Monument de Joan Maragall, Parc de la Ciutadella de Barcelona. Reforma de la 

Casa de Joaquim Solà, a Olot. Bodega Cooperativa, a l'Espluga de Francolí.  

Aprovació del projecte de la Mancomunitat. Intent d'assassinat d'Alfons XIII. Pompeu 

Fabra estableix les normes ortogràfiques de la llengua catalana. Segona Guerra 

Balcànica. 
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· 1915: Mas Casanovas, a Esplugues de Llobregat (acaba el projecte iniciat per Antoni 

M. Gallissà).  

Creació de la xarxa de biblioteques populars de Catalunya. 

· 1920: Cessa per jubilació com a director i catedràtic en actiu de l'Escola d'Arquitectura 

de Barcelona. És nomenat director honorari amb veu i vot al claustre. 

El diputat republicà Francesc Layret és assassinat a Barcelona. Eugeni d'Ors deixa la 

direcció d'Instrucció Pública per tensions en la direcció cultural de la Mancomunitat.  

· 1921: Ingressa com a acadèmic a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 

Cambó és nomenat ministre d'Hisenda. El cap de govern Eduardo Dato és assassinat per 

activistes catalans.   

· 1923: Mor a Barcelona, el 27 de desembre.  

Dictadura de Primo de Rivera. Es prohibeix el català a les escoles. Després de la Gran 

Guerra, es reconstitueix la Segona Internacional.  
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2.  Reus i el modernisme  
 

2.1. El Modernisme 

 

El modernisme és un moviment europeu que es manifesta a Catalunya, i fa que sigui un 

dels moments més importants, en 

l’aspecte arquitectònic. Juntament 

amb el romànic i el gòtic 

constitueixen el tresor artístic del país. 

Aproximadament, el modernisme 

s’iniciaria amb l’exposició Universal 

de Barcelona del 1888, i finalitzaria 

amb la mort de Gaudí el 1926. 

 

Vidriera de la Casa Navàs.              

Aquest gran manifest del modernisme a Catalunya, s’explica, en part, per les 

circumstàncies, socials i polítiques per les quals va passar Catalunya. Era l´únic país 

peninsular que havia continuat la revolució industrial a ritme europeu. Gràcies això, 

havia adquirit una personalitat econòmica i cultural pròpia. La Renaixença amb la seva 

doble motivació, espiritual i econòmica, va iniciar tota la restauració del país: va fixar i 

actualitzar la llengua, les fundacions acadèmiques, la Universitat, la investigació 

científica, l’ensenyament els museus, la direcció econòmica, i naturalment una expressió 

artística pròpia que fos autòctona. 

L’arquitectura modernista a Catalunya significa, la modernització de les tècniques de 

construcció ( utilització de materials prefabricats, ús del ferro en estructures, entre 

d’altres) juntament amb tècniques tradicionals com l’ús de la fabrica de maó, vist. 

És una arquitectura que destaca per la seva gran ornamentació, i la cura de tots els 

detalls tant en interior com en l’exterior. Destaca el mobiliari, la marqueteria, les vidrieres, 

els mosaics, la forja, etc...  

En resum, en l’estil modernista, diríem que predomina la corba sobre la recta, l’ asimetria, 

ús de motius vegetals i naturals per ornamentació.  

Fins aquí, he parlat només del modernisme com a arquitectura, però l'estil modernista 

tingué una complicitat amb els àmbits del teatre, la música i la literatura. S'estengué, 

impregnà el gust d'un ampli ventall social i es convertí en un estil popular i molt arrelat. 

Es coneix a d’altres països com a Art Nouveau (França i Bèlgica), Modern Style 

(Anglaterra), Tiffany (EUA), Jugendstil (Alemanya), Sezessionstil (Àustria) o Stile Liberty 

(Itàlia). En cada país té unes connotacions diferents, encara que tenen certa relació i 

se’ls reconeix com a part del corrent. 

 

2.2. Reus, segona ciutat de Catalunya 

 

Al voltant del 1900, Reus era després de Barcelona, la ciutat més important  de 

Catalunya, una ciutat industrial i comercial, on hi eren presents molts oficis preindustrials i 

en què l’agricultura  i la indústria tèxtil eren els principals motors de dinamització 

econòmica. 

Aquest fet explica, que sigui una de les ciutats amb més valor arquitectònic modernista.  

Tot i que Gaudí és el màxim representant del modernisme, i a la vegada nasqués a Reus 

o Riudoms ( motiu de discussió a la zona), no en tenim cap representació arquitectònica 

a Reus. 

La figura més important de l’arquitectura de Reus és  Lluís Domènech i Montaner per les 

seves obres i pel mestratge, que va fer que es seguissin les seves línies, posteriorment al 

inici de les seves obres. 

A Reus però durant el 1900, no hi havia una bona època constructiva. Es patien les 

conseqüències de la fil·loxera, que va arrasar amb el conreu de les vinyes i també les 

provocades per la sobreproducció de les indústries tèxtils. Però algunes famílies amb alt 

nivell econòmic, importants comerciants industrials,... promouen les primeres obres 

arquitectòniques modernistes en el moment àlgid del modernisme. 

A mesura que entrem al segle XX, la situació econòmica millora a la ciutat, gràcies a la 

segona Guerra Mundial, que ofereix nous mercats i fa remuntar el comerç. Alhora, els 
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conreus ja estan recuperats i tot plegat fa que es noti un augment de la construcció. La 

majoria projectades per Pere Caselles, deixeble de Domènech i Montaner. 

De Pere Caselles, en destaca les obres: La Casa Miró (1904), Casa Abelló (1904), Institut 

Enològic (1910), i l’escola Prat de la Riba (1915). 

 

2.3. Domènech i Montaner a Reus 

 

 

    Institut Pere Mata, Josep Maria Alegre 2010 

Tot gràcies a l’amistat que tenia amb Font de Rubinat, va tenir el primer encàrrec a Reus: 

l’Institut Pere Mata (1897-1919). La obra més gran del arquitecte a Reus. Durant l’obra, es 

va crear un equip d’artesans que va ser clau per la difusió del modernisme a les obres de 

menor volum per tota la ciutat. Pere Caselles, arquitecte municipal, va ser principal 

col·laborador. 

La Casa Rull es l’obra a Reus, posterior a l’Institut Pere Mata, de la que en parlaré en el 

capítol següent.  

Cal que faci esment, de la principal obra de Domènech i Montaner a Reus, la casa 

Navàs. S’inicia al 1901. Una casa particular molt especial i una obra mestra de 

l’arquitectura modernista.  

És un habitatge ideat per la nova burgesia, un pis còmode, i luxós i ple de ornamentació, 

una planta baixa funcional per a l’ofici de la família, venta de teixits. En el segon pis, les 

habitacions i serveis dels treballadors.  

Les comoditats i riquesa d’espai també es conserven en la zona de servei de segona 

planta. 

 

Casa Navàs,  Josep Maria Alegre 2010 

Posteriorment, va realitzar amb el seu fill Domènech i Roura: la habitatge i negoci per 

Fèlix Gasull, fàbrica de oli Casa Gasull (1911), mitgera de la Casa Rull, la Biblioteca Font 

de Rubinat, les reformes de la casa Llopis, i el desaparegut cinema Kursaal.  

 

  
 Foto: Cinema Kursaal      Autor: Desconegut 
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Li va quedar algun projecte per construir, el Teatre Circ. 

 

 

    Plànol del Projecte del Teatre Circ. 

 

     Plànol de platea del Teatre Circ. 

 

2.4. Modernisme de Reus 

 

En aquí, veureu les cases modernistes de Reus.   

Les construccions de Caselles, un dels deixebles de Domènech, i un dels que han 

aportat més edificis modernistes. També en trobarem de Joan Rubió i Bellver, deixeble i 

col·laborador de Gaudí, i a Josep Azemar.  Alhora també, les primeres construccions del 

fill de Domènech i Montaner, Pere Domènech i Roura. 

Per ordre de construcció, trobem:  

Període premodernista. 

Casa TARRATS 

1892.  Pere Caselles 

C/ Sant Joan, 11 

 

 

  

Escorxador 

1893.  Francesc Borràs i Soler - Pere Caselles 

C/ Del escorxador, 1 

 

 

 

 



 

 

23HISTORIA I AIXECAMENT GRÀFIC DE LA CASA RULL DE REUS           ‐         Reus i el modernisme

Casa HOMEDEDÉU 

1893.  Pere Caselles 

Raval Robuster 

 

Casa LLORENÇ 

1894.  Pere Caselles 

C/ Monterols, 17 

  

 

Casa SARDÀ 

1896.  Pere Caselles 

Av. Prat de la Riba, 41 

   

 

Període modernista: 

 

Institut Pere Mata 

1898-1912. Lluís Domènech i Montaner 

Ctra. De L’Institut Pere Mata , 1 

 

  

  

Casa Rull  

1900. Lluís Domènech i Montaner 

C/ Sant Joan 27 
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Casa PUNYED   

1900.  Pere Caselles 

C/ Llovera, 47-49 

  

Casa QUEROL  

1901.  Pere Caselles 

C/ Llovera, 17 

  

 

 

  

Casa BARTOLÍ   

1903.  Josep Subietas 

C/ Llovera, 12 

  

Casa LAGUNA   

1903.  Pere Caselles i Tarrats 

C/ Monterols, 15 
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Casa MUNNÉ  

1904.  Pere Caselles 

Raval Martí Folguera, 2 

 

Casa ANGUERA   

1905.  Pere Caselles 

Raval Robuster 

  

 

 

Casa Codina  

1905. Josep Azemar 

C/ Monterols, 30 

 

 

 

Casa Navàs  

1905. Lluís Domènech i Montaner 

Plaça del Mercadal , 5 
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Estació ENOLÒGICA   

1906.  Pere Caselles 

Passeig Sunyer 4-6 

 

Casa IGLESIAS   

1908.  Pere Caselles 

C/ Jesús, 3-5-7 

  

Casa Dr. Sabater 

1908.  Pere Caselles 

Raval Santa Anna, 16 

  

Casa SAGARRA  

1908.  Pere Caselles 

C/ Sant Joan, 12 

  

Casa Tomàs Jordi  

1909.  Pere Caselles 

C/ Llovera, 17 
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Casa PINYOL  

1910.  Pere Caselles 

Plaça Mercadal, 17 

   

Casa GRAU   

1910.  Pere Caselles 

C/ Sant Joan, 32 

   

Inici del Noucentisme: 

Casa GASULL 

1911. Lluís Domènech i Montaner. Pere Domènech i Roura 

C/ Sant Joan, 29 

  

Escola Prat de la Riba  

1911.  Pere Caselles 

C/ Prat de la Riba, 36 

  

 

 



 

 

28HISTORIA I AIXECAMENT GRÀFIC DE LA CASA RULL DE REUS           ‐         Reus i el modernisme

Xalet SERRA   

1912.  Joan Rubió i Bellver 

Carretera de Castellvell, s/n 

      

 

Casa RAMÓN VENDRELL  

1912.  Pere Caselles 

C/ Ample,  

            

 

Casa FORNÉS   

1914.  Pere Caselles 

Raval Santa Anna, 19 

         

Casa SERRA   

1924.  Joan Rubió i Bellver 

Raval Santa Anna, 23 
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Casa MARCÓ   

1926.  Pere Domènech i Montaner 

Raval Santa Anna, 

       

Dispensari anti-tuberculós   

1926.  Joan Rubió i Bellver  

C/ Sant Joan, 38 
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3.  Casa Rull. Història 
 

 

Casa Rull, 1905. 

 

3.1. Ubicació 

 

Casa Rull és un dels vint-i-quatre edificis modernistes que es poden trobar a Reus. 

Aquesta, va ser construïda l'any 1900 per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner. El solar 

es troba concretament el carrer sant Joan número 27( c/gaudí 27, durant la república, 

que es va canviar amb la dictadura de Franco), Situat davant del antic hospital Sant 

Joan. 

La Casa Rull, és declarada per la Generalitat de Catalunya el 16 de novembre del 2004, 

com a bé d’interès cultural, en categoria de monument històric, i en delimita un entorn 

de protecció. 

 

 

3.2. Propietaris 

 

Pere Rull  i Trilla, va encarregar a Lluís Domènech i Montaner una casa residencial. Pere 

Rull, era un notari molt conegut i prestigiós de l’època, i alhora es coneixien amb Lluís 

Domènech i Montaner, per  qüestions polítiques. El fet de ser fundador de l’Associació 

Catalanista de Reus, i haver estat directiu, va fer que coincidissin i es coneguessin durant  

una assemblea Catalanista que es va celebrar a Reus, el 1893. 

Durant la construcció de l’Institut Pere Mata, Pere Rull, que s’inicia al 1897, Pere Rull, era 

soci fundador de l’Institut, i aquest fet segurament va fer que tingués una relació estreta 

amb l’arquitecte, i a la vegada pogués contemplar la seva obra.   

A partir de llavors, deuria sorgir la idea del projecte del seu habitatge.  

Curiosament, l’ajuntament subhasta uns solars sense edificar davant de l’hospital, i va 

adquirir dues parcel·les. Adjudicat al 1 de juny del 1900, l’arquitecte va signar el projecte 

el 9, i el 15 es va demanar la llicència d’obres, que era concedida el 4 de juliol. 

Un cop construïda, Pere Rull i la seva dona es varen traslladar a la casa. Anys després, 

amb la construcció de la Casa Gasull, va fer que les parets més elevades d’aquesta, el 

pati de la casa no hi entrés tant el sol, cosa que va fer que el tema arribés als jutjats. Ja 

que els nivells d’alçada permesos havien pujat molt, i a Pere Rull creia que el 

perjudicava. Tot i  presentar denúncia, aquesta van ser denegades el 1916. 

Va morir al 1921, i va deixar la Casa a la ciutat amb l’obligació de bastir-hi un museu. 

 

3.3. Museu Prim-Rull 

 

La voluntat de Pere Rull, era que la Casa es destinés a Museu, però no va ser fins el 23 de 

març del 1933, quan l’ajuntament va aprovar la seva creació, a partir d’una proposta 

del conseller de Cultura, Francesc Abelló.  

Fins llavors, l’ajuntament, l’havia destinat a sala d’exposicions i biblioteca, però d`acord 

amb les disposicions testamentàries del notari, al 1933, passà a ser el Museu Municipal 

Prim-Rull. 
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La intenció original de l’ajuntament era crear un museu amb el fons de la col·lecció 

prehistòrica – de propietat particular- de Salvador Vilaseca Anguera, exposada amb 

molt d’èxit al Centre de Lectura l’any 1932. 

També, es va pensar en  

Però, al 1933, quan Vilaseca va ser designat director honorari del Museu Municipal, es va 

pensar en un museu de caràcter general, bàsicament d’història local. El conservador 

Pere Rius ( interí i després oficial) del nou Museu, va iniciar una recerca i captació de 

materials dispersos d’interès local i comarcal, a partir dels que ja formaven part del 

patrimoni municipal. 

Així doncs, amb la inauguració, del 14 d’abril de 1934 es va crear una col·lecció amb 

materials estrictament del terme reusenc,  dels quals hi havia pocs materials 

arqueològics.  Les perspectives eren , ampliar la col·lecció amb noves aportacions, els 

fons dedicats a Joan Prim, el Pintor Marià Fortuny o l’Arquitecte Antoni Gaudí. 

El 1936, es trobava en ple procés de consolidació quan es va iniciar la primera revolta, 

que provocà l’inici de la guerra. 

 

Foto de Planta Primera. 1940  Font I.M.M.R. 

Durant la Guerra Civil (1936-1939), el museu es va convertir en un dels centres oficials de 

salvaguarda patrimonial coordinat per la generalitat. Però a causa del gran augment 

d’ingressos,  es va traslladar el museu a la Casa Gai, que tenia més capacitat. Però poc 

després aquesta seu va ser greument afectada per bombardejos (1938). 

I al 1939, la Casa Rull va tornar a ser Museu, que durant aquest curt període, havien 

utilitzat com a llar d’infants. La nova junta, va organitzar una gran exposició 

propagandística amb objectes.  

La falta d’espai es va fer evident, i aviat va ser necessari buscar una seu més amplia.  

Al 1954, es construïa un gran edifici a la plaça llibertat que, en la planta baixa es podria 

ubicar les noves sales del Museu Municipal. 

3.4. Altres Usos: Arxiu, escola, IMAC. 

 

I finalment, al 1961, la Casa Rull, va deixar de ser el Museu Municipal, per passar a ser el 

Arxiu històric de la ciutat.  

En la planta primera, era tot l’arxiu, i incomprensiblement, estava tancat l’accés al 

públic. En la planta Baixa s’instal·là una col·lecció d’art modern. 

A partir del 1975, es va obrir l’accés a consulta pública del arxiu. Aquest es va traslladar 

a la plaça del castell al 1987. 

L’any següent fa fer funció d’escola. I finalment al 1989  fins actualment, es seu de 
l’IMAC ( Institut Municipal de Activitats Culturals).
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4. Casa Rull. Arts aplicades 
 

Durant el període del Modernisme, hi va haver un especial interès perquè tots els 

elements que conformaven un espai habitable creessin un conjunt harmònic. Per aquest 

motiu, no es pot comprendre l’arquitectura d’aquesta període sense la participació de 

les arts aplicades. 

Aquesta idea es fa del tot evident en les obres de Lluís Domènech i Montaner, en què 

cada un dels detalls, treballats per diferents artesans, industrials, i artistes, responen a un 

projecte global. 

Per tant, és necessari fer un petit apartat amb els principals materials dels modernisme 

que han sigut utilitzats a la casa. 

 

4.1. Mosaics hidràulics 

 

Un dels elements que visqué un canvi qualitatiu molt 

important, durant el modernisme, i que va esdevenir un 

dels factors determinants per la creació d’ambients 

interiors, va ser el paviment, especialment desenvolupat 

per mosaics hidràulics.  

 

Tradicionalment, fins llavors, s’havia pavimentat els espais 

interiors, usant diferents tipus de pedra natural, les peces 

de fang cuit i en menor mesura al nostre país, la fusta. 

En el període anterior al modernisme, varen estar de moda 

els mosaics Nolla, coneguts així pel nom del fabricant, 

Miguel Nolla. Aquests, eren de dimensions petites de gres 

ceràmic de diferents colors, i es realitzaven riques 

composicions geomètriques. 

Però aquest tipus de recobriments, malgrat la seva 

resistència al desgast, presentava diferents inconvenients, 

com per exemple, el procés de col·locació  

era molt lent i costós, i un problema important d’adherència que feia que amb el pas 

del temps les peces es desprenien. 

Així doncs, a meitats de segle XIX, aparegué aquest nou tipus de paviment en els 

productors ceràmics. Que ràpidament s’imposà sobre el Nolla.  

La tècnica de fabricació de les peces de paviment hidràulic era un procediment semi-

industrial però amb un component de treball artesà encara molt important. La matèria 

prima principal era el ciment natural blanc que havia de ser de la màxima qualitat, 

barrejat amb pigments sintètics, amb què es produïen peces de diferents mides, sent les 

mes usuals de 15x15cm. En el cas de la Casa Rull són de 11x11cm. 

 

Per la fabricació de les peces es necessitava un motlle en el qual s’encaixava una trepa 

metàl·lica que reproduïa el disseny decoratiu de la peca a fabricar. L’operari havia 

d’omplir cada un dels compartiments de la trepa amb les diverses pastes dels ciments 

acolorits (una barreja de ciment blanc, pigment àrids i aigua), de manera que es 

formava la que seria la part visible del mosaic; una vegada completat aquest pas, es 

retirava la trepa. A sobre d’aquesta, espargia una barreja de pols de ciment sec barrejat 

amb una part de sorra silícica. Per acabar s’aplicava una tercera capa, coneguda amb 

el nom de gros, formada per una barreja humida de sorra i ciment que donava lloc al 

cos revers de la rajola, amb acabat rugós per facilitar-ne l’adherència. A continuació, es 

procedia al premsat. Posteriorment,  es deixava reposar unes hores per el fraguat del 

ciment, i per acabar  es posava a assecar durant aproximadament un any. 
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Trobem un dels Mosaics hidràulic de la Casa Rull (el del centre de la fotografia), en el 

catàleg de l’empresa de fabricació Escofet Tejera.  

 

4.2. Ceràmica 

 

En tenim una mostra de ceràmica, 

en la façana lateral. En les 

finestres ornamentals, revestides 

amb rajola ceràmica. Fan una 

funció decorativa i alhora 

transmeten un missatge escrit 

sobre el propietari de la casa. Són 

corones dibuixades en una 

disposició reticular amb una 

seqüència de sanefes. 

4.3. La pedra 

 

La utilització de la pedra, s’utilitza en la casa Rull de manera ornamental.  

 

Els ornaments de pedra, els trobem en les façanes del edifici. Capitells de les columnes, 

els voltants de finestres i portes, sòcol de façana i donant relleu a figures i escuts. 

 

La barana del balcó de la façana principal és de pedra amb motius florals; motius que 

es repeteixen en la planta del terrat. 

Totes les finestres estan ben emmarcades amb pedra. 

Trobem també, l’escut de la façana lateral representant símbols de justícia: la balança 

equilibrada, l’espasa.  

En pedra en destaca les inicials del propietari PR i la ploma, com a símbol de la seva 

professió.  

 

4.4. El ferro forjat 

 

La Forja també és una de les arts aplicades en el modernisme. L’ús de les noves 

tecnologies, es comença a utilitzar per a la fabricació d’ elements estructurals com són 

les biguetes (element constructiu utilitzat en la casa).  

 

A la vegada, s’aprecia l’aplicació del ferro forjat de manera ornamental donant lloc a 

una barana de la balconada, la que dona al jardí de la casa. El ferro forjat, no és un 

obstacle per a la realització de ornaments florals que transmetin un ritme lleuger i fràgil 

com el del moviment de la tija i la flor. 

 

4.5. Anàlisi de la ornamentació 

 

El Modernisme va trobar en l'arquitectura la seva representació artística més completa. 

Els arquitectes entenen els edificis com una obra d'art total i valoren per igual estètica i 

funcionalitat. 

Per aquest motiu, les arts aplicades o decoratives recuperen la importància que havien 

perdut a causa de la industrialització i afegeixen així ornamentació a l'estructura 

arquitectònica. 
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Tenint en compte que durant aquest època, les famílies burgeses, posaven de manifest 

la seva riquesa i la seva distinció. En el casa de la casa Rull, trobem també símbols que 

ens porten a pensar en Pere Rull. 

Destaquem doncs, el detall de la façana principal, que es repeteix a la façana lateral, 

en les finestres centrals de segona planta, les inicials del propietari amb una ploma en 

senyal de la seva professió. 

 

 

Trobem detalls com els lleons, trobats en altres edificacions de Domènech i Montaner, 

com en l’institut Pere Mata. Els lleons són símbols de poder. El lleó es el rei de la terra i les 

àligues del cel. 

 

Remarcant l’ofici, trobem també la ploma,  la balança que indica justícia, situada en la 

façana lateral; les corones, que les trobem en un mosaic de ceràmica en la façana 

lateral, finestres falses ornamentals de segona planta. 

I sense poder faltar els elements florals en les dues balconades. Una realitzada en forja i 

l’altra en pedra. 
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5. Casa Rull. Anàlisi arquitectònic 

5.1. Descripció 

 

         1900. Casa Rull  

El solar amb forma trapezi rectangle, té superfície de 797,66 m². I la superfície ocupada 

per la casa és de 155,33 m². 

L’edifici presenta planta soterrani, planta baixa elevada de la rasant del carrer amb tres 

esglaons al rebedor d’entrada, planta primera, planta segona i planta terrat. 

 

El desnivell de la parcel·la es salva amb els tres esglaons del rebedor d’entrada. Així, 

quan surts per la façana posterior està a la mateixa cota que el jardí. 

Una de les parets de tancament és mitgera amb la Casa Gasull, aquesta es va construir 

posteriorment a la casa Rull. Disposa d’una escala centrada en la edificació de la casa. 

Les façanes, una al carrer principal i dues al jardí de la pròpia casa, tenen elements 

decoratius naturalistes i propis de l’arquitectura de Domènech i Montaner, i del estil 

modernista de l’època. A la vegada, també trobem símbols al·legòrics a la professió del 

propietari, que era un reconegut notari. 

La façana principal és de maó vist, exceptuant la planta baixa amb recobriment de 

pedra i sòcol de pedra. Aquest mateix revestiment té continuïtat en el mur de 

tancament de la parcel·la que dona al carrer sant Joan. Així en planta baixa, està 

uniformement recobert de pedra natural, i sòcol de pedra. 

Trobem la pedra per tora la ornamentació de la façana, i alhora, és utilitzada també per  

les motllures  d’emmarcament de les finestres i portes. 

La façana principal observo que trenca la simetria, el balcó de pedra amb motius florals 

en els balustres de la barana d’aquest. Aquest balcó arriba a la façana lateral .  

Dels elements que més criden l'atenció en la façana principal, i que alhora es repeteixen 

en la façana lateral, a banda de la valuosa columna de pedra, són els marcs de pedra 

de les finestres de segona planta. Aquestes tenen una certa inspiració gòtica. A més, 

dels merlets que coronen la construcció doten la casa d'un luxe excepcional. 

 

5.2. Fonaments  

 

Dels fonaments, evidentment no són visibles, però dedueixo que per l’època, deu ser un 

eixamplament de la paret de fàbrica de maó, format per roca o maó, o els dos 

materials formant una unitat resistent.  

 

5.3. Estructura  

 

La estructura del edifici està realitzada mitjançant murs de càrrega de fàbrica de maó 

vist, de 30cm. La disposició dels maons, en aparell diatònic. 

 

 
Aparell diatònic 

 

El forjat és unidireccional, format per biguetes metàl·liques, amb revoltons ceràmics. Les 

bigues mai sobrepassen els sis metres de llum, i aquestes recolzen sobre els murs de 
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càrrega de 30cm. S’alterna el sentit de càrregues per tal que les parets no siguin tant 

gruixudes. 

 

 
 

Distribució de càrregues. 

 

L’escala està construïda a partir de voltes ceràmiques, que van repartint el pes a cada 

tram. 

 

Per algunes de les obertures de finestres, utilitza arcs de maó, que fa que reparteixi les 

càrregues verticals a banda i banda; és a dir, fent funció de llinda. 

Els tancaments i divisions interiors són de fàbrica de maó.  

 

De tipus de coberta en trobem: la coberta plana, coberta inclinada a dues aigües, 

claraboia de la caixa d’escales, i coberta inclinada tradicional de teula aràbiga. 

 

5.4. Rehabilitacions 

 

En el 1989, Joan Figuerola, va realitzar la rehabilitació del interior de la casa Rull, 

adequant-la per a seu del IMAC. Les principals actuacions van ser les de: 

 

 

Reus,1905 

 

• Neteja, tractament i en alguns casos substitució de fusteria afectada per termites.  

• Substitució de paviments existents malmesos per paviment pedra natura polida. 

Només es van poder conservar els mosaics de la primera planta. La resta es va 

substituir. A més en la primera planta, l’emmarcat perimetral estava tan degradat 

que també es va substituir per peces de marbre. 

• Reparació de la coberta, tant la de teula àrab, com el terrat.  

• Arrambador de marbre, en planta baixa. En la primera planta algunes estances 

arrambador de marbre i en altres, arrambador d’estuc al foc rematat amb peça 

de marbre. En la segona, tot el perímetre de les estances en estuc al foc rematat 

amb peça de marbre. La casa tenia restes de estuc al foc, però estaven molt 

malmeses i no se’n va poder conservar cap. 

• Realització de un envà que divideix l’entrada en hall i consergeria, i en la 

mateixa situació però en la planta primera, es realitza el mateix envà.  

• Estructuralment, pel canvi d’ús del edifici, es reforçaren els forjats de la crugia 

posterior, amb dos perfils metàl·lics, en el forjat sostre de planta Baixa, i el forjat 

sostre de planta Primera. Aquests dos perfils IPN recolzen en dues parets de 

tancament de 30cm. 

• S’adequa l’ instal·lació elèctrica i per no malmetre els forjats ni paraments, es 

dissenya un caixetí , fent de cornisa, a les estàncies per tal de passar tota la 
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instal·lació. Alhora l’enllumenat està recolzat en aquest caixetí perimetral deixant 

els sostres en les condicions inicials. 

• Nova instal·lació de xarxa d’aigua i evacuació d’aigües negres.  

• Instal·lació d’un sistema de climatització del edifici. 

• Els sostres es van pintar amb motius i colors propis de l’època de construcció de 

l’edifici, seguint les formes diverses dels cassetons (trobem aquests cassetons 

també en el Institut Pere Mata, aquests pintats). 

• En la planta segona, es realitza un cel ras i una instal·lació elèctrica en aquest, 

primer amb florescents, i posteriorment es van canviar per enllumenat de baix 

consum. 

• En la façana lateral com es pot veure a la fotografia, en la segona planta les 6 

finestres eren ornamentals. Durant la rehabilitació, se’n obriren dues per tal de 

tenir més lluminositat en l’espai. 

• Col·locació d’un nou sistema de seguretat i prevenció i extinció d’incendis, tal i 

com preveu la normativa. 

 

Al 1991, es va realitzar una segona rehabilitació, però aquesta, de façanes. Aquesta va 

ser encarregada a Mas Carandell, una escola taller de la ciutat. 

 

 

5.5. Estat Actual 

 

Mitjançant una acurada inspecció visual de tots els punts de la casa, faig un recull de les 

lesions que he trobat en l’edifici. 

L’edifici es troba en un bon estat de conservació i manteniment, gràcies a les 

restauracions realitzades. Encara que he pogut trobar les lesions que es detallen a 

continuació, majoritàriament produïdes per el pas del temps i per l’acció de l’ 

intempèrie  i els seus agents. 

 

Actualment presenta les següents lesions (Algunes d’elles es repeteixen en diversos punts 

de la casa): 

 

 

 

 

LESIÓ 1  

Situació Planta Soterrani 

Observacions Despreniment de la pintura. Causada per condensacions. I 

humitats per capil·laritat 

Hipòtesi Possiblement per la falta de ventilació. 
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LESIÓ 2  

Situació Finestres tapiades de Segona Planta. Façana lateral 

Observacions Embrutiment de l’ ampit de la finestra.  

Hipòtesi Causada pels agents atmosfèrics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESIÓ 3  

Situació En la balconada que dona al pati de la casa. 

Observacions Aparició d’organismes vius en la cornisa del balcó. Les taques 

verdes tenen relleu i les blanquinoses estan molt adherides. 

Les taques verdes, denominada molsa, així com diria que les 

blanquinoses semblen Líquens. 

Hipòtesi La causa principal, seria deguda a la pluja i a la vegada per ser 

una zona humida, ja que els organismes vius descrits, necessiten 

un humitat constant. 
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LESIÓ 4  

Situació Façana Principal 

Observacions Embrutiment de les cornises. Brutícia per rentat diferencial. 

Hipòtesi Causada pels agents atmosfèrics. 
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6.  Aixecament gràfic. Plànols 

6.1. Índex de plànols  

 

Situació i Emplaçament 

1. Emplaçament  

2. Situació 

 

Distribució  

3. Distribució Parcel·la 

4. Distribució Planta Baixa 

5. Distribució Planta Primera 

6. Distribució Planta Segona  

7. Distribució Planta Coberta  

8. Distribució Planta Sota Coberta 

9. Distribució Planta Soterrani 

 

Acotació 

10. Acotació Parcel·la 

11. Acotació Planta Baixa 

12. Acotació Planta Primera 

13. Acotació Planta Segona 

14. Acotació Planta Sota Coberta 

15. Acotació Planta Coberta 

16. Acotació Planta Soterrani  

 

Façanes 

17. Façana Principal 

18. Façana Principal sense porticons 

19. Façana Lateral 

20. Façana lateral sense porticons 

21. Façana Posterior 

22. Façana Posterior sense porticons 

 

 

Seccions 

23. Secció Longitudinal 

24. Secció Transversal 

25. Secció A-A’ 

 

Paviment hidràulic (*) 

26. Paviment. Planta Primera 

27. Paviment: Detall 1 

28. Paviment:  Detall 2 

29. Paviment:  Detall 3 

30. Paviment:  Detall 4 

31. Paviment:  Detall 5 

32. Paviment:  Detall 6 

33. Paviment:  Detall 7 

 

Sostres (**) 

34. Sostres. Planta Primera 

35. Sostres. Planta Primera 

 

 

Detalls 

36. Detalls de Façana Principal 

37. Detalls de Façana Principal 

38. Detalls de Façana Principal 

39. Detalls de Façana Lateral 

40. Detalls de Façana Posterior 

41. Detall porta d’accés al jardí 

42. Detall – Tram d’escala planta Baixa a planta Primera 

 

(*) Plànols de paviment hidràulic, només de planta Primera ja que en la resta de plantes 

van ser substituïts per paviments de pedra natural polida, durant la rehabilitació del 1989. 

(**) Els plànols de sostre només de planta Primera i Segona; les plantes en les que hi ha 

cassetons.  
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7. Recull fotogràfic (Estat Actual) 
 

7.1. Planta Baixa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada a la Casa 

       

 

   

Entrada principal. Hall        Sala de reunions i despatx temporal per organització d’espectacles.(Trapezi) 
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 (Planta Baixa.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Servei d’informació de l’IMAC 
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7.2. Planta Primera  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 Despatx del subdirector de l’IMAC Despatx de la Regidora de Cultura 
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(Planta Primera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despatx secretària i sala d’espera 
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(Planta Primera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

Sala de FESTES I CULTURA POPULAR.  Comunicació. 
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(Planta Primera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Balconera de la casa. Façana lateral, vista cap a l’hospital. 
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7.3. Planta Segona 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 Despatx de organització de Festes Despatx del Director del IMAC, Àngel Albert Magrinyà 



 48HISTORIA I AIXECAMENT GRÀFIC DE LA CASA RULL DE REUS           ‐         Recull fotogràfic (Estat Actual)

7.4. Terrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 Vista del lleó del balcó, i dels dracs de la façana principal. Vista del terrat.  

 

 Últim tram d’escales. Accés al terrat. 
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7.5. Planta Soterrani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Escales d’accés al segon soterrani (Sala 2 . vegeu plànol soterrani ) Sala 1. 
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7.6. Pati de la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Vista desde la façana posterior.  
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7.7. Façanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 Façana Principal Façana Posterior i Lateral 
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7.8. Detalls 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 Detalls de pedra 

   

 Façana Lateral. 
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 Detalls de pedra Façana Principal 
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8. Annex 1.  Fotografies antigues. 

                        

1900. En construcció.                              1905. Pati de la casa.                          Font: Llibre: Arquitectura Modernista de Reus 

              

1926. Façana Principal   Font: Llibre: Postals de Reus 1895-1929      1930. Carrer Sant Joan.      Font: Llibre: Postals de Reus 1895-1929 
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1930. Façana Principal  Font: IMMR 1932. Museu Prim-Rull.   Font: IMMR 

1935. Jardí de la Casa Rull. Època que funcionava com a Museu.  

Àmfores trobades a Salou.   

 Font: IMMR 
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Anys 1933-40. Època que funcionava com a museu. Planta Baixa               Font: IMMR 

     

Anys 1933-40. Planta Primera   Font: IMMR  Anys 1933-40. Planta Segona Font: IMMR 
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Anys 1933-40. Època que funcionava com a museu. Planta Segona Font: IMMR 

       

Anys 1940. Època que funcionava com a museu. Vista del pati nevat  Font: IMMR Anys 1940. Hi veiem d’esquerra a dreta: Jaume Fort (Periodista), Joan Bertran (Alcalde), Enric Aiguadé     

(President de la junta del museu), Juan Fatta ( Secretari), Salvador Vilaseca (Vocal i director), Venanci 

Bonet (Conserge), Joan Besora (Vocal auxiliar) Font: IMMR 
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Juny 1940. Re-Inaguració del museu Rull- Prim  Font: IMMR 

D’esquerra a dreta, de dalt a baix.  Salvador Vilaseca (Director del Museu), Josep M. Nolla (Regidor), Bonaventura 

Font ( Jutge de Primera Instància), Cèsar Ferrater (Tresorer de la Junta), Pere Batlle (Director del Museu Diocesà de 

Tarragona), Venanci Bonet (Conserge), Tinet de la guardia civil. , Vicente Brauchat (Delegat d’informació de la 

Falange),Rossend Gavaldà (Prior de Sant Pere), Samuel Ventura (Director del Museu Arqueològico de Tarragona), 

Joan Bertrán (Alcalde Accidental), Enric Aguadé (President de la Junta del Museu), Jaime Cardoner (Delegado de 

la Enseñanza de la Falange). 
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Visita del  Museu Rull-Prim dels director de l’època de Belles Arts  Font: IMMR 

    

1950. Visita del Director General de Bellas Artes 1959. Visita del Director General de Bellas Artes 1959. Visita del Director General de Bellas Artes 

Marquès de Lozoya (Juan de Contreras),  Gallego Burín Gallego Burín 

  

1959. Visita del Director General de Bellas Artes        1959. Visita del Director General de Bellas Artes 

Gallego Burín             Gallego Burín 
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1972. Arxiu Municipal de Reus. (Epoca en què va deixar de ser museu, per ser només arxiu municipal de la ciutat). Fotografies de la Segona Planta.  Font: IMMR 

      

    

En aquesta fotografia aprecio una diferència considerable. En l’actualitat existeix un envà 

entre els dos mosaics hidràulics. 
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1972. Arxiu Municipal de Reus. Visita de Premsa amb Salvador Vilaseca  Font: IMMR 
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1983. Estat de la Casa. Font: Jaume Massó 

 

        

     

En les fotos del 1983, podem observar que queden moltes peces encara del antic museu, observem també el banc de pedra , que actualment ja no existeix perquè no s’ha pogut conservar a causa 

del seu deteriorament al llarg del temps. També, observem una construcció que va permetre l’ajuntament dins de la parcel·la de la casa Rull de la Casa Gasull, que s’utilitzava com a dipòsit d’oli. Existia 

una porta d’accés desde la Casa Gasull que comunicava amb el pati de la Casa Rull. 
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1989. Seu de l’IMAC (Institut Municipal d’accions Culturals) Font: Revista de Presentació del IMAC 
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9. Annex 2.  Articles de premsa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Avui,  4 de juliol de 1936 . Francesc Magrinyà, conserge del Museu. 
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« Circumstàncies » 17 de abril 1934.     « Reus »,  11 de novembre de 1972 . Luis Angles 
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“El correo catalan”,  15 de novembre de 1972 .   “Diari de Tarragona”,  15 de novembre de 1972 .  
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“La Vanguardia”, novembre de 1972 . Arxiu Històric de la ciutat. “Reus  - Centre de Lectura”,  desembre de 1972 .  
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“Mestral”, 10-16 de novembre de 1978 . 

 

“Diari de Tarragona”, 12 de febrer de 1982. Època en la que la casa Rull va ser utilitzada com a Escola. 
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 “Actualitat”, 14 de novembre de 1983.   Jaume Massó. 
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“Diari de Tarragona”, 18 de juny de 1989. Inaguració com a seu del IMAC. 
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“Diari de Tarragona”, 12 de juny de 1991. Restauració de les Façanes. 

 

“Reus Digital”2004. Casa Rull declarada, Bé d’interès Nacional en categoria de Monument Històric. 
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“ La Vanguardia”. 22 de juny 2000. Cent anys de la Casa Rull     “Diari de Tarragona”, 12 de maig de 2004. Declarada Monunment Històric. 
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10. Annex 3.  Articles de revistes o llibres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llibre: Descobreix els tresors! 70 anys de museus a Reus 1934-2004 

Col·lecció Museus de Reus. 

    Documents per la Història. 

Textos escrits de manera textual, Transcripcions de Jaume Massó.  
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Llibre: Descobreix els tresors! 70 anys de museus a Reus 1934-2004 

Col·lecció Museus de Reus. 

    Documents per la Història. 

Textos escrits de manera textual, Transcripcions de Jaume Massó.  
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Revista d’Inaguració de l’IMAC. 1989. 
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Article de la Revista d’Inaguració de l’IMAC. 1989. De Albert Arnavat. Històriador. 
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11.  Conclusions 

 

Els objectius en el moment d’iniciar el projecte, com ja he dit, era la realització de 

l’aixecament gràfic de la Casa Rull  i alhora la recerca d’informació sobre Domènech i 

Montaner  i la Casa. 

A dia d’avui, i després de quasi bé un any de feina, puc afirmar que he assolit els 

objectius plantejats en el inici. 

A més, el fet de realitzar el projecte, m’ha aportat coneixements sobre Domènech i 

Montaner que fins aleshores no tenia, i alhora sobre aquest obra.  

He pogut apreciar les grans similituds comparant diferents obres de Domènech i 

Montaner. Conèixer una mica més la meva ciutat, i el gran valor que té 

arquitectònicament parlant. Ja que després de Barcelona, és una de les ciutats més 

riques en arquitectura modernista. Conèixer un dels principals deixebles a Reus, Pere 

Caselles. Que és l’arquitecte de moltes cases del modernisme de la meva ciutat. 

A partir d’aquest projecte, he après a valorar que són necessàries les accions que es 

duen per mantenir i restaurar el patrimoni històric. Dic això, perquè gràcies al projecte, 

he descobert, obres del modernisme que van ser enderrocades i que ni tan sols sabia de 

la seva existència. Parlo del Cinema Kursaal. 

Gràcies al treball gràfic, m’ha aportat molta agilitat en les eines de dibuix assistit per 

ordinador. Alhora, amb aquesta experiència, ha fet que m’agradés molt més, el treball 

d’oficina i aquesta faceta més creativa. 

Les diferències entre els diferents llibres consultats sobre la biografia de Lluís Domènech i 

Montaner, sobre les dates de naixement, i dates de cursos universitaris, ha fet que em 

declinés per tenir com a referència en cas de dubte, la biografia d’un dels seus besnéts.  
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13.  Agraïments 

 

En primer lloc voldria agrair a tot el personal del IMAC, per deixar-me treballar en la 

casa. Sobretot, al director, Àngel Albert Magrinyà, per posar-me totes les facilitats per 

poder realitzar el projecte. Donant-me tota la informació, i deixant-me accedir a la Casa 

en tot moment.  

En segon lloc, donar-li les gràcies a Jaume Massó, director del Museu d’arqueologia, que 

m’ha ajudat molt a conèixer la història de la Casa, i a conèixer les diferents 

modificacions que s’han fet en la casa. Ha estat un plaer conèixer gent tant disposada a 

col·laborar. 

No em puc oblidar de Tram J. Hierro i Associats S.L.P., la empresa per la qual treballo, 

perquè aquest canvi de feina va suposar poder dedicar-me al meu projecte final de 

carrera. A la vegada, donar les gràcies per posar tots els mitjans al meu abast per la 

realització i impressió del projecte. Sense oblidar-me dels meus companys de feina, que 

sense els seus consells i ajuda, no hagués estat el mateix. 

Alhora donar les gràcies al tutor, pels seus consells i per trobar un lloc a la seva atapeïda 

agenda. 

I per últim,  no menys important, gràcies a la meva family i al Manu, pel suport i els ànims 

per a la realització del projecte.  

En resum, moltes gràcies a tots!  



 

 

81 HISTORIA I AIXECAMENT GRÀFIC DE LA CASA RULL DE REUS           -         Contingut del CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Contingut del CD 

 

 

Memòria en PDF. 

Plànols en PDF. 

Annex. (Fotografies antigues) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




