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Logotip de la Casa Fuster, amb les inicials de la senyora Consol Fabra

 

 

Introducció 
 

 

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un estudi gràfic i històric de la Casa Fuster, construïda a principis del s.XIX a la ciutat de Barcelona.  L’estudi 

ha estat promogut per l’Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (APAC) i l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB). 

 

Crec que el Modernisme va ser un moviment molt important al nostre país i, per tant, considero que la seva conservació i documentació hauria de 

ser molt més elevada i per això em plau poder aportar el meu gra de sorra a aquesta tasca. He escollit la Casa Fuster com a base del meu estudi perquè és 

una construcció que ha tingut molts usos al llarg de la seva història, ha passat per moltes etapes, fins i tot per amenaces de demolició i, tot i això, ha 

sobreviscut fins als nostres dies en peu i gairebé intacta, guardant l’entrada del Passeig de Gràcia d’una manera imponent. 

 

S’estudiaran les façanes de l’edifici, les més cares de la ciutat, construïdes amb marbre blanc. Com a treball complementari i imprescindible per a la 

realització del projecte, s’estudiarà també la història i el context d’aquest. Per tant, el projecte constarà d’una part històrica i d’una part arquitectònica. 

 

L’edifici és un regal que fa el senyor Mariano Fuster a la seva esposa Consol Fabra i Puig i va ser l’edifici més car de la Barcelona d’aleshores. Es va 

construir com a edifici residencial per a la Família Fuster-Fabra però degut a l’elevat cost que va suposar, van deixar d’habitar-lo i va passar a tenir usos 

tant diversos com una barberia, una sala de ball o fins i tot ser la seu d’una companyia elèctrica (ENHER). 

 

Espero que aquest projecte serveixi per a poder ajudar a conservar el patrimoni arquitectònic català i pugui servir a altres per a encoratjar-los a seguir 

el camí i a documentar la història arquitectònica del nostre país. 
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1. Context històric, època de canvis 
 

 

Al segle XIX comença una època de canvis a Catalunya. Existeix la voluntat de recuperar la llengua, la cultura i la consciència catalana, conduint així 

al poble a una nova percepció de la realitat i a la sortida de la decadència a la qual havia estat evocada els segles anteriors. El moviment sorgit d’aquest 

afany és anomenat La Renaixença.  

 

Aquest moviment sorgeix inicialment a la dècada compresa entre el 1830 i el 1840, però no és fins  el 1859, quan es fa realitat amb la celebració dels 

primers Jocs Florals. L’absolutisme d’Isabel II, desembocant en les tres guerres carlines, la crema massiva de convents de 1835 i la insurrecció de la Ciutat 

Comtal envers al general Espartero l’any 1843, són els episodis més tràgics d’aquesta època. 

 

Durant el s.XVIII la multiplicació de les fàbriques d’indianes i el desenvolupament de la indústria tèxtil comencen la Revolució Industrial catalana 

la qual es troba en ple desenvolupament durant el s.XIX. Aquesta dóna un nou impuls a l’economia del país i s’implanten el vapor i l’energia hidràulica 

com a principals fonts d’energia. Amb la necessitat de transportar les mercaderies que es produeixen en aquest període, sorgeix la possibilitat de construir 

el nou ferrocarril. El 1948  s’inaugura el tram comprès entre les ciutats de Barcelona i Mataró que en els anys següents s’anirà estenent pel país. 

 

Durant el s.XVIII, a part del principi del creixement econòmic del país, la ciutat de Barcelona havia crescut tant que es converteix en un centre 

insalubre i oprimit. Les muralles impedeixen el creixement a extramurs i les constants atacs d’Espartero  causen unes condicions d’higiene i salubritat 

insostenibles. Així doncs, veient que la ciutat necessita un canvi, l’Ajuntament de Barcelona presenta un concurs per a remodelar la ciutat, expandir-la i 

presentar solució als problemes del casc antic. Antoni Rovira se’n va proclamar guanyador amb un projecte basat en una malla circular al voltant de la 

ciutat, illes rectangulars i amb un pati central. La reina Isabel II però, no aprova el projecte i imposa el pla d’Ildefons Cerdà com a base per a la nova ciutat 
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de Barcelona. El pla Cerdà és molt mal acceptat. El fet de ser enginyer i no arquitecte li ocasiona moltes enemistats professionals i pateix una campanya de 

desprestigi personal plena de mentides.  

 

El Pla Cerdà proposa un esquema de malla quadricular amb carrers de 20, 30 i 60 metres d’amplada mentre que les illes feien 113 metres d’eix a eix 

i tenien xamfrans a 45º. Cerdà va tenir la genialitat i la modernitat de crear els carrers amples, 30 anys abans de la invenció de l’automòbil cosa que si no 

hagués fet, estaríem parlant d’una ciutat molt diferent a la que nosaltres coneixem. A més a més, va incorporar el traçat de les línies ferroviàries soterrades, 

que havien influït la seva visió de futur en una visita a França.  

 

La geometria de l’eixample permetia el seu creixement indefinit, només limitat per les muntanyes que guarden la ciutat. Les seves illes havien de 

tenir fins a 16 pisos, però més endavant es va afirmar que, si els carrers tenien 20 metres d’ample no hi hauria d’haver cap inconvenient en què els edificis 

tinguessin més alçada, enretirant en angle de 45º les façanes respecte la seva línia. A més s’havien de construir tant sols per dues de les seves quatre cares. 

No obstant això, es van acabar construint les quatre cares, cosa que va densificar d’una manera imprevista la ciutat que inicialment s’havia previst per a 

800.000 persones. 

 

 
Detall de l’evolució de les illes de l’eixample 

 

 

I és aquí, a finals de segle quan neix el moviment cultural que va influenciar a tota una generació de noms importantíssims entre els quals trobem 

Lluís Domènech i Montaner: el Modernisme. 
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S’anomena Modernisme al període comprès entre els anys 1890 i 1910. És un dels moviments més significatius de l’època, un moviment europeu i 

americà, també denominat Art Nouveau a França i Bèlgica, Modern Style a Anglaterra, Tiffany als Estats Units d’Amèrica, Jugendstil a Alemanya, 

Sezessionstil a Àustria i Liberty a Itàlia.  

 

Aquest moviment a Catalunya arriba amb una voluntat de portar la cultura catalana a Europa, creant-ne una de nova, nacional i moderna. Busca 

crear el seu propi camí, obrir-se  al món però amb trets que l’identifiquin i l’individualitzin, buscant inspiració en reminiscències de la seva pròpia història, 

l’edat mitja i el romanticisme. 

 

És un moviment que engloba totes les arts, la pintura, l’escultura, la literatura, les arts gràfiques i decoratives i, finalment i el que més ens interessa, 

l’arquitectura. 

 

 Els edificis modernistes tendeixen a ser molt decoratius,  asimètrics i molt detallistes, s’interessen per la vida, per l’interiorisme i d’aquesta manera 

sorgeixen elements decoratius amb grans característiques: mosaics, esmalts, mobles, vidrieres, teixits, etc. S’utilitzen vàries tècniques artístiques i artesanals 

recuperades d’altres temps en front la industrialització massiva sorgida de la revolució industrial, formant de l’edifici una peça artística completa. Aquesta 

actitud enfront a l’art porta a que qualsevol objecte d’ús quotidià esdevingui un objecte artístic.  

 

Es construeixen edificis modernistes a moltes localitats catalanes, però Barcelona s’acaba instaurant com “la capital del Modernisme” on podem 

trobar obres d’Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch i Lluís Domènech i Montaner com a arquitectes més destacats. 

 

Com a peça utilitzada per a llençar el Modernisme català al món apareix l’Exposició Universal de Barcelona de l’any 1888, on es pot avaluar la 

situació real de les arts plàstiques a Catalunya. Apareixen construccions que ja corresponen totalment al Modernisme. Com a obra principal trobem el Castell 

dels Tres Dragons, de Lluís Domènech i Montaner, que actualment és el Museu de Zoologia de Barcelona. En aquest edifici sorgeix l’escola taller, on 

s’investiguen i es recuperen antigues tècniques per a la creació de vidrieres, element importantíssim a gairebé tots els edificis modernistes. 
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Tot i ser un moviment que va proporcionar obres i autors de prestigi internacional, va tenir una durada molt curta, tant sols uns 20 anys. A principis 

del s.XX es comença a gestar el corrent del Noucentisme, contrari al Modernisme, buscant l’ordre i la mesura, un nou classicisme. El 1911, la mort del poeta 

Joan Maragall és un punt d’inflexió cap al nou moviment que portava uns anys coent-se. A partir d’aquí, el Modernisme es margina i moltes obres es 

modifiquen per tal de canviar-les d’estil, arribant a considerar-se de mal gust. Aquesta marginació va durar fins gairebé els anys 70, on es comença a valorar 

de nou la cultura i l’arquitectura modernista així com els seus protagonistes que van ser propulsors d’un dels moviments artístics més importants de la 

història de Catalunya.  
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2. Lluís Domènech i Montaner, vida i arquitectura 

 

El 21 de desembre de 1850 neix a Barcelona l’arquitecte objecte del nostre estudi, Lluís Domènech i Montaner, fill d’una família 

benestant i il·lustrada. El seu pare, Pere Domènech i Saló era propietari de l’Editorial Domènech, veí de Sant Just Desvern, mentre 

que la seva mare, Maria Montaner i Vila, era filla d’una de les famílies més importants de Canet de Mar, provinent de l’antiga casa 

pairal Masia Florentina. 

 

La seva mare li va inculcar l’amor pel poble, el qual es va veure reforçat degut a que hi va passar moltes èpoques d’estiu durant 

la seva infància i adolescència. Aquest lligam amb el poble va desembocar amb el casament de dos dels fills de Maria Montaner amb 

dues dames de la Casa Roura, una de les famílies més pròsperes de Canet., Un d’ells, Lluís, es va casar amb Maria Roura l’any 1875 i 

van tenir vuit fills. Aquesta forta relació amb Canet de Mar va derivar en obres seves en aquest poble, a més de a Barcelona. A les 

acaballes de la seva vida professional, l’arquitecte es va establir a Canet. 

 

El seu pare pretenia que es dediqués al negoci familiar d’edició i enquadernació de publicacions, però Lluís tenia un altre tipus 

de vocació. Va cursar els seus primers estudis a l’escola Galavotti de Barcelona. Més tard es trauria el Grau de Batxillerat en Arts a 

l’Institut de Segon Ensenyament de Barcelona i seguidament, a l’edat de 16 anys ingressa a la Universitat de Barcelona obtenint així 

el títol de llicenciat en ciències. 

 

Domènech i Montaner va voler cursar Arquitectura a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona ja fundada al 1869 per la Universitat 

Politècnica. No obstant, la situació docent en l’àmbit universitari no oferia garanties d’oficialitat i solidesa pels estudiants catalans, i 

per això va decidir realitzar l’examen d’ingrés a l’Escola Especial d’Enginyers de Madrid l’any 1870 on, l’any 1871 es matricula a 

l’Escola Oficial d’Arquitectura de Madrid, amb 21 anys. Dos anys més tard, el 13 de desembre de 1873, obté el títol oficial d’arquitecte. 
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L’estada a Madrid el va influenciar notòriament en les seves manifestacions artístiques i serà visible en molts dels seus edificis, nodrint-se 

d’esquemes, imatges i solucions  característiques de l’art mossàrab, mudèjar i castellà. A més, també s’influencia per l’arquitecte espanyol Emiliano 

Rodríguez Ayuso (1845-1891), del qual n’agafa l’aplicació del maó vist i que va ser el primer impulsor de l’estil neomudèjar. A la capital també crea un 

vincle d’amistat molt fort amb Josep Vilaseca i Casanovas, amb qui realitza un viatge d’estudi per Europa. 

 

L’any 1875 mor el seu pare i com a conseqüència, i juntament amb el seu germà Eduard, s’ha d’encarregar del negoci familiar. Aquest mateix any 

s’oficialitza l’Escola d’Arquitectura de Barcelona i n’és nombrat professor, càrrec que ostentarà durant 45 anys i els últims anys de la seva vida també en va 

ser director (1900-1920).  

 

. L’Escola d’Arquitectura de Barcelona té un paper molt important a l’Exposició Internacional de Barcelona ja que juntament amb el seu personal i 

els seus arquitectes van realitzar el Cafè-Restaurant i l’Hotel Internacional. L’Escola adquireix cada vegada més importància i durant el mandat de Domènech 

i Montaner s’incorpora a l’Estat, passant a tenir el poder d’atorgar validesa als títols que s’hi expedien. 

 

Domènech i Montaner també va destacar pel seu compromís nacional amb el naixement del catalanisme polític. S’inicia en l’activitat política l’any 

1869, sent membre de “La Jove Catalunya” i del “Centre Català”, així com president de “La Lliga de Catalunya” i de la “Unió Catalanista”, protagonista a 

les Bases de Manresa i Diputat a les Corts de Barcelona. Va participar també en activitats culturals, presidint els Jocs Florals de l’any 1895 i també l’Ateneu 

Barcelonès. Hi ha qui el considera una de les personalitats més destacades del catalanisme polític. Se’n va retirar l’any 1905. 

 

Lluís Domènech i Montaner va ser, doncs, un il·lustrat, no només un arquitecte. La seva carrera com a arquitecte la va combinar amb escrits, 

manifestacions, política, etc. Dels viatges en va treure la inspiració que el va ajudar a projectar, així com a escriure. Va viatjar per Itàlia, França, Àustria, 

Alemanya i el Regne Unit i més tard per Espanya. De França en deia que “el gòtic era el millor dels estils perquè era l’únic que ensenyava els seus ossos” i 

en alguna de les seves obres s’hi pot observar aquesta característica. Reforçant aquesta idea d’il·lustrat, va crear una biblioteca pròpia que, amb la guerra 

civil, es va acabar repartint, que se sàpiga, entre Canet, Lleida i Argentina. Comptava amb llibres de Viollet-le-Duc, Ruskin, Durand i Taime. 
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Sobre aquests quatre autors es basa el motor de l’arquitectura i el racionalisme del s.XVIII, qualitat que també esdevindrà el tret més característic en 

la seva arquitectura. De Durand en treu l’arrel més profunda de la racionalitat arquitectònica i la que sempre tindrà com a estructura de qualsevol projecte, 

encara que l’esperit modernista el guiï per uns altres camins contraris a les simetries. 

 

A finals del s.XIX Domènech ja gaudeix d’un estil arquitectònic propi basat en la racionalitat de l’estructura, una arquitectura funcional i un amor 

per la decoració floral. Una característica principal és deixar les estructures vistes, tant les metàl·liques com les de fàbrica, com es pot observar en vàries de 

les seves obres, com al Castell dels Tres Dragons o a la Casa Roura.  

 

El moviment modernista i Domènech i Montaner es fonamentaven amb la divisió del treball, per a optimitzar la producció i així reconèixer la 

superposició d’idees diferents, de diferents persones col·laborant, enriquint el producte final. D’aquesta manera de pensar en surt el taller dins el Castell 

dels Tres Dragons, on hi treballaven arquitectes, pintors, escultors ceramistes i artesans que treballaven l’arquitectura com a una suma de relacions. 

 

El dia 27 de desembre de 1923, mor Lluís Domènech i Montaner, deixant un buit difícil d’omplir a la història de l’arquitectura així com també a la 

catalana. Domènech i Montaner va patir una infecció a l’estomac de la qual s’havia operat i per culpa d’això va haver de passar els últims anys de la seva 

vida retirat de la seva vida pública i professional. Els encàrrecs i projectes arquitectònics van passar a mans del seu fill Pere, que s’havia llicenciat com a 

arquitecte l’any 1907 i que seguiria el llegat del seu pare. Lluís va ser enterrat al cementiri de Sant Gervasi de Barcelona. 
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2.1. Arquitectura 

 

Com molts arquitectes acabats de sortir de la universitat, Domènech i Montaner va començar a donar els seus primers passos com a professional 

gràcies als encàrrecs de la seva família o de gent que li venia recomanada per aquesta. El jove arquitecte ho va aprofitar per a demostrar que podia ser un 

dels grans i en aquests encàrrecs ja denotava una qualitat digna i equiparable als millors arquitectes del moment. 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’estada de Domènech i Montaner a la universitat de Madrid i la influència de Rodríguez Ayuso va influenciar 

la seva obra deixant reminiscències de l’imperialisme alemany i de l’art mudèjar. Al principi de la seva carrera professional comptava amb la col·laboració 

habitual de Josep Vilaseca i Casanovas, amb qui va realitzar un viatge d’estudis arreu d’Europa. Cap a finals del s. XVIII, quan ja no compta amb la influència 

de Vilaseca, comença a destacar creant un estil propi dins el corrent modernista caracteritzat per una estètica eclèctica que combina formes i colors buscant 

una identitat catalana.  

 

Dins del Modernisme se’n treuen dues corrents principals: el racionalisme i l’expressionisme. Domènech és el principal representat de la primera, i 

Gaudí, amb unes obres de constant innovació i sense un patró repetitiu, de la segona. 

 

Domènech i Montaner representa també un estil floral, que podria recordar l’estil renaixentista espanyol plateresc i el barroc per la seva ornamentació 

excessiva i molts cops innecessària, fet que li va ocasionar algunes crítiques. És un tema repetitiu a les seves obres, tot i que se’n pot apreciar una certa 

evolució. Aquest excés d’ornamentació queda palès, per exemple, als capitells, on els motius florals són molt freqüents i evolucionen de tal manera des de 

les formes corínties que perden la seva funcionalitat com a element de transició de càrrega per ser tant sols elements decoratius que en alguns casos queden 

penjats al bell mig de les columnes. 

 

Lluís Domènech i Montaner utilitza les arts decoratives no solament com a ornamentació, sinó com una part pròpia dels seus edificis, complint rols 

estètics i funcionals però sense deixar de banda cap part de l’edifici, funcionant com un tot. És molt fàcil trobar elements decoratius als seus edificis, des 
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d’estructures de ferro ornamental fins a tèxtils, passant per vidrieres, fusta tallada i ceràmica. Majoritàriament són dissenys inspirats en motius florals i 

vegetals, és a dir, en la naturalesa i moltes vegades també incorporant elements gòtics i de la fauna fantàstica, com gàrgoles o dracs. 

 

El ferro va ser utilitzat en moltes obres de Domènech i Montaner, no solament per a constituir estructures metàl·liques que ja començaven a despuntar 

gràcies a les noves tecnologies, sinó que també es va utilitzar de manera molt ornamental. A la Casa Fuster, veiem molts elements de ferro en façana. Moltes 

baranes dels balcons són fetes amb aquest material i decorades amb petits detalls florals. 

 

Un altre material molt apreciat per l’arquitecte i bastament utilitzat en les seves obres va ser la fusta. És un material simple i fàcil de treballar a la 

vegada que aporta un toc de classe, calidesa i distinció als espais, amb talles molt elaborades als elements que gairebé fan oblidar quina és la seva funció 

principal. S’utilitza principalment per a acabats, obertures i mobles, tot i que també trobem fusta com a revestiment de sostres en algunes de les seves obres. 

En la seva vessant com a decorador, Domènech i Montaner no es va limitar a decorar espais col·locant mobles i ornamentacions sinó que també va 

exercir de dissenyador de mobles, creant des d’una taula de treball amb un sistema rotatori per a fer-la més confortable fins a mobles domèstics més simples, 

combinant en ocasions fusta i tèxtil. 

 

El vidre, com a moltes obres modernistes, també va ser utilitzat de manera extensiva. Solament els vitralls que contenen els edificis de l’arquitecte ja 

són motiu d’exclamació. La recuperació de les tècniques artesanals i la perfecció modernista van permetre arribar a realitzar vitralls que són increïbles obres 

d’art. Els vitralls s’utilitzen majoritàriament per a donar llum als espais, afegint una atmosfera mística, romàntica i amb reminiscències d’aquelles catedrals 

que tant havien admirat al passat. 

 

Per últim, la ceràmica. Utilitzada principalment per a la conformació de mosaics d’estil romà, amb elements recurrents a la ornamentació modernista 

de Domènech i Montaner. Aquests mosaics no només es disposaven com a paviment, sinó que els va utilitzar com a plafons en parets a sales importants i 

inclús en façanes i cobertes, sense oblidar-se de la higiene i decorant també amb ceràmica lavabos i banys. 

 

A la casa que s’estudia en el present projecte, apareixen també molts elements de pedra, material també molt utilitzat per Domènech i Montaner. És 

un material que principalment utilitza en façanes més que en interiors i que dóna un punt d’autoritat a aquestes. Es poden trobar des de flors fins a dracs 
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decorant façanes fetes amb aquest material, mostrant així la versatilitat que ofereix als acabats, com també marcs per a forats de finestres i portes, capitells 

i diferents ornamentacions. 
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2.2. Cronologia de la vida de Domènech i Montaner 

 

 Vida personal i professional Vida política 

1850 Naixement de Domènech i Montaner al carrer Avinyó de la ciutat de 

Barcelona 

 

1865 Inicia els estudis de batxillerat a l’escola Galavotti i de segon 

ensenyament a l’Institut Provincial de Barcelona 

 

1867 Inicia els estudis a la facultat de ciències de la Universitat de Barcelona, 

obté el grau de Llicenciat en Ciències Exactes 

 

1870 Inicia els estudis d’arquitectura a Madrid. Fa l’examen d’ingrés a 

l’Escola Especial d’Enginyers de Madrid 

Participa en la fundació de la “Jove Catalunya i del “Centre 

Català” 

1871 Acaba els estudis a la Universitat de Barcelona. Rep la Llicenciatura de 

Ciències Exactes, Físiques i Naturals a Barcelona 

 

1873 Rep el títol oficial d’enginyeria i arquitectura a l’Escola Superior 

d’Arquitectura de Madrid. Viatja per Europa amb el seu amic Josep 

Vilaseca 

 

1875 Mor el seu pare i es casa amb Maria Roura. Entra de professor interí a 

l’Escola d’Arquitectura de Barcelona 

 

1878 
Casa-Torre per a Francesc Simón a Gràcia (desapareguda) 

Publica l’article “A la recerca d’una arquitectura nacional” a la 

revista “La Renaixença” 

1879 Comença la construcció de l’Editorial Montaner-Simón (fins l’any 

1885) 

 

1880 Casa per a Adela Domènech i Lluís Furguí a Barcelona  
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1881 És mantenidor dels Jocs Florals. Inicia la reforma del Castell de Santa 

Florentina ( fins l’any 1912) 

Dibuixa la Capçalera per a “La Renaixença” 

1883 Reforma el Teatre Principal a Canet de Mar. A Comillas comencen les 

obres de la Universitat Pontifícia (fins l’any 1889) 

 

1884 Inici de la Construcció de l’Ateneu Catalanista a Canet de Mar ( fins 

l’any 1885) 

 

1885  Presentació del “Memorial de Greuges” al rei espanyol Alfons XII 

1886 Escriu “Història general de l’art: la Arquitectura”  

1887 Inicia la construcció del Cafè-Restaurant per a l’exposició de 1888. 

Reforma de la façana del taller de Jaume Amigó 

Es separa del Centre Català i ingressa a la Lliga de Catalunya 

1888 Realitza l’Hotel Internacional (desaparegut) per a l’exposició del 

mateix any 

És nomenat president de la Lliga de Catalunya 

1889 Casa Roura (fins l’any 1892) i Palau Montaner (fins l’any 1893). Traça 

la via transversal de Barcelona i realitza treballs a Comillas, Santander 

 

1890 Edifici per a Maria Montaner a Barcelona (fins l’any 1891)  

1891 S’inicia la Casa Roura És un dels fundadors de la Unió Catalanista 

1892  Presideix la Unió Catalanista i forma part de la redacció de les 

Bases de Manresa 

1893 Casa Agustí. A Olot, Casa Solà-Morales. Reforma de la Casa de Matilde 

Sellarés a Barcelona 

 

1895 Presideix els Jocs Florals de Barcelona. Projecta i realitza la Casa-Taller 

de tipografia Josep Thomas 

 

1897 Inici de la construcció de l’Institut Mental Pere Mata (fins l’any 1919). 

Substitueix a Elies Rogent com a director de l’Escola d’Arquitectura de 

Barcelona 
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1898 Presideix l’Ateneu Barcelonès Participa i signa el “Manifest a la reina regent” 

1899 Dibuixa la capçalera de “La Veu de Catalunya” S’incorpora al “Centre Nacional Català” 

1900 Agafa de manera permanent la direcció de l’Escola d’Arquitectura de 

Barcelona. Inici i finalització de la Casa Rull de Reus. Ampliació de la 

Casa de Bartomeu Nogueres a Barcelona 

Ingressa a la “Lliga Regionalista”. Membre fundador de “La 

Il·lustració Llevantina” 

1901 Inici del projecte de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, premi al 

millor edifici de l’any. Projecte i realització de la Casa Navàs de Reus 

Fusió del Centre Nacional Català amb la Unió Regionalista, 

constituint la Lliga Regionalista. 

1903 Construcció de la Casa Lleó Morera (fins l’any 1905), premi al millor 

edifici de l’any 

Participa al “Primer Congrés Universitari Català” 

1904 Inicia els viatges als Pirineus documentant el romànic català. Dibuixa 

la capçalera de “El Poble Català” 

Es separa de la Lliga Regionalista 

1905 Torna a la docència. Inici de la construcció del Palau de la Música 

Catalana (fins l’any 1908) i de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

(fins l’any 1930). El Palau és proclamat millor edifici de l’any 

Escriu “Estudis Polítics” 

1906 Casa al Raval de Sant Pere a Reus. Panteó de Jaume I a la catedral de 

Tarragona (fins l’any 1908) 

 

1907 Restauració del Castell de Santa Florentina. Reforma de Barcelona: Via 

Laietana 

 

1908 Inici de la construcció de la Casa Fuster (fins l’any 1910). Reforma dels 

Salons de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Barcelona 

 

1910 Finalitza el Panteó Domènech i Montaner a Canet de Mar  

1911 Construcció de la Casa Gasull. Presideix de nou l’Ateneu Barcelonès  

1912  Escriu “Conservació de la personalitat de Catalunya” 

1913 Monument de Joan Maragall al Parc de la Ciutadella de Barcelona. 

Construeix el Celler Cooperatiu a l’Espluga de Francolí 
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1915 Acaba el projecte del Monestir de Montsió  

1918 Finalitza la construcció de la Casa Domènech a Canet de Mar  

1919  Escriu “La política tradicional d’Espanya: Com pot salvar-se’n 

Catalunya” 

1920 Deixa la presidència de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona per 

jubilació 

 

1921 Ingressa a la “Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona”  

1923 Enllesteix el “Nobiliari general català de Llinatges”. El 27 de desembre 

mor a Barcelona i és enterrat al cementiri de Sant Gervasi de Barcelona 

 

 

 

2.3. Cronologia resumida de les obres principals de Domènech i Montaner per ciutats 

 

 Badalona 

1893 Casa Agustí 

  

Barcelona 

1874 Panteó de Josep Anselm Clavé 

1878 Torre Simon 

1885 Editorial Montaner i Simón 

1887 Cafè-Restaurant, també conegut com a Castell dels Tres Dragons 

1888 Hotel Internacional per a l’Exposició Universal de Barcelona 

1891 Casa per a Maria Montaner 

1891 Palau Ramon Montaner 
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1898 Casa Thomas 

1902 Casa Lleó Morera 

1902 Fonda Espany 

1902 Reforma a la Casa de l’Ardiaca 

1902 Casa Lamadrid 

1905 Palau de la Música Catalana 

1905 Hospital de Sant Pau 

1908 Casa Fuster 

  

 Canet de Mar 

1881 Reformes al Castell de Santa Florentina 

1883 Teatre Principal 

1884 Ateneu de Canet de Mar 

1892 Casa Roura 

1902 Creu de Pedracastell 

1905 Reforma Masia Rocosa 

1910 Panteó Domènech i Montaner 

1912 Panteó Família Font-Montaner 

1918 Casa Domènech i Montaner 

  

Comillas, Cantàbria 

1883 Universidad Pontifícia 

1889 Font dels “Tres Caños” 

1890 Monument al Marquès de Comillas 
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1893 Cementiri de Comillas 

  

L’Espluga de Francolí 

1913 Celler Cooperatiu 

  

Esplugues de Llobregat 

1915 Monestir de Montsió 

  

Olot 

1893 Casa Solà-Morales 

  

 Palma de Mallorca 

1903 Grand Hotel 

  

Reus 

1900 Casa Rull 

1901 Casa Navàs 

1911 Casa Gasull 

1912 Institut Pere Mata 

  

Tarragona 

1906 Mausoleu de Jaume I 
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3. Casa Fuster 

 

Per a començar a parlar de la Casa Fuster ens hem de situar a l’època, en un context històric, social i urbà molt diferent al que vivim ara. 

 

3.1. Context històric i social 
 

L’any 1789 hi va haver la Revolució Industrial a França, que va tenir una ràpida implantació a Catalunya i es va constituir pionera a la indústria 

tèxtil. A principis del segle XIX, es va introduir l’energia hidràulica que va ajudar molt al sector fins a haver-hi 150 fàbriques d’aquest ram tant sols a la 

ciutat comtal. Aquest sector va créixer fins la crisi de l’any 1861 provocada per l’escassetat de cotó deguda a la 

Guerra de Secessió d’Amèrica del Nord. 

 

La Revolució Industrial catalana també va portar la indústria metal·lúrgica al país, que es va potenciar 

amb l’arribada del ferrocarril i dels motors a vapor per a navegació. Així doncs, Barcelona va gaudir de la 

primera línia de ferrocarril de l’estat espanyol que la comunicava amb la vila de Mataró l’any 1848. Més tard es 

van crear línies a Granollers (1854), Sabadell-Terrassa (1855) i Martorell (1859). Els processos industrials 

introduïts a principis de segle van provocar conflictes laborals ja que els treballadors temien ser substituïts per 

les noves màquines, així doncs, l’any 1854, una revolta obrera va saquejar diverses fàbriques i en va cremar 

maquinària industrial. La consciència de classe obrera va anar creixent, sorgint així les primeres associacions 

decidides a millorar les condicions de vida i laborals dels treballadors. Unió de classes, una d’aquestes 

associacions, va ser la primera en promoure les vagues com a mesura de pressió, desembocant a la primera vaga 

general l’any 1855 provocada per l’execució del dirigent obrer Josep Barceló. 
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Barcelona, després del fracàs de la I República Espanyola, va gaudir de la Febre d’Or, un temps d’especulació financera que va continuar l’expansió 

de la indústria tèxtil i metal·lúrgica, així com el sorgiment de noves empreses energètiques de gas i electricitat i grans empreses dedicades a la navegació.  

Ens trobem així, l’any 1886 es funda la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona que fomentava els interessos dels empresaris i 

industrials catalans, amb el sorgiment d’una nova classe social, la burgesia. Paral·lelament, l’anarquisme i el comunisme es van introduint com a noves 

ideologies a la classe obrera d’on en va sortir el sindicat de l’Associació Internacional de Treballadors. 

 

La prosperitat i l’assetjament espanyol al que es va veure sotmesa la ciutat va provocar el ressorgiment d’un sentiment català. Així doncs, van sorgir 

activitats culturals com els Jocs Florals de l’any 1859 i diaris com La Renaixença. Com ja s’ha explicat abans Domènech i Montaner va tenir un paper molt 

important en aquest procés catalanista, arribant a presidir vàries entitats amb aquest fi, com l’Ateneu Barcelonès, fundat l’any 1860.. L’any 1847 s’acaba la 

construcció del Teatre del Liceu, que dóna un nou impuls cap a la cultura a la ciutat. 

 

Tots aquests processos deriven en una nova etapa social: el Modernisme. S’inspira en l’arquitectura historicista, una reacció contra la gran 

industrialització que havia patit la ciutat amb la Revolució Industrial. Així doncs, la classe burgesa s’identifica amb aquest nou moviment. Aquests són els 

que s’encarreguen de promoure el Modernisme encarregant edificis a arquitectes com Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner o Josep Puig i Cadafalch, 

donant a la ciutat de Barcelona un gran impuls d’imatge i estil. 

 

A finals de segle, Barcelona es veia sotmesa en una època de canvis i prosperitat, però tot això va canviar amb la consolidació del catalanisme, 

formant vàries fundacions i fins i tot lliurant el Memorial de Greuges al rei Alfons XII. Aquesta tendència no era ben vista pels conservadors espanyols i 

l’any 1905 van assaltar la seu del diari La Veu de Catalunya i del setmanari Cu-Cut!. El govern central, lluny de reprimir els fets, va suspendre les garanties 

constitucionals a Catalunya. 

 

El segle XX va començar difícil, amb les agitacions polítiques amb què havia acabat l’anterior.  

 

L’any 1909 es va produir la Setmana Tràgica. Les successives derrotes dels exèrcits espanyols al Marroc van portar al govern a reclutar nous soldats 

per enviar al front. Qui va patir més aquest fet van ser les classes més baixes ja que les classes més afavorides podien pagar una quantitat de diners per a 
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poder-se estalviar aquest fet. Evidentment, aquest fet va produir una ira i una frustració a la classe obrera que va desembocar en l’aixecament de barricades, 

crema d’esglésies i convents durant tota una setmana. L’any 1910 es va constituir la CNT a Barcelona, consolidant així la classe obrera dins la ciutat. Més 

endavant, Miguel Primo de Rivera va eliminar les institucions democràtiques i va reprimir les organitzacions sindicals, va prohibir l’ús del català i de la 

bandera catalana. 

 

3.2. Context urbà 

 

De manera paral·lela als processos industrials i polítics, Barcelona va transformar la seva cara durant el segle XIX d’una manera molt important i 

que va conformar la ciutat tal i com la coneixem ara. El punt més rellevant del principi d’urbanització de la ciutat va ser l’obertura del Carrer Ferran, donant 

una importància al carrer que fins llavors no havia tingut. Aquest carrer va ser el primer en tenir planificació, una estructura de façanes similars, i, sobretot, 

il·luminació. Al costat d’aquest carrer es va obrir la Plaça Reial, un espai com ara l’entenem i no com s’entenien les places al s. XIX. 

 

L’any 1854 es van tirar a terra les muralles ja que la ciutat no podia créixer dins del casc antic, que estava ja superpoblat, i sense condicions higièniques 

necessàries. Com a intervencions més públiques, cal destacar la generalització de l’enllumenat de gas a partir de l’any 1842, i la instauració dels primers 

tramvies a partir de l’any 1872. 

 

Tot i això, el projecte de l’Eixample és el més important de la història recent de la ciutat. El pla Cerdà constituïa una malla ortogonal que anava des 

de Montjuïc fins al Besòs amb carrers amples de 20, 30 i 60 metres d’amplada, illes de 113 metres de costat i tot amanit amb plataners, que són els arbres 

que, després d’estudiar-ho, va creure més idonis per a la ciutat. Ildefons Cerdà va tallar aquesta malla perfecta tant sols amb avingudes principals, la 

Diagonal, la Meridiana, el Paral·lel, la Gran Via i el Passeig de Sant Joan, així com grans places en les seves interseccions: Tetuan, Glòries, Espanya, Jacint 

Verdaguer, Letamendi i Universitat. 

 

L’Exposició Universal de 1888 va suposar un impuls a nivell econòmic i social per a la ciutat, però també va ser-ho a nivell urbanístic. Degut a aquest 

esdeveniment, es va urbanitzar la zona compresa entre el Parc de la Ciutadella i la Barceloneta, així com urbanitzar les infraestructures de la ciutat. A més, 

Barcelona va patir un creixement demogràfic degut a l’Exposició que va suposar doblar la població en tant sols 3 anys.  
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Per aquest fet, Barcelona va annexionar al seu territori els pobles de Sants, Les Corts, Sant Gervasi de Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de Palomar i 

Sant Martí de Provençals. Més endavant, Horta i Sarrià es van acabar unint a la ciutat. 

 

No m’agradaria tancar aquesta secció sense parlar del Passeig de Gràcia. El camí de Gràcia, com era conegut anteriorment a la seva urbanització, era 

el camí que connectava la ciutat de Barcelona amb la Vila de Gràcia. Quan la població va començar a agafar consciència de ciutat es va urbanitzar. L’any 

1821, Ramon Plana va ser l’encarregat de fer-ne el primer projecte. El 1827 es va inaugurar el nou passeig, de 42 metres d’amplada, i l’any 1853 s’hi va posar 

enllumenat de gas. Al 1872,  es va instaurar la primera línia de tramvia tirada per cavalls. Entre els anys 60 i 90, l’entorn del passeig es va definir com a nucli 

residencial de baixa densitat format per edificis unifamiliars. Durant aquesta última dècada, el passeig va començar a agafar un protagonisme comercial 

que va atreure la burgesia i es van anar substituint les cases aïllades amb jardí per edificis de pisos. 

 

La primera dècada del s. XX va ser crucial pel futur del passeig de Gràcia. Aquest es va consolidar com el principal centre residencial burgès i és el 

carrer amb més edificis modernistes de la ciutat. D’entre aquests edificis, podem trobar joies com: 

 

1898 Casa Amatller  Josep Puig i Cadafalch 

1905 Casa Batlló Antoni Gaudí 

1905 Casa Lleó Morera Lluís Domènech i Montaner 

1906 Casa Milà Antoni Gaudí 

1908 Casa Fuster Lluís Domènech i Montaner 

1914 Cases Rocamora Joaquim i Bonaventura Bassegoda i Amigó 
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3.3. La Casa Fuster 

 

L’any 1906 Marià Fuster i Fuster, empresari, advocat, polític i pintor barceloní, va encarregar a Lluís Domènech i Montaner la construcció d’un luxós 

edifici pensat per a obsequiar a la seva esposa, Consol Fabra i Puig. La construcció es va començar l’any 1908 i va durar fins l’any 1910. 

 

La família Fuster  

 

El senyor Rafael Ignasi Fuster i Forteza era el propietari d’una de les empreses més importants del s. XIX a Mallorca havent adquirit l’herència del 

seu pare d’una gran naviliera que va experimentar un gran creixement sota la seva direcció. Aquesta empresa estava dedicada a la importació, distribució i 

venta de ferro, cotó, roba blanca i demés productes colonials, així com a l’exportació de productes de l’illa com ametlles, sabó, aiguardent, conserves, 

embotits, sabates i fruites. Pel que fa a la seva facció política, va militar al partit progressista i va formar part de la seva directiva provincial. Poc abans 

d’adquirir la finca Possessió de Galatzó el setembre de 1872, va ser nomenat senador de les Illes Balears durant la tercera legislatura d’Amado I. Va participar 

en la creació del Banc Balear i va ser membre del primer consell d’administració del Banc de Crèdit Balear. L’any 1876 va ser processat criminalment per un 

incendi al Nuevo Mercado de Pamplona a més d’una estafa i sostracció de 12 bons del tresor públic. 

 

Rafael Ignasi Fuster, va ser el pare del senyor Marià Fuster i Fuster, empresari, advocat, polític i pintor. Fuster va viure a Barcelona, va rebre la 

Possessió com a regal del seu pare l’any 1880 pel pròxim casament amb la senyora Consol Fabra, filla del marquès d’Alella. Com a artista va fundar el Cercle 

d’Aquarel·listes i l’any 1882 el Reial Cercle Artístic de Barcelona, del qual en va ser president varis anys. Va ser membre del Partit Liberal Fusionista i fou 

regidor de l’ajuntament de Barcelona pel districte 7. Va col·laborar amb l’alcalde Francesc de Paula Rius i Taulet a l’exposició Universal de Barcelona de 

l’any 1888 fet pel qual va rebre vàries condecoracions. 

 

La família Fabra  

 

Camil Fabra i Fontanills fou empresari i polític català i I marquès d’Alella des de l’any 1889. Va ser propietari d’una fàbrica de teixits a Gràcia i 

comprà una fàbrica de cotó a Salt. Va ser nomenat president de la Junta d’Obres del Port de Barcelona l’any 1869 i també accionista fundador del Banc 
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Hispano Colonial i de diverses empreses ferroviàries. Més endavant, l’any 1882, va fundar una empresa especialitzada en el fil de cosir, que s’acabaria unint 

a altres societats per a formar la Fabra i Coats. Va militar al Partit Constitucional i va ser diputat provincial per Berga i per Barcelona. Fou elegit diputat pel 

Partit Liberal Fusionista per Barcelona i senador per a aquesta mateixa província. Va ser membre de la junta del Foment del Treball Nacional i alcalde de 

Barcelona l’any 1893. 

 

Amb Dolors Puig, va tenir la seva filla Consol Fabra i Puig, que s’acabaria casant amb el senyor Marià Fuster i Fuster i convertint-se ambdós en els 

protagonistes de la nostra història. 

 

La Casa Fuster 

 

Al número 132 del Passeig de Gràcia, prop de l’Avinguda Diagonal, Marià Fuster va voler fer un regal a la seva esposa Consol Fabra i va encarregar 

la construcció d’un palauet al final del Passeig de Gràcia a l’arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner.  

 

Domènech i Montaner, amb aquest propòsit i sense reparar en despeses, va projectar una monumental construcció amb tres façanes que constava 

d’un soterrani, una planta baixa, una planta principal, tres pisos, un altell i finalment la coberta. Al xamfrà, hi va posar una torreta circular. El conjunt de 

l’edifici dóna un aspecte molt imponent de guardià de Gràcia. Construïda en marbre blanc, la casa va costar fins a 13 milions de pessetes, convertint-la en 

la més cara de la ciutat a l’època. 

 

La planta baixa es va dissenyar com una sala d’actes on la família rebria els seus convidats, però més tard va passar a convertir-se en el Cafè Vienès. 

Des d’aquí, s’accedia a través d’una gran escala a la planta principal utilitzada per a ús privat de la família Fuster. Segons els historiadors, un quartet de 

música amenitzava cada dia els seus àpats. 

 

Aquest ritme de vida va resultar ser massa elevat per a les finances de la família Fuster que es va veure obligada a vendre la casa a principis dels 

anys vint. Els nous propietaris es van allotjar a la planta principal i van llogar la resta de la casa, mentre que les plantes inferiors van acollir petits negocis 
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fins que a la dècada dels 40 va albergar la Sala Danubi al soterrani i el Cafè Vienès a la planta baixa, que van fer de la Casa Fuster un punt de trobada 

privilegiat a la ciutat. 

 

L’any 1962, l’empresa elèctrica ENHER va comprar l’edifici per 11 milions de pessetes. La seva intenció era demolir la casa i construir-hi la seva seu, 

però la societat barcelonesa va sortir al carrer per protestar contra aquesta mesura i va aconseguir frenar-la. 

 

Més recentment, concretament l’any 2000, Hoteles Center va comprar l’edifici de l’empresa elèctrica i el va sotmetre a una profunda rehabilitació 

que va durar quatre anys. La companyia hotelera va obrir l’any 2004 un hotel de gran luxe a una de les ubicacions més privilegiades de la ciutat de Barcelona, 

amb una terrassa des de la que es veu tot el Passeig de Gràcia i fins i tot el mar. L’hotel també ha adoptat el nom del Cafè Vienès per al bar de la seva planta 

baixa, remuntant-se així en la història de la construcció. 

 

Materialitat 

 

Com ja hem comentat anteriorment, Domènech i Montaner  no va reparar en despeses i va tenir gairebé una carta de llibertat per a poder fer el que 

volgués sense reparar en despeses, de manera que hi trobem uns materials d’altíssima qualitat. Les façanes de l’edifici són de marbre blanc, pedra de 

Montjuïc gris i blanca i pissarra a l’altell de l’edifici. Aquesta cura amb els materials va atorgar a la construcció un poder visual importantíssim, accentuat 

per la seva ubicació privilegiada. Domènech i Montaner estava construint paral·lelament el Palau de la Música Catalana i va esculpir en pedra fins a 300 

capitells modernistes a l’edifici, tots ells diferents.  

 

Façanes 

 

L’edifici gaudeix de tres façanes, la posterior de les quals és insòlitament plana. A les tres  façanes s’hi poden distingir varis nivells clarament definits. 

 

L’accés es a la planta baixa de l’edifici, sent a les dues façanes principals de vidre amb fusteria de fusta, tant sols interrompuda pels pilars que 

aguanten les grans tribunes i la torre circular. Aquests pilars, tenen capitells dòrics quan es troben amb la planta principal, però abans d’això, a una alçada 
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d’uns tres metres tenen decoracions amb motius florals. Les obertures s’agrupen cada tres o quatre pilars mitjançant arcs que afavoreixen el descens de 

càrregues als pilars més reforçats. 

 

La planta principal és la més luxosa de totes pel que fa a façana. És la que gaudeix de més llum amb grans finestrals i un balcó imponent que dóna 

al Passeig de Gràcia. A més a més, les altres obertures tenen balcons, més petits que el principal, però tot i això més amples i grossos que a les altres plantes.  

 

Les dues plantes inferiors tenen façana de pedra de Montjuïc, donant-li un aspecte més rústic contrastant així amb la decoració amb que la va dotar 

l’arquitecte. La façana posterior, entre les finestres, té decoracions d’àguiles imperials dins uns petits rosetons de pedra. 

 

Les dues plantes pis tenen un ordre similar, les finestres són de dos tipus diferents i s’intercalen entre els pisos. A partir d’aquí, la façana ja és de 

marbre blanc (a la façana posterior, la planta principal també té façana de marbre) No s’ha de posar al paràgraf de dalt?. Al centre d’aquesta façana trobem 

una rosseta amb les inicials CF, que, al contrari del que creu la cultura popular, signifiquen Consol Fabra i no Casa Fuster. A sobre d’aquesta rosseta s’hi 

poden veure les finestres que ens marquen clarament que per allà hi passa l’escala que puja als pisos superiors. En canvi, a les altres dues façanes, el que 

havia estat una balconera en planta principal, a la planta primera es converteix en un simple balcó amb barana de pedra que agrupa fins a 4 finestres. 

 

La tercera planta pis torna a ser més luxosa, creant balcons dotats de finestrals amb dues columnes a mode de trencallums que els divideixen en tres 

parts i que suporten arcs a mode d’arcs trevolats. A la façana del carrer Major, a les tres finestres del mig, la part central del finestral es cega emprant el 

mateix marbre de la resta de la façana. 

 

La mansarda, en canvi, recorda a les cases senyorials franceses, amb una coberta de ceràmica blava inclinada, que acaba conformant una coberta 

plana i transitable -on actualment hi ha una piscina-, rematada amb un ampit o barana formada per petites columnes de pedra a mode de balustres i cada 5 

d’aquestes, una gran fulla que recorda a la fulla florentina. La barana de la coberta consta també d’una barana igual però sense les fulles i, en canvi, té uns 

escuts catalanistes que posen de manifest la inclinació política de l’arquitecte. 
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 Cada dos vans de finestres, el tercer té un caire més important, conformant a cada planta un conjunt format per tres arcs trevolats suportats per dos 

trencallums que divideixen els finestrals en tres parts, rematant el conjunt un balcó semi-circular dotat de barana treballada en forja i també decorada amb 

motius florals, tenint sortida a terrassa el del primer pis, i a balcons en el segon i tercer pis, essent el segon més gran i important que el del tercer. Aquest va 

central de finestrals, es remata en arribar a la mansarda amb una tribuna a mode de mirador on hi ha tres finestres separades per columnes més gruixudes 

que els trencallums normalment emprats en la resta de la façana, i que resten volats respecte del pla vertical de la mateixa. Aquestes tribunes trenquen amb 

la configuració de la resta de la mansarda . Aquests grups de finestres són els únics que pugen fins al nivell de l’altell i surten fins a nivell de façana, mentre 

que la resta de finestres es queden en tercera planta i només arriben a altell en una dimensió més reduïda i sense treure el cap fins a línia de façana. 
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4. Metodologia de treball 
 

L’aixecament gràfic de les façanes de la Casa Fuster implica un coneixement de l’edifici, les proporcions que aquest té i d’on ve. Així doncs, s’ha 

procedit a estudiar la història de Barcelona a l’època, l’entorn de l’edifici i les característiques d’aquest. 

 

Es van tenir en compte varis edificis del Modernisme català de Domènech i Montaner i es va decidir realitzar l’aixecament de la Casa Fuster i estudiar-

ne les façanes.  

 

Està situada al capdamunt del Passeig de Gràcia de Barcelona i ara, tot i haver-se utilitzat com a casa particular, és un hotel de Gran Luxe. Tot i tenir 

aquesta condició, vaig poder accedir a la coberta i fotografiar alguns elements de més a prop. El fet de no tenir edificis i d’haver-hi molts arbres per la façana 

principal ha suposat un problema per a la presa de fotografies frontals de l’edifici i s’ha hagut de basar el treball en el que s’ha pogut extreure des de la 

vorera. Per la façana posterior, el fet de tenir una escola amb poques finestres tampoc va permetre poder aconseguir fotografies frontals de les finestres. Per 

últim, es va contactar amb una empresa dedicada a la fotografia aèria amb drones, però una llei de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria no permet el vol de 

drones en cascs urbans i per a fins professionals, per tant, tampoc va ser possible aconseguir vistes dels elements de l’edifici. Es va parlar amb la directora 

de l’hotel per si tenien fotografies dels detalls de prop, però tant sols tenien fotografies des de la vorera com he pogut aconseguir jo mateix amb la càmera. 

 

El professor Benet Meca em va donar el vistiplau per a seguir endavant amb el projecte tot i saber que seria difícil realitzar l’aixecament de les façanes. 

 

Les visites a la Casa no van ser un problema ja que és un edifici de pública concurrència. Durant aquestes visites es van tirar fotografies per a poder 

realitzar un reportatge fotogràfic així com poder realitzar l’aixecament de les façanes. Aquesta part va ser el treball de camp del projecte. Com a treball 

d’oficina es troben totes les hores emprades per a poder plasmar la informació extreta de les fotografies per a conformar els plànols finals.  
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Presa de dades 

 

Material utilitzat per a la presa de dades: 

 Instruments per a dibuixar i realitzar croquis: Llapis HB, B2, H2 i Goma 

 Llibreta Din A-5 on s’han realitzat anotacions in situ 

 Flexòmetre de 5 metres per a la presa de distàncies 

 Càmera de fotografia per a la captura d’imatges de la façana 

 Tauleta digitalitzadora Wacom Intuos Pro ® Special Edition 

 Ordenador per al processat de les fotografies i posterior edició i realització dels plànols 

 

Programari utilitzat 

 

Autodesk AutoCAD 2015 per a la creació de plànols 

  Aplicació Homograf per a AutoCAD 

Adobe Photoshop CC per a l’edició i tractament de fotografia 

Adobe Illustrator CS6 per a la creació de detalls 

Microsoft Word 2013 per a la realització de la memòria 

 

Procediment de realització de plànols 

 

La finalitat d’un aixecament gràfic no és dibuixar un edifici en la seva totalitat i perfecció, sinó una representació simplificada davant de la 

complexitat real, per tant, implica una abstracció dels elements a representar i dels criteris a utilitzar. Per a realitzar els plànols de l’edifici es passa 

per dues fases, la presa de dades per una banda i plasmar aquestes dades en un dibuix per l’altre, però no es poden realitzar per separat, sinó que 

han d’anar acompanyades per a poder evitar i corregir errors que puguin ocórrer. 
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L’elaboració de plànols ha estat la part que ha portat més estona, més entretinguda i que més he gaudit del projecte. Degut a la dificultat per 

a poder obtenir bones fotografies i mesures dels elements arquitectònics es va anar a l’Arxiu Municipal de Barcelona a buscar documentació sobre 

la Casa Fuster i es van poder obtenir els plànols originals de Domènech i Montaner en format digital, cosa que va facilitar en certa mesura la realització 

dels plànols, obtenint així les relacions entre els elements i unes mesures orientatives. 

 

Així doncs, es va procedir a anar a l’edifici i extreure’n documentació gràfica així com a prendre mides dels elements més a l’abast, com els 

pilars, baranes de la coberta i elements decoratius d’aquesta. Es va demanar autorització a l’hotel per a poder entrar en una habitació i poder prendre 

mides dels balcons i d’una finestra per a poder tenir una referència però es va denegar el permís al·legant que l’hotel estava ple i que no podien 

permetre visites exteriors sense tenir reservada una estada. Així doncs, es van realitzar alguns croquis i seccions de les façanes, dels elements a 

dibuixar i de les mides que s’havien pogut prendre in situ.  

 

Les fotografies que es van poder obtenir de les visites a l’edifici s’han processat amb el programa Adobe Photoshop CC. Cadascuna té un 

procés d’edició diferent, ja que algunes necessitaven correcció de color mentre que a d’altres se n’ha corregit la perspectiva per a poder dibuixar-la 

molt més fàcilment amb el programa Autodesk AutoCAD 2015. Per als detalls amb formes corbes i difícils s’ha utilitzat el programa Adobe Illustrator 

CS6 juntament amb la tauleta digitalitzadora, per així poder adaptar les splines de la mateixa manera que es faria amb un document dibuixat a ma. 

Per a poder obtenir les formes i distàncies de les façanes s’ha fet majoritàriament per aproximació fotogràfica ja que les circumstàncies de l’hotel i de 

la seva situació no ens han permès obtenir dades d’una manera més fiable. Alguns detalls amb una perspectiva menys marcada i per la qual no calia 

l’ús del Photoshop s’ha utilitzat l’aplicació per a AutoCAD Homograf, que permet la transposició de línies respecte uns punts marcats per l’usuari, 

i d’aquesta manera, es dibuixa sobre la perspectiva, es donen unes mides conegudes i el programa s’encarrega de posar el dibuix en perspectiva 

sobre un pla perpendicular a l’ull. 
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Investigació 

 

L’aixecament gràfic i les tasques d’investigació s’han portat simultàniament, ja que trobo important per a realitzar els plànols saber d’on ve  

l’edifici. Per a les tasques d’investigació i la memòria històrica s’han consultat llibres, articles, pàgines web i el projecte realitzat pel mateix Domènech 

i Montaner l’any 1906, així com documents de persones que tenien anècdotes sobre l’edifici. 

Com a espais on s’ha aconseguit informació figuren: 

 

Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) 

Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 

Biblioteca de la Diputació de Barcelona de Joan Miró 

Arxiu Municipal de Barcelona 

Casa-Museu de Lluís Domènech i Montaner 
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Documentació gràfica 

 

01. Emplaçament 

02. Façana Carrer Major de Gràcia 

03. Façana Passeig de Gràcia 

04. Façana Carrer de Jesús 1/2 

05. Façana Carrer de Jesús 2/2 

06. Franja tribuna Carrer Major de Gràcia 

07. Franja Torre 

08. Franja tribuna Passeig de Gràcia 

09. Façana finestres Carrer de Jesús 

10. Franja escales Carrer de Jesús 

11. Franja tribuna de Carrer Jesús 

12. Detall i secció_Tribuna Passeig de Gràcia 

13. Detall i secció_Torre i Tribuna 

14. Detall escales i balcons Carrer de Jesús 

15. Detall capitells 1/3 

16. Detall capitells 2/3 

17. Detall capitells 3/3 
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Conclusions 

 

Lluís Domènech i Montaner va ser un il·lustrat molt reconegut a la seva època, molt participatiu en els processos catalans del moment. Va aprendre 

molt durant els seus viatges arreu d’Europa i va plasmar els seus coneixements a les seves obres per què altres, com jo en aquest cas, haguem pogut aprendre 

d’ell i conèixer l’arquitectura que ell ens proposava. 

 

Ens hem donat compte del canvi que ha patit l’arquitectura, com al llarg dels anys el pas de l’arquitectura de Domènech i Montaner a la de Le 

Corbusier en tant sols 20 anys de diferència ens fa adonar de com canvia aquest món i de la constant necessitat d’actualitzar-se i mantenir-se al dia. 

L’arquitectura i la construcció, sobretot aquesta última, són sectors que evolucionen d’una manera imparable i molt ràpida a favor de la seguretat i la 

comoditat i per això és molt important saber com i on s’ha d’estar en tot moment. 

 

La grandesa que desprèn la Casa Fuster, guardant el Passeig de Gràcia com a guardiana de la Vila de Gràcia és difícil de comparar amb la de la resta 

d’edificis de la ciutat. És un edifici imponent i altiu al capdavall d’un dels passeigs més importants de Barcelona. Ningú que hi passi per davant pot quedar-

ne indiferent.  

 

Estudiant la Casa he pogut conèixer millor la zona que l’envolta, el final del Passeig de Gràcia, fins llavors un pèl desconegut. La connexió que 

representa el passeig amb la Vila de Gràcia i el canvi de teixit urbà que pateix la ciutat en aquest punt crec que són objectes que donen encara més singularitat 

a l’edifici i el fan més únic davant de possibles competidors. 

 

M’ha agradat molt treballar en aquest projecte ja que m’ha atorgat la possibilitat de conèixer la vida i obra d’en Domènech i Montaner, així com els 

detalls de la seva arquitectura. De la mateixa manera he pogut aprofundir en els esdeveniments de l’època i la seva influència en la seva obra arquitectònica 

i artística en general, entenent-la millor. Al mateix temps haver treballat en aquest projecte m’ha ajudat a millorar la meva capacitat d’observació dels detalls 
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i a desenvolupar una major habilitat a l’hora de dibuixar amb l’ordinador que de ben segur m’ajudarà en un futur. També es de destacar la millora en el 

croquis i el dibuix a mà alçada. He après a representar plànols i façanes de manera correcta i òptima per a una bona comprensió de l’observador. 

 

De retruc, he après a fer i editar fotografies amb medis informàtics que també considero de gran valor per a experiències futures. 

 

En quant a nivell teòric, he trobat útils els coneixements apresos durant la carrera, sobretot a les assignatures de Construcció, Història i Representació 

Gràfica, ja que m’han ajudat a poder desenvolupar el projecte amb agilitat i amb una base sòlida. 

 

El fet de no poder comptar amb l’ajuda de l’hotel a l’hora d’entrar a prendre mesures més concretes i de realitzar el projecte de manera individual 

han portat a que el treball fos molt més llarg i complicat de fer i per això em sento més orgullós d’haver-lo acabat crec que de manera satisfactòria. 

 

Finalment, em plau haver dibuixat i documentat un edifici del qual no hi havia gaire documentació, espero haver pogut contribuir en certa manera 

a l’estudi de l’arquitectura catalana i més concretament de Domènech i Montaner, obtenint així una experiència molt positiva i un concepte molt més profund 

de la meravellosa arquitectura modernista i del nostre arquitecte. 
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