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1 Introducció

1.1 Dades

Títol. Santuari de la Mare de Déu del Carme de Barcelona
Autor. Oriol Guasch Mur
Tutor. Benet Meca Acosta
Objectiu. Aixecament arquitectònic i història del Santuari de la Mare de Déu del Carme de Barcelona
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1.2 Presentació
Aquest treball va néixer de la idea de desenvolupar un projecte que no fos tant sols un mer tràmit acadèmic, sinó una contribució per al coneixement de 
l’arquitectura i un trosset de la història de la nostra ciutat, a banda de convertir-se en una possible eina per al desenvolupament de treballs posteriors.

Agraeixo doncs, la oportunitat que m’ha brindat l’Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Realitzades les gestions inicials amb el departament d’expressió gràfica i amb el vist-i-plau del Prior Pere Martorell de la congregació dels Carmelites 
Descalços em vaig començar les feines. El Prior em va posar en contacte amb la historiadora M. Mercè Gras i Casanovas. La primera presa de contacte amb 
l’edifici la vaig realitzar juntament amb les seves explicacions, a mida que anàvem realitzant la visita.

Després de varies reunions i un cop exposats els objectius del projecte, vaig tindré accés a la documentació, fruit de la recerca dels seus treballs sobre el 
santuari i guia per a la realització de la part d’història, que juntament amb la part gràfica composen aquest document.

1 Introducció
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1.3 Situació del Santuari
El Santuari de la Mare de Déu del Carme de Barcelona, situat al districte de l’eixample 
dret de la ciutat de Barcelona, es troba ubicat al xamfrà format per l’Avinguda Diagonal i el 
carrer Roger de Llúria, està emplaçat entre mitgeres amb una orientació sud-est, on 
trobem la façana principal, l’altre façana transcorre pel carrer Llúria.

1 Introducció

Plànol de situació Plànol d’emplaçament
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El governador Civil de Barcelona Sortint del temple després de la 

inauguració. 13 Gener 1921

2.1 Context històric

La primera pedra del Santuari de la Mare de Déu del Carme es va col·locar
el dia 13 de juliol de 1913, i la seva inauguració va ser el dia 13 de gener 
de 1921.

En aquell moment la ciutat de Barcelona es trobava en un període de gran 
creixement econòmic, geogràfic i demogràfic, que s’havia iniciat a finals del 
s. XVIII després d’uns segles en els que la ciutat va estar immersa en una 
profunda decadència.

Al s. XIX, la Revolució Industrial va propiciar que Barcelona tornés a 
esdevenir un important centre polític i cultural. 

Entre els anys 1854 i 1856 s’enderrocaren les muralles de la ciutat.

Al 1860, el govern central imposà el projecte urbanístic per l’eixample 
d’Ildefons Cerdà.

Al 1888, la ciutat organitzà una Exposició Universal, aprofitant per a 
urbanitzar gran quantitat de terrenys des de la Ciutadella fins a la 
Barceloneta.

Al 1897 es van annexionar a Barcelona els actuals barris de Sant Gervasi, 
Les Corts, Sants, Sant Martí, Sant Andreu i Gràcia.

2 Història
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Plànol del projecte de l’Eixample de Barcelona d’Ildefons Cerda, de 1859

2.1 Context històric

2 Història

Avinguda de la Diagonal en el temps en el que es projecta la 
construcció del nou convent

Carrer Aragó a principis del segle XX
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2.2 El Carmel Descalç a Barcelona
INTRODUCCIÓ

El Santuari de la Mare de Déu del Carme pertany a la comunitat dels carmelites 
descalços.
Els carrmelites són un ordre religiós, originat als voltants del s. XII, que arribarà a 
Espanya, de la mà de santa Teresa de Jesús, l’any 1562, quan aquesta va fundar el 
primer convent de les carmelites descalces a la ciutat d’Àvila. 

L’any 1586 l’ordre es va establir per primer cop a Catalunya, amb la fundació d’un 
convent a Barcelona, el de Sant Josep. Aquest estava ubicat a la Rambla, on actualment 
podem trobar el mercat de la Boqueria, anomenat també de Sant Josep per aquest 
motiu. 

Gairebé mig segle més tard, es fundà un nou convent, el de Nostra Senyora de Gràcia, 
conegut com el convent dels Josepets, i que encara es conserva, ubicat a la plaça de 
Lesseps. Aquest convent serví com a aglutinador per la Vila de Gràcia, la qual va ser una 
població independent fins a l’annexió a Barcelona l’any 1897.

El gran creixement econòmic i demogràfic que va viure la ciutat als segles XVIII i XIX, va 
propiciar que la ciutat sobrepasses els límits marcats per les muralles medievals. Tal com 
hem dit, entre els anys 1854 i 1856 es produeix la demolició de part de les muralles i 
pocs anys més tard  es comença a aplicar el pla Cerdà, que donà forma a l’espai de 
terreny buit fins a aquell moment, i que uní a l’antiga ciutat medieval amb els municipis 
independents limítrofs. Degut a la gran quantitat de solars que es van generar i al 
previsible establiment de nous veïns al barri, no és estrany que la comunitat carmelita 
tries l’eixample per a la construcció del seu nou convent. L'església d’aquest convent, és 
la que s’estudia en aquest projecte.

2 Història

Convent dels Josepets, Plaça Lesseps segle XX

Convent de sant Josep
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EL NOU CONVENT A BARCELONA

En un primer moment, els carmelites adquireixen un solar al 
carrer Roger de Llúria nº 151, entre l’Avinguda Diagonal i el 
carrer Còrsega, amb la intenció de construir una casa 
conventual. L'encàrrec per materialitzar aquest edifici va a parar 
a mans de l’arquitecte Josep Domènech i Estapà. 

La primera pedra es col·locà el 25 de març de 1909.

Avui dia no es conserva aquest edifici, ja que va ser enderrocat
a la dècada dels setanta, junt amb el campanar neo-mudejar
que hi havia situat al costat.

La comunitat carmelita va decidir vendre el solar on eran ubicats 
i traslladar-se a l’altre banda de l'església, a l’Avinguda 
Diagonal. 

La planta era de forma quadrada, amb un gran claustre interior, 
al voltant del qual es desenvolupava la vida de la comunitat. La
decoració deIs murs interiors era de rajola catalana, mosaic i 
motllures ceràmiques - obra de Lluís Bru i Salelles -, i de maó
vermell en cornises, arcades de les finestres i arcades del 
claustre, que eren sostingudes per fines columnes. 

La façana, era d’estil modernista i estava conformada 
bàsicament per maó vermell, utilitzat de forma ornamental, 
motllures ceràmiques i un revestiment de pedra per a la part 
baixa de l'edifici.

Adossada a aquesta construcció s'erigia la torre-campanar, 
confegida en maó vermell, disposat formant motius geomètrics, i 
d’estil neo-mudèjar. 

2 Història

Col·locació de la primera pedra Claustre de làntic convent, en aquells
moments en obres 

Campanar de làntic convent

L’edifici vist des de l’avinguda Diagonal poc abans d’enllestir-se les obres.
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Finalitzada la construcció del convent, a l’any 1910, la comunitat es veia amb la necessitat de construir una església per tal de 
poder atendre als fidels. Ja des d’aquest primer moment es plantegen una sèrie de decisions difícils. En primer lloc, la ubicació de 
l'església. 

L’edifici del convent es troba situat entre dos solars. Un d’ells és el xamfrà entre els carrers Roger de Llúria i el carrer Còrsega, i 
l’altre és el xamfrà entre el carrer Roger de Llúria i l’avinguda Diagonal. Cap dels dos solars pertanyen a l’ordre i sorgeix una 
polèmica abundant i molt argumentada.

Finalment, el solar situat a la Diagonal va ser l’elegit. Els motius que van justificar la decisió van ser molt diversos. Entre d’altres, 
destacava la centralitat del solar, que facilitaria la comunicació amb la resta de la ciutat, a causa de la futura arribada del tramvia 
elèctric, i el fet de que no hi hagués cap altra església a prop. Un altre raó no menys important era la visibilitat que garantiria a 
l'església la ubicació de la Diagonal, que era una avinguda molt més ample que el carrer Còrsega, que en aquells dies era un 
carrer fosc i poc freqüentat. Així també facilitaria la captació deIs feligresos de l'Eixample, a priori, gent amb un pes social i 
econòmic més important que no pas els de l’altra banda.

Un altre qüestió important a resoldre va ser la decisió de l’arquitecte encarregat de idear i dur a terme el temple.
A l’inici del procès, Salvador Oller i N. Alsina Planas van elaborar un projecte amb un estil inspirat en el gòtic. Aquest però, estava 
pensat per a un solar que mai es va adquirir, motiu pel qual el projecte no es va realitzar.

Quan la comunitat va triar el solar, l’arquitecte Josep Artigas, conjuntament amb el seu fill Vicenç, va realitzar un nou projecte. 
Aquest, basat en l’arc catenari, no va agradar gaire a la comunitat. Finalment, degut a un problema alhora de posar-se d’acord en 
certs aspectes referents a l’adjudicació de les obres, l’equip format pels Artigas es va veure forçat a dimitir.

Josep Domènech i Estapà, que havia elaborat uns dissenys per la comunitat de forma desinteressada mentre aquest estaven en 
tractes amb els anteriors arquitectes, va ser finalment l’elegit per a desenvolupar el projecte definitiu.

L’arquitecte va desenvolupar els esbossos inicials, que tant havien agradat a la comunitat, projectant una esglèsia d’estil bizantí. 
Un cop finalitzats els plànols, van ser enviats a Roma per a la seva definitiva aprovació. Allà es van modificar alguns aspectes de la 
idea inicial. Aquest és el cas de la cúpula, que en un inici era molt més alta i airosa. Sembla ser que des de Roma es va considerar 
que no era gaire recomanable que en els temps que corrien (Espanya es torbava immersa en tota una sèrie de problemes polítics i 
les revoltes populars es repetien arreu) les edificacions religioses fossin excessivament ostentoses. De la mateixa manera, es van 
simplificar molts deIs detalls ornamentals de la façana que harmonitzaven amb la primigènia cúpula ideada. 

2 Història

Maqueta del projecte original

Esbós del nou temple, de J. Domènech i Estepà
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EL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

La primera pedra de l'església fou col·locada el 13 de juliol de 1913.

De la mateixa manera que tots els processos anteriors, tals com la tria del solar i de l’arquitecte, la 
part d’execució d’obra no es va veure exempta de problemàtica.

Ja els inicis de l’obra van ser difícils. La fonamentació va ser extremadament complicada, degut a la 
proximitat del torrent de l’Olla. 

Un cop aixecades les parets van continuar els problemes. Es volien iniciar les feines de les cobertes, 
per a la qual cosa feia falta una quantitat important de ferro, que s’havia d’utilitzar per a les jàsseres 
que havien de sustentar la volta de canó central. En aquella època, degut a l’especulació derivada de 
la I Guerra Mundial, aquest material s’havia encarit fins a quadruplicar el seu preu inicial. La 
comunitat, que no es torbava en el millor moment econòmic es va veure obligada a substituir a 
l’empresari Carbonell, ja que tenia unes condicions econòmiques molt exigents. Es va fer càrrec de 
les obres Fèlix Graupera, però al poc temps, sofrí un atemptat i abandona les obres. Finalment es 
van fer càrrec de l'església els senyors Pujades i Llobet.

2 Història

Els problemes no van afectar només als contractistes d’obres que havien d’executar el temple. L’arquitecte Domènech i Estapà es va veure afectat per una greu 
malaltia, per motiu de la qual va morir l’any 1917. Va heretar l’execució de les obres el seu fill, l'arquitecte Josep Domènech i Mansana, el qual va comptar amb 
l’inestimable assessorament del destacat arquitecte Enric Sagnier.

No es van acabar aquí els problemes. El propietari del solar veí va informar a la comunitat la seva decisió de construir un edifici de 6 plantes, cosa que motivà la 
compra del solar per part dels carmelites, amb el problema econòmic que això va suposar. En aquest solar s’edificaria l’actual convent.

Finalment, l’esglèsia s’inaugurà amb un acte de culte el 13 de juliol de 1921, amb la presència de diverses autoritats civils i eclesiàstiques.

Costrucció de la cúpula del temple.
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LA GUERRA CIVIL

Any 1936. Es proclama des del Marroc l'aixecament militar dirigit pel general Franco contra la 
República.

El general Goded arribà a Barcelona des de Mallorca per tal d’encapçalar el pronunciament a 
Catalunya. Diverses columnes militars, afins als rebels, s'escamparen per la ciutat per tal 
d'aconseguir fer-se amb el poder i consolidar la insurrecció. Des de la Generalitat s'intenta 
dominar la situació mitjançant l'estreta col·laboració del comissari d'ordre públic de la Generalitat, 
el capità Frederic Escofet, i del general Antonio Escobar, cap de la guàrdia civil. 

Quan es va aconseguir reduir a la gran majoria dels insurgents, el focus rebel més bel·ligerant es 
trobava al convent dels carmelites descalços. El general Lacasa, militar insurgent, en veure 
imminent el fracàs de l’operació va demanar asil per a tota la seva tropa (uns 150 homes) al 
convent. Des de l’interior del mateix, va combatre contra els assetjadors.

Aquests fets van comprometre seriosament a la comunitat carmelita del convent, que en principi 
era aliena al conflicte.  La situació va desencadenar rumors als carrers de la ciutat, on es va 
arribar a dir que els frares estaven de part dels insurgents i que inclus participaven dels tiroteigs.

Quan finalment, Lacasa es va entregar al general Escobar, la gentada que els esperava al carrer 
es va llençar al damunt dels soldats i dels frares. Tot i els esforços del general Escobar de protegir 
als presoners, van resultar morts quatre religiosos. Molts altres membres de la comunitat van fugir 
com van poder.

Durant els tres anys que va durar la guerra civil, el temple va ser incendiat, destruït parcialment i 
espoliat. Un cop finalitzada la guerra es va haver de refer la practica totalitat de l’interior del 
temple.

Una creu de mosaic, situada a la sagristia, honora la memòria dels religiosos morts.

2 Història

Aspecte de l’església el 20 de juliol de 1936
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3.1 Context Artístic

Al Santuari de la Mare de Déu del Carme es poden destacar, principalment, dos estils artístics: El d’inspiració bizantina, o neobizantí, i el modernisme.

El primer dels dos es presenta sobretot a l’estil arquitectònic de l’església i en el criteri decoratiu de la mateixa.

Coneixem amb el nom d’arquitectura bizantina, a l’estil arquitectònic que va estar vigent des del segle IV, just abans de la fi de l’imperi romà, fins al segle XV, moment de 
la caiguda de Constantinopla.
L’origen d’aquest estil te la seva base a l’arquitectura romana, a la qual va afegir influències d’altres estils arquitectònics, principalment dels procedents de l’Orient Mitjà. 

Les principals característiques d’aquest estil són:

-Planta centralitzada, planta basilical o planta en forma de creu grega.

-Les cúpules de formes abulbades que contribueixen a una major elevació dels edificis.

-L’ús del maó ceràmic com a principal element constructiu.

-L’ús generalitzat dels mosaics com a element decoratiu, en substitució de l’ornamentació escultòrica.

-Arcs de migpunt sobre columnes clàssiques.

3 Descripció Arquitectònica
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Església de Santa Sofia a Istambul

Cal destacar una de les noves aportacions que va introduir l’estil bizantí i que, alhora, es considerada un dels trets més importants: La formació de la cúpula sobre petxines -
elements triangulars esfèrics situats als angles- que faciliten el pas de la planta quadrada a la circular de la cúpula.

Entre els exemples arquitectònics més destacats d’aquest estil podem esmentar l’església de Santa Sofia a Constantinopla, la Basílica de Sant’ Apollinare in Classe a 
Ravena o la de San Marco a Venècia. 

Al segle XIX, aquest estil va viure un renaixement, donant lloc a una arquitectura “neobizantina”, mostra de la qual pot ser la Catedral de Westminster a Londres, o el temple 
que ens ocupa. 

Basílica de Sant’ Apollinare in Classe a Ravena San Marco a Venècia. 

3 Descripció Arquitectònica
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3 Descripció Arquitectònica

En quant al modernisme, estil vigent a l’època de construcció del temple, és patent amb molts motius decoratius - especialment els geomètrics i florals- realitzats 
amb els mosaics.

Amb el terme modernisme es coneix la corrent de renovació artística desenvolupada a finals del segle XIX i principis del XX. Podem trobar aquest corrent a diversos 
països sota distintes denominacions, com per exemple Art Noveau a França, Modern Style a Regne Unit o Jugendstil a Alemanya. A Catalunya es coneix com a 
Modernisme.

Es tracta d’un art nou, que va sorgir amb la intenció de trencar amb els estils dominants de l’època, com el historicisme o l’eclecticisme, i que va tenir el seu període 
àlgid entre els anys 1892 a 1902, amb el màxim referent a  l’ Exposició Universal de Paris del 1900.

Als inicis de la I Guerra Mundial, el modernisme va començar a perdre terreny davant de l’art modern, de línies molt més senzilles.

Les característiques més diferenciades d’aquest estil, que engloba des de l’arquitectura fins a la joieria, passant per les arts gràfiques i el disseny de mobiliari, són 
les següents:

-Inspiració en la natura i ús important dels elements d’origen natural, habitualment del tipus vegetal.

-Ús de les línies corves i de l’asimetria.

-Estilització dels motius.
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Casa Batlló

Entre els artistes més destacats d’aquest moviment, tenim entre d’altres a Antoni Gaudi (arquitecte, autor de la casa Batlló), Hector Guimard (arquitecte, creador d’algunes de 
les boques de metro de Paris), Víctor Horta (arquitecte, que va projectar l’Hotel Tassel a Brusel•les), Gustav Klimt (pintor) o Alphonse Mucha (pintor i retolista).

Metro Paris El Petó. Gustav Klimt

3 Descripció Arquitectònica
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3.2 Presentació de l’edifici
El Santuari de la Mare de Déu del Carme de Barcelona, 
situat al districte de l’eixample dret de la ciutat de 
Barcelona, es troba ubicat al xamfrà format per l’Avinguda 
Diagonal i el carrer Roger de Llúria, amb una orientació
sud-est.

La planta de l’església es de tipus basilical i està formada 
per una nau central i dues naus laterals en el sentit 
longitudinal. En el sentit transversal, trobem una altra nau, 
que al creuar-se amb la central conforma l’espai sobre el 
qual s’aixeca la cúpula central de l’edifici.

3 Descripció Arquitectònica

Vista actual de l’església des de la cruïlla del carrer Llúria amb l’avinguda Dioagonal
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3.3 Descripció de l’interior

La nau principal té una llargada de 30 m. i una amplada de 12 m., amb una 
alçada d’uns 19 m. El final d’aquesta nau es troba rematat amb un absis de 4 
m. de profunditat, cobert per un casquet de quart d’esfera, en el qual trobem el 
cambril on es troba l’escultura de la Mare de Déu del Carme que presideix el 
temple. La nau està coberta per una volta de canó, sobre la qual hi ha una 
coberta a dues aigües.

Als dos laterals, la nau està flanquejada per una filera de pilars d’uns 2 m. 
d’alçada, els quals sustenten un total de sis arcs de mig punt. Intercalades 
entre aquests pilars, es poden observar les columnes sobre les que es troba 
la cúpula. Sobre d’aquest primer nivell, hi ha un altre nivell de pilars més 
atapeïts que els de la planta inferior, rematats amb uns arcs de mig punt.

Aquestes línies de pilars, separen la nau central de les dues naus laterals, les 
quals tenen una amplada variable de entre 4 i 5m. per tal d’adaptar-se a la 
forma irregular del solar. Les naus tenen dos nivells. Al nivell superior trobem 
el trifori.

Com ja hem dit, al creuer que es forma a la intersecció de la nau central i de 
la nau transversal, ambdues cobertes per voltes de canó, s’aixeca una cúpula 
de mitja taronja, que està formada per una volta circular de 11,50 m. de llum.

L’estructura que sustenta aquesta cúpula es basa en quatre pilars. Entre pilar 
i pilar descansen dues bigues. Aquest conjunt, format per un total de vuit 
bigues, forma una quadricula, que en els nivells superiors es transforma en 
octàgon i hexadecagon respectivament, sobre el qual finalment trobem la 
cúpula dividida en setze peces semiesfèriques.

3 Descripció Arquitectònica

Planta PrimeraPlanta Baixa

Secció longitudinal
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Vista de la volta i la cúpula des de la planta 
tribunes, costat Diagonal

Altar major i baldaquí

Vista de la cúpula i les petxines des de la 
nau central

Prespectiva de l’absis i baldaquí
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3 Descripció Arquitectònica

3.4 Descripció de l’exterior

Un cop a l’exterior, l’edifici presenta dues façanes. Els altres dos tancaments restants 
són parets mitgeres.

La façana principal, dóna a la Diagonal, i està conformada per tres volums clarament 
diferenciats. El volum central te la seva correspondència amb la nau central de l’edifici i 
en ell es troba l’accés principal al temple, format per un conjunt de tres portes. La porta 
central està coronada per un arc de migpunt compost per diverses arquivoltes, algunes 
llises i altres treballades escultòricament, subratllades alhora per un últim arc exterior 
en el qual s’aprecien clarament les dovelles. Les dues portes lateral, són de factura 
més senzilla i estan cobertes per un dintell pla. La portada està decorada amb una 
sèrie de motius a base de fullatges amb temes geomètrics i figures, i està emmarcada 
per un frontó trencat també decorat. Un altre fet remarcable, es que per arribar a 
aquest accés, s’han de pujar quatre esglaons, que salven el desnivell del carrer Roger 
de Llúria.

A la part immediatament superior, trobem uns finestrals decorats amb unes gelosies 
petries darrera de les quals hi ha uns vitralls policromats. Aquestes obertures són les 
que proporcionen llum natural a la nau central. El conjunt està format per tres finestrals, 
un central més alt i dos laterals simètrics i d’alçada inferior. Tots tres estan coronats per 
arcs peraltats, amb un últim arc peraltat que cobreix tot el conjunt.

Els dos volums restants de la façana, es corresponen amb les naus laterals. Són d’una 
alçada inferior i la seva alineació es llegurament obliqua respecte al pla de façana 
principal. La composició d’aquests volums és molt més senzilla. Al nivell de planta 
principal trobem una única obertura amb un arc peraltat i al nivell superior s’obren una 
sèrie de quatre arcades peraltades. Aquestes dues façanes no són totalment 
simètriques. La façana esquerra es lleugerament més curta, ja que el solar del costat 
no pertanyia a la comunitat.

Façana Diagonal
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3 Descripció Arquitectònica

En quant a la façana lateral del carrer Roger de Llúria, també la podem tornar 
a dividir en tres volums. En aquests els dos volums laterals es troben 
totalment alineats al mateix pla de façana, però igual que en el cas de la 
façana principal, el volum central  -que correspondria al braç del creuer- és 
més alt.

Pel que fa a la decoració, és molt similar a la de la façana de la Diagonal 
encara que més senzilla, amb la diferència que l’accés de planta principal 
està format per una única porta i que als volums laterals, a nivell de planta 
principal, hi ha dues obertures enlloc de una.

Façana Llúria
Accés LlúriaAccés Diagonal
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3.5 Elements ornamentals

ELS MOSAICS
Els mosaics estan dibuixats i realitzats per Lluís Bru i Salelles, mosaïcista i 
decorador, entre les creacions més importants del qual, trobem la major 
part dels mosaics del Palau de la Musica Catalana. En el cas que ens 
ocupa, va comptar amb la col·laboració dels seus fills. 

El disseny general de la decoració pertany, però, a Francesc Labarta, 
pintor i dibuixant, entre les obres del quals podem trobar el disseny dels 
plafons de mosaic de la façana de l’Hospital de Sant Pau.

La decoració respon a dues tradicions artístiques clarament diferenciades. 
D’una banda, la inspiració bizantina, que és característica de tot el temple. 
De l’altra, la tradició de l’època, el modernisme, en el qual el mosaic era 
un tret fonamental.

La tècnica musiva utilitzada combina l’opus tessellatum, fet amb tessel·les 
cúbiques, totes iguals i de diferents tons i l’opus vermiculatum, on cada 
tessel·la adopta un contorn precís. La primera tècnica es perfecte per 
compondre dibuixos geomètrics, i s’utilitza pels farciments, mentre que el 
segons es fa servir pels contorns. En ambdós casos, les tessel·les són 
vidriades, esmaltades i daurades, aconseguint una gran riquesa cromàtics 
i lluminosa.

La decoració es distribueix en diverses zones de l’interior del temple, però 
està principalment concentrada a la zona del mur semicilíndric que tanca 
el presbiteri, l’arc triomfal i l’absis. La superfície coberta per aquest 
material és d’aproximadament 300 m2.

3 Descripció Arquitectònica

Mosaic absis
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Tot seguit farem una descripció iconogràfica del conjunt decoratiu, en ordre 
ascendent:

-En un primer nivell s’imiten uns cortinatges de color porpra, en similitud als 
que es trobaven al temple de Jerusalem i que metafòricament protegeixen 
el sagrari situat al mig de l’absis. Just a dalt, podem llegir “INDUIT NOS 
GENITRIX DOMINI VESTIMENTO SALUTIS ET INDUMENTO JUSTITIAE 
CIRCUMDEDIT NOS” (“La Mare del Senyor ens ha cobert amb el vestit de 
la salvació i ens ha envoltat amb el mantell de la justícia”).

-Al següent nivell, una falsa arquitectura perllonga les arcades de la 
tribuna, i al centre de la mateixa trobem el cambril de la Mare de Déu del 
Carme. Aquesta està acompanyada per una comitiva processional de sants 
i beats. A la dreta, estan els personatges femenins, entre els quals podem 
trobar, entre d’altres, a santa Teresa de Jesús, fundadora del Carmel
Descalç. A l’esquerra veiem als personatges masculins, com per exemple 
Sant Elies, profeta bíblic i inspirador del Carmel.

-Un nivell més dalt, estan representats els arcàngels.  Són sis en total, tres 
a banda i banda d’una inscripció en la que es llegeix: “VOCABO FILIOS 
MEOS ET INDUAM EOS TUNICA MEA” (“Cridaré els meus fills i els vestiré
amb la meva túnica”). A sobre, abans del següent nivell hi ha una altra 
frase “REGINA DECOR CARMELI DEDISTI NOBI SIGNUM 
PROTECTIONIS TUAE” (“Reina i bellesa del Carmel, ens has donat un 
signe de la teva protecció”).

-Al següent registre hi ha els querubins, la més alta de les jerarquies 
angèliques, i estan representats per unes ales majestuoses. Entre ells es 
pot llegir les inscripcions “SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS, DOMINUS 
DEU SABAOTH, PLENI SUNT COELI ET TERRA GLORIA TUA” (“ Sant, 
Sant, Sant, Senyor Déu de l’univers, el cel i la terra són plens de la teva 
glòria”) i “ GLORIA PATRI ET FILIO ET SPIRITUI SANCTO”.

3 Descripció Arquitectònica

Personatges femenins, amb Santa Teresa de Jesús.

Mosaic absis:Arcangels i serafins
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-Per últim, tot el conjunt està coronat per Déu Pare assegut al tron, el 
seu fill als peus i al centre l’Esperit Sant en forma de colom.

En un pla anterior, l’arcada exterior de l’absis està decorada amb un 
estil més modernista, a base d’una decoració geomètrica i floral, entre 
la qual es poden veure diversos escuts i emblemes. En la part 
superior es pot llegir “ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO 
EXERCITUUM” (“Estic encès de zel pel Senyor, Déu dels exèrcits”) i 
a sobre trobem l’escut  del Carmel Descalç.

Per acabar amb aquest apartat, i gràcies a les explicacions que han 
arribat als nostres dies gràcies al net del mosaïcista, explicarem 
breument els vessant tècnic de la col•locació dels mosaics. 

El procés s’iniciava amb el dibuix del disseny sobre paper d’estrassa. 
Sobre aquest suport s’enganxaven les peces de distints colors que 
formaven la composició. El conjunt es traslladava al tram de parament 
corresponents i es fixava amb morter. Una vegada fixat, es treia el 
suport i el mosaic quedava a la vista..

3 Descripció Arquitectònica

Detall mosaic absis, Déu Pare assegut al tron
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LES PINTURES 

Al parlar de les pintures que decoren el temple, el primer fet a remarcar es que es van ser fruit de l’estreta col·laboració entre el Pare Rafael del Nen Jesús, 
membre de la comunitat, i el pintor i dibuixant Francesc Labarta, que com ja hem dit abans, també s’encarregava del disseny dels mosaics.

El primer dels dos va aportar l’estètica i el repertori iconogràfic carmelita, metre que el segon es va encarregar de la decoració pictòrica al fresc de la cúpula, les 
voltes de les naus, l’intradós del presbiteri, etc.

En general, tota la decoració és de tipus geomètric, amb un important ús dels entrellaçats de tradició romànica, amb ocasionals bandes d’inscripcions.

La decoració més vistosa, es potser la de la volta de la cúpula. Aquesta està decorada amb frescos en faixes alternes, daurades unes i amb temes florals les altres. 
En el punt central de la volta hi ha la següent inscripció “AVE MARIA GRATIA PLENA”.

Com a anècdota, es vol esmentar que la decoració d’alguns elements del temple ha variat respecte a les pintures existents en el moment de l’inauguració de 
l’església, degut sobretot a diversos incidents que van danyar molts revestiments interiors durant la guerra civil.

3 Descripció Arquitectònica
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L’ESCULTURA I ELS ALTARS

En quant a l’escultura, només parlarem de les tres escultures principals.
La més important és la de la Mare de Déu del Carme, que dóna nom al 
santuari i que es troba al cambril, situat a nivell aproximadament de planta 
primera, el qual fa l’efecte d’estar emmarcat per un arc triomfal.

La imatge, representa a la verge asseguda en un tron amb el nen Jesús 
assegut a la seva falda. Maria sosté l’escapulari a la mà.

A l’arcada exterior de l’absis, a banda i banda del presbiteri, trobem les 
altres dues escultures. La de l’esquerra representa a santa Teresa de 
Jesús i la de la dreta a sant Joan de la Creu.

Per últim parlem del conjunt escultòric que forma l’altar. El que es 
conserva es posterior a la guerra civil, ja que durant aquesta l’altar inicial 
va ser destruït. 

Es troba centrat al presbiteri i està cobert per un baldaquí de fusta 
daurada sostingut per quatre columnes de marbre amb capitells amb 
motius decoratius romànics. La part frontal té una imatge en relleu del 
Pantocràtor i dos àngels i el text “ TU REX GLORIAE CHRISTE. 
DOMINUS REX NOSTER IPSE SALVABIT NOS” (“Tu Crist, rei de la 
glòria. El Senyor, el nostre rei, ell mateix ens salvarà”).

3 Descripció Arquitectònica

Mare de Déu del Carme
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3.6 Els artistes del Temple

INTRODUCCIÓ
Un dels fets que més poden cridar l’atenció al aprofundir en les biografies dels autors del temple, és el fet de que es trobin adscrits a diferents estils que s’utilitzaven 
a l’època D’una banda trobem una branca amb un estil més noucentista, com el mateix arquitecte, mentre que de l’altra hi ha els autors més propers al modernisme. 
Això propicià que el resultat final fos un edifici que podríem classificar d’eclèctic, amb trets característics dels dos estils, tot i que el resultat final es força unitari.

3 Descripció Arquitectònica
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Josep DOMÈNECH i ESTAPÀ (Tarragona 1858-Cabrera 1917)

Estudià a Barcelona arquitectura i ciències exactes. A l’any 1881 obtingué el 
títol d’arquitectura i es graduà com a doctor en ciències exactes a la Universitat 
Central. També en 1881 obtingué el títol d'agrimensor.

Va ser acadèmic numerari i més endavant ocupà el càrrec del secretari primer i 
president a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts.

Començà a exercir la seva tasca científica des del càrrec d'auxiliar interí de la 
Facultat de Ciències, on impartí diverses assignatures entre els anys 1880 i 
1882. 

En el 1899, accedeix al claustre universitari com a catedràtic de l'assignatura de 
geodèsia. 

Exercí el càrrec d'arquitecte municipal de Sant Andreu del Palomar, des de 
1883 fins a l'agregació d'aquest poble a Barcelona.
Treballà com a arquitecte en cap de la Secció 2a de I' Exposició Universal de 
Barcelona.

En 1883 esdevingué secretari de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya. 

Quan morí tenia el càrrec d'arquitecte de construccions civils dependents del 
Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts.

3 Descripció Arquitectònica

Josep Domènech i Estepà
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Palau de Justicia

Josep DOMÈNECH i ESTAPÀ

Entre les seves obres podem destacar les següents:

-Palau de Justícia (passeig Lluís Companys realitzat conjuntament amb Enric Sagnier, 
1887-1911)

-Palau Montaner, de Barcelona (Roger de Llúria 99-101, actual Delegació del Govern), 
treball on col•labora amb Lluís Domènech i Montaner.

-Catalana de Gas i Electricitat (Portal de l' Àngel), 1893-1895.

-Presó Model de Barcelona al carrer Entença (1888-1904)

-Nou hospital Clínic i Facultat de Medicina de Barcelona, (carrer Casanova), finalitzat 
en 1904.

-Observatori Fabra, al Tibidabo (1904-1906).

-Estació de tren de Magòria (a la Gran Via).

Com a anécdota, sabem que va participar al concurs per al projecte de I'Hospital
General de Barcelona (Hospital de Sant Pau), en el qual se li concedí el primer premi, 
encara que  finalment va ser construït per Domènech i Montaner. 

3 Descripció Arquitectònica

Palau de Justicia
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Palau de la Música

Lluís BRU i SALELLES (Ondara, Marina Alta 1868-Barcelona 1952) 

Mosaïcista i decorador. Confeccionà decorats per al Liceu de Barcelona. 
Realitzà un viatge a Venècia per conèixer la tècnica musiva, i al retorn 
s'especialitzà com a mosaïcista seguint els encàrrecs deIs arquitectes Lluís 
Domènech i Montaner i Josep Puig i Cadafalch.

Persona polifacètica, treballà en diverses manifestacions artístiques: dibuix, 
pintura, mosaic, decoració, escenografia 

Entre les seves obres més conegudes trobem:

-Palau de la Música. Confecció de la major part deIs mosaics.

-Hospital de Sant Pau. Plafons del mosaic de la façana i voltes del vestíbul de 
la galeria del primer pis.

-Institut Pere Mata de Reus, de Domènech i Montaner. Enrajolat ceràmic del 
sostre.

-Casa Quadra, de Puig i Cadafalch. Mosaic romà del vestíbul.

3 Descripció Arquitectònica

Casa de la lactància
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Casa de Convalescència. Hospital Sant Pau

Francesc LABARTA i PLANAS (Barcelona 1883-1963) 

Pintor i dibuixant. Destacà com a paisatgista. Treballà molt com a decorador de 
palaus i cases nobles. Realitzà nombrosos murals religiosos. També conreà el 
dibuix artístic industrial i la il·lustració editorial. 

Es dedicà igualment a la il·lustració i disseny de figurins per al teatre, al dibuix 
artístic industrial, projectant mosaics, vitralls, mobles i catifes, com també a la 
decoració d'interiors i pintura mural. 

Algunes de les seves obres són: 

-Disseny dels plafons de mosaic de la façana de l'Hospital de Sant Pau, per      
encàrrec de Domènech i Montaner. 

-Decoració del Palau de Pedralbes (sostre del Saló del Tron i altres  
dependències), obra deIs arquitectes Bona i Nebot (1923).

-Decoració de la casa de Convalescència de l'Hospital de Sant Pau, de       
Domènech Roura. 

-Saló del Tron del Palau Nacional de Montjuïc (al•legoria de l’Exposició de 
1888), de Catà, Cendoya i Domènech Roura. 

-Decoració i finestrals de l'església de Santa Teresa del Nen Jesús, obra de    
Domènech i Mansana (1944).

3 Descripció Arquitectònica
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ALTRES COL·LABORADORS

Altres artistes que van participar en l’execució de l’església: 

Josep DOMENECH i MANSANA (Barcelona 1885-1973) 
Arquitecte, fill i continuador de Josep Domènech i Estapà.

Josep BRU i MASIPÓ (Barcelona 1901-1973)
Fill, deixeble i col·laborador habitual de Lluís Bru.

Lluís BRU i BORRELL (Barcelona 1933-1999)
Fou el continuador i hereu artístic del seu pare i del seu avi. 

Rafael ATCHÉ i FARRÉ (Barcelona 1854-1923)
Escultor.

Josep Maria CAMPS i ARNAU (Sarda 1879-Barcelona 1968) 
Escultor d'imatges. 

Vicent NAVARRO i ROMERO (València 1888-1978) 
Escultor. 

Manuel PUIG i GENÍS (Vic 1869- Barcelona 1957) 
Pintor. 

3 Descripció Arquitectònica
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4.1 Introducció

Els treballs realitzats per desenvolupar l’aixecament es poden dividir en tres parts, una primera d’investigació i les dues següents, la presa de dades i l’execució
dels plànols.

Aquestes dues estan més relacionades entre si i s’han executat en paral·lel, ja que a mesura que s’anaven obtenint les dades es passaven a suport informàtic 
per tal d’agilitzar els treballs a desenvolupar posteriorment.

4. Aixecament Arquitectònic
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4.2 Relació d’eines, estris i programes informàtics utilitzats

Material de coquització.

Flexòmetre, Detalls i medicions parcials
Cinta mètrica, Llargues distàncies
Càmeres digitals, Estudi Fotogràfic

Olimpus E-500
Olimpus FE-340

Làser amb nivell,    Gran alçades, mesures poc accessibles i mesuraments per triangulació.
Estació total (Topografia) Mesurament de punts complexes i comprovació total de projecte.

Característiques de l’estació utilitzada
LEICA   TCRA1203+
Augments: 30x
Precisió angular: 3’’
Precisió en distància: 2mm+2ppm
Temps de mesura: 3-6 seg
Abast en mesura de distàncies sense prisma: 400m/200m
(Carta Kodak Gris: 90% reflectant/ 18% reflectant)
Mida del punt làser:      A  20m:    7 mm  x  1.4  mm

A 100m: 12 mm  x 40.0  mm

Programes informàtics ACAD: Dibuix assistit per ordinador.
Photoshop: Programa d’edició de imatges

4. Aixecament Arquitectònic

Estació total
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4.3 Investigació i recerca

La primera tasca que vaig realitzar va ser un estudi fotogràfic de l’edifici, per a un posterior anàlisi 
de tots els elements arquitectònics així com de volumetries.

A l’hora de prendre les fotografies es va procurar evitar objectius grans angulars que deformen 
excessivament la imatge, ja que aquestes haurien de servir per realitzar tots els detalls i 
ornamentacions, un cop tractades amb un programa d’edició d’imatges (photoshop). 

També es va intentar allunyar-se la distància necessària (sobretot per les façanes) per obtenir 
resultats òptims, amb major sort a la façana de l’Avinguda Diagonal, que a la del carrer Llúria, 
degut a la poca amplada del carrer respecte a l’alçada total de l’edifici.

Finalitzats els treballs de fotografia, el següent pas va ser buscar documentació gràfica existent per 
tal de facilitar les tasques inicials, i documentació relativa a l’edifici.

Un cop més, l’ajuda de M. Mercé Gras va ser fonamental. Entre la documentació de la que 
disposava (a banda del recull d’arxius històrics) hi havia un plànol del “projecte” de la “Residencia y 
Santuario de Nuestra Señora del Carmen” quan el convent encara estava emplaçat al carrer Llúria.

Aquest va servir en primera instancia per fer l’aixecament provisional de la planta baixa (utilitzant-
l’ho a mode de croquis) ja que la disposició de l’estructura és anàloga a l’actual.

També s’hi van trobar esbossos de l’ornamentació interior així com fragments del disseny de la 
façana principal i un recull de fotografies històriques.

La recerca va continuar a l’Arxiu Municipal de Barcelona i a l’Escola d’Arquitectura.

4. Aixecament Arquitectònic

Presa de dades a partir de documentació preexistent
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4.4 Presa de dades.

Partint de la documentació de la que disposava, el pla de treball que em vaig plantejar va ser el següent:
Obtenció de les plantes (baixa, primera i soterrani); seguidament les façanes i finalment les seccions i la coberta.
Així aconseguia una base de treball a mida que anava acabant les primeres feines, per desenvolupar les següents, ja que al anar obtenint dades, aquestes es passaven 
a suport informàtic per tal d’obtenir un major control i poder fer una millor incorporació d’aquetes.
L’aixecament inicial es va fer a base de croquització de tots els elements. La comprovació de les mides es va fer per triangulació.
Obtingudes les plantes, vaig passar a les façanes, la metodologia va ser la mateixa, el treball de croquització va ser fonamental per una major comprensió d’aquestes; 
un cop realitzat aquest estudi es van agilitzar els treballs anotant les dades sobre fotografies preses a tal efecte.
L’obtenció de dades amb el distanciòmetre làser i les demés eines, a mida que ens allunyàvem de la cota de carrer, es feia cada cop més complicada. Arribats a aquest 
punt es van iniciar els treballs amb l’estació total.

4. Aixecament Arquitectònic
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4.4 Presa de dades.

4. Aixecament Arquitectònic

Croquització elements plantas

Escales accés entrada Diagonal Planta tribunes Triangulació altar major Escales de baixa a primera i accés Cambril

Croquització elements façanes

Façana Llúria Perímetre façanes Detall ampit i element del sòcol Façana Llúria
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4.4 Presa de dades.

4. Aixecament Arquitectònic

Croquització elements coberta

Lateral lluria i Cúpula Finestra cúpula Coberta plana lateral dret Lluria Perímetres i gruixos baranes

Acotació a partir de fotografies i croquis mobiliari

Diagonal lateral esquerra Accés per Diagonal Mobiliari
Diagonal lateral dret
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4.4 Presa de dades.

Les tècniques topogràfiques ens permeten mesurar varis punts amb una visual inclinada i relacionar les distàncies que hi ha entre ells fàcilment.

La inaccessibilitat d’alguns punts, com els traçats dels arcs que conformen les finestres triforades de les façanes, punts de la cúpula, alçada total de l’església, i sobretot 
alçades i posició d’elements interiors... que no es podien llegir directament amb el distanciòmetre làser o la seva mesura era problemàtica, en van fer decidir en utilitzar 
una estació total, un altre motiu va ser l’exactitud de les mesures obtingudes utilitzant aquesta metodologia.

4. Aixecament Arquitectònic
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4.4 Presa de dades.

Treball de camp exterior.

Per tal d’aixecar topogràficament la façana del carrer Llúria em vaig situar a la vorera del 
davant on tenia una visió àmplia de l'església i es podien apreciar tots els detalls que 
s’havien de mesurar.

Primerament es van agafar uns punts de referència molt destacats i clars, que ja 
s’havien mesurat prèviament amb el distanciòmetre. Aquests estan situats a la línia que 
conforma la part superior del sòcol perimetral que envolta les façanes. El primer punt va 
ser la intersecció de l’aresta de la façana contigua a l’Avda. Diagonal amb la línia 
superior del sòcol i l’altre, un punt final d’aquesta línia. Així va quedar definida una base 
de referència clara, per localitzar tots els demés punts.

També es van prendre alguns punts de referència que es poguessin veure des de la 
façana Diagonal. D’aquesta manera quedarien perfectament relacionats els punts de 
l’aixecament de la façana amb els punts presos amb distanciòmetre.

A continuació es van mesurar tots els punts necessaris per la correcta realització del 
plànol de façana a la vegada que es dibuixaven en un croquis tots els punts per així
evitar confusions.

Un cop enllestida la façana del carrer Llúria es va seguir el mateix procediment per la 
façana de Diagonal. L’estacionament en aquest cas va ser més complicat degut a la 
gran quantitat i frondositat dels arbres que hi ha plantats a l’avinguda, que dificultaven 
l’observació d’elements importants.

4. Aixecament Arquitectònic

Posicionament i visuals de l’estació total als diferents emplaçaments
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4.4 Presa de dades.

Treball de camp interior.

A l’interior de l’església, des del passadís lateral del la planta tribunes i des de la nau central a planta baixa es van poder mesurar tots els elements que permetrien 
dibuixar les seccions interiors seguint el mateix mètode, en aquesta ocasió es va agafar la part superior de l’arrambador perimetral de planta baixa com a referència.

4. Aixecament Arquitectònic

Marcatge de punts topogràfics a croquis per a la seva correcta interpretació posterior
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4.5 Resultats.

Un cop enllestits els treballs de camp em vaig disposar a processar totes les lectures. Amb les coordenades (x,y,z) de tots els punts vaig crear els plans de treball, per 
les façanes i per les seccions, relacionats entre ells pels punts de referència que havia mesurat repetidament des de tots els estacionaments.

Amb els punts obtinguts amb l’estació i els arxius generats de les plantes i façanes vaig iniciar els treballs a la coberta. L’accés a la mateixa em va permetre obtenir 
mesures de la cúpula tant del seu perímetre com del seu interior, ja que podia treballar a l’alçada de les finestres que la formen, així com de la resta d’elements de 
cubrició de l'església.

Obtingudes totes les dades i continuant amb els arxius generats durant la presa de les mateixes vaig arribar a la recta final de la representació gràfica, segon objectiu 
d’aquests projecte, passant a la verificació i comprovació de dades finals, correcció dels errors i desviaments i maquetació dels diferents plànols.

4. Aixecament Arquitectònic
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Arxiu Provincial dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears 

-ARXIU FOTOGRÀFIC. Llegat del P. Carmel Corbella. 
-MAPES I PLÀNOLS. Plànols d'Artigas. 

Càtedra Gaudí
-Domènech i Mansana (Caixes I i II), fons de plaques fotogràfiques de tema familiar i professional. 
-Treball inèdit sobre l'obra de Domènech i Mansana realitzat per José Luis Sora. 

Escola d'Arquitectura. Càtedra d’Història de l'Arquitectura

-Arxiu Municipal de  Barcelona.

Viquipèdia.

Arquitectura y construcción, tom IV, 1920-21, pp.164-173. 

Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la Ciutat de Barcelona. Ajuntament de 
Barcelona, 1987. 

Arxiu de documentació dels Carmelites Descalços de Barcelona. (M.Mercè Gras)

6. Fonts i bibliografia
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L’objectiu del projecte era aprofundir en l’arquitectura i la història de la nostra 
ciutat. A nivell personal estic satisfet dels resultats, no tant sols per aquests 
motius, sinó perquè m’ha aportat nous coneixements tant a nivell personal com a 
nivell professional.

També s’ha generat una documentació a l’abast de tothom, que parla de casa 
nostra i espero sigui d’utilitat.

7. Conclusions
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Ja fa un any i mig que em vaig embarcar en el desenvolupament 
d’aquests treball, sou molts els que d’una manera o d’un altre m’heu 
anat ajudant, amb el vostre suport, els vostres mitjans tant humans com 
tècnics, els vostres coneixements i fins i tot amb la vostre infinita 
paciència.

Ha arribat finalment, el moment d’agrair-vos de tot cor la inestimable 
ajuda que m’heu brindat, sense la qual aquest projecte no s’hauria fet 
realitat.

Gracies a vosaltres, també he pogut tancar un tema personal que des 
de fa molt de temps li devia a una persona molt important per mi.

8. Agraïments




