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1 INTRODUCCIÓ   
 
Hi havia diverses raons per a endegar aquest projecte sobre la Torre Vidal 

Quadras. En primer lloc, la possibilitat de triar un edifici que reunís tots els 

requisits exigits per a formar part de l’Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya (APAC). En segon lloc, la conveniència d’obtenir dades de l’edifici perquè 

es tracta d’un bé públic al qual no hi hauria problemes d’accés. 

Però el principal motiu per a portar a terme aquest projecte és el desig de conèixer 

amb més profunditat l’esmentat edifici, donat que des de petit va ser en aquesta 

escola on vaig iniciar els meus estudis d'educació primària. Des de bon 

començament l’edifici em va semblar una obra molt característica i amb molta 

personalitat. Tinc l’esperança de poder ampliar els meus coneixements sobre 

l’edifici i millorar les meves habilitats a l’hora de la presa de dades i, principalment, 

a l’hora de dibuixar els plànols per portar a terme un aixecament gràfic de 

dimensions tan importants. La complexitat i peculiaritat de l’edifici suposen un 

repte pel que fa a les dimensions i la qualitat dels detalls. 

L’objectiu principal d’aquest projecte és un estudi històric i gràfic sobre l’esmentat 

edifici, la Torre Vidal Quadras. Mitjançant l’alçament gràfic pretenc determinar i 

representar l’estat actual de l’edifici, analitzar les possibles diferències en 

comparació amb el projecte original així com tenir una visió de la seva evolució 

històrica i arquitectònica al llarg de la seva història. Un segon objectiu és 

l’oportunitat de col·laborar amb els meus coneixements adquirits a la universitat 

per a incloure aquest estudi en l'Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya 

(APAC) de l’ Universitat Politècnica de Catalunya. El treball es centrarà en l'edifici 

original, descartant les ampliacions que es van fer posteriorment.  

Per a aconseguir els objectius assenyalats, analitzaré el context històric i geogràfic 

existent durant l’execució de l’edifici, així com detalls de la seva construcció, la 

seva evolució fins als nostres dies i la biografia de l’arquitecte. Per poder portar a 

terme tot això he realitzat un treball de recerca d’informació mitjançant documents 

de l’època, així com estudis i treballs realitzats en l’actualitat. 

Es fa igualment una explicació de la metodologia i els mitjans emprats durant 

aquests mesos, tot anant recollint-los a les actes aixecades a cada visita. 
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2 L'ARQUITECTE MIQUEL MADORELL I RIUS 
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2.1 BIOGRAFIA 
 
Miquel Madorell i Rius va néixer a L'Hospitalet de 

Llobregat el dia 1 de gener del 1869 i va morir a 

Barcelona el 2 de febrer del 1936. Va estudiar a 

l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i es va 

llicenciar l'any 1891. 

Va ser un arquitecte català de gran importància a 

l'època, les obres del qual al principi de la seva 

carrera varen ser la major part d'elles d'un estil 

eclèctic i amb formes clàssiques. Però amb el 

canvi de segle va realitzar algunes obres amb 

grans tocs modernistes, edificis amb abundant 

ornamentació d'elements vegetals i florals i amb aplicació del ferro forjat. 

Durant els seus primers anys com a professional va exercir com a arquitecte 

municipal de Sant Sadurní d'Anoia. A poc a poc va anar fent-se renom, l'any 1913 

va guanyar la primera menció del Concurs Anual d'Edificis Artístics de l'Ajuntament 

de Barcelona amb l'edifici Banc Hispanoamericà. Va 

tornar a guanyar la primera menció del Concurs Anual 

l'any 1915 amb l'edifici Xalet d'Araceli de Fabra i Puig. 

Mes endavant va ser escollit president de l'Associació 

d'Arquitectes de Catalunya entre els anys 1922-1925. 

L'any 1926 ingressà a la Reial Acadèmia de Ciències i 

Arts de Barcelona, on fou Secretari de la Secció 5a del 

1929 al 1930 i del 1934 al 1935) i Director de la mateixa 

Secció des de el 1930 fins al 1934. 

 

 

 

També va escriure uns quants llibres, tals com: 

1903- Equivalencias entre las medidas antiguas y las del sistema métrico-decimal : 

con tablas calculadas de las mismas.  

1926- Historia de la construcción y estabilidad en las construcciones urbanas : 

memoria leída. 

1934- L'arquitectura i la Llar 

L'arquitecte Miquel Madorell 
i Rius 
 

Il·lustració de l'Anuari 
d'Arquitectes del 1922 
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2.2 CRONOLOGIA DE LES OBRES DE L'ARQUITECTE 
 
Miquel Madorell i Rius va exercir com a arquitecte a diferents municipis, com 

Barcelona, Palma de Mallorca, Sant Sadurní, etc.Araceli Fabra i Puig, dona de 

Mariano Fuster i Fuster i una de les famílies més adinerades de l'època, va ser una 

de les seves clientes habituals, li va encarregar la construcció de fins a cinc 

edificacions diferents i unes quantes reformes importants. 

A continuació exposaré un recull de les seves obres més importants. 

· BARCELONA 

 

1893- Teatre Calvo Vico  

Reforma del teatre, que posteriorment 

passaria a anomenar-se Teatre Gran 

Via. Les reformes es varen dur a 

l'interior de l'edifici i varen suposar un 

important guany pels espectadors. 

Estava situat a la cantonada de la 

Gran Via amb Roger de Llúria. L'any 

1918 el van enderrocar per construir 

l'hotel Ritz.  

 

 

 

 

 

 

 

1899- La Sedeta 

Edifici industrial situat a la cantonada dels carrers Sicília i Industria. És un edifici de 

planta baixa i tres pisos, d'obra vista amb grans finestrals a les façanes amb reixes 

de ferro forjat. L'edifici es va anar expandint durant l'inici del segle XX fins a 

ocupar tota l'illa. 

Els propietaris eren la Societat Pujol i 

Casacuberta, que es dedicaven a la indústria 

tèxtil, en concret al coto i sobretot a la seda, 

d'aquí prové el seu nom.L'any 1976 la Caixa 

Catalunya va comprar l'edifici i durant l'any 

1985, fruit de les reivindicacions dels veïns, es 

va transformar en un centre cívic.  

 

1899- Casa Maria Mollevá 

Edifici d'estil eclèctic de planta baixa més tres plantes pis, situat a una parcel·la 

que fa xamfrà. Balcons de ferro correguts a la 

planta principal i individuals a la resta de 

plantes. A la façana que fa cantonada, a  les 

finestres s'agrupen els tres forats formant 

com una falsa tribuna. El gir de les 

cantonades es resol arrodonint-les com si 

fossin dos pilars grans i llargs. 

 

 

 

 

 
Plànols Teatre Calvo Vico 

Façana Principal de La Sedeta 

Façana Principal Casa Mollevá 
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1900-Casa Esperança Capdevila 

 

Edifici format per planta baixa més tres plantes pis. 

La planta baixa ha estat alterada per un local 

comercial. Balconera correguda de ferro a la planta 

principal, i dos a dos a la resta de plantes. Ús 

generalitzat de motllures de temàtica vegetal. 

 

 

 

 1900- Casa Tomàs Vendrell 

Edifici situat a la cantonada del carrer de Sants amb 

el carrer Sant Medir, de Planta Baixa i 4 plantes pis. 

Amb un estil eclèctic i modernista, resol la façana de 

la cantonada amb un una tribuna tancada amb 

vitralls modernistes. Les façanes laterals, a la planta 

principal tenen una balustrada de pedra, a la resta 

de plantes es van utilitzar baranes de ferro colat. 

 

 

 

 

 

1903- Casa Araceli Fabra i Puig 

Dos edificis d'habitatges construïts en una sola parcel·la que fa cantonada, entre 

els carrers de Sants i de Sant Medir. Estan formats 

per planta baixa més quatre plantes pis.  

En destaca poderosament la solució aplicada a la 

trobada de les dues façanes, que s'arrodoneix com 

si d'una gran columna es tractés, col·locant, tant 

en planta baixa com a la part superior en arribar al 

terrat, una decoració a la manera dels capitells. Els 

balcons també són un tret característic de l'edifici, 

s'arrodoneixen el·lípticament i són correguts amb 

baranes de ferro. Les finques es coronen amb una 

cornisa recolzada sobre mènsules.  

1904- Casa Pau Ubarri 

També coneguda com a casa Santurce. El seu 

propietari original va ser Pau Ubarri, Compte 

de San Jose de Santurce. La composició de la 

façana es simètrica i presenta un bon 

equilibri. L'element més característic son les 

tribunes laterals de planta semioctogonal, les 

quals tenen uns importants vitralls policroms 

amb un gran treball de forja amb motiu floral. 

La coronació de les tribunes es en forma de 

torreta coberta amb escates de ceràmica 

negra sobre elements metàl·lics força 

treballats amb elements florals i vegetals. A 

les mènsules sota les tribunes estan 

representades figures de nens. 

Façana Principal de  Casa 
Edperança Capdevila 

Façana Princiapl Tomàs 
Vendrell 

Casa Araceli Fabra 

Façana Casa Pau Ubarri 
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Damunt de l'accés de la porta principal es col·loca un escut heràldic, representatiu 

del títol comtal del propietari. La decoració a l'interior també és molt important 

amb un gran treball amb la pedra, la fusta, escultures i vitralls.  

 

 

1906- Casa Josep Gironella 

Edifici de planta baixa i 4 plantes pis situat al 

carrer de Casp 86. El que més destaca són les 

tribunes laterals de pedra de la primera planta, 

amb un balcó corregut de pedra. Elevada 

presència d'ornamentació d'elements vegetals i 

florals. 

 

 

 

1906- Casa de Maria Capdevila 

Edifici entre mitjaneres de planta baixa i 3 plantes pis 

situat al carrer València 119. Dues obertures a cada planta 

amb balconera correguda amb formes arrodonides i 

baranes de ferro forjat, les llindes de les obertures estan 

decorades amb detalls florals. 

 

 

 

 

 

1907- Vivendes per a Araceli Fabra i Puig 

 

Edifici de planta baixa i 5 plantes pis a Rambla 

Catalunya 84. Actualment només la cinquena 

planta té un ús d’habitatge, la resta és un hotel. 

No té una façana simètrica en formes, ja que 

només té una tribuna de pedra a l'esquerra que 

ocupa l'alçada de les dues primeres plantes. Es 

van utilitzar baranes de ferro colat per a tots els 

balcons. Els detalls ornamentals amb motius 

florals i vegetals són predominants, sobretot als 

dintells de les obertures de planta baixa i a les 

mènsules dels balcons. 

 

 

1908- Casa Ramon Jansà  

Edifici de planta baixa i 5 plantes pis, la façana es 

totalment simètrica on les balconeres de tots els 

pisos estan dotades de baranes de ferro corregudes 

per a les 4 obertures. Les mènsules i les llindes de les 

obertures estan decorades amb detalls florals. Les 

corbes i sinuositats del coronament de la façana li 

atorguen un gran estil modernista. 

A l'entrada i al vestíbul hi trobem important 

ornamentació floral a la ceràmica, als esgrafiats i als 

vitralls. 

 

 

Casa Josep Gironella 

Casa de Maria Capdevila 

Bloc d'habitatges per a Araceli Fabra 

 Casa Ramón Jansà 
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1914- Banc Hispanoamericà  

Edifici situat al carrer Fontanella número 6 i 8, a 

tocar de Plaça Catalunya. És un edifici que fa 

cantonada de planta baixa més altell i quatre 

plantes pis. La façana és simètrica i presenta un 

bon equilibri, organitzada per uns eixos verticals 

separats per pilastres. El tret més característic de 

la façana es situa a la cantonada, que és resolta 

amb una simple obertura a cada planta, un 

rellotge i rematada per una cúpula. Aquesta 

s'eleva sobre quatre pilastres de secció 

rectangular amb tres grans obertures. 

A la primera planta hi ha una balconera amb una balustrada de pedra que uneix 

perimetralment tota la façana,  i les plantes dos i tres amb baranes de ferro forjat. 

A més una cornisa perimetral entre la planta dos i la tres li atorga una sensació 

d'unió de les façanes. Petits detalls ornamentals de temàtica floral i natural.  

 

1915- Xalet Araceli Fabra i Puig 

  

El xalet estava situat al carrer Muntaner 

264, entre la Travessera de Gràcia i el 

carrer Avenir. Constava de planta baixa i 

dos plantes pis. Era una edificació 

unifamiliar d'estil afrancesat, amb una 

planta rectangular rodejada d'un jardí. 

L'entrada principal tenia un porxo de ferro 

i una tribuna de pedra. A la segona planta 

hi havia una balconera amb una barana perimetral de pedra que envoltava tot 

l'edifici. Al 1964 la van enderrocar. 

1916- L’antiga fàbrica Bayer  

Edifici industrial situat a la cantonada dels carrers París i Viladomat, format per 

planta soterrani, planta baixa i dues plantes pis. La façana exterior s'organitza a 

partir d'eixos verticals separats per pilastres, que agrupaven les obertures de les 

dues plantes pis en un únic forat 

arquitectònic tripartit i coronat per un 

arc, i les obertures de planta baixa 

també tripartides, hi dibuixen un arc de 

mig punt. També hi apareix el capcer 

que corona la façana que fa cantonada. 

L'edifici està coronat perimetralment per 

una barana d'obra i una cornisa. 

 La façana interior, també segueix els 

eixos verticals amb pilastres, però tot 

incorporant finestrals individuals. Hi 

destaca el nucli de l'escala, situat a la part interior del xamfrà i coronat per una 

coberta a quatre vessants. 

L'edifici el va comprar l'empresa farmacèutica a principis dels 40, i el va tenir en 

propietat fins al 2003.  

Al 2005 es va dur a terme l'enderroc parcial de la fàbrica per a la construcció de 

blocs d’habitatges i es van preservar les façanes i la xemeneia, de planta 

quadrada, adossada per la seva part interior a l'edifici i construïda en la quasi 

totalitat amb maó. 

 

 

 

 

 

Façana Banc Hispanoamericà 

Xalet Araceli Fabra 
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1917- Teatre Tívoli: 

El teatre Tívoli te el seu origen als jardins Tívoli, situat al Passeig de Gràcia  entre 

els carrers Concell de Cent i València. Posteriorment l'any 1917 es traslladà a 

l'emplaçament actual, Carrer Casp 6. 

La sala del teatre, en forma de ferradura, amb un 

amfiteatre i dos pisos de llotges, és el centre d'un 

bast edifici. La façana té un caràcter classicista, on 

hi destaquen nombroses obertures vidriades, 

emmarcades per pilastres. L'accés al teatre es 

diferencia per la separació de parells de columnes i 

una marquesina de vidre suportada per elements 

metàl·lics. A l'interior, s'ha de ressaltar el vestíbul i 

el gran saló situat al seu darrere, del qual arrenca 

una escala imperial que comunica amb els pisos 

superiors. 

 

1923- Casa Agustí Manaus 

Miquel Madorell no va ser l'arquitecte 

d'aquest edifici situat a la cantonada 

de la Ronda universitat amb Rambla 

Catalunya. 

L'arquitecte es va encarregar d'unes 

reformes que consistien a remuntar 

l'edifici dues plantes i la construcció de 

dues torres laterals coronades amb 

dues cúpules. 

 

 

SANT SADURNÍ D'ANOIA 

1903- Ca la Maria Sàbat del Raval  

Edifici d'estil modernista que fa angle per l'eixamplament del Raval. L'edifici té 

planta baixa més dos pisos. Té dues 

façanes que fan cantonada, fet que 

s'aprofita per crear una simetria entre 

elles. L'eix està marcat per un pinacle, 

més ample a la base, i acabat amb un 

floró que corona l'edifici. 

Al primer pis hi ha un balcó corregut que 

uneix les dues façanes i que hi aporta una 

sensació d'unitat. L'edifici acaba amb un 

terrat que es tanca amb una barana de 

ferro decorada amb els mateixos motius 

florals que el balcó. També hi son 

representats els motius florals a les 

motllures que emmarquen les obertures 

de façana i sota els balcons. 

 

1904- Escoles de la Plaça Nova  

Edifici aïllat amb planta en forma de U que envolta el pati i ocupa tota l'illa. La 

façana principal, orientada a la plaça, té 

planta baixa i pis i es corona amb un 

capcer on apareix el nom de l'escola. Les 

ales laterals tenen una sola planta. A la 

decoració de l'edifici hi destaquen els 

trencaaigües que volten les finestres, de 

formes molt  geomètriques i relleus amb  

Entrada Principal Tatre Tívoli 

Casa Agustí Manaus 

Ca la Maria Sàbat 

Escoles de la Plaça Nova 
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motius vegetals, presents també en els capitells de les falses pilastres que 

remarquen els cinc cossos de la façana. 

 

 

1905-  Monument a Marc Mir i Capella  

Situat a la Plaça de l'Ajuntament del municipi, constava 

d'una base amb forma d'estrella de cinc puntes. Des del 

vessament arrencava la columna de 5 massissos 

escultòrics. El capitell estava guarnit amb penjolls de 

raïm i coronat pel bust de Marc Mir i Capella. 

 

 

 

1908- Ateneu Agrícola 

L'edifici  consta de planta 

baixa i planta pis amb només 

d'una façana situada al carrer 

Josep Rovira 6. Els elements 

que més hi destaquen son la 

balconada de pedra de la 

planta principal, que recorre 

horitzontalment tota la façana, 

i el cos central que és ressaltat 

amb dos pinacles. Hi 

predomina una ornamentació naturalista, amb grans detalls florals i vegetals. 

 

 

 

PALMA DE MALLORCA  

1908- S'alqueria Blanca 

La finca S'alqueria Blanca data del s. XII. L'any 1908 passa a ser propietat de la 

família actual. Sempre va ser destinada a un 

ús agrícola. Al 2005 es va adaptar i convertir 

en un hotel dedicat a l'agroturisme. La casa 

principal, és la que va construir Miquel 

Madorell, és d'un estil modernista, amb 

planta baixa i dues plantes pis.  

1918- Cercle Mallorquí 

Situat al carrer Conquistador 11, i des de 1983 és l'actual Parlament Balear. 

L'edifici original data del 1852, obra de l'arquitecte Antoni Sureda i Villalonga. Al 

1898 es va realitzar un concurs on Miquel Madorell va guanyar amb el projecte 

"Almudaina" per a la gran reforma de l'edifici, i va dirigir-la junt amb Pascual Sanz 

i Lluis Callú. Però per temes econòmics no es 

va iniciar la reforma fins al 1913 i es varen 

allargar fins al 1918. 

 La reforma va afectar la fisonomia de 

l'edifici inicial, la façana del carrer 

Conquistador es va refer amb una composició 

simètrica i a la planta baixa s'hi va situar la 

porta d'entrada principal. La ornamentació 

modernista es va situar en els elements florals 

decoratius que rodegen les finestres, columnes 

i capitells. En el seu cos central es poden veure 

l'escut de Palma i la inscripció "Círculo 

Mallorquín".  

Monument a Marc Mir 

Façana  Principal Ateneu Agrícola 

S'Alqueria Blanca 

Cerlce Mallorquí 
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A l'interior es varen fer petites reformes a la planta baixa i a la planta noble. A una 

de les sales de tertúlia es va decorar amb una xemeneia modernista i una àmplia 

escala, tancada i corba, amb barana de ferro i llautó ornada amb motius florals. 

Al primer pis es va suprimir la terrassa per ubicar-hi la biblioteca i va cobrir l'antic 

pati descobert amb  una claraboia vidrada amb estructura de ferro. 

 

TIANA 

1917- Can Xipell 

És un palauet d'estil afrancesat de quatre plantes. Al mig de la façana principal hi 

ha una balconada amb un porxo d'estructura de ferro forjat ornamentat. A la seva 

esquerra es troba una tribuna d'una planta d'alçada amb 4 columnes d'estil jònic. A 

la façana posterior també hi trobem tribuna central de grans dimensions, rodejada 

per tots dos costats d'una escalinata. 

A l'interior es troba un nucli central compost d'un pati amb columnes de marbre, 

amb detalls a la coronació i de base jònica.  El pati és cobert per una emplomada 

de vidre de vius colors. L'escala noble està feta amb marbre carrara, amb unes 

baranes de ferro forjat i una finestra amb l'escut de la família Xipell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENYS DE MUNT 

1900- Castell Jalpí 

L'edifici original és una masia que data del segle XII, però quan August Borras i 

Jalpí es va casar, la va convertir en l'actual castell. Durant la reforma de la masia 

es va construir un far, un llac, un 

jardí exòtic i una sala de cinema 

privat. Al castell se li va atorgar 

una estètica classicista 

neomedieval. 

 

 

 

SANT JUST DESVERN 

1904- CAN MODOLELL   

Miquel Madorell va dur a terme una reforma de 

la masia Can Modolell de la Plaça. El cos 

principal, en forma de L, consta de planta 

baixa més dos plantes pis. Es va construir la 

torre rectangular central,  amb una coberta 

piramidal a quatre aigües, i una capella 

annexa. Amb la reforma es va refer tota la 

façana posterior. Es va fer una petita coberta 

plana remarcada per una balustrada a cada 

costat.  

 

 

 

Edifici Can Xipell 

Castell Jalpí 

Vista aèria Can Modolell 
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HOSTALETS DE PIEROLA 

1910- ESCOLA MUNICIPAL 

 

L'edifici de l'escola va ser projectat inicialment per Miquel 

Madorell, però el que es va executar va ser una altre. Seguia 

les línies bàsiques del primer projecte i va ser redactat per 

Josep Domench i Masana. 

 

 

LA GARRIGA 

1901- CASA MERCÈ PASCUAL   

Edifici que va construir conjuntament amb Antoni Gallisà i Soqué. Miquel Madorell 

s'encarregà del cos principal de l'edifici, planta baixa més dues plantes pis, i 

Gallissà per l'altra banda va encarregar-se de la façana posterior, el pati i la 

decoració. A la part central del cos principal s'eleva una torreta de secció circular, 

on trobem la porta d'accés a l'edifici. 

La torre s'eleva una alçada per sobre 

de la resta. Hi ha petits detalls 

ornamentals amb motius florals al 

voltant de les obertures. Les reixes i 

els balcons són de ferro forjat d'estil 

modernista amb corbes ben definides. 

 

 

Façana Principal de 
l'Escola Municipal 

Façana lateral Casa Mercè Pascual 
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3  TORRE VIDAL QUADRAS 
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3.1 L'ENTORN  
 

3.1.1 SARRIÀ 
 

L'origen de la Vila és incert, la primera constància documental  que es té del poble 

de Sarrià data de l'any 968. Poc després, durant l'any 980, ja apareixen escrits i 

documents sobre l'església de Sant Vicenç de Sarrià, una petita església d'estil 

romànic.  

Als voltants de l'església va créixer la Vila de Sarrià o el Nucli Antic, delimitat per 

dues importants rieres, la de , que actualment estan soterrades i segueixen el 

recorregut de la Via Augusta (la primera) i de l'Avinguda Josep Vicenç Foix (la 

segona). Té una extensió de 6,5 km², sobre un pla en lleugera pendent, entre les 

muntanyes Mont d'Orsa (Sant Pere Màrtir) i Serola (avui en dia Collserola). 

 Al llarg del segle XII, durant l’època feudal que es vivia en aquell moment, es 

concedia el poder a la sang reial i noble, que transferia terres per mitjà del 

vassallatge, i per altra banda existia el poder del clergat. El nucli va créixer tant 

com per a què Jaume I li atorgués una sèrie de privilegis, com ara el dret a tenir 

alcalde propi, eximint-lo de pagar determinats drets a Barcelona. Aquestes 

concessions varen desembocar cap a l'adquisició de la municipalitat.  

Durant l'any 1334 la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià va passar a dependre de 

l’abadessa de Pedralbes, la qual es va bolcar en  el desenvolupament de domini 

sarrianenc. Es varen dur a terme unes obres d'ampliació i reconstrucció de 

l'església la qual va passar a ser d'un estil gòtic. 

El primer orde religiós que es va establir a Sarrià, després de les monges clarisses, 

va ser la dels frares menors caputxins l’any 1578. Venien de Nàpols i van construir 

a Sarrià el primer convent de l’orde dins l’estat espanyol. 

Com a conseqüència de la Guerra de Successió i de la reorganització borbònica, va 

ser possible que el terme de Les corts de Sarrià, que depenia eclesiàsticament de 

Sarrià, passés a dependre també municipalment. Poc més d'un segle després, l’any 

1836, Les Corts van assumir la seva autonomia. 

 

 

Fins al segle XIX, Sarrià es va desenvolupar com un petit municipi rural format  per 

l'anteriorment mencionada vila o nucli urbà que rodejava l'església, el Monestir de 

Pedralbes i les nombroses masies amb les terres de conreus.  

 

 

Mapa Antic de Barcelona 

Maqueta de Sarrià de principis del s XIX 
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Però a mitjans del segle XIX, es va iniciar un profund procés de transformació que 

marcaria el caràcter posterior del municipi. L'aristocràcia tenia per costum acudir a 

Sarrià quan les epidèmies assolaven a la capital catalana. El paisatge de Sarrià va 

canviar totalment a causa del fet que la burgesia catalana començava a sentir-se 

atreta per la riquesa de la terra, la tranquil·litat social i l'ambient saludable del 

municipi. Van començar a construir finques de descans dins del terme de la vila de 

Sarrià, i posteriorment residències per romandre-hi tot l'any.  

A finals de segle, es va produir l'arribada de les ordes religioses, en un període de 

molt curts de temps, Sarrià va passar de ser un petit nucli urbà a un municipi ple 

de fabuloses finques senyorials i de majestuoses seus col·legials, tals com la de Els 

Salesians de l'any 1886, quan les primeres monges es van instal·lar a la Torre 

Gironella del Passeig Sant Joan Bosco 24. L’any 1892 Els Jesuïtes es van instal·lar 

al carrer Carrasco i Formiguera 32, el que ara és el Col·legi Sant Ignasi de Sarrià. I 

per últim els Escolapis que l'any 1894 van obrir el centre al carrer de la 

Immaculada 25, ja que el centre ubicat al barri de Sant Antoni estava gairebé 

saturat.  

Tot aquest conjunt de canvis al municipi va afavorir un sobtat creixement econòmic 

i social que va propiciar el desenvolupament d'una important població artesana  i 

menestral. Tota aquesta classe social, que treballava per a les finques senyorials 

de la burgesia catalana, es va instal·lar per les immediacions del carrer Major de 

Sarrià.  

A finals del segle XIX, el terme municipal de Sarrià s'estenia per Pedralbes, les 

Tres Torres i el Nucli Antic. L'any 1890 Vallvidrera es va annexionar a Sarrià i el 

mateix va passar amb Sant Gervasi de Cassoles l'any 1897. Les comunicacions van 

millorar molt amb la inauguració del primer tren de Sarrià l'any 1868. 

En canvi, el desenvolupament industrial que tant va impactar a Barcelona,  no va 

tenir lloc al municipi, per la qual cosa la població obrera no va arribar a formar part 

de la seva història. 

 L'aproximació a la capital catalana no fou només una qüestió de 

comunicació, Sarrià va ser poble independent del pla de Barcelona, però després 

de tres intents exitosament avortats,  l'any 1921 el municipi va ser annexionat a 

Barcelona mitjançant una ràpida i qüestionable tramitació, passant a ser un 

districte més de la capital catalana. 

 

Amb l'annexió de Sarrià, Barcelona va culminar una vella aspiració iniciada durant 

l’any 1859: la possibilitat executar l'antic projecte d'urbanització de la totalitat del 

pla de Barcelona. El barri va anar integrant-se a la capital catalana, però encara 

conservant el seu encant especial i els avantatges d'un petit poble. 

 

 

 

 

 

Plaça Major de Sarria i Esglèsia de Sant Vicenç 
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3.1.2 EL DESERT DE SARRIÀ 
 
A mitjans del segle XV, al lloc anomenat El Desert de Sarrià i ubicat al final del 

Passeig de la Princesa (el Passeig de Santa Eulàlia d'avui en dia), es va construir 

una capella dedicada a Santa Eulàlia en un lloc on tradicionalment es considerava 

que havia nascut i viscut aquesta insigne màrtir barcelonesa. En un mapa del segle 

XVII ja estaven localitzades els convents de Santa Eulàlia i Santa Matrona. 

 La vida de Santa Eulàlia a Sarrià està emmarcada per tota una llista de miracles. 

El més conegut es el que va donar origen al Desert de Sarrià. Diu la llegenda que 

la casa d’Eulàlia estava situada a prop d'un bosc de frondosos xiprers, junt a la 

falda de la muntanya. Un dia que la nena estava passejant per la zona, se li va 

aparèixer un àngel que li va comunicar que seria santa i que es convertiria en la 

patrona de Barcelona i, sobtadament, per deixar constància del fet, els xiprers es 

van convertir en palmeres i el bosc en un palmeral més típic d'un desert que d'uns 

terrenys pròxims a la capital catalana. El nom encara es conserva, tot i que 

actualment la presència de palmeres a la zona és molt limitada. 

A meitats del segle XVI, els frares caputxins van arribar a Barcelona i els van oferir 

la capella de la Santa Madrona de Montjuïc. No la varen ocupar amb prou rapidesa 

i per això fou donada als Franciscans. L’any 1578, en els terrenys cedits pel 

propietari Joan de Terré situats al final del passeig de Santa Eulàlia, els Caputxins 

hi van instal·lar un noviciat on estava l'antiga capella de Santa Eulàlia, coexistint 

amb el noviciat de Montcalvari. Aquest últim, l'any 1697 va ser ocupat per les 

tropes franceses i posteriorment enrunat durant el setge del 1714, gairebé tots els 

frares es van refugiar a Santa Eulàlia. Encara que el convent de Sarrià també fou 

ocupat l'any 1714, bona part dels caputxins s'hi van poder quedar pel servei 

religiós i el lloc fou respectat. 

Amb posterioritat a la promulgació de la Llei de desamortització dels béns 

religiosos el 1835, el convent fou destruït i reduït a un munt de cendres. La 

propietat passà a mans de l’estat i  finalment fou venuda al ciutadà italià Enrico 

Misley i hi va construir  torre residencial envoltada d’un extens jardí boscós. Els 

frares menors  no van tornar al Desert mai més. Poc temps després va passar a 

mans de l’industrial tèxtil Pepe Sert, que va encarregar a l’arquitecte Josep 

Amargós la seva reforma per convertir-lo en l’Institut del Desert de Sarrià, un asil 

per obrers mutilats que es va inaugurar l’any 1894. 

Il·lustració de les vistes des del Desert de Sarrià s XVI 

Santa Eulàlia al mapa Provincia Cataloniae cum confinijis (1649) 
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El 1853 Joaquim Maria de Borrás i de Rodriguez , que va donar nom a la plaça del 

final del passeig de Santa Eulàlia, va fer donació al municipi sarrianenc d’una part 

de vinya de la seva propietat per obrir el Passeig de la Princesa (avui Santa 

Eulàlia). La seva viuda, Clotilde Sixto de Borrás, va fer urbanitzar els terrenys, que 

avui formen la plaça Borrás i la part baixa del passeig de Santa Eulàlia, i féu obrir 

el carrer aleshores Sant Carles, avui inici de la carretera de Vallvidrera.  

En aquesta zona boscosa que separa  Barcelona de Sarrià si va celebrar l’any 1905 

la primera Festa Nacional Catalana, amb la presència d’agrupacions polítiques i 

culturals, l’assistència de més de 5000 persones, discurs d’en Rusinyol i Cant del 

Segadors per part de tot el públic. 

Als voltants d'aquesta zona podem trobar importants edificis construïts a finals del 

s XIX i principis del segle XX. A la banda esquerra, al carrer Desert 1-9, trobem el 

Palau dels Marquesos de Sentmenat.  

 

Can Sentmenat o l'antic Mas Teixidor existeix des del 1367. Al llarg de la seva 

història es van fer diferents reformes, les del 1779, són les que li confereixen 

l'estructuració que avui dia coneixem, no és fins a les obres de reforma de 1860 

que tindrà la fesomia externa actual. La façana principal, de composició simètrica, 

es resol en tres nivells i dues torres sobre elevades que la flanquegen, on totes les 

obertures estan emmarcades amb relleus de pedra realitzats en obra, i en part 

transportades d'altres indrets, configurant-li aquest aspecte historicista. 

 

 

Fotografia del 1897 del Desert de Sarrià 

Façana principal de Can Sentmenat 
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 L'any 1993 la finca fou cedida a l'Ajuntament de Barcelona,  i es va convertir en la 

seu de l'Escola Eina. Encara es conserva l'esplèndid típic jardí que tenia la burgesia 

de finals del s. XIX, hi ha 7 escultures de figures femenines que flanquegen el 

passeig que separa els jardins de l'edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mà dreta, trobem la Torre Vidal Quadras, una de les entrades de la torre dona al 

Passeig Santa Eulàlia 18-22.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguint el carrer Vidal i Quadras primer torbem una Torre d'aigua edificada a 

principis el segle XX, i més endavant està la Fundació universitària Agustí Pedro i 

Pons a l'edifici Can Mestres que data del s XVII amb uns treballats esgrafiats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardins Can Sentmenat 

Entrada a la Torre Vidal Quadras des del Passeig de Santa Eulàlia 

Edifici Can Mestres Torre d'aigua de principis del 
s.XX 
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3.2 HISTÒRIA DE LA TORRE VIDAL QUADRAS 
 
L'edifici es va edificar a una parcel·la situada a la zona nord del barri barceloní de 

Sarrià, la més elevada. Aquesta parcel·la, amb una superfície de gairebé 11000 

m², està ubicada entre els Passeig de Santa Eulàlia i l'Avinguda de Vallvidrera. Per 

la part superior esquerra de la parcel·la, voreja el carrer en honor a la última 

família que hi va viure, el carrer de Vidal  i Quadras. 

Gràcies al plànol de situació de la torre de l'any 1904, podem saber que a principis 

del segle XX la parcel·la estava delimitada pels carrers San Carlos (actual avinguda 

Vallvidrera), Pg. de Santa Eulàlia, Calle del Siglo XX (actual carrer de Vidal i 

Quadras) i inferiorment per la Calle del Retiro. Aquest últim carrer va desaparèixer 

i en la actualitat està ocupada per diferents parcel·les amb vivendes unifamiliars. 

Els edificis construïts a la parcel·la són un total de tres, l'any 2002 es va construir 

l'últim. La Torre Vidal i Quadras és el més antic (1904) amb una ampliació l'any 

1993, l'edifici de primària (1984) i l'edifici de l'Escola Bressol Oreneta. 

Plànol Situació del 1904 
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3.2.1 LA FAMÍLIA VIDAL QUADRAS 
 

 

La família Vidal Quadras va ser la propietària de la Torre Vidal Quadras des del 

1908 fins que va ser confiscada durant la Guerra Civil. Aquesta poderosa família 

era originària del municipi de Sitges, on l’any 1775 va néixer José María Vidal 

Robert, el qual es va casar amb Josefa Quadras Mercer. 

  

 

Pescador de professió decidí provar sort i emigrar a Amèrica, concretament  a la 

ciutat de Maracaibo, on obrí un petit establiment Comercial. Poc després els seus 

fills Manuel Vidal Quadras i Alejo Vidal Quadras van decidir abandonar Sitges per 

ajudar al seu pare amb el negoci familiar. Uns anys més tard, el fill gran dels Vidal 

Quadras, Manuel es va casar a Maracaibo amb l’Ana Ramón Marqués, una catalana 

nascuda a Torredembarra filla d’un sastre. El Manuel i l’Ana van tenir vuit fills, peró 

únicament tres van arribar a la majoria d’edat. 

L’any 1821, la família Vidal Quadras decideix abandonar Maracaibo, just coincidint 

amb la conquista de la ciutat per part dels independentistes. Així doncs José María 

Vidal Robert tornà a Catalunya, però els seus fills Manuel y Alejo Vidal Quadras van 

decidir quedar-se a América, i van marxar a Santiago de Cuba. 

Va ser ja a Cuba quan la família començar a fer créixer la seva fortuna. La seva 

activitat econòmica es centrava tant en l’agricultura, majoritàriament al conreu de 

tabac, com el comerç, l’administració de finques urbanes i a poc a poc van anar 

augmentar la seva activitat financera. Va ser així com la família Vidal Quadras 

arribà a posseir una de les principals companyies mercantils i financeres de 

Santiago de Cuba. 

Cap al 1830 els germans Manuel i Alejo van començar a visitar cada cop més 

Barcelona, i finalment el germà gran, Manuel Vidal Quadras va acabar sent el 

responsable del despatx que la família tenia a Santiago de Cuba, amb l’ajuda del 

germà petit Alejo. L'any 1839 els dos germans compren els terrenys de l’actual 

Passeig d’Isabel II, on uns anys després van obrir la casa de banca Vidal Quadras 

situada a la plaça d'Antonio Lopez, el que actualment és conegut com Els Porxos 

Vidal Quadras, estan situats davant de La Llotja de Barcelona  

 

 

El 15 de juliol de 1844, Manuel Vidal Quadras Ramón es va casar amb l’alamana 

Isabel Bauch Walter a Cuba. El mateix any la seva germana Carolina Vidal Quadras 

Ramón es casa amb un conegut empresari de la època, Manuel Girona Agrafel a 

Barcelona.  Anys després Manuel Girona s’encarregà de dirigir el Banc de Barcelona 

i a més seria alcalde de la ciutat.  

 

Arbre Genealògic de la Família Vidal Quadras 

Porxos Vidal Quadras al Passeig d'Isabel II 
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Uns anys més tard, Alejo Vidal Quadras Ramón es casaria amb Isabel Rabassa Milá 

de la Roca i en segones núpcies amb Mercedes Villavechia Busquets, la qual era 

filla d’una destacada família de comerciants genovesos. Finalment l’any 1849, 

Manuel Vidal Quadras Ramón decideix abandonar de forma definitiva Cuba i 

s’instal·la a Barcelona. A poc a poc la família va anar abandonant Cuba, quedant 

únicament de forma temporal Alejo Vidal Quadras Ramón per tal d'acabar de 

gestionar el patrimoni que la família conservava allà.  

 

 

 

Un cop instal·lats tots els germans a Barcelona, van començar a fer gala de la seva 

fortuna comprant terrenys i fent construir luxoses edificacions, com el palauet que 

encarrega Manuel Vidal Quadras a Sitges o el Panteó que fa edificar el seu germà 

Alejo. 

 

El 27 de juliol de 1861 mort Manuel Vidal Quadras, fet que va ser molt significatiu i 

fins i tot es va publicar com a notícia destacada al Diari de Barcelona, en el qual el 

descrivien com una de les persones més distingides del comerç català i amb una 

gran reputació. Després de la mort de Manuel Vidal Quadras els seus dos fills, 

Manuel i Alejo passen a ser els socis gerents de la Banca familiar. 

L’any 1882 la família Vidal Quadras era considera la segona família de banquers 

més importants de la capital catalana. 

 Al maig del 1894 mor Manuel Vidal Quadras Ramón, i el seu germà Alejo Vidal 

Quadras Ramón que ja tenia 78 anys decideix retirar-se i donar pas a la tercera 

generació, els seus tres fills, Alejo, Carlos i Luis Vidal Quadras Villavecchia. Així 

doncs es crear un nova societat Vidal Quadras Hermanos. Finalment disset anys 

més tard els tres germans decideixen traspassar el negoci de la Banca i 

desvincular-se del món de les finances. 

Des de llavors, la família no ha deixat de créixer i produir membres molt destacats 

com: 

- Ana Girona Vidal – Primera Marquesa de Caldes de Montbuy 

- Carlos Sanllehy Girona – Historiador 

- Manuel Girona Fernandez-Maquieira - Primer Comte de Caldes de Montbuy 

- Alejo Vidal-Quadras Roca - Vice President del Parlament Europeu 

- Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat - Disenyadora  

Fotografies de Alejo Vidal Quadras i Mercedes Villavechia de 
Princips del s. XX 
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3.2.2 HISTÒRIA DE L'EDIFICI 
 
Tot indica que la Torre de l'any 1904, es va construir sobre l'anomenada Torre 

Lladó o Torre de Lledó. Els anteriors 

propietaris d’aquesta finca foren 

Salvio Rocafort, Llorenzo de Lladó 

(1637) Posteriorment tal com hem 

dit, i Onofre Borrás (1750). La torre 

Lledó hostatjà l'Arxiduc Carles que 

va ser rei de Catalunya i Aragó com 

a Carles III (1705); altres hostes 

rellevants foren el rei Felip Vè i, 

posteriorment, el general Espartero 

durant la Segona Guerra Carlista. 

 

Segons ens explica Mossèn Sagau, rector de Vallvidrera, en el seu Dietari escrit 

durant la  guerra del francès, el 16 de desembre de 1808 hi va haver un combat 

entre francesos i espanyols als voltants de la torre Lladó. 

L'últim propietari de Torre LLadó va ser Joaquim Maria Borràs i de Rodriguez, 

coronel retirat de l'Estat Major de Barcelona. Al 1853 Joaquim M. Borrás, va fer 

donació al municipi sarrianenc d’una part de la vinya de la seva propietat per obrir 

el Passeig de la Princesa (avui Santa Eulàlia). La seva viuda, Clotilde Sixto de 

Borrás, va fer urbanitzar els terrenys, que avui formen la plaça Borrás i la part 

baixa del passeig de Santa Eulàlia, i va fer obrir el carrer aleshores Sant Carles, 

avui inici de la carretera de Vallvidrera. 

A la mort de Clotilde Sixto, la Torre va passar als hereus i d'aquests a Nicolàs 

Boada. La Torre Vidal Quadras o "Torre Boada" que coneixem d'avui en dia, es va 

construir va l'any 1904 per Miquel Madorell i Rius, per encàrrec de Nicolás Boada i 

Labrós. 

L'any 1908la va vendre a Alejo Vidal Quadras, que la va tenir en propietat fins que 

va ser confiscat durant la guerra, quedant a partir de llavors en mans de l'estat. 

El 1937 el Sindicat d'Arquitectes de Catalunya va fer les obres per habilitar i 

adaptar la Torre par a escola amb capacitat de 280 infants, amb el nom de Grup La 

Pineda.  

 L’any 1939, es el final de la guerra civil i es produeix l'entrada de l'exèrcit nacional 

a Barcelona. Es suprimeix l'Estatut d'economia. I es va implantar una escola de 

nens i un parvulari amb el nom de Colegio Nacional de Niños Baltasar Gracián.  

L'any 1943, a instancies del director de l'escola, es va construir un pavelló per a 

lavabos al pati. Durant l'estiu de 1944, a causa de la capacitat del centre i els seus 

amplis jardins, la torre va funcionar com a alberg del Servicio Español del 

Magisterio. Per fer cursos obligatoris de formació professional i falangista. 

Durant la dècada dels 70, l'edifici de l'escola de nenes Dolors Monserdà va ser 

enderrocat, i aprofitant l'avinentesa que la LGE permetia la coeducació, 

l'administració va decidir unir l'escola Dolors Monserdà amb la Baltasar Garcián 

l'any 1971.  

Com que la reforma de l'any 1937 va quedar antiquada, el mateix any 1937 es va 

fer una petita reforma per a el condicionament de l'edifici sota la responsabilitat 

municipal per a l'acompliment de la nova normativa, i no es va tenir gaire cura en 

Carnestoltes durant la dècada dels 70 
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l'habilitació i adequació dels espais. Josep Maria Huertas  va escriure una crònica 

dels barris on criticava l'ajuntament dient, per exemple, que l'escola era una torre 

sense menjador ni calefacció i cada hivern els nens havien de portar estufes de 

casa. 

Al llibre Dolors Monserdà-Santapau de Cèlia Cañellas, dedicat a l'escola, es recullen 

una sèrie de relats d'antics professors i alumnes que ens poden fer un idea de com 

era l'edifici durant les dècades dels 60 i 70: 

 · El lavabo de les mestres era un espai immens amb una gran banyera amb potes, 

marbres i un mirall bisellat com a una antiga casa senyorial. Les classes eren 

petites i en una encara hi havia una llar de foc. Encara hi havia llocs plens de 

trastos, les cotxeres, la casa del conserge, la carbonera... 

· Era com un castell, l'efecte de la torre era impressionant. hi havien espais que 

estaven prohibits per perill, com les carboneres, ens colàvem pel forat que portava 

de les carboneres als soterranis de la casa que estaven abandonats. 

· Anàvem al bosc  a una cabana, a una piscina on deien que s'havia mort una nena 

i ens va agafar por... A sota l'escola es van fer els menjadors; ens deien que allà 

s'hi havia amagat la gent quan la guerra. 

Amb la creació de l'APA l'any 1973, les queixes es van fer més fermes a 

l'administració per millorar el funcionament de l'edifici, calia modificar la instal·lació 

elèctrica, pintar l'edifici, instal·lar un sistema eficaç de calefacció, revisar les 

teulades per les goteres, la cuina s'havia quedat obsoleta, calia obrir forats de 

ventilació al menjador del soterrani, etc. 

L'ajuntament va anar donant allargues i fent-hi només petits arranjaments amb la 

promesa d'una rehabilitació integral. Fins que, l'any 1984, la generalitat va 

determinar la construcció d'un edifici nou. En el qual es donarien les classes de 

primària, i a l'antiga Torre s'hi quedaria el parvulari i el menjador. 

Amb l'augment del nombre d'alumnes el menjador es va quedar petit, i es va 

decidir ampliar la Torre Vidal Quadras a la Planta Semisoterrani, habilitant-hi un 

nou espai de gairebé 200 m². Posteriorment, al pavelló per lavabos del 1944 que 

s'havia reformat com a gimnàs, l'any 2002 es va construir per sobre l'Escola 

Bressol municipal l'Oreneta. 

 

 
Vista aèria de l'escola 
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3.2.3 HISTÒRIA DE L'ESCOLA 
 
El nom de l'escola prové de la unió de l’escola Dolors Monserdà i l'escola Santapau. 

Exposaré un breu resum de la història de les escoles des de que  es van crear fins 

a l'actualitat. 

 

3.2.3.1 ESCOLA DOLORS MONSERDÀ 
 
El Grup Escolar Dolors Monserdà es va crear, poc abans de la República, el 29 de 

març de 1931. Va prendre el nom de l'escriptora catalana Dolors Monserdà, que 

residí llargues temporades a la casa coneguda amb el nom del Molí de Vent, 

construïda l'any 1863.L'escola es va ubicar a l'edifici situat al carrer Salvador 

Mundi, obra de l'arquitecte Josep Goday.  

 

Des de la seva inauguració va ser 

una escola de nenes, però amb la 

proclamació de la República i 

l'aprovació de la Constitució del 

1931 es varen capgirar els 

principis  tradicionals que havien 

sustentat l'ensenyament públic. 

Els nous valors varen ser el 

laïcisme, la neutralitat i la igualtat, 

sense diferenciació de gènere. Per 

tant, l'any 1937, les classes 

passaren a ser mixtes. 

A partir de l'any 39, amb la caiguda de Barcelona en mans de l'exèrcit nacional, es 

va modificar la situació escolar amb el reintegrament al Govern central  de totes 

les competències educatives. Els crucifixos van tornar a les aules de les escoles i, 

malauradament, el català va desaparèixer de les aules. Durant els primers anys de 

la postguerra, l'escola va passar a anomenar-se Escuela Graduada de Niñas 

número 10 de Barcelona. 

Els professors van ser obligats a enquadrar-se en el Servicio Español de Magisterio, 

que durant l'estiu del 1944 es va dur a terme a la Torre Vidal Quadras, on es 

realitzava una depuració del professorat. 

L'escola Dolors Monserdà és traslladada provisionalment a la Torre Vidal Quadras o 

Torre Boada, situada a l'avinguda Vallvidrera, en els anys 1970, ja que les obres 

de la prolongació de la Via augusta van obligar a enderrocar l'antic edifici on estava 

ubicada l'escola. Existia un projecte de fer un nou edifici al Passeig Reina Elisenda, 

que finalment no va ser realitzat. Així doncs s'uneix a l’escola, ja gairebé sense 

alumnes, Baltasar Gracián. Es van realitzar per aquesta època 1971 una de les 

primeres petites reformes de la casa intentant adaptar-la de xalet senyorial a 

escola.  

L’any 1979, amb l'estatut d'Autonomia de Catalunya, l'escola va realitzar una 

sol·licitud per ensenyar en Català. I durant el 1981 el col·legi Dolors Monserdà 

quedà reconegut com a escola catalana. I a poc a poc amb la renovació del 

professor es van anar eliminant els símbols religiosos de les aules per a poder 

impartir una educació neutral.  

Després de la reiterada petició de les famílies a partir de la transició, es realitza un 

nou edifici, el de primària. El projecta el 1984 Antoni de Moragas Spa. Arquitecte 

pertanyent al grup innovador que va créixer en l'època pre i post olímpica.  

L'edifici té tres plantes i és senzill i funcional. El seu cost va ser de 179.832.386 

pts. amb una subvenció del govern autonòmic de 140.790.900 pts. S'inicien les 

classes al nou edifici durant el curs 1987-1988, ja com la unió de les dues escoles: 

Dolors Monserdà-Santapau. 

  

 

 

Edifici de l'escola Dolors Monserdà de Josep Goday 
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3.2.3.2 ESCOLA SANTAPAU 
 
Els orígens de l'escola Santapau són ben diferents dels de l'escola Dolors 

Monserdà, era una escola privada. Tot va començar a partir de la iniciativa del 

mestre Pere Bosom Casamitjana, volia una escola pròpia, de dimensions no gaire 

grans i que permetés una relació familiar entre mestres i alumnes. Així que l'escola 

va començar a funcionar el curs 1962-63 en els baixos llogats  de la Torre 

Serrahima, situada a la cantonada  del carrer Caponata amb Osi, va ser 

enderrocada l'any 2007. 

 

A l'inici només hi havia una aula de parvulari i una altre de primària. A mesura que 

els nens creixien i augmentava el nombre d'alumnes, es va haver de llogar 

progressivament més espais de l'edifici, adquirint noves aules, una per a 

menjador, i dos patis. 

La identitat de l'escola començava a crear-se, l'escola es caracteritzava pel seu 

ambient familiar, la manca d'autoritarisme i l’educació. Com que volia ser 

integradora, els diners no van ser cap impediment, hi havia una quota fixa que els 

alumnes de famílies amb pocs recursos no havien de pagar. També s'organitzaven 

estades a fora de l'escola que permetien conèixer aspectes sobre el terreny que 

normalment estaven treballats de manera teòrica. 

L’any 1971 es va reconèixer l'escola Santapau coma centre d'EGB, la qual cosa 

suposava una continuïtat dels estudis des dels tres anys fins als 14, i 

administrativament adoptà la forma de societat anònima. 

A partir dels anys 80, l'opció de les famílies de classe mitjana d'una educació 

privada es va complicar, ja que es van dur a terme unes pujades continuades de 

les quotes amb la millora de les instal·lacions, la potenciació del català i la 

renovació dels mestres. Es va produir un important degoteig d'alumnes que se 

n'anaven a altres centres durant els anys 1981 i 1983, finalment el director va 

començar les negociacions per integrar-se a la xarxa pública. 

Com que l'edifici de l'escola tenia dues entrades, les aules no complien amb la 

normativa, els patis eren insuficients i les instal·lacions deficients, s'haurien de fer-

hi importants obres d'adaptació d'elevat cost. L'administració va optar per la 

solució de compartir el nou edifici de l'escola Dolors Monserdà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici de l'escol Santapau del 1965 



TORRE VIDAL QUADRAS: HISTÒRIA I ARQUITECTURA  26

3.2.3.3 DOLORS MONSERDÀ SANTAPAU 
 
La unió de les escoles es va produir gràcies a la construcció del nou edifici de 

l'avinguda Vallvidrera número 9. Encara que aquest es va començar a utilitzar el 

curs 1987-88, la fusió de les dues escoles no es va fer fins a mitjans de l'any 1988. 

La manca d'espai per a menjador obliga a construir un annex al xalet en què se 

situa el menjador. Comença a funcionar l'any 1993-1994. 

L'any 2002 s'inaugura un nou edifici dins del recinte de l'escola. És la llar d'infants 

Oreneta. L'edifici té 523 m² de planta, amb una terrassa de 105 m². Disposa de 

cinc aules amb una sala polivalent i cuina. La part inferior de l'edifici es va aprofitar 

per fer un petit gimnàs que utilitza tant la guarderia com l'escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria de l'escola Dolors Moserdà-Santapau 
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3.3 ANÀLISI DE LA TORRE VIDAL QUADRAS 
 
Aquest treball es centra en la torre original construida l'any 1904, per tant descarto 

l'ampliació que es va fer a la planta semisoterrani per a ús de menjador.  

La torre es va construir en una parcel·la amb forma de L, entre l'avinguda 

Vallvidrera i el Passeig de Santa Eulàlia. Té una superfície superior als 11.000 m², 

de la qual, gairebé 9900 m² són de bosc i pati. s'hi pot accedir des de els dos 

laterals. 

 

La torre ocupa una superfície de 343,45 m² i la seva superfície útil total sense 

contar les golfes es de 1524 m², si li descomptem l'ampliació del 1993 del 

menjador es de 1314,73 m². 

Miquel Madorell i Rius va projectar una torre modernista, però d'estil historicista 

amb tocs del nord d'Europa i voluntat de rescatar el romanticisme de l'Edat Mitja. 

Es tracta d'una torre unifamiliar, fins a la seva confiscació durant la Guerra Civil, 

amb planta en forma de L. El tret més característic de l'edifici són dues torretes, 

una de secció circular que apareix en un dels vèrtexs, i l'altre de secció rectangular 

col·locada en la unió dels dos braços de l'edifici.  Té una alçada de 4 plantes més 

golfes. Planta semisoterrani, planta baixa, planta pis 1 i planta pis 2.  

Podem diferenciar clarament els nivells de les plantes per les cornises perimetrals 

que envolten totalment l'edifici. 

Els usos en què es dividia l'espai interior responia als habituals en d'una família 

típica de la burgesia catalana de l'època: a la planta baixa recepció, despatx i saló, 

a la planta primera dormitoris de la família, la planta segona pel servei, i la planta 

semisoterrani les cotxeres i la carbonera. 

Les superfícies de la torre descmptant les de l'ampliació del menjador de l'any 

1993 són: 

 Superfície Construida Superfície Útil 

Planta Semisoterrani 332 m² 251,05 m² 

Planta Baixa 332 m² 278,60 m² 

Planta 1 332 m² 277,53 m² 

Planta 2 280 m² 236,12 m² 

Planta Golfes 253,90 m² 243,60 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria de l'escola Dolors Moserdà-Santapau 
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3.3.1 FAÇANES 
 
La  composició de la façana principal, és la façana sud-est, es caracteritza per: 

· La torreta de planta circular a l'esquerra, coronada per una coberta molt 

inclinada, gairebé en 

forma d'agulla que ens 

recorda a l'emblemàtic 

edifici de la Casa de les 

Punxes de Puig i 

Cadafalch, construït un 

any més tard. 

 

 

 

· L'arquitecte va solucionar la unió dels braços que conformen l'edifici creant una 

petita façana que forma un angle de 45º amb les altres façanes, amb un 

coronament esglaonat  i just per sota trobem un òcul, per on entra la llum a les 

golfes. Originalment a la planta baixa hi havia una tribuna amb grans finestrals, 

que a la primera planta pis es converteix en un balcó amb unes baranes de ferro 

forjat molt treballat. 

· Als primers plànols projectats per l'arquitecte, al cos situat a la dreta de la 

façana, també hi havia una tribuna de dues alçades. Actualment aquesta tribuna 

no existeix. 

La façana posterior, la nord-oest, té una composició simètrica, . Amb un gran cos 

central, pel qual s'accedeix a través d'una petita escalinata flanquejada per dues 

palmeres i tapada parcialment per un porxo d'estructura de ferro colat molt 

treballada, coronat per l'imponent capcer. A la segona planta pis, torbem dues 

terrasses a cada costat del cos principal de la façana, de 23 m² cada una. 

Presenten una balustrada de pedra perimetral. 

 

 

 

Plànol de la façana principal del 1904 

Façana posterior Torre Vidal Quadras 
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3.3.2 ESTRUCTURA 
 
L'estructura de l'edifici és de parets de càrrega paral·leles. Totes les parets de 

càrrega són de totxo massís i són agafats amb morter de calç. 

Al cos central de l'edifici hi ha l'escala noble de fusta que comunica la planta baixa 

fins a la segona planta pis. Es va reforçar l'obertura d'aquesta escala de la planta 

baixa amb dos pilars de formigó armat de planta circular de 25 cm de diàmetre i 

una jàssera metàl·lica. 

La segona escala  està situada a la torreta de planta rectangular, i enllaça la cuina 

de la planta semisoterrani fins a la segona planta pis. L'última escala de l'edifici 

connecta la segona planta amb la planta golfes i també està ubicada a la torreta de 

secció rectangular. Les escales estan executades amb voltes ceràmiques que 

transmeten les càrregues als murs. 

Els forjats, d'un cantell aproximat d'uns 20 cm, estan formats per biguetes 

metàl·liques perpendiculars a les parets de càrrega. Amb uns intereixos de 60-70 

cm i l’entrebigat està format per un revoltó ceràmic. 

A planta semisoterrani també es va dur a terme un reforç estructural, però aquest 

va ser un estintolament a causa de l'ampliació del menjador gran de l'any 1993. 

Consisteix en 4 pilars de formigó armat de 25 cm de diàmetre, dos a cada costat, 

suportant una jàssera metàl·lica IPN. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 COBERTA 
 
La coberta és inclinada amb unes pendents que varien del 70% al 150%, 

recolzades sobre una estructura de fusta. L'estructura és a través de bigues 

cumbrera de fusta de 20 cm x 25 cm de secció, recolzades sobre les parets de 

càrrega o sobre pilars de fusta de 12,5cm x 20 cm de secció. La subestructura 

consisteix en llistons de fusta o rastrells de 7,5 cm x 12,5 cm, sobre aquestes 

descansa una capa de totxo massís i les teules dobles mixtes ceràmiques d'un 

acabat esmaltat fosc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coberta de la torreta de secció rectangular és una coberta plana, amb un forjat 

format per biguetes metàl·liques, revoltons ceràmics, capa de compressió amb 

armadura de repartiment. 

A la restauració d'aquesta coberta es van realitzar dues obertures, una per a 

obtenir llum natural al quarto de calderes i l'altre per a ventilació del mateix 

quarto. 

 

Cumbrera de la coberta     Subestructura de la coberta 
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3.3.4 ACABATS I MATERIALS 
 
ACABAITS INTERIORS 

Totes les façanes estan acabades amb un estucat de calç sobre la fàbrica de totxo, 

imitant el dibuix de la pedra quan en realitat no és obra de carreu. Per a ressaltar 

les obertures es va crear una cartel·la dentada verticalment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACABATS INTERIORS 

Malauradament no queda res dels acabats originals. A tota la planta baixa i a les 

dues plantes pis, el revestiment es ceràmic, fins a una alçada d'1,65 cm, de colors 

blanc i blau clar. Per sobre, s'ha penjat un suro d'un metro d'alçada i la resta està 

pintat de color blanc. 

 

 

 

 

 

 

PAVIMENTS 

A la planta baixa (a les aules, vestíbul, despatx i sala de música) i parcialment a la 

primera planta pis es conserva el paviment original de fusta sobre tarima. A la 

resta d'estances s'ha canviat per un paviment ceràmic i per unes làmines de vinil. 

 

 

 

 

 

 

FUSTERIA 

La fusteria és l'original en la totalitat de l'edifici. Gairebé totes les finestres i portes 

tenen finestróns d'estil venecià pintats d'un color verd clar.A la planta baixa i a la 

primera planta pis, trobem que la major part la fusteria és de doble capa 

corredissa i queda oculta entre les parets.  A la segona planta pis la fusteria passa 

a ser la bàsica amb doble finestró, un exterior i l'altre interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabat exterior de la façana 

Acabats interiors de la Torre 

Paviment de fusta  Llàmines de vinil     Paviment ceràmic 

Fusteria exterior       Fusteria interior 
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FUSTA 

L'accés a l'escala noble està recobert de fusta amb una ornamentació molt 

elaborada amb motius vegetals i florals, la barana d'aquesta escala també és de 

fusta, amb un gran treball artesanal. 

 

 

FERRO  

Les baranes de l'escala de la torreta i la del balcó de la façana principal, són de 

ferro forjat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La del balcó té uns detalls ornamentals amb motius florals i la de l'escala es 

retorcen formant espiral com les reixes de les finestres de la planta semisoterrani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les portes o reixes dels accessos a la finca també són de ferro molt treballat i 

ornamentades amb coup de fuet i motius florals. 

 

Escala noble de fusta      Barana de fusta 

Barana de ferro amb motius florals de la façana principal 

Barana de l'escala de la 
torreta 

Ornamentació de ferro amb motius florals 

Porta d'accés des del Passeig Santa Eulàlia 
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4 METODOLOGIA 
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4.1 ELECCIÓ DEL TREBALL 
 
El procés per a realitzar el treball ha seguit una sèrie de fases per a acomplir 

l'objectiu marcat.  

Vaig veure a la intranet de l'EPSEB, que el professor Benet Meca tenia ofertes 

relacionades amb el Patrimoni Arquitectònic de Barcelona i Catalunya. Per 

començar, tenia que escollir un edifici que estigués inclòs en el llistat de patrimoni 

arquitectònic de Barcelona. Al principi vaig dubtar entre fer l'estudi gràfic i històric 

d'algun edifici que estigués proper a la meva vivenda, pensant en els 

desplaçaments per a les visites, o sobre la Torre Vidal Quadras (edifici de parvulari 

de la meva escola). No vaig trigar gaire temps en prendre la decisió de fer el 

projecte sobre l'Escola Dolors Monserdà-Santapau, ja que la idea de dur a terme 

un estudi en profunditat sobre un edifici que des de ben petit m'havia semblat 

interessant i impressionant feia més pes que un edifici proper sense cap tipus de 

motivació personal. 

 

 

En segon lloc, em vaig posar en contacte amb en Benet Meca Acosta per explicar-li 

la intenció de dur a terme el PFG sobre l'edifici de l'escola Dolors Monserdà-

Santapau. Vaig contactar amb l'escola per explicar les meves intencions de fer el 

Projecte Final de Grau sobre el "castell" de l'escola, exposant que havia sigut un 

antic alumne i que necessitava el permís per a accedir a les instal·lacions per a la 

pressa de mesures i fotos.  

Vaig concertar una cita amb la directora i el cap d'estudis. Només vaig poder parlar 

amb la directora Roser Bassedas, no va expressar cap inconvenient a l'hora de 

donar-me el vistiplau, excepte que no fes fotografies en determinats horaris pel fet 

que hi havia nens petits. La disponibilitat de la directora, la conserge, les 

professores i les dones de la neteja, va ser total. 

 

4.2 RECERCA D'INFORMACIÓ  
 
Vaig començar  la recerca d'informació a la mateixa escola des de el primer dia, 

allà la conserge em va facilitar un petit recull de documents relacionats amb les 

activitats que s'havien fet al llarg del temps des de que les dues escoles s'havien 

ajuntat. També em va ensenyar un petit recull de documents relacionats amb els 

edificis, els qual em van portar a l'Arxiu Municipal del Districte de Sarrià Sant 

Gervasi.  

L'obtenció dels plànols no va ser tan fàcil, a l'escola no em van saber dir on els 

tenien ni on els podia demanar.  

Vaig concertar una cita amb l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, una altre 

amb l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona a la recerca d'un document que va 

resultar que no existia, i em van fer demanar un altre cop una cita per l'Arxiu 

Contemporani. També vaig contactar amb l'Arxiu Municipal del Districte de Sarrià 

Sant Gervasi, per a qualsevol petició s'ha de fer via email, la qual cosa comporta 

un temps d'espera excessiu. Després de 2 mesos i mig vaig aconseguir una part 

dels plànols originals. 

 

Croquis de la torre amb les mesures perimetrals 
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4.3 TREBALL DE CAMP 
 
El treball de camp és la tasca més important d'aquest treball, degut a que és la 

base del posterior treball d'oficina. 

Els primers passos van ser l'elaboració d'un croquis in-situ, mesurant les cotes i 

distàncies amb els límits de la parcel·la i amb l'edifici de primària.  Va ser 

imprescindible completar aquests primers mesuraments a l'hora de presentar la 

proposta al tutor, pel fet que fins aquell moment no havia aconseguit  cap plànol 

de l'edifici a estudiar. També vaig fer un reportatge fotogràfic inicial. 

A l'hora d'iniciar aquest projecte no tenia pensat fer un programa per a la 

realització del treball, però al cap de poc temps de posar-me, me'n vaig adonar 

que en necessitava un.  

El material utilitzat per a la realització dels croquis va ser carpeta, DIN-A4 i DIN-

A3, llapis, bolígraf i goma. I per a la presa de cotes, l'equip de mesurament inicial 

va ser la cinta mètrica i el flexòmetre. Posteriorment vaig haver de comprar un 

metro làser, per a facilitar el treball. Per al mesurament de determinades 

distàncies verticals, que no podia prendre de forma directe, va ser de gran ajuda la 

funció de triangulació del mesurador làser. 

4.4 TREBALL D'OFICINA 
 
Com a treball d'oficina es pot considerar el dut a terme per a plasmar les dades 

obtingudes del treball de camp en format digital. 

A l'hora de dibuixar els plànols segons les dades obtingudes he fet servir l'Autocad 

2012. El mètode de treball ha sigut el bàsic, he plasmat tota la informació recollida 

en el treball de camp separant ordenadament les plantes, les seccions i els detalls. 

Per al retoc fotogràfic he utilitzat el programa Photoshop, amb la intenció de 

millorar-ne la qualitat i el color. 

 

 

A l'hora de reproduir elements que no he pogut mesurar, per raons d'alçada i 

seguretat, he introduït les fotografies d'aquests elements en format digital dins de 

l'Autocad, les he escalat i posteriorment resseguit els contorns i les formes per a 

plasmar-los gràficament. 

Treball de camp 
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Per a l'elaboració de la memòria he utilitzat el programa Micorsoft Word 2010. Per 

últim he fet servir el programa PDF Architect i PDF Creator, per ajuntar la memòria 

escrita, els plànols i els arxius annexos en un mateix arxiu.   
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4.5 ACTA DE VISITES 
 

 · Acta del 19 de desembre del 2014 

Primer contacte amb l'edifici per a la presa de fotografies externes de totes les 

façanes. A causa de les dates, estaven organitzant les activitats de Nadal amb els 

alumnes i no em vaig poder reunir amb la direcció de l'escola, així que vam 

posposar la cita per a l'any següent. 

· Acta del 23 de gener del 2015 

Visita al col·legi per a exposar a la directora la intenció del meu projecte. Per 

motius laborals i per horaris de l'escola, em va resultar més difícil del que em 

pensava fer la pressa de dades. Aprofitant aquesta segona visita, vaig passar a 

l'interior de l'edifici a fer més fotografies i vaig poder prendre les mesures 

perimetrals de l'edifici. Vaig plasmar-les en paper fent uns simples croquis. 

 · Acta del 3 de febrer del 2015 

Demano cita a l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. També contacto a 

través d'una trucada telefònica amb l'Arxiu Municipal del Districte de Sarrià Sant 

Gervasi i em deixen clar que qualsevol petició s'ha de fer a través del correu 

electrònic. Així que els hi envio un email exposant el meu cas. 

 · Acta del 19 de febrer del 2015 

Després de 3 setmanes d'espera per a la cita, acudeixo a l'Arxiu Municipal 

Contemporani de Barcelona (AMCB). Només entrar em diuen que no han trobat cap 

arxiu, fotografia o escrit relacionat amb l'edifici ni amb el nom del propietari. Al no 

poder ajudar-me, em deriven al Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, perquè 

diuen a la seva base de dades hi ha un arxiu que em pot aportar informació 

relacionada amb el meu projecte. 

 

 

 

· Acta del 23 de febrer del 2015 

Em presento a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona buscant un document que 

va resultar que no existia i em tornen a derivar al AMCB sense cita prèvia. Un cop 

al AMCB em proporcionen una sèrie de fitxes en les quals es descriuen les obres de 

l'arquitecte Miquel Madorell i Rius a la ciutat de Barcelona, incloent-hi les petites 

obre i rehabilitacions.  

 

 

· Acta del 26 de febrer del 2015 

Cita amb el tutor per a exposar-li tot el material recopilat (plànols, fotos i croquis) i 

decidir si definitivament l'edifici escollit compleix amb els requisits d'un PFG i de 

l'APAC.  

· Acta del 12 de març del 2015 

Proposta inscrita i acceptada pel director de l'EPSEB. El mateix dia procedeixo al 

pagament de la matrícula. 

 

Llistat d'edificis de l'arquitecte obtingut a l'AMCB 
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· Acta del 27 de març del 2015 

Un mes i mig després d'haver enviat el correu electrònic, l'Arxiu Municipal Districte 

de Sarrià Sant Gervasi (AMDSG) es posa en contacte amb mi per a comunicar-me 

que han trobat un parell d'arxius relacionats amb el meu estudi i em donen cita per 

al 31 de març. 

· Acta 31 de març de 2015 

Cita al AMDSG per a donar un cop d'ull als dos arxius esmentats anteriorment. 

Resulta que un dels dos es un arxiu on Nicolás Boada demana permís per a 

construir a una finca i s'hi inclouen 4 plànols originals de la torre-xalet que hi vol 

construir (una planta, una secció, una façana i un plànol d'emplaçament) 

· Actes 9 i 21 de maig del 2015 

Les dues actes són visites a l'escola per a prendre mesures en detall de la planta 

baixa, la primera i segona planta pis i de les escales. 

· Actes 11 abril del 2015 

Visita al Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) buscant un arxiu 

relacionat amb la remodelació que va patir la torre l'any 1937. Resulta que no 

existeix. 

· Acta 19 de maig del 2015 

Visita a l'escola per a la presa de dades i mesures de la planta golfes, reportatge 

fotogràfic inclòs.  

· Acta 3 de juny del 2015 

Visita a l'escola per a prendre més mesures de la planta golfes, i aprofitant l'ocasió 

aconsegueixo pujar a la coberta de la torreta de secció rectangular. 
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5 REPORTATGE FOTOGRÀFIC  
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Vista de la façana principal des del pati de parvulari 

Vista de la façana posterior 

Vista de la torre des del pati superior del menjador 

Vista de la façana lateral 
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Accés a l'escala noble 

Detall replà de l'escala noble 

Fora escala de la torreta 

Accés de la primera planta a l'escala de la torreta 

Detall arrencada escala 



TORRE VIDAL QUADRAS: HISTÒRIA I ARQUITECTURA 
 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall falsa finestra de la torreta Balustrada de la terrassa            Terrassa de la segona planta façana posterior 

Porxo amb balcó a la primera planta   Detalls onramentalsdel porxo        Vista des de la torreta de la rampa d'accés, el bosc de primària i de la 
                   part posterior del capçal de la façana principal 
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 Escala d'acces a les Golfes      Trobada coberta amb la torreta       Obertura a la paret de càrrega          Trobada interior de coberta amb façana 

Pilar de fusta Recolzad sobre una biga   Trobada bigues amb parets de càrrega    Vistes de Montjuïc des de la Torreta     Coberte de la Torreta de planta rectangular 
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6 CONCLUSIONS I AGRAÏMENTS 
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Els objectius establerts al principi d'aquest estudi s'han aconseguit. El que puc dir 

en aquest punt, és que el resultat final em dóna la possibilitat de tenir una visió 

real de la història de la Torre Vidal Quadras, de la seva composició arquitectònica, 

dels canvis i reformes que va patir, i dels usos que se li ha donat en el temps. El 

punt que m'ha resultat més difícil ha sigut saber qui va ser el primer propietari de 

la torre i qui la va demanar construir. 

Puc dir que he ampliat els meus coneixements amb l'estudi sobre l'arquitecte 

Miquel Madorell i Rius i algunes de les seves obres més rellevants. Gràcies a aquest 

projecte he pogut conèixer amb més profunditat a l'arquitecte i a demès m'ha 

permès ampliar els meus coneixements sobre molts dels seus edificis, els quals 

estaven situats en un entorn familiar per mi.  

Com a opinió personal, vull remarcar el meu desacord amb la deixadesa amb la 

qual s'està tractant aquest històric edifici per part de les administracions. 

Segurament per les retallades dels últims anys no s'ha dut a terme un 

manteniment adequat. Hi ha una xarxa de seguretat a la coberta de la torreta 

circular des de ja fa uns quants anys, la fusteria exterior està descurada i molt 

envellida. A l'interior de la segona planta, es veuen taques d'humitats per 

filtracions des de la coberta i a través de les obertures de façana. Per part de 

l'escola s'organitzen activitats relacionades amb el manteniment de l'edifici i dels 

jardins d'aquest. 

La recerca d'informació no ha sigut la part més difícil del treball, pel fet que hi ha 

molta informació a internet, biblioteques i arxius. Els punts més complicats han 

sigut la recerca dels plànols i esbrinar qui va encarregar la construcció de la torre. 

Com he explicat en anteriors punts, per a obtenir una part dels plànols vaig visitar 

3 arxius diferents i amb un espai de 2 mesos entremig. Pel que fa a qui va 

encarregar la construcció de la torre, va resultar complicat perquè hi havia dues 

versions,  la primera es que van ser la saga dels Vidal Quadras (a la web de 

Patrimoni Arquitectònic de Barcelona i a la de la família Vidal Quadras), i la segona 

versió es que la va encarregar Nicolás Boada (al llibre Dolors Monserdà-Santapau 

de Cèlia Cañellas). Vaig resoldre aquest gran dubte quan a l'Arxiu Municipal 

Districte de Sarrià Sant Gervasi em van ensenyar dos documents relacionats amb 

la torre, un dels quals era el permís del 1904 al senyor Nicolás Boada per a la 

construcció d'una torre a la finca. 

L'execució de l'aixecament gràfic de l'edifici no ha sigut una tasca fàcil. El treball de 

camp va resultar complicat, no per la complexitat i les dimensions de l'edifici, sinó 

per la falta de temps a l'hora de combinar el meu treball amb les visites a l'escola i 

els horaris d'aquesta. Vaig plantejar-me el projecte final com un repte personal 

amb el qual millorar les meves aptituds i aprendre de cara a possibles treballs en 

un futur. El treball d'oficina ha sigut complicat , a la universitat he dut a terme 

petits projectes amb l'Autocad i com que no havia treballat mai a cap despatx no 

era conscient de les grans dimensions que suposaria aquest projecte. Gràcies a les 

tutories amb en Benet Meca, vam anar polint errors i detalls.  

Malgrat els contratemps i les dificultats sorgides, puc afirmar que el resultat final 

és totalment satisfactori. Em sento satisfet per haver pogut realitzar una tasca 

d'aquestes dimensions, havent millorat els meus coneixements i les meves 

aptituds amb els programes informàtics. 

M'agradaria agrair a tot el personal de l'escola Dolors Monserdà-Santapau, pel fet 

d'ajudar-me amb tot el que he necessitat, desde la conserje fins a les dones de la 

neteja que m'han permés pendre mesures a les instal·lacions mentre elles 

realitzaven el seu treball. I especialment a la directora Roser Bassedas que em va 

permetre l'accés total a l'edifici, i a la Lurdes Francás, per la seva predisposició a 

ajudar-me en allò que em fés falta i a resoldre els dubtes que tingués. 
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1- INTRODUCTION 

 
 
There were several reasons for setting up this project about the Torre Vidal 

Quadras. First of all, the possibility of choosing a building that gathers all 

requirements to become part of the Architectonic Heritage Archive of Catalonia 

(APAC). Secondly, the convenience of obtaining data from the building as it is a 

public property in which there shouldn’t be any access problems. 

But the most important reason for carrying out this project is the desire to know 

more deeply that building, given that it was at this school where I began my 

studies. From those days of my chilhood I always found the building full of 

character and with a lot of personality. I look forward to be able to expand my 

knowledge and improve my skills at the time of the data collection and, mainly, at 

the same time of drawing it up, to carry out the plans of such important 

dimensions. The complexity and peculiarity of the building suppose a challenge 

with regard to the size and quality of the details. 

The main purpose of this project is a historical and scientific study of this building, 

called the Torre Vidal Quadras. Using the graphic uprising pretend to determine 

and represent the current state of the building, to analyze the possible diferences 

in comparison with the original project as well as to have a vision of its 

architectural and historical evolution throughout its history. A second goal is the 

opportunity to collaborate with the skill I got at the University to include this study 

in the archives of the Architectural Heritage of Catalonia (APAC) of the Universitat 

Politécnica de Catalunya. I'll focus my final project degree in the old building from 

1904. 

In order to achieve these aims, I have studied the existing geographic and 

historical context during the carrying out of the plans, as well as the details of the 

construction of the building, its evolution to the present day and the biography of 

the architect. To do all this I have done an inquire through documents of the 

period, as well as studies and works carried out at the present time.  

There is also an explanation of the methodology and the means used for this 

purpose, which are noted in the record  taken at each visit. 
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2- MIQUEL MADORELL I RIUS 
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2.1- BIOGRAPHY 

Miquel Madorell i Rius was born in L'Hospitalet de 

Llobregat, on 1st January 1869 and died in 

Barcelona on February 2nd, 1936. He studied at the 

School of Architecture and graduated in 1891 . 

It was an important Catalan architect at the time. The 

majority of his works from the beginning of his 

career were in eclectic and classical style. But 

with the turn of the century, he made some 

works with large modernist touch, buildings 

covered with abundant vegetable and floral 

decoration elements and application of wrought 

iron. 

During his first years as a  professional he practised as municipal architect of Sant 

Sadurní d’Anoia. Gradually he was becoming known until in 1913 he won the first 

mention of the Annual Competition of Artistic Buildings of the City Council of 

Barcelona,  with the building of the Hispano Bank. He 

won again the first mention of the Annual Contest in 

1915, with the building of Villa Araceli Fabra i Puig. 

Later he was elected president of the Association of 

Architects of Catlunya and chaired it between 1922 -

1925. 

In 1926 he entered the Royal Academy of Sciences and 

Arts, where he was Secretary of the 5th Section,  from 

1929 to 1930 and from 1934 to 1935. Then he moved 

to become Director of the same Section from 1930 to 

1934. 

 

 

He also wrote several books, including: 

1903- Equivalencias entre las medidas antiguas y las del sistema métrico-decimal : 

con tablas calculadas de las mismas.  

1926- Historia de la construcción y estabilidad en las construcciones urbanas : 

memoria leída. 

1934- L'arquitectura i la Llar 

Miquel Madorell i Rius, the 
architect 
 

Ilustration from Anuari 
d'Arquitectes, 1922 
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2.2- CHRONOLOGY OF THE ARCHITECT’S WORK 

Miquel Madorell i Rius served as architect in different cities, such as Barcelona, 

Palma de Mallorca, Sant Sadurni d'Anoia, etc. 

Araceli Fabra i Puig, Mariano Fuster i Fuster’s wife and one of the most well-off 

families at the time, was one of his regular customers and ordered the construction 

of up to five different buildings and some major reforms of others. 

Some of his most important works are going to be presented here, gathered 

according to the city where they were built . 

· BARCELONA 

 

1893- Calvo Vico Theatre 

The reforms were carried inside the 

building and were a significant gain 

for the viewers. Later it was renamed 

Teatre Gran Via. 

It was located on the corner of Gran 

Via and Roger de Lauria street. In 

1918 was demolished to build the Ritz 

hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

1899- La Sedeta 

Industrial building situated on the corner of Sicila and Induústria streets. It is a 

building of ground floor and three floors, brickwork with large windows on the 

facades with wrought iron railings. The building was expanded during the early 

twentieth century to occupy all the block. 

The owners were Pujol Society and Casacuberta, 

who were involved in the textile industry, 

specifically in cotton and silk, material which gave 

rise to its name. 

In 1976, Caixa Catalunya bought the building. 

Later,  in 1985, as a result of the demands of the 

residents, it was transformed into a civic center and 

a High School. 

 

 

1899- Maria Mollevá House 

 Eclectic style building with ground floor plus three floors, located in a piece of 

ground at the very corner. It is got continuous 

iron balconies on the main floor and individual 

in the other plants. In the front corner the 

windows groupe together their three holes 

forming a false tribune. The rounded corners 

resolve as if they were two big and long 

pillars.  

  

 

 
Calvo Vico Theatre's planes 

Main facade from La Sedeta 

Main facade from Mollevá's house 
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1900- Esperança Capdevila's House 

 

Building consisting of ground floor plus three floors. 

The ground floor has been altered by a shop. 

Continuous iron balcony on the main floor but groups 

of two balconies on the other two floors. Widespread 

use of plant motif moldings. 

 

 

 

 1900- Tomàs Vendrell's House 

Building with ground floor and four floors, located on 

the corner of Sants and Sant Medir streets. With an 

eclectic and modernist façade solves the corner with 

a covered gallery with modernist stained glass 

windows. The side walls on the main floor have a 

stone balustrade, in the other plants cast iron 

railings were used. 

 

 

 

 

 

1903- Araceli Fabra i Puig House 

 Consists of two buildings was constructed in one plot that ocupies the corner 

between Sants and Sant Medir streets. They 

consist of ground floor plus four floors. 

Powerfully highlights the solution applied to the 

meeting of the two walls, which are rounded as if 

they were a column by putting both in the ground 

floor and the top near the roof a decoration that 

imitates the capitals. The balconies are also a 

characteristic feature of the building: are rounded 

elíptically and continuous with iron railings. The 

buildings are crowned with a cornice supported by 

corbels. 

 1904- Pau Ubarri's House 

Also known as Dasa Santurce. Its original owner 

was Paul Ubarri, Count of San José de Santurce. 

The composition of the facade is symmetrical and 

has a good balance. The most characteristic 

feature is the side galleries in semioctogonal 

plant, which have a significant polychrome 

stained glass windows with a large floral 

ironwork. The crowning of the grandstands is 

shaped as a turret topped with flakes of black 

ceramic resting  on metal elements worked quite 

with floral and vegetal elements. In the corbels 

under the grandstands are represented figures of 

children. 

 

Main facade from Edperança 
Capdevila's house 

Main Facade Tomàs Vendrell 

Araceli Fabra's house 

Main facade from Pau Ubarri's house 
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Above the main door access badge is placed a coat of arms of the county title of 

the owner. The decor inside is also very important due to its work with a large 

stone, wood, stained glass and sculptures. 

 

 

1906- Josep Gironella's House 

Building of ground floor and four floors located in 

Casp street, 86. The most notable are the stone 

side galleries on the first floor with a balcony on 

stone. High presence of plant and floral 

decoration elements can be seen.. 

 

 

 

1906- Maria Capdevila's House 

 

Building between mid ground and three floors located in 

Valencia street, 119. Two openings on each floor with 

continuous balcony in rounded forms and wrought iron 

railings. Lintels openings are decorated with floral details. 

 

 

 

 

 

1907- Araceli Fabra i Puig's Building 

Located between two party walls at Rambla 

Catalonia, 84, is a building of ground floor and 

five floors. Currently only the fifth floor has use 

of housing, the rest has been converted into a 

hotel.  

It hasnot  a symmetrical facade forms, since 

only a stone platform on the left side occupies 

the height of two floors, with no other one on 

the other side. Cast iron railings were used to all 

balconies. Ornamental floral and vegetables 

details are predominant, especially in the lintels 

of the openings on the ground floor and the 

balconies corbels. 

 

1908- Ramon Jansà's House 

Building of ground floor and five floors. The fully 

symmetrical facade and balconies of all the 

apartments are equipped with iron railings run for 

four openings. Corbels and lintels of the openings are 

decorated with floral details. The curves and the 

sinuosity of the crown give the front a large 

modernist style. 

At the entrance hall there are important and floral 

decoration to ceramics, stained glass and the graffiti. 

 

 

Josep Gironella's House 

Maria Capdevila's House 

Araceli Fabra's building 

Ramón Jansà's House 
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1914- Banc Hispanoamericà  

 Building located at Fontanella street,numbers 6 

and 8, near Plaza Catalunya. It is a corner 

building with ground floor plus four floors and 

attic. The facade is symmetrical and has a good 

balance, organized by vertical axes separated by 

pilasters. The most characteristic feature of the 

façade is located in the corner that is solved with 

a simple opening on each floor, a clock on the top 

floor and topped by a dome. This stands on four 

rectangular pillars with three large openings 

divided by two small columns. 

On the first floor there is a balcony with a stone balustrade that connects the entire 

perimeter of the front, while the second and third floors have wrought iron railings. 

In addition a perimeter ledge between the second and third floors offers a sense of 

union to the facades. There can be seen small ornamental details awith natural 

floral theme. 

1915- Xalet Araceli Fabra i Puig 

The house was located in Muntaner street, 

264, between Travessera de Gracia and 

Avenir street. Consisted of the ground 

floor and two floors. It was a building of a 

French style house, with a rectangular 

shape and surrounded by a garden. The 

main entrance porch had an iron and 

stone podium. On the second floor there 

was a balcony with a perimetral stone that wurrounded all the building.  The 

building was  demolished in 1964.  

  

1916- The old Fàbrica Bayer  

 Industrial building situated on the corner of Paris and Viladomat, comprising 

basement, ground floor and two floors. The exterior is organized from vertical axis  

separated by pilasters, which grouped the openings of two the flat floors in one 

only architectonic hole crowned by a 

tripartite arquitectòrnic arc. The 

openings on the ground floor, also 

tripartites, draw a semicircular arch. 

There also appears the gable that 

crowns the facade corner. The building 

is crowned by a perimeter railing work 

and a cornice. 

 The interior  front also follows the axis 

vertical pilasters, but incorporating 

individual windows. Highlights the core 

of scale, located on the inside of the corner and topped by a cover to four slopes. 

The building was bought by the pharmaceutical company in the early 40's, and was 

owned until 2003. 

In 2005 the factory was partially demolished for the construction of blocks of flats. 

There were preserved the facades and the chimney, square, with its inside 

attached to the building and built in brick most of it. 

  

 

 

 

 

 

 

Banc Hispanoamericà's facade 

Xalet Araceli Fabra 
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1917- Tívoli Theatre: 

 The Tivoli theater has its origin in the Tivoli Gardens,and is located on Passeig de 

Gràcia in the streets Consell de Cent and Valencia. Later, in 1917, moved to the 

current location Caspe Street, 6. 

The hall of the theater, horseshoe-shaped, with an 

amphitheater and two floors of boxes, is the center 

of a vast building.  

The façade has a classical nature, whith numerous 

glazed openings included, framed by pilatres.  

Access to the theater is distinguished by separating 

pairs of columns and a glass canopy supported by 

metallic elements. Inside They are noteworthy 

lobby and the great hall located located behind it, 

fron where takes an imperial staircase that leads to 

the upper floors. 

  

1923- Casa Agustí Manaus 

Miquel Madorell was not the architect 

of this building in Catalonia Square, at 

the corner of Ronda Universidad and 

Rambla de Catalunya. 

The architect was only responsible for 

reforms to overcome that consisted of 

adding two new floors and build two 

side towers crowned with two domes. 

  

 

SANT SADURNÍ D'ANOIA 

1903- Ca la Maria Sàbat del Raval  

 This Modernis building is also called Ramona house that makes angle to the 

widening of the Raval. The building consists of ground floor and two floors. It has 

two facades that make the corner, 

situation that is used to create a 

symmetry between them. The axis is 

marked by a pinnacle, wider at the base, 

and finished with a rosette that crowns 

the building. 

On the first floor there is a balcony on 

linking the two facades and that gives a 

sense of unity. The building ends with a 

roof that closes with an iron railing 

decorated with the same floral motifs that 

decorate the balcony. These motifs  are 

also represented in floral moldings that 

frame the openings in the front and under 

the balconies. 

 1904- Escoles de la Plaça Nova  

 It is an isolated building shaped in U 

form, that surrounds the courtyard and 

occupies the entire island. The main 

facade, facing the square, is com posed 

by the ground floor and the fisrt floor and 

is crowned with a patella with the name of 

the school. Laterals wings have only one 

floor. The decoration of the building 

includes the breakwater that surrounds 

Main entry from Tívoli Theatre 

Agustí Manaus's House 

Ca la Maria Sàbat 

Plaça Nova's School 
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the windows, with geometrical shapes and reliefs with vegetal motifs. Those motifs 

are also present in the capitals of false pilasters that emphasize (point out) the five 

sections of the façade. 

 

 

 

1905-  Marc Mir i Capella's Monument  

Located in the Town Hall Square of the town, consisted of a 

base shaped like a pentagram. Since the basamemt tore five 

massive sculptural column. The capital was decorated with 

hanging grapes and topped by the bust of Marc Mir i Capella. 

 

 

1908- Ateneu Agrícola 

 The building consists of 

ground floor and first floor 

with only a facade on Josep 

Rovira street, 6. The elements 

that stand out are the stone 

balcony of the main floor, 

which runs horizontally entire 

facade and the central body 

which is highlighting two 

pinnacles. Naturalist 

ornamentation with large floral and vegetal details is predominant in the facade. 

 

 

 

PALMA DE MALLORCA  

1908- S'alqueria Blanca 

 The estate dates from S'Alqueria Blanca XIIth century. In 1908 it became the 

property of the present family. It was always destined to agricultural use but in 

2005 it was adapted into a hotel dedicated to 

rural tourism. 

The main house is the one built by Miquel 

Madorell and that is a modernist building 

with ground floor and two floors. 

  

1918- Cercle Mallorquí 

Located in 11 Conquistador street since 1983, is the current Balearic Parliament. 

The original building dates from 1852, designed by architect Antoni Sureda 

Villalonga. In 1898 a competition was held where Miquel Madorell won the 

"Almudaina" project for the great reform of the building, reform that went along 

with Lluis Pascual Sanz and Lluis Callú. But, for 

economic reasons, works did not begin until 

1913 and were extended until 1918. 

The reform affected the appearance of the 

original building, the facade of Conquistador 

Street was rebuilt with a symmetrical floor and 

there was placed too the main entrance door.  

The Modernist ornamentation stood in floral 

decorative elements that surround the 

windows, columns and capitals. In the central 

body can be seen the coat of arms of Palma 

and the inscription "Círculo Mallorquín." 

 

Main Facade from Ateneu Agrícola 

S'Alqueria Blanca 

Marc Mir's Monument 
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In the inside there were made minor alterations to the ground floor and first floor. 

One gathering room was decorated with a fireplace and a spacious modernist 

staircase, closed curve, with brass and iron railing adorned with floral motifs. 

On the first floor terrace was suppressed to house the library and the old open 

courtyard was covered with a glazed skylight with iron structure. 

 

TIANA 

1917- Can Xipell 

It is a French style mansion with four floors. In the middle of the main facade there 

is a balcony with a porch that has a ornate wrought iron structure. On his left is a 

platform for a high floor with four Ionic columns. At the rear there are also large 

central platform surrounded on both sides of a staircase. 

Inside is a central core consisting of a courtyard with marble columns with details 

Ionic base and the coronation. The patio is covered with a colorful leaded glass. 

The main staircase is made of Carrara marble, with wrought iron railings and a 

window with the coat of arms of the family Xipell. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENYS DE MUNT 

1900- Jalpí's Castle 

The original building was a farmhouse dating from the twelfth century, but when 

August Borras Jalpí married it was 

transformed into the present 

castle. During the renovation of the 

house there were built a 

lighthouse, a lake, an exotic garden 

and a private cinema too. The 

Castle was given neomedieval 

classical aesthetics. 

 

 

SANT JUST DESVERN 

1904- CAN MODOLELL   

Miquel Madorell conducted a reform of the 

farmhouse Can Modolell Plaza. The main body, 

L-shaped, has a ground floor plus two floors. 

A rectangular central tower was built with a 

pyramidal roof to four waters, and a chapel 

annex too. With the reform was to redo all the 

rear façade. There was a small flat roof 

highlighted by a railing on each side. 

 

 

 

 

Can Xipell Areial viw from Can Modolell 

Jalpí's Castle 
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HOSTALETS DE PIEROLA 

1910- ESCOLA MUNICIPAL 

 

The school building was originally designed by Miquel Madorell, 

but it was executed by another architect. This one followed the 

basic lines of the first project , written by Josep Domench i 

Masana. 

 

 

 

LA GARRIGA 

1901- CASA MERCÈ PASCUAL   

 The house was built together with Antoni Gallisà i Soqué. Michael Madorell was in 

charge of the main body of the building, ground floor plus two floors and Gallissà, 

on the other hand, was in charge of the rear facade, courtyard and decoration. 

In the central part of the main body 

rises a circular tower, where there is 

the access door to the building. The 

tower rises to a height above the rest. 

There are small ornamental details 

with floral motifs around the openings. 

Bars and wrought iron balconies are in 

a modernist style with very defined 

curves. 

  

 

 

Main facade from 
Escola Municipal 

Lateral Facade from Mercè Pascual's House 
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3.1-  THE SITE 

3.1.1- SARRIÀ 

The origin of the town is uncertain, the first referencies to the village of Sarrià date 

from the year 968. Shortly after, during the year 980, there are writings and 

documents that mention the Church of Saint Vincent in Sarrià, a little building of 

Romanesque style. Around this Church the town of Sarrià, its historical centre, 

began to develope  bounded by two major streams, which at present are buried 

and follow the route of the Via Augusta (the former) and Josep Vicenç Foix Avenue 

(the latter). The town has an area of 6.5 km², about a plan in slight slope, 

between the mountains of Monte Orsa (St. Peter Martyr) and Serola (Collserola 

today). 

Throughout the 12th century, during the feudal era of those times, power was in 

the hands Royalty and the noble families, which transferred the land to the 

vassals, and on the other hand there was the power of the clergy. The town grew 

so much that king James I was moved to grant a series of privileges, such as the 

right to have its own Major, relieving it of paying certain taxes in Barcelona. These 

concessions led to the acquisition of its own municipality.  

During the year 1334 the parish of Saint Vincent in Sarrià went into the hands of 

the Abbess of Pedralbes, who dedicated a great deal of means in the development 

of the sarrianenc domain. Works of extension and reconstruction of the 

Churchwere carried out during that time resulted into a building osd Gothic style. 

After the Clarisa nuns, the first religious order which was established in Sarrià was 

that of Friars Minor Capuchin in 1578. Coming originally from Naples they built in 

Sarrià the first convent of the order within the Spanish State. As a result of the war 

of the Spanish Succession and the Borbonic reorganization of the country, it was 

possible that thedistrict of Les Corts de Sarrià, that regarding the church affairs 

depended on Sarrià, happen to depend on municipal administration also. Little 

more than two centuries later, in 1836, Les Corts achieved their municipal 

autonomy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Until the 19th century, Sarrià developed into a small rural municipality formed by 

the above mentioned town or historic centre arround the Church, the monastery of 

Pedralbes and numerous farms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Old map from Barcelona 

Demo tape from Sarrià, beginning XIX century 
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In the mid-19th century, a profound process of transformation began which would 

mark the later character of the municipality. The aristocracy used to escape to 

Sarrià when epidemics affected the Catalan capital. The landscape of Sarrià 

changed completely when the Catalan bourgeoisie began to feel attracted by the 

richness of the land, the social peace and the healthy environment of the village. 

They began to build leisure houses within the municipality of Sarrià and later on, 

residences to remain there throughout the year.  

At the end of the century, came the arrival of the religious orders and in a very 

short time, Sarrià went from being a small town to a municipality full of fabulous 

Manor houses and splendid schools, such as that of The Salesians of 1886, when 

the first nuns were installed in the Gironella mansion, Passeig Sant Joan Bosco 24. 

In 1892, The Jesuits settled in Carrasco Formiguera Street 32, where now is the 

Col•legi Sant Ignasi de Sarrià. And finally arrived the Piarists (Escolapis), who in 

1894 opened their centre on La Immaculada street, 25, because the former centre 

located in the District of San Antonio in the centre of Barcelona was nearly 

saturated.  

All this set of changes on the little town favoured a sudden economic and social 

growth that led to the development of a large population of farmers and artisans. 

All of this social class, who worked for the stately buildings of the Catalan 

bourgeoisie, was installed by the nearby Gran de Sarrià street. 

At the end of this 19th century, the municipality of Sarrià stretched to Pedralbes, 

the Tres Torres district and the old town. In 1890 Vallvidrera was annexed to 

Sarrià and the same happened with Sant Gervasi de Cassoles in 1897. 

Communications improved with the opening of the first train de Sarrià in 1868.  

The industrial development that so much affected Barcelona, did not take place in 

Sarrià and, consequently, the working population did not take part of this histocial 

changes.  

The approach to the Catalan capital was not just a matter of communication. Sarrià 

town was independent of the Pla de Barcelona, but after three frustrated attempts, 

in 1921 the town united to Barcelona by means of a quick and questionable 

procedure, going on to be a district over the Catalan capital. 

 

With the annexation of Sarrià, Barcelona culminated an old aspiration dating back 

to 1859: the ability to run the old project of development of the totality of the Pla 

de Barcelona. The district was part of the Catalan capital, but still retaining its 

charm and the advantages of a small town.  

 

 

 

 

 

 

Sarria's Plaça Major and Sant Vicenç Church 
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3.1.2- EL DESERT DE SARRIÀ 

 In the mid-15th century, in the place called the Desert of Sarrià and located at the 

end of Passeig de Santa Eulalia, a chapel was built dedicated to Saint Eulalia,  in a 

site where traditionally it was thought that she had been born and lived this 

famous martyr of Barcelona. On a map from the 17th century the convents of 

Santa Eulalia and Santa Matrona were already located. 

 The life of Saint Eulalia in Sarrià is filled of a whole series of miracles. The best 

known is the one that gave rise to the Desert of Sarrià. The legend says that the 

House of Eulalia was located near a forest of luxuriant cypresses, at the foot of the 

mountain. One day the little girl was walking through the area, when an Angel 

appeared and announced her that she would become saint and would be 

recognized as the patron saint of Barcelona. Suddently, to leave a record of the 

fact, the cypresses became palm trees and the forest, a palm grove more typical of 

a desert that of a land next to the Catalan capital. The name is still preserved, 

although currently the presence of palm trees in the area is very limited.  

In the mid-16th century, the Capuchin Friars arrived in Barcelona and were offered 

the chapel of the Santa Madrona de Montjuïc. As they were not diligent enough in 

holding the chapel, it was given to the Franciscans. In 1578, on a piece of land 

donated by the owner John Terré  and located at the end of Passeig de Santa 

Eulàlia, the Capuchins were to install a novitiate at the same place where the 

former chapel of Santa Eulàlia was. Consequently this chapel co-exists with the 

noviciate of Montcalvari. This one was occupied, in 1697, by French troops and 

later reduced to rubbles during the siege of 1714. Almost all the monks sought 

refuge in Santa Eulalia. Although the convent of Sarrià was also occupied in 1714, 

a good part of the Capuchins were able to keep the religious service and the place 

was respected. 

Subsequent to the enactment of the law of Desamortizació of religious goods, in 

1835, the convent was destroyed and reduced to a pile of ashes. The property 

passed into the hands of the State and eventually was sold to the Italian citizen 

Enrico Misley, who built a mansion surrounded by a large wooded garden. The 

Friars Minor did not return to the Desert anymore.  

Shortly afterwards, the mansion went into the hands of the textile industrial Pepe 

Sert, who commissioned the architect Josep Amargós the reform to convert it into 

the Desert Institute of Sarrià, an asylum for crippled workers that was inaugurated 

in 1894. 

Ilustration of the views from Desert de Sarrià s XVI 

Santa Eulàlia in Provincia Cataloniae cum confinijis (1649) 
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In this wooded area that separates Barcelona from Sarrià was held in 1905 the first 

Catalan National Festival in the presence of political and cultural groups, and the 

attendance of more than 5000 people. Rusinyol gave his speech and all the public 

sang Els Segadors. 

 

 

 

 

Arround the "El Desert" we can find a lot of important and singular buildings built  

at the end of XIX century. To the left, on the Desert street 1-9, we encounter the 

Marquessos de Sentmenat Palace 

 

 

Can Sentmenat or the old Mas Teixidor exists from 1367. Along history the building 

has been diferents alteratioons, the main facade, with a simetric composition, has 

three diferent levels and two towers on the sides that flanks the building. 

Photography from 1897, Dessert de Sarrià 

Can Sentmenat's main facade 
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9.1 PETICIÓ PERMÍS D'OBRES DE NICOLÁS BOADA 
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9.2 RETALLS PREMSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vanguardia, Miercoles 22 de junio de 1927. Apartat "Estancias y 
viajes" la princesaDoña Pilar de Baviera s'hospeda a la Torre de la 
Familia Vidal Quadras 

La Vanguardia, Martes 10 de noviembre de 1925, festa a la torre 
d'Alejo Vidal Quadras a Sarrià 
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9.3 CROQUIS, CORRECIONS I PRESA DE DADES  
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10  MEMÒRIA GRÀFICA 

 


