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3.1- DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI  
 

 
L’edifici de Observatori Fabra, de Josep Domènech Estapà va ser construït entre 1902 i 1904 
quan va ser inaugurat el 7 d’abril pel rei Alfons  XIII. Fa doncs 100 anys que l’edifici és referent i 
símbol científic per a Barcelona. Va néixer sota el mecenatge de Camil Fabra marquès d’Alella, 
projectat per Domènech Estapà sota la direcció d’Eduard Fontserè, posterior director de la 
secció de Meteorologia, i amb l’assessorament de l’astrònom Josep Comas Solà com a director 
de la Secció d’astronomia. 
 

  
 
 Fotografia de la façana del projecte original  de Josep Domènech Estapà. 
 
 

Situat a la vessant sud-est de la serra de Collserola, just una mica més avall del Tibidabo, 
domina tota la plana de Barcelona el delta del Llobregat i part del Maresme. 
L’altura, 414 m sobre el nivell del mar a Alacant, com recorda una placa posada en l’atri d’accés, 
i el seu aïllament respecte altres construccions és el primer que crida l’atenció quan s’arriba a 
les portes de l’observatori. Primer, de camí, si es ve de Barcelona i s’enfila la carretera de la 
rebassada, hom ja s’ha deixat guiar pel reflexa del sol en la cúpula, part inherent a la silueta de 
la serra de Collserola. 
   
L’edifici constituït per tres cossos és el resultat de l’eclecticisme característic de Domènech 
Estapà. El primer cos, octogonal, cobert amb una cúpula metàl·lica giratòria que allotja el gran 
telescopi. Un segon adossat, rectangular, cobert a dos aigües amb un creuer transitable, està 
tallat en dos per una obertura vertical necessària per el funcionament dels aparells d’observació. 
I un tercer format per una torre de planta cruciforme. L’atri d’accés està situat en un dels costats 
del octògon. En direcció sud-est, aquesta façana s’obre a una privilegiada vista de Barcelona i 
l’horitzó del mar. Aquest atri d’inspiració clàssica, està decorat amb dues columnes neoegípcies 
i un frontó de formes atípiques, característic de la producció de Domènech Estapà. Al frontó s’hi 
pot observar un baix relleu que presenta la figura d’una dona mig nua i amb un astrolabi a la mà 
esquerra. La figura està envoltada per representacions de planetes i astres, entre els quals s’hi 
reconeix el Sol i Saturn; per tot això es pot afirmar que es tracte d’una al·legoria de l’astronomia. 
Domènech va utilitzar recursos típics dins de la seva obra com són les finestres de proporció 
vertical provistes de guardapols, les motllures seccionades utilitzades de maneres molt diverses, 
i una certa desproporció dels volums en el coronament de la torre. 
L’edifici té quatre plantes a més d’un soterrani, recuperat durant la restauració de l’any 1991. La 
planta principal està formada per una sala que conté la columna sustentadora de l’ullera 
equatorial Mailhat i les escales que condueixen a la cúpula, en el cos octogonal, el saló de 
sessions i la sala meridiana, en el cos rectangular, i les escales d’accés a la torre a l’extrem de 
planta cruciforme. Durant la restauració també s’han recuperat de d’interior les filigranes de fusta 
dels mobles, el terra caironat blanc i negre i els símbols maçònics de la sala d’actes. És aquesta 
sala d’única rellevant a nivell decoratiu ja que per a la resta d’interiors es va prescindir totalment 
de decoracions. 
Les escales d’accés a la torre a l’extrem de planta cruciforme, són a la catalana sobre aresta 
amb esglaons acabats amb rajola i graonera de fusta. El badalot d’escala està provist de 
modillons i motllures i cobert per una volta de mocador. 
Les golfes de sota la nau central de dos aigües, antigament havien allotjat un petit museu 
d’aparells d’astronomia i fotografies i objectes recull de l’historia del centre. Actualment són 
utilitzades com a laboratoris per l’empresa que te llogat part de l’edifici. En elles es veuen dos 
arcs de mig punt, de maons disposats a sardinell. En aquesta planta, també destaca el tall del 
forjat de terra en l’obertura per al cercle meridià, aquest aparell també és de la marca Mailhat      
, de 200 mm d’obertura, i esta situat en la planta principal i orientat segons l’eix nord-sud. Per a 
salvar aquest tall, d’un metre, en el forjat hi ha una passarel·la mòbil. Constructivament parlant 
es pot apreciar, ja que queden a la vista, que les biguetes que fan de corretges són d’acer 
laminat. 
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La sala més singular de l’observatori i la que l’hi dona el nom, la sala d’observacions que conté 
el telescopi i està provista de la gran cúpula metàl·lica giratòria. De planta circular, 9 metres de 
diàmetre interior, si accedeix per unes escales provinents de la passarel·la volada situada sobre 
el cilindre de la sala principal. Té distribuïdes en tot el desenvolupament de la paret del cilindre 
que la forma, 20 obertures (19 finestretes i 1 porta d’accés a la coberta). El forjat del terra esta 
format per un entarimat de fusta, en el centre estratègicament descentrat es situa la pesada 
base de ferro culat del gran telescopi principal, equip visual i fotogràfic Maihat amb muntatge 
equatoria. En la sala s’aprecia l’escala, que es recolze a la paret i llisca sobre dos rails, i permet 
arribar a l’ocular.  
 

 
 
   Imatge de la sala d’actes. 

      
 
        Sala d’observacions amb el gran telescopi equatorial. 
 
 
La coberta també va ser remodelada en la seva part transitable i es pot veure que a les vessants 
inclinades de la coberta a dos aigües simplement es va donar un tractament 
d’impermeabilització a base de pintures possiblement asfàltiques. Aquesta  coberta esta feta 
amb teules planes d’encaix o teula alacantina. 
 
L’estructura de l’edifici es conforme per murs portants de fabrica de maó massís i forjats de 
revoltons i probablement, biguetes metàl·liques de perfils laminats. També hi trobem, pedra de 
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tipus arenisca que serveix per esculpir els elements decoratius en els punts més rellevants de 
les façanes. Pel que fa a la resta dels materials utilitzats destacaria en general la senzillesa 
d’aquests. Tant en acabats interiors com exteriors, la construcció no destaca per una riquesa de 
materials ja que el conjunt en si resulta molt funcional, dintre de d’importància de l’estètica en el 
Modernisme.   
 

 
 
Fotografia de la cúpula, vista des de la coberta. 
 
Domènech Estapà va realitzar un edifici sòlid i robust,  plenament identificat amb la seva 
arquitectura. 
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3.2- HISTORIA DE L’EDIFICI  
 
Extret del text EN EL CENTENARI DE L’OBSERVATORI FABRA: arrels, realitzacions. 
 
JOSEP M. CODINA I VIDAL 
Director de l’Observatori Fabra 
 

L’existència de l’Observatori Fabra és un fet singular i distintiu d’aquesta Real Acadèmia. 
Fou inagurat l’any 1904; ens trobem, doncs, a les portes del seu primer centenari. Considerem, 
per tant, oportú i justificat presentar aquí una ressenya dela seva evolució històrica i de les 
característiques més significatives de la seva activitat. 

Cal començar remarcant que l’Acadèmia té una llarga tradició astronòmica, iniciada molt 
abans de l’existència de l’Observatori. El seu interès per aquest saber es va manifestar ja en la 
mateixa època fundacional, a mitjan del segle XVIII. 

Recordem que l’any 1764 un grup de professionals (metges, apotecaris, advocats) i 
artesans, en el qual no hi faltaven eclesiàstics, militars, nobles i àdhuc comerciants tots ells amb 
una certa formació intel·lectual i amb inquietuds científiques i renovadores, varen fundar aquesta 
Corporació amb el nom de Conferencia Phísico-Matemática Experimental. Molts d’ells havien 
estat deixebles del jesuïta P. Tomás Cerdà, el qual en aquesta mateixa zona en que ens trobem, 
entre el Col.legi de Cordelles (tocant el carrer de Bonsuccés) i el Col.legi de Betlem, impartia 
des de 1756 cursos de matemàtiques (pures i aplicades, comprenent aquestes últimes física i 
astronomia). 

Eren cursos oberts, destinats no tan sols als interns del Col.legi de Nobles de Cordelles 
sinó també a tots els altres estaments socials de la ciutat. Cal tenir en compte que llavors la 
universitat no residia a Barcelona sinó a Cervera i la nostra ciutat suportava una mancança 
patent d’ensenyaments adequats. El nivell de la docència del P. Cerdà havia despertat en molts 
dels seus deixebles interès i inquietud pels progressos científics que es manifestaven arreu 
d’Europa. 

Amb l’expulsió dels jesuïtes l’any 1767 quedaren sense professorat aquells 
ensenyaments de matemàtiques, desocupat l’aulari on el P. Cerdà i desprès el P. Gila els 
impartien, desocupat també el Col.legi de Betlem i sense direcció el Col.legi de Cordelles. 
 

La vocació docent de la Conferencia Físico-Matemática Experimental, esperonada per 
l’absència d’ensenyaments universitaris a Barcelona, es manifesta des del primer moment, però 
limitada a la física i amb caràcter de règim intern. Un any i mig desprès de la seva fundació, a 
finals de 1765, en adquirir la reial protecció i convertir-se en Real Conferencia Física, va veure 
aprovats uns nous estatuts, que l’estructuraven en nou seccions o direccions, amb la 
corresponent docència. S’havien d’elegir els professors entre els membres de la Conferencia i 
les classes tenien un caràcter restringit: es destinaven a altres conferents o a la formació de 
futurs candidats a places vacants. De moment, el gener de 1767, es varen iniciar classes de 
matemàtiques, a casa de l’acadèmic Avellà, amb vuit alumnes. 

Mentrestant, en el mateix any 1767 l’expulsió dels jesuïtes va oferir, inopinadament, 
presumptes possiblilitats a la Real Conferencia Física. Per una part, fou nomenat director del 
Col.legi de Cordelles el director de la Real Conferencia Física, qui va elaborar un grandiós 
projecte docent per aquest Col.legi, dins del qual la nostra Real Conferencia es feu càrrec, ja a 
principis de 1768 i en la persona del Dr. Bell, d’aquelles classes obertes de matemàtiques, 
assegurant així la seva continuïtat i impartint-les en el mateix aulari que sempre les havia acollit. 

Però per altra banda, la Real Conferencia Física, cercant el digne i eficaç 
desenvolupament de les seves activitats, que fins llavors s’exercien en locals particulars dels 
mateixos conferents, va sol.licitar de la Corona alguns dels recintes que havien quedat 
desocupats al Col.legi de Betlem o a construccions annexes. A la vegada en la perspectiva 
d’aquesta nova situació, la Real Conferencia va presentar l’any 1768, d’acord amb els seus nous 
estatuts, un pla docent propi molt ampli que comprenia matemàtiques, física, química, 
meteorologia, història natural, botànica, agricultura, dibuix, arquitectura i també astronomia, com 
a base de la geografia i de la nàutica. Justificava així la inclusió de l’astronomia: “¿cómo puede 
saberse en España la náutica y la geografia, si la astronomía, que es su base fundamental, es 
una ciencia en España casi enteramente desconocida?”. I afegia: “La utilidad de la astronomia 
es inmensa, pero una de las mayores es su aplicación a la geografía y náutica”. Proposava tres 
professors o càtedres d’astronomia: un dedicat a l’astronomia fonamental i els altres dos 
respectivament a la geografia i a la nàutica. 

La missió assignada al primer professor era: “que enseñe en la clase de astronomía en 
toda su extensión y sublimidad, la teoría de esta ciencia, y en el observatorio la pràctica, con el 
uso de los instrumentos astronòmicos”. L’Acadèmia (llavors encara Real Conferencia Física) 
preveia doncs l’existència d’un observatori astronòmic i en la sol·licitud a la Corona de part dels 
locals que havien estat propietat de la Companyia remarcava la idoneïtat com observatori de la 
torre del col·legi de Betlem que dominava sobre l’’hort d’aquest. Fins i tot presentava el 
pressupost necessari per a tota aquesta activitat docent dins del qual al professor d’astronomia li 
era assignat un sou de 6000 reales de vellón i per al manteniment de l’observatori la quantitat de 
4000 reales de vellón. 

Aquest ampli projecte docent va resultar utòpic per manca de recursos econòmics. 
L’Acadèmia (ja amb la denominació de Real Academia de Ciencias Naturales y Artes des de 
1770) va atendre, fins a finals del segle XVIII, tan sols les classes de matemàtiques. 
Evidentment, no va ser possible construir l’observatori. 

Més endavant, entrant el segle XIX, l’activitat docent de l’Acadèmia es va poder 
intensificar, amb diversitat de matèries i d’èpoques. En realitat durant una centúria, des de l’últim 
terç del segle XVIII fins ben entrada la segona meitat del XIX, l’Acadèmia i la Junta de Comerç 
(actuant sovint aquesta en locals de la primera) tingueren al seu càrrec a la nostra ciutat 
l’ensenyament considerat superior, de caràcter més científic (bàsic i també aplicat) la primera i 
més tècnic la segona. Amb el trasllat de la Universitat des de Cervera a Barcelona i la Creació 
de la Facultat de Ciències va resultat ja innecessària aquesta tasca, que tan profitosa havia 
estat per Barcelona i que pràcticament va cessar al voltant de 1870. 

L’assignatura d’astronomia fou impartida per l’Acadèmia en diferents ocasions al llarg 
d’aquests anys, a càrrec de professors acadèmics com Onofre Jaume Novellas (1835-39, 1842-
43 i 1845-46) i Llorenç Presas de 1847 a 1869, acumulant aquest últim també la docència de 
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meteorologia. No sabem si aquests professors tingueren algun coneixement dels apunts 
d’astronomia que havia elaborat el P. Cerdà. 

Fou necessari esperar el final del segle XIX, quan l’Acadèmia va remodelar el seu edifici 
social, que comprenia l’antic aulari del Col.legi de Cordelles on s’havien impartit els cursos de 
matemàtiques. L’acadèmic arquitecte Josep Domènech i Estapà va projectar l’edifici en el seu 
estat actual, coronat amb dues torres per a un observatori doble: una cúpula estava destinada a 
un telescopi equatorial i l’altra a una ullera meridiana per a observacions horàries especialment.  
 

 
 
Real Acadèmia de Ciencies i Arts 

Aviat es va renunciar al primer instrument i, seguint l’assessorament de l’acadèmic 
valencià Josep J. Lànderer, l’Observatori va adquirir el caràcter d’astronòmic i meteorològic. 
Després de certes dificultats es va instal.lar en una de les cúpules, sufragat per la Diputació de 
Barcelona, un telescopi de passos (ullera meridiana Secretan) que des de 1893 i al llarg de 
trenta anys va donar l’hora a Barcelona, per observacions astronòmiques com únic procediment 
possible llavors. L’altra cúpula es reservava a observacions meteorològiques, amb la pretensió 
il·lusòria de constituir la base d’un servei regional de predicció del temps. I es va pensar també 
en la conveniència d’instal·lar un sismoscopi en algun lloc de l’Acadèmia. 

El Dr. Eduard Fontserè, nomenat per la Corporació l’any 1893 director d’aquests 
observatoris i del Servei Horari, fou designat també el mateix any titular d’una càtedra 
d’astronomia que acabava d’establir la Societat Protectora de la Ciència, filial de la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts, càtedra que va quedar domiciliada al segon pis d’aquest edifici, 
feia tan poc remodelat. El Dr. Fontserè regentà aquesta càtedra, que tenia un caràcter 
completament lliure, sense cap reconeixement oficial, durant 12 anys, fins el 1909, amb cursos 
que dictava anualment i amb una concurrència evidentment poc nombrosa però sí selecta; entre 
els inscrits hi torbem alumnes com Josep Comas i Solà, Esteve Terrades, Ferran Tallada, Adolf 
Florensa i Ramon Jardí, que tant de renom varen adquirir després. Les classes teòriques es 
desenvolupaven, de dia, en una estança de la part alta d’aquest edifici i, com explicava en una 
ocasió el mateix Dr. Fontserè, “per als treballs pràctics gairebé tots nocturns i a l’entorn de 
l’aparell meridià instal·lat en una de les torres de l’Acadèmia, ens donàvem cita, professor i 
alumnes, a la porta del carrer i, després a la claror d’una espelma, única il·luminació de què 
disposàvem en aquell temps, pujàvem les interminables escales fins arribar, desprès de passar 
per les solitàries sales del museu, a les cúpules d’aquell petit observatori, on a la vegada es 
treballava i es somiava”. 

Paral·lelament a aquesta llarga labor de tipus docent, dins de la pròpia activitat 
acadèmica no van faltar treballs sobre temes astronòmics presentats per membres de la 
Corporació. El més antic, d’Agust Canellas, data de 1803, seguit cronològicament per un 
d’Onofre Jaume Novellas de l’any 1840. Es fan ja més abundants a finals del segle XIX i 
principis del XX, realitzats per Luís Rouvière (1887), Lucien (1897), Luís Canalda 
(1892,1902,1907,1909), conde de Cañete del Pinar (1903), Josep Comas i Solà (1902,1903,...), 
Eduard Fontserè (1894,1897,1898,1899,...) José Ricart i Giralt (1902,1904,...). Cal remarcar que 
alguns d’aquests treballs, sobretot els del Dr. Fontserè foren realitzats des de l’Observatori de 
l’Acadèmia, al costat deles observacions horàries sistemàtiques que s’hi efectuaven. 

Així doncs, l’observatori de l’Acadèmia va adquirir molt aviat una notable activitat, en els 
aspectes docent, científic i de servei. Però mentrestant, la ciutat no havia deixat de progressar, 
implantant-se certes instal·lacions elèctriques i l’enllumenat públic per gas. A la Rambla, doncs, 
el cel nocturn ja no era tan fosc i tampoc tan net. No resultava, així, massa adequat per a 
l’observació astronòmica. Per iniciativa d’un grup de persones de l’àmbit acadèmic (Lozano, 
Fontserè, Àngel del Romero, el rellotger Juillard, Ricart i Giralt, entre altres) es va prendre la 
determinació de portar l’observació astronòmica fora de la ciutat i, com era lògic, es va pensar 
en el Tibidabo, tan a prop i tan lluny a la vegada, per edificar un observatori que, recollint els 
antics propòsits de l’Acadèmia, seria no sols astronòmic sinó també meteorològic i sísmic. 
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Aquest són els antecedents, les arrels de l’observatori que havia de néixer a la serra de 
Collserola. 
 
 
L’observatori al Tibidabo. Observatori Fabra 
 
L’any 1894 Eduard Fontserè, com a científic, i l’acadèmic Josep Domènech Estapà per la part 
arquitectònica, elaboren un projecte d’observatori astronòmic i meteorològic que, a principis de 
1895, l’Acadèmia presenta a la Diputació per al seu finançament (tenint en compte que en el 
pressupost de la Diputació ja feia temps hi figurava una partida, en realitat il.lusòria, destinada a 
la construcció d’un observatori meteorològic-refugi al cim del Tibidabo). La Corporació Provincial 
va considerar molt interessant el projecte presentat per l’Acadèmia, però per diferents factors no 
va poder atendre la petició d’aquesta i l’obra va quedar de moment sense realitzar. 

Fou necessari esperar sis anys. Després d’aconseguir del Sr. Camil Fabra i Fontanills, 
primer marquès d’Alella, el finançament adequat (250.000 pessetes), l’Acadèmia torna a 
sotmetre el projecte a la consideració de la Diputació Provincial demanant el seu suport i 
sobretot l’assignació del terreny al cim del Tibidabo. Ja que aquest lloc estava aleshores 
reservat a la construcció del temple, fou destinat a l’Observatori  l’emplaçament actual, que 
reuneix també molt bones condicions observacionals per la seva altitud i per la seva orientació 
cap el sud. Aquell projecte de 1895 va ser adaptat al nou emplaçament, continuant la direcció 
arquitectònica de Josep Domènech i Estapà, però ara amb l’assessorament científic de 
l’astrònom Josep Comas i Solà, acadèmic, en substitució del Dr. Eduard Fontserè que no era 
encara membre de la Corporació. 

Les obres varen començar immediatament, l’any 1902, per finalitzar el 1904.  
Havia quedat instal·lat el telescopi principal, equip visual i fotogràfic Maihat amb muntatge 

equatorial, donatiu també del marquès d’Alella, i l’ullera meridiana de gran qualitat, amb rellotge 
sideral Dent, sufragada per la Diputació Provincial. El centre fou inaugurat solemnement pel rei 
Alfons XIII el 4 d’abril de 1904, amb assistència del president del Govern espanyol Antonio 
Maura i de la marquesa vídua d’Alella en representació del marit traspassat poc abans. Una molt 
nombrosa representació de l’Acadèmia, encapçalada pel seu president Silvino Thos i Codina, va 
assistir a aquest acte, que lògicament va comptar amb la  presència de les més altes autoritats i 
que es va iniciar amb la benedicció del centre i de les seves instal.lacions pel bisbe auxiliar de la 
ciutat. El mecenatge privat va fer possible doncs erigir l’Observatori, al qual, per això l’Acadèmia 
li va assignar el nom de Fabra. 

 
En aquest punt podem distingir entre continent i contingut. El continent és l’edifici, obra de 

Josep Domènech i Estapà, d’estil modernista com d’altres construccions molt destacades que 
Barcelona deu al mateix arquitecte (Palau de Justícia, edificis de Catalana de Gas i de 
l’Acadèmia de Ciències, església dels Carmelites a la Diagonal, casa Costa a la Rambla de 
Catalunya, presó Model, palauet a Mallorca-Roger de Llúria, etc.). Dins de la seva sobrietat, 
l’edifici de l’Observatori reuneix uns destacats valors arquitectònics, havent estat catalogat com 
edifici històrico-artístic i havent rebut en el seu dia, una important distinció de l’Ajuntament de 
Barcelona. Els anys 1991 i 1992 va ser totalment restaurat per la Direcció General d’Arquitectura 

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb absoluta fidelitat a l’estil original de Domènech i 
Estapà. Pels seus valors artístics, propis de l’època modernista, és conegut fins i tot 
internacionalment com a exemple es pot aportar el testimoni de l’arquitecte belga Xavier de 
Coster professor a l’Institut Superieur d’Arquitecture Saint-Luc de Brussel.les, que en la seva 
obra 17 Promenades dans Barcelone presenta l’edifici de l’Observatori Fabra amb la mateixa 
qualificació que edificis com el Monestir de Pedralbes, la Consergería i Caballerises del comte 
de Güell, el Col.legi de les Teresianes o la Torre Roviralta (el Frare Blanc) dins els respectius 
estils arquitectònics; es pot concretar que si distingeix l’edifici del nostre Observatori amb dues 
estrelles, assigna tres estrelles al del Palau de la Música Catalana i el màxim de quatre estrelles 
al temple de la Sagrada Família. 
 
 

 
 
 
     Imatge de la construcció de l’observatori pertanyent al fons Josep Domènech Estapà. 
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En el nostre cas, però, té molta més importància el contingut, és a dir, l’activitat científica 
desenvolupada. Junt al caràcter immediat i explícit d’observatori astronòmic, es va orientar 
també, des del principi i responent a un consolidat sentiment de l’Acadèmia als dominis de la 
meteorologia i de la sismologia. 

 
Es pot considerar que, simbòlicament, l’activitat astronòmica es va iniciar amb 

l’observació, l’any 1905, d’un eclipsi de Sol quasi total a Barcelona (magnitud 0’96); una 
expedició de l’observatori, dirigida per J. Comas i Solà, el va observar (pels mètodes visual, 
fotogràfic i cinematogràfic) des de la zona de totalitat, prop de Vinaroz. Des de llavors, la tasca 
del centre, en el camp de l’astronomia, va estar dirigida sobretot a l’observació i estudi del 
sistema solar, primer pel que fa als grans planetes i molt aviat també en referència als petits 
planetes o asteroides i als cometes, de manera predominant en el camp de l’astronomia de 
posició o astrometria. 

Durant la primera dècada destaquen els estudis sobre Mart, Júpiter i Saturn, amb 
pacients i detallades observacions realitzades amb el gran equatorial Mailhat. En particular en 
un treball de 1907 Comas i Solà es refereix a la probable existència d’un anell al voltant de 
Júpiter (com es confirmarà molt més tard amb les expedicions astronàutiques ) i l’any 1908 fa 
menció, per primera vegada a nivell internacional, de la que considera molt probable existència 
d’atmosfera a Tità, satèl·lit de Saturn, segons li suggerien les difícils observacions efectuades 
amb el màxim augment (750) que oferia la ullera de l’Observatori (les observacions 
espectroscòpiques de Kuiper varen demostrar efectivament, molts anys després, l’existència 
d’aquesta atmosfera). Corresponen també a aquesta primera època les observacions 
realitzades l’any 1910 del cometa Halley i del gran Cometa 1910. Comença ja seguidament 
l’etapa, mai tancada, del treball sistemàtic que es du a terme sobretot en el camp dels petits 
planetes i cometes, treball que es manifesta en dos vessants: 

 
a) Descobriments: 

 
Entre 1915 i 1930 el director de la Secció Astronòmica, Josep Comas i Solà, va 

aconseguir el descobriment d’11 petits planetes, entre els quals es troben Hispània (primer 
descobert a Espanya), Alfonsina, Barcelona, Gothlandia (Catalunya), etc. Fins l’any 1975 Comas 
i Solà figurava en el grup dels 33 astrònoms que tenien en el seu haver més de 10 
descobriments entre els dos milers de petits planetes llavors coneguts. (Posteriorment la situació 
pot haver canviat ja que els nous recursos i tècniques observacionals han permès descobrir 
asteroides molt més petits, en nombre molt abundant). 

Paral·lelament s’ha de consignar el descobriment del cometa parabòlic Schain-Comas 
Solà efectuat l’any 1925 simultàneament per aquests dos astrònoms i sobretot la descoberta 
aconseguida l’any 1926 per Comas i Solà del cometa periòdic que porta el seu nom i que 
compta dins del centenar de cometes d’aquesta classe catalogats. A més, l’Observatori Fabra 
ha trobat dues estrelles variables: la 2 Libra (del tipus Cefeida), per J. Comas i Solà, i la SS 
Cetus (del tipus Algol), pel segon director de la Secció Astronòmica, Dr. I. Pólit. 

Modestament es pot advertir que aquests descobriments, en especial els relatius a petits 
planetes i a cometes, varen ser pràcticament únics en la història dels observatoris espanyols 

d’aquella època (en l’actualitat la situació és molt diferent ja que les noves tecnologies han 
permès, al nostre país, nombroses descobertes per part de professionals i amateus). En realitat, 
a partir dels anys mil nou-cents trenta no es podien esperar lògicament nous descobriments de 
petits planetes des de l’Observatori Fabra per la magnitud tan elevada dels que encara no es 
coneixien, per les condicions del cel i per les característiques del instrumental disponible, 
excel.lent per altres finalitats. (Ja no es disposava de la ullera equatorial Petzval, propietat 
particular de J. Comas i Solà, aparell de gran camp i reduït augment, i nomes es comptava amb 
el gran telescopi equatorial Mailhat, de gran augment i petit camp, que és summament adequat 
per a astrometria de precisió per no per a tasca orientada a descobriments). 

 
b)Seguiment astromètric: 
 
Independentment de l’activitat de recerca sideral l’Observatori s’ha ocupat, des dels seus 

primers temps i de forma sistemàtica, de determinar les posicions que van ocupant en el curs 
del temps molts dels petits planetes coneguts, és a dir, d’efectuar el seu seguiment astromètric. 
Disposa per a aquesta missió d’un excel·lent instrument: l’equatorial Mailhat doble, visual i 
fotogràfic, de 38 cm d’obertura i 4 m de distància focal en la part fotogràfica. És, doncs, un 
astrògraf de focal llarga, tal com exigeixen les observacions astromètriques de precisió, amb un 
camp corregit, i per tant útil, de 2ox3o (sobre plaques fotogràfiques de 18x24 cm). Amb 
aquestes característiques i per a aquesta finalitat és el primer o segon aparell existent a Europa 
que es manté operatiu. 

Els valors determinats de les posicions successives dels petits planetes reuneixen un 
interès múltiple. Són alguns dels seus objectius: 

 
-Millorar el coneixement de les òrbites i actualització dels seus paràmetres. 
-Millorar el coneixement de la distribució d’òrbites i de les seves variacions. 
-Evitar la pèrdua d’asteroides ja descoberts. 
-Amb el coneixement més precís de posicions, facilitar la deguda orientació dels equips 
d’investigació astrofísica. 
-Contribuir a una avaluació més precisa de les dimensions del sistema solar i d’altres 
paràmetres astronòmics bàsics. 
-Facilitar missions astronàutiques per a exploració in situ d’aquests astres. 
És aquesta labor que contribueix a aconseguir un coneixement més perfecte de 

l’estructura del sistema solar i de la seva evolució, cosa comprensible si es té compte que els 
asteroides es presenten com a relíquies representatives de l’estat de la matèria propi d’èpoques 
molt remotes. I sovint aquests treballs estan orientats a altres finalitats més específiques o 
transcendents, com la revisió i perfeccionament de catàlegs estel·lars de referència, qüestió 
sens dubte bàsica en astronomia; la precisió dels elements fonamentals desprès es trasllada a 
altres sistemes d’ús comú, com els sistemes de posicionament (GPS, GLONASS). 

L’Observatori ha realitzat sempre aquestes observacions en el marc de programes de la 
Unió Astronòmica Internacional, com és el programa general centralitzat abans en el 
Astronomische Nachrichten de Rechen Institut (Berlín i Heidelberg) i desprès en el Minor Planet 
Center a l’Observatori de Cincinnati (EEUU) primer i ara a l’Observatori Astrofísic Smithsonià 
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(Cambridge, EEUU). Ha col.laborat també en altes programes internacionals de finalitat més 
concreta: programa de la Universitat de Aarhus (Dinamarca), observacions des de terra 
preparatòries del satèl.lit astromètric Hipparcos i molt especialment s’ha de mencionar la 
intervenció de l’Observatori Fabra, des de 1975 a 2000, en el programa dels petits planetes 
“seleccionats” dirigit per l’Institut d’Astronomia Aplicada de Sant Petersburg (Rússia), la finalitat 
del qual és precisar els elements fonamentals (equador i equinocci) del sistema de referència 
del catàleg estel·lar emprat, programa que es caracteritza per l’elevada exigència de precisió (en 
aquesta col·laboració les observacions de l’Observatori Fabra han merescut la plena acceptació 
i reconeixement del centre director). 

De la mateixa manera, la Secció Astronòmica de l’Observatori no ha descuidat en cap 
moment l’observació astromètrica dels cometes que han estat al seu abast (per la posició i 
magnitud), des del cometa Halley en el seu pas de l’any 1910 i el gran cometa també de 1910, 
passant per moltíssims altres (Mrkos, Skjellerup, Finsler, Arend, Bennet, Kouthek, Tuttle, 
Bradfield, Encke, etc. etc.) fins arribar al Giacobini-Zinner de 1985, al Halley en el seu pas dels 
anys 1985 i 1986 i als últims espectaculars Hyakutake (1995) i Hale-Bopp (1996), per acabar de 
moment amb el Ikeya-Zang (2001) que l’Observatori ha seguit aquest mateix any 2002. En el 
cas del cometa Halley cal comentar que el nostre Observatori és un dels pocs que ha pogut 
observar aquest cometa periòdic en dos passos consecutius, anys 1910 i 1985-86; en aquesta 
segona època l’Observatori Fabra formà part de la xarxa astromètrica del “International Halley 
Watch”, dins de la qual en el ranking internacional de 147 observatoris va ocupar el 7è lloc pel 
nombre i qualitat de les posicions determinades (moltes de les quals eren trameses abans de 48 
hores al Jet Propulsion Laboratory a Pasadena (EEUU), per contribuir junt amb les d’altres 
observatoris al control de la trajectòria d’una sonda espacial que, per primera vegada, anava 
dirigida a un cometa). 

En aquesta llarga i ininterrompuda labor sistemàtica són molts centenars els petits 
planetes observats i centenars també els cometes seguits, sumant molts milers les posicions 
determinades, totes les quals foren enviades als centres internacionals coordinadors i donades a 
conèixer en les publicacions internacionals respectives (com també, naturalment, en el Bulletí 
propi de l’Observatori). Cal remarcar que l’Observatori ha atès a cada moment les creixents 
exigències de precisió que s’han anat imposant a aquestes determinacions, de manera que els 
valors obtinguts han merescut la plena acceptació i reconeixement d’aquells centres. Indiquem 
també que ha efectuat aquest treball com a membre de la xarxa mundial d’observatoris de la 
UAI, en la qual hi figura amb el codi 006, dins un grup de centres de dedicació més antiga, entre 
els quals és un dels pocs que encara manté activitat observacional al mateix lloc del seu 
emplaçament original. 
 
 

 
OBSERVATORY CODES 
THIS LIST SUPERCEDES 

MPC 2055, 2056 AND 2568 
 

                             000 GREENWICH 
001 CROWBOROUGH (ROBERTS) 

                             002 RAYLEIGHT (VAN LOOY) 
                             003 MONTPELLIER 
                             004 TOULOUSE 
                             005 MEUDON 
        
                             006 FABRA OBSERVATORY, BARCELONA 
           
                             007 PARIS 
                             008 ALGIERS 
                             009 BERNE – UECHT 
                              ● 
                              ● 
                              ● 
                              997 HARTWELL 
                              998 LONDON  - MILL HILL 
                              999 BORDEAUX - FLOIRAC 

 

 
 
I en aquest punt creiem oportú un aclariment. L’Astronomia, en la seva gran amplitud, es divideix 
en astronomia i astrofísica. L’astronomia estudia la posició, distància, moviments, dimensions i 
altres característiques geomètriques dels cossos celestes. L’observatori Fabra ha actuat sempre 
en el domini de l’astrometria. Situat prop d’una ciutat gran, amb important il·luminació difosa, 
difícilment hauria pogut realitzar observacions astrofísiques, especialment per al cel profund, 
però en canvi ha pogut i pot ara mateix efectuar observacions astromètriques sobretot dins del 
sistema solar, camp de treball molt ampli. Amb els recursos de l’astronomia òptica tradicional i 
concretament amb la tècnica fotogràfica convencional pot assolir la magnitud 13. 

Però últimament (any 2000), en disposar no sols dels mitjans tecnològics sinó també de 
catàlegs estel·lars de referència apropiats, és a dir, amb les convenients densitat i precisió (cal 
tenir present que les observacions astromètriques consisteixen en determinar les posicions per 
mètode diferencial, a partir de determinades estrelles de referència), l’Observatori ha pogut 
adoptar la nova tècnica de fotografia digital. Per això ha acoblat a la gran equatorial del centre 
un nou telescopi, de 36 cm d’obertura i 3’90 m de distància focal (focal llarga), equipat amb una 
càmera CCD de qualitat astromètrica que transfereix directament les imatges siderals a la 
memòria de l’ordinador. 
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S’aconsegueixen així avantatges molt importants: gran economia de temps (les 
determinacions que abans requerien hores de treball queden reduïdes a alguns minuts, amb la 
possibilitat de repetir l’observació immediatament si és necessari ), observació d’astres molt més 
dèbils (en una millora que es pot qualificar d’espectacular, havent passat la magnitud límit de la 
13 a la 18, valor notable si es té  present que la magnitud més elevada assolida, a nivell 
mundial, per les observacions habituals des de terra és la 22, i per altra banda fent-se 
accessibles els cometes fins la magnitud 13), possibilitat d’aplicar de forma immediata els 
procediments de restauració d’imatges (per augmentar la precisió dels resultats) i possibilitat 
també d’accedir a la fotometria, en particular amb tècniques d’elevada resolució (entre altres, 
observació d’ocultacions d’estrelles per la Lluna amb mesures fotomètriques cada 2 m que 
permeten apreciar les franges de difracció i determinar així els paràmetres geomètrics estel·lars, 
procediment que constitueix una primícia mundial); es poden efectuar així mateix observacions 
d’interferometria Speckle (per a contrarestar la turbulència atmosfèrica). El camp de treball s’ha 
ampliat, doncs, extraordinàriament. 

Podem dir, per tant, que malgrat la seva situació prop d’una gran ciutat, l’Observatori 
Fabra, gràcies sobretot a les modernes tecnologies, és altament operatiu des del punt de vista 
astromètric i ara també per a moltes observacions fotomètriques. 

 
D’acord amb el programa fundacional l’activitat de l’Observatori Fabra ha comprès per altra part 
la meteorologia. En aquest aspecte ha estudiat la climatologia local. Les mesures o 
observacions meteorològiques no varen faltar ja en els primers anys, però l’any 1913, en 
assumir el Dr. Eduard Fontserè i Riba la direcció de la Secció Meteorològica, es va iniciar 
l’observació sistemàtica diària relativa a les principals variables meteorològiques, labor que, des 
de llavors, s’ha mantingut amb total continuïtat. 

Actualment realitza quatre observacions completes diàries, a les hores establertes 
internacionalment (0h, 7h, 13h i 18h, TU), relatives a : temperatures normal i extremes, 
temperatures al sòl i a diferents altures, temperatures a diferents profunditats del subsòl, 
precipitació i la seva intensitat, règim de vent (direcció i velocitat), pressió atmosfèrica, humitat, 
evaporació, insolació, nebulositat (quantitat i classificació dels núvols) i transparència de 
l’atmosfera. A més d’aquestes observacions de precisió o de referència, els instruments 
enregistradors funcionen de manera contínua i, per la seva part, una estació meteorològica 
automàtica introdueix cada 10 minuts el valor d’aquestes variables a la memòria de l’ordinador. 

 
S’ha aconseguit així una sèrie meteorològica que es caracteritza per: 
 

 -Comprèn 90 anys. 
 -Observacions diàries, sense cap dia d’interrupció. 

-Observacions realitzades sempre al mateix lloc, que no ha experimentat variacions 
significatives en aquest interval de temps tan llarg. 

 -Publicació anual de tota la informació diària obtinguda. 
 

Una sèrie d’aquestes característiques és excepcional i presenta una importància molt 
notable per al coneixement de les condicions climàtiques d’una zona i també com a sèrie de 

referència. En particular, la llarga extensió de la sèrie permet l’estudi de possibles variacions 
observades, variacions seculars o a llarg termini, en la idea d’una anàlisi  sobre un eventual 
canvi climàtic. En aquest punt podem comentar que respecte a la temperatura s’ha apreciat, en 
el valor anual mitjà, un augment d’algunes dècimes al llarg del segle passat, si bé no és possible 
formular encara una interpretació definitiva (veure el recent treball Curs secular de la 
temperatura a l’Observator Fabra, Una anàlisi preliminar, per Manuel Puigcerver i Zanón). 

Tenen un interès rellevant els registres d’intensitat de pluja proporcionats, des de 1927, 
pel pluviògraf Jardí (aparell projectat l’any 1920) pel catedràtic i acadèmic assidu col.laborador 
de l’Observatori, Dr. Ramon Jardí i Borrás, amb el nom del qual aquest instrument va merèixer 
una acceptació i difusió mundial). Són pocs els observatoris del món posseïdors d’un conjunt 
comparable. La intensitat de la pluja és una magnitud de notable importància pràctica, sobretot 
per a les obres de construcció (a fi de dimensionar degudament els sistemes de desguàs) i per 
les radiocomunicacions (per assegurar l’estabilitat dels enllaços radioelèctrics). 

La informació obtinguda amb totes aquestes observacions és sotmesa a un minuciós 
tractament, per donar-li finalment una presentació dia a dia molt detallada, acompanyada dels 
corresponents resums mensuals i anual. Aquesta informació és tramesa regularment a altres 
Organismes i, per altra banda, l’Observatori la publica en el seu propi Butlletí anual d’una 
manera molt completa i degudament classificada. L’extensa base de dades constituïda per tots 
els valors reunits durant tants anys ha estat consultada i utilitzada per molts investigadors i està 
a disposició  de tots els que puguin necessitar-la. 

 
La tercera línia on, segons els propòsits inicials, l’Obsrvatori ha desenvolupat la seva 

activitat és la sismologia. Per una part ha intervingut en la sismologia mundial, ja que els seus 
sismògrafs detecten terratrèmols d’un punt qualsevol de la Terra, però s’ha ocupat especialment 
de la sismicitat regional. 

Fent ús d’uns senzills sismògrafs (Agamenone, Cancani) l’Observatori va iniciar de 
seguida aquests estudis, dels quals se’n va fer càrrec personalment el primer director, J. Comas 
i Solà. Com fet destacable s’ha de mencionar la confecció del mapa isosístic, primer de la seva 
classe que es realitzava a Espanya, d’un sisme ocorregut a la zona de Rubí l’any 1907. 

L’any 1912 va assumir la direcció de la Secció Sísmica (i també de la Meteorològica, com 
s’ha recordat abans) el Dr. Eduard Fontserè, qui va procedir a substituir els primers sismògrafs 
per altres més sensibles (Mainka, Vicentini), amb els quals va poder intensificar la recerca 
sísmica, donant-li un caràcter sistemàtic. Va augmentar així el nombre de terratrèmols registrats 
i en el cas de sismes percebuts directament per la població va dur a terme, com a complement 
de les dades instrumentals, l’estudi o anàlisi macrosísmic, servint-se de la informació que li 
proporcionava una xarxa d’observadors voluntaris, estesa arreu de Catalunya, que ell mateix 
havia organitzat. Amb això obtenia, per aquests sismes, la carta isosística, cosa que en 
particular li permetia precisar millor la posició de l’epicentre. Per la seva tasca a l’Observatori es 
pot considerar el Dr. Fontseré com un dels introductors de la sismologia científica a Catalunya. 

L’Observatori ha estat realitzant aquesta labor metòdica durant més de 80 anys i ha pogut 
arribar, d’aquesta manera, a un coneixement notablement detallat i fonamentat de les 
característiques sísmiques de la nostra zona: distribució d’epicentres, intensitats percebudes, 
magnituds estimades, zones de principal activitat (Pirineus, franja litoral). 



PFC OBSERVATORI FABRA 2005 

 
ALUMNE:  JOAN SERRA RIBA 
TUTOR: BENET MECA ACOSTA 

30 

En l’actualitat l’Observatori disposa de varis equips de sismògrafs: uns (Mainka, Mark-
Lennartz) instal.lats al mateix centre i altres (Teledyne-Geotech) amb els sensors situats al 
Montseny en un lloc de reduït soroll sísmic (natural  i artificial), que poden per això funcionar 
amb elevada amplificació aconseguint gran sensibilitat, instrument aquest que funciona per 
radiotelemetria amb el sistema enregistrador situat a l’Observatori. Fou l’any 1988 quan, per 
assolir major sensibilitat, es va decidir establir un punt de detecció sísmica fora de Barcelona, 
elegint-se Fontmartina (Montseny) per les seves característiques i amb l’amable acolliment de la 
Diputació de Barcelona. Tots aquests anualment alguns centenars de terratrèmols (de l’ordre de 
300 a 400), la meitat dels quals es localitza a Catalunya. El sismògraf situat a Fontmartina, de 
gran amplificació detecta molts terratrèmols, incloent els que són molt febles; els sismògrafs 
emplaçats a l’Observatori (Tibidabo) estan adaptats a terratrèmols relativament intensos, per els 
quals no arriben a la saturació, proporcionant així més informació per aquests. 

L’Observatori continua intervenint així en aquesta recerca, d’interès evident no sols 
científic sinó també pràctic (obres de construcció, com per exemple pantans o centrals nuclears, 
repercussions econòmiques, etc.), labor que du a terme en col·laboració assídua amb el Servei 
Geològic de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que és l’organisme que coordina i centralitza tota 
l’observació sísmica que es realitza a la nostra regió. Mitjançant programes informàtics es 
determina la posició d’epicentres, profunditats hipocentrals, magnituds i altres característiques. 
Per altra part, s’efectuen les possibles enquestes macrosísmiques, que permeten la confecció 
de les cartes isosístiques. Un primer objectiu de l’estudi de la sismicitat regional és poder 
apreciar el grau de perillositat per a cada lloc;  el treball conjunt de l’Observatori i de l’esmentat 
Servei ha aconseguit ja una primera avaluació, a partir de la qual és possible estimar el risc 
sísmic propi de cada lloc (municipi) de Catalunya (fonament de les normes sismo-resistents i 
normes de Protecció Civil, les dues d’indubtable importància). 
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3.3- VALOR SOCIAL I ÚS PRESENT DE L’OBSERVATORI  
 
 

Hem considerat fins ara de forma quasi exclusiva el treball científic de l’Observatori, els 
fruits del qual han estat sempre a disposició dels estudiosos. Però volem referir-nos finalment, 
de manera explícita, a la faceta que l’activitat de l’Observatori ha presentat envers la societat i 
públic en general. No s’ha mantingut tancat en la seva tasca d’observació i estudi científic, sinó 
que sempre s’ha manifestat obert a la societat en general i a la ciutat de Barcelona en particular. 

Ja el seu primer director, Josep Comas i Solà, va dur a terme una intensa tasca de 
divulgació, estesa al llarg de molts anys; a part de nombroses conferències i altres actuacions, 
basta assenyalar, tan sols com exemple, que foren milers els seus articles publicats a La 
Vanguardia. Va ser tal el ressò i eficàcia d’aquesta labor que va crear, arreu del país, un gran 
corrent d’interès popular per l’astronomia i fou l’origen de molts grups o associacions 
d’aficionats, que han desenvolupat un treball certament seriós i útil. Encara avui agrupacions i 
persones que es mouen en aquest àmbit participen, tal volta inconscientment, de la sembra que 
al seu dia va tenir l’habilitat i constància de realitzar Josep Comas i Solà. L’Observatori no ha 
descuidat aquest vessant dins de la seva labor i de manera permanent i de forma 
desinteressada ha procurat atendre-la amb veritable esforç, sobretot mitjançant la recepció de 
visites, diürnes i nocturnes, amb l’observació d’algun astre d’interès en el cas d’aquestes 
últimes. Tampoc ha faltat la presència de l’Observatori en els diferents mitjants de comunicació 
(premsa, ràdio, televisió). 

Ha estat aquesta una obra de divulgació i de formació cultural, que sovint ha tingut també 
un caràcter pedagògic o docent especialment en el cas de recepció d’escolars. En l’actualitat 
l’Observatori segueix aquesta línia i, en particular, està obert a les visites tots els matins dels 
dies festius. Al llarg de la seva història sumen centenars de milers els visitants que ha rebut, de 
molt diversos nivells de formació i d’edats, com també de procedència geogràfica molt variada. 

Alhora l’Observatori ha procurat i procura sostenir una permanent missió de servei, 
proporcionant la informació que tantes vegades li ha estat sol·licitada per diferents conductes i 
en especial telefònicament a qualsevol hora del dia o de la nit. Les consultes formulades s’han 
referit per regla general a temes a qüestions molt diferents sobre meteorologia, sismologia i 
astronomia, sense faltar matèries no tan directament relacionades amb les especialitats de 
l’Observatori. Les consultes adquireixen una freqüència excepcional en el cas d’esdeveniments 
o fets de gran interès o ressò públic. 

Actualment l’Observatori, no sols continua aquesta tasca de divulgació i d’informació, sinó 
que mira d’intensificar-la i facilitar-la mitjançant els nous procediments informàtics. A través 
d’Internet l’Observatori ofereix informació pràcticament a temps real de les observacions i 
determinacions que efectua en els seus dominis de treball, és a dir en la poc freqüent conjunció 
de  tres matèries: meteorologia, sismologia i astronomia. En aquests moments, per tant, 
l’Observatori Fabra no sols procura mantenir-se al dia en els programes científics propis de les 
seves especialitats, sinó que també intenta, gràcies als moderns mitjans, tota l’obertura possible, 
per una part envers un ampli i dilatat conjunt de probables interessats, però particularment 

pensant en la seva relació directa amb la societat a la que pertany i amb la ciutat dins de la qual 
ha arribat a constituir-se, en certa manera, en un element emblemàtic. 

 
Així doncs, amb els propòsits i desitjos que hem anat comentant l’Observatori es disposa 

a entrar en la segona centúria de la seva història. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PFC OBSERVATORI FABRA 2005 

 
ALUMNE:  JOAN SERRA RIBA 
TUTOR: BENET MECA ACOSTA 

32 

3.4- CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DE L’EDIFICI  
 
 
En aquest punt s’analitzen els detalls que caracteritzen l’edifici com a observatori astronòmic i 
centre meteorològic. Per dir-ho d’una altre forma, les característiques o solucions 
arquitectòniques  que segueixen a la funció per la qual es va construir l’Observatori Fabra. 
Com ja hem vist Josep Domènech Estapà va ser l’arquitecte del projecte i va rebre 
l’assessorament científic de l’astrònom Josep Comas i Solà.  Aquest assessorament per 
l’adequació del projecte, a l’ús d’observatori astronòmic i meteorològic, va desde simples 
solucions constructives a referències més genèriques com pot ser l’entorn del propi edifici. 
 
 

SITUACIÓ I ENTORN  
 
Com a observatori astronòmic la seva situació és llògicament en un punt geogràfic elevat, la 
vessant sud-est de la serra de Collserola, just una mica més avall del Tibidabo, dominant tota la 
plana de Barcelona el delta del Llobregat i part del Maresme. 
Però més important que l’alçada és l’aïllament del centre respecte qualsevol nucli de 
contaminació lumínica. De fet quan l’any 1894 Eduard Fontserè proposa el primer projecte per a 
un observatori meteorològic-refugi al cim del Tibidabo el que es buscava era una alternativa a 
l’observatori situat a l’edifici de la Real Acadèmia. Aquest situat en plena Rambla de Barcelona 
ja no era adequat per a les observacions astronòmiques per causa de l’augment de la 
contaminació lumínica. Aquest augment degut al progrés i creixement de  la ciutat no s’ha aturat 
i això a fet que actualment  la qualitat de les observacions astronòmiques que es poden fer des 
del Fabra a baixat molt, fins al punt que ja s’han estudiat diferents projectes per a la creació d’un 
nou observatori.  
De les necessitats de l’observació astronòmica també en deriva l’orientació de l’edifici situat en 
el eix Est-Oest per tal de tenir la gran obertura per al cercle meridià amb la direcció Nord-Sud. 
Aquest instrument d’elevada precisió estava destinat a; determinar les coordenades de les 
estrelles de manera absoluta o directa, i a determinar l’hora per observació astronòmica (o be, 
l’estat de rotació de la terra). Actualment es troba fora d’ús degut als avenços tècnics. L’ullera 
meridiana necessitava pel seu reglatge d’un punt fix, situat a una distancia prudent per tal 
d’orientar-se, aquest punt el donava una barra de ferro clavada a una columna a forma de 
pedestal que encara es troba a l’esplanada d’entrada al recinte de l’observatori. 
Una altre consideració respecte a l’entorn, però aquest cop per necessitats de l’observació 
meteorològica, és l’inalteració   d’aquest. La presa de dades s’ha efectuat sempre en el mateix 
lloc i amb un entorn immediat que no ha experimentat transformacions importants (com poden 
ser urbanitzacions o canvis substancials en la densitat de la vegetació) al llarg de tot el període 
d’observacions. 
  
 

 
 
En aquesta imatge es comprova la situació i orientació, segons el meridià de l’observatori. 

 
 
VOLUMETRIA DE L’EDIFICI 
 
Igual que s’aprecia la juxtaposició dels tres volums clarament diferenciats també es pot 
diferenciar les funcions d’aquests cossos. Podem dir que la forma segueix a la funció. Així la 
gran cúpula sobresurt de l’edificació i s’assenta sobre una base, íntimament  relacionada amb 
aquesta per la forma de planta octogonal que s’adapta perfectament a la circular. La nau central 
de planta regular, al mateix temps, a part de donar orientació i un eix al conjunt, serveix per 
acollir la sala d’actes  i els principals despatxos del centre. 
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SOLUCIONS CONSTRUCTIVES PARTICULARS 
 
L’Observatori Fabra esta provist d’un telescopi equatorial, aparell doble visual i fotogràfic, amb 
objectius de 38 cm de diàmetre (i distàncies focals respectives de 6m i 4m). Aquest aparell situat 
a la planta més alta del volum octogonal, sota la cúpula, es sustenta sobre un pilar de 3,80 m de 
costat a la planta del nivell 0. El pilar disminueix la seva secció gradualment fins a arribar al 
forjat de la sala d’observacions. Segurament esta fet amb fabrica d’obra de maó massís. En el 
seu interior es troben unes canalitzacions que antigament servien pels mecanismes del 
moviment del telescopi. Això significa que no es tracte d’un element massís però amb un càlcul 
simplificat de la resistència de la fàbrica de maó és evident que l’element està sobredimencionat  
per  la carrega que ha de suportar . Segurament la robustesa de la solució constructiva 
adoptada es deu més a combatre el penedeix del pilar. 
 La cúpula, element més característic de l’edificació, és metàl·lica amb una estructura reticulada 
de perfils laminats i xapa. Aquesta esta provista dels mecanismes necessaris, rails, motors, 
comportes, etc., per tal de poder rotar sobre l’eix  i dirigir l’obertura en qualsevol direcció. El seu 
diàmetre és de 10 m i el seu pes condiciona l’estructura de l’edifici ja que per tal d’aguantar la 
carrega, es va projectar  un cilindre que es desenvolupa en tota l’alçada de l’edifici fins a arribar 
a al cota de la cúpula. Aquesta solució es diferencia de les utilitzades en la construcció de per 
exemple cúpules per a esglésies, on és comuna la presencia de trompes i petxines per sustentar 
les cúpules. 
En la planta del nivell 2, es troba darrera de la sala d’actes, la sala del cercle meridià. Aquest 
aparell necessita per al seu funcionament una obertura en la part superior i en alçada que 
segueixi la direcció del meridià. Així doncs el cos central rectangular de l’edifici té un tall o 
obertura que va des de la planta 2ª fins la teulada, inclòs aquesta. Aquesta obertura tant 
particular fa que s’’hguessin de projector i preveure les discontinuïtats dels forjats i teulada tant a 
nivell d’estructura, com a l’hora de solucionar els recorreguts. Aquest últim punt  esta solucionat 
amb passarel·les de ferro mòbils que poden plegar-se o elevar-se per tal de deixar l’obertura 
lliure d’obstacles. Com ja s’ha dit, actualment aquest aparell està fora de funcionament i això a 
fet que s’hagi cobert la part superior de l’obertura per tal d’oferir una millor impermeabilització i 
protecció de l’interior. 
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 3.5- COMPARACIÓ AMB ALTRES OBRES DE JOSEP 
DOMÈNECH ESTAPÀ 
 
Dins el treball de recerca del projecte sobre l’Observatori Fabra i el seu autor un dels capítols 
més interessants és la situació o contextualització del projecte dins l’obra de Josep Domènech 
Estapà i el Modernisme en general. El treball s’ha fet partint de la documentació del fons que 
l’arxiu històric del Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya té sobre l’arquitecte. En ell es pot 
trobar el llistat d’obres realitzades per l’arquitecte juntament amb altres obres que va projectar 
però no van veure la llum. El recull de les obres que s’ha fet servir per a la comparativa agafa 
tant projectes d’ambit públic  com privat  però amb una preeminència de les primers ja que tenen 
més punts en comú amb l’edifici de l’observatori. 
 

 FINESTRES, DECORACIÓ I ESTIL  
 
És un dels punts de connexió més evidents entre les obres de Josep Domènech Estapà, es 
podria dir que és casi com la firma, Utilitza unes obertures de proporcions verticals amb uns 
recursos decoratius idèntics en diferents edificis, 
 

       
 
Detall Palau de Justicia de Barcelona.       Detall casa Antoni Costa, Rambla Catalunya, 122. 
 

        
 
Detall casa Belloso, Rambla Catalunya, 74.       Detall Observatori Fabra 
 
Aquest exemple ensenya l’ús de les motllures que feia Domènech Estapà, s’entén com una 
reelaboració d’elements classicistes. En les finestres també és freqüent veure els guardapols.  

 

 
 

Guardapols de finestres de l’observatori. 
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Detall finestra de l’ edifici del gas, Portal de l’Angel 
 

 
 
 

Detall d’una finestra del Palau de Justicia de Barcelona. 

    
 
 
   Detall d’una finestra de la presó Model de Barcelona.  
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Com ja s’ha dit  Josep Domènech Estapà projectava sovint  les obertures dels seus 
edificis amb unes proporcions verticals.  Per aconseguir aquests efecte feia servir diferents 
recursos per subdividir les finestres i donar per tant més verticalitat a les obertures. 
 

 
 
Finestra del Palau de Justicia de Barcelona. 
 

  
 
Finestra de l’ edifici del gas, Portal de l’Angel 

 

   
   
  Finestra de la torre oest de l’Observatori Fabra 
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Un altre punt  comú e n l’arquitectura de Josep Domènech Estapà és el recarregament de 
volums que acostumava a posar en les parts altes i coronaments dels seus edificis. Aquests 
volums tan podien ser cúpules com adornaments de caràcter sòlid.  
 
 
 

 
 
 
El coronament de la torre Oest d l’Observatori Fabra té volums que li donen un caràcter vagament expressionista.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Acabament superior de la casa Antoni Costa, Rambla Catalunya, 122. 
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  Detall del coronament de la torre de l’observatori. 
 
 

     
 
 Detall del coronament de la presó Model de Barcelona, pràcticament iguals.  
 

Les façanes dels projectes d’aquest arquitecte també tenen en comú varis recursos molt 
personals de la seva obra.  Les entrades principals amb columnes clàssiques potents, 
desproveïdes de  base, frontons d’arc rebaixat o capcer esglaonat amb cornises es troben 
repetidament en els seus edificis i en concret en l’Observatori Fabra. 
 
 
 

 
 
Collage fotogràfic de l’entrada principal de l’Observatori Fabra. 
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Palau de Justícia de Barcelona, és poden apreciar les columnes, el frontó i el capcer esglaonat del fons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Façana de la facultat de medicina amb un imponent frontó d’arc rebaixat.  
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4-  CONCLUCIONS 
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Al llarg del treball de recerca sobre Josep Domènech Estapà els adjectius que més he llegit per 
descriure’l  han estat el de poc conegut i eclèctic. Podria dir-se que la poca transcendència que 
s’ha donat a l’obra d’aquest important arquitecte català és degut al context històric on va 
desenvolupar-se. En un tombant de segle on, a Catalunya especialment, va sorgir un moviment 
de canvi i trencament dins l’arquitectura , Josep Domènech Estapà va tenir un paper important 
però no va ser referent dins l’arquitectura del moment.  Aquesta poca difusió de les seves obres 
crida més l’atenció quan es coneix la magnitud d’alguns dels seus projectes de caire públic. 
Però aquest, és un fet que va succeir amb la majoria de les obres i autors del Modernisme 
anomenat manierista. Tant Josep Domènech Estapà com Sagnier, Granell, Valeri, etc. són noms 
que han aconseguit una desigual valoració amb els autors del Modernistes de la Renaixença, 
Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch o Gaudí. 
 
Per altre banda al qualificatiu d’eclèctic se li hauria de donar més matisos o complementar-lo. El 
que queda clar és que va ser un arquitecte amb consciencia del moment que vivia. El 
Modernisme també va ser per Domènech un trencament amb els historicismes i  últims 
neoclassicismes,  i la seva resposta no va ser una arquitectura revolucionaria, però si personal i 
diferenciada mitjançant la manipulació d’elements pertanyents a diversos estils. 
 
L’eclecticisme va ser doncs el resultat del treball per construir amb una arquitectura que seguis 
el seu pensament i s’adeqüés als canvis de l`època. Crec també que el fet de que utilitzes 
solucions estètiques i detalls comuns en les seves obres demostra el seu orgull i ganes de 
personalitzar els projectes. De l’Observatori Fabra i després he corroborat amb altres obres, se’n 
treu un estil robust, sòlid tant amb volums com en les mateixes decoracions. 
 
Pel que fa al propi Observatori Fabra, desprès d’haver treballat a fons el seu aixecament gràfic 
he de destacar que ha resultat més complex del que m’havia imaginat en un primer moment. 
Aquesta primera impressió va venir donada segurament per la ja esmentada imatge robusta de 
l’obra de Josep Domènech Estapà. M’ha sorprès la quantitat i forma d’utilització de les motllures 
per les quals s’han emprat moltes hores de treball. Tant d’interior com l’exterior es manté en bon 
estat exceptuant alguns problemes d’humitat localitzats en l’escala de la torre oest. Aquest estat 
segurament és degut a la restauració que es va dur a terme al 1993, que valoro que va ser 
positives encara que podrien haver utilitzat materials més nobles en algunes parts de l’edifici 
com podria ser el terra de la sala d’actes i per l’acabament de la base de la cúpula. En el primer, 
el paviment col·locat per aconseguir el caironat blanc i negre va ser un gres quan segurament 
una combinació de marbres hauria estat més encertat. El segon punt fa referència a la 
desaparició del mosaic ceràmic que envoltava la base de la cúpula. 
 
Dins l’obra de l’arquitecte no considero que fos un punt d’inflexió en la seva carrera ja que inclou 
detalls i solucions ja utilitzades anteriorment per ell, però si que pot representar un dels millors 
exemples per definir l’arquitectura de Josep Domènech Estapà. 
 

 
 
Per últim voldria corroborar amb aquest treball, que l’importància, pel referent que suposa per la 
ciutat de Barcelona l’edifici, està totalment corresposta amb l’interés arquitectònic d’aquest tant 
dins l’obra del seu autor Josep Domènech Estapà, com del Modernisme de la ciutat de 
Barcelona.    
 
            

JOAN SERRA RIBA 
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5-  RECULL D’ARTICLES DE PREMSA 
 
 
 
Dins del treball de recerca per al projecte de l’Observatori Fabra s’han trobat un seguit d’articles 
de premsa que fan referència a la seva història.   
 
Dijous 7 d’abril de 1904.  El Rei Alfons XIII visita Barcelona i aprofita per inaugurar l’Observatori 
Fabra a la Serra de Collserola, propietat de la Reial Acadèmia de les Arts i les Ciències de 
Barcelona. Construcció finançada per Camil Fabra i Fontanills, Marqués d’Alella, i dissenyat per 
l’arquitecte Josep Domènech i Estapà. 
Descriu un cos octogonal central amb una cúpula de 10 m de diàmetre que guarda un telescopi 
equatorial, òptic i fotogràfic de 37 cm d’obertura i 6 m de longitud. Construït per la casa Mailhat 
de París. 
1990. Entrebancs econòmics a l’hora de construir l’Observatori i també per a restaurar-lo de 
cara als 100 anys del seu plantejament. La remodelació prevista està pendent d’aprovació pel 
Consell Executiu. Es preveu que les millores de les instal·lacions finalitzin el 1992. 
1993. 14 d’abril, inauguració de la remodelació de les instal·lacions. Iniciada el 1991 a càrrec de 
la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge i amb un pressupost de 90 M de ptes. És la 
primera reforma de la seva història. La reforma consisteix en: Revestir i pintar façanes i interiors, 
soterrar la línia elèctrica i telefònica, canalitzar des de l’interior el cablejat de l’edifici i instal·lar un 
nou parallamps. 
2001. Es preveu l’ampliació de l’Observatori per acollir un grup d’experts internacionals que 
formen part del projecte d’investigació Starlab. El projecte consisteix en: ampliar la terrassa a 
2000m2 i crear sota 2 plantes subterrànies de 500 m2 comunicades a l’antic edifici per un 
ascensor. El procés es retrassa per qüestions burocràtiques, però l’avantprojecte està aprovat. 
Starlab, empresa belga d’investigació científica propietat de Walter de Brouwner, preveu una 
inversió de 650 M de ptes. en 5 anys, amb un mínim de 100 investigadors. S’espera que en 3 
anys Barcelona arribi a les mateixes dimensions que el centre de Bèlgica. 
2004. l’Observatori Fabra arriba al seu primer segle d’existència. Centre dedicat a Meteorologia, 
Sismologia i Astronomia ha descobert 12 petits planetes, 2 cometes i 2 estels variables. Realitza 
4 medicions meteorològiques diàries des de fa més de 90 anys. Cada any rep 15.000 visitants. 
Es parla d’ampliar les seves instal·lacions astronòmiques, el Fabra 2, que gaudirà dels aparells 
més moderns. 
 


