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RESUM

L’objecte d’aquest Projecte és la realització d’un aixecament arquitectònic de la Casa Lleó i Morera de
l’arquitecte català Lluís Domènech i Montaner, així com una breu investigació històrica de l’edifici.

Des del principi, tenia clar que volia fer un projecte en la seva major part pràctic que no pas de teòric.
Aleshores vaig començar a buscar les propostes que hi estaven penjades a l’Intranet de l’escola, vaig
veure varies propostes del meu tutor, Benet Meca Acosta, on es proposaven treballs d’aquesta indole,
aixecaments arquitectònics de les obres de Domènech i Montaner a Canet de Mar, aleshores va ser
quan li vaig plantejar de fer aquest projecte, ja què mitjançant uns coneguts podia contactar amb la
Directora del Departament de Patrimoni de Núñez y Navarro, propietaris de l’edifici, i després de posarme en contacte amb ella em va donar facilitats per poder visitar l’edifici. A més és un edifici que em va
impressionar la primera vegada que hi vaig posar un peu a dins seu, això va ser la nit del 10 de
setembre de 2009, quan es va obrir per primera vegada al públic durant unes hores, amb motiu d’una
jornada cultural organitzada per Televisió de Catalunya anomenada la Nit 10.

Per començar el Projecte Final de Carrera em vaig plantejar els aspectes que volia executar. Els punts
eren els següents:
•

Trobar tota la informació gràfica existent.

•

Realitzar els plànols de plantes, seccions i façana de l’edifici.

•

Realitzar un resum històric de la Casa Lleó i Morera.

Desprès d’obtenir la informació gràfica, em vaig dedicar a agafar dades mitjançant croquis i fotografies.
Tot seguit, vaig plasmar tota la pressa de dades amb un programa informàtic amb el que vaig realitzar
l’aixecament complet de la Casa Lleó i Morera. Paral·lelament vaig anar buscant la informació històrica
de l’edifici per aconseguir entendre l’obra i el procés constructiu de l’edifici, així com la seva evolució en
el temps.
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1 PRESA DE DADES

1.1. INTRODUCCIÓ

En aquest apartat explicaré el procés que he fet a l’edifici per poder plasmar les dades a format paper.
També explicaré tots els instruments i eines que m’han estat de gran ajuda per a fer aquest aixecament
i la seva utilització

1.2. TREBALLS

PREVIS A REALITZAR LA PRESA DE DADES
1.3. DOCUMENTACIÓ

PREVIA

Una de les primeres actuacions que vaig realitzar nomes decidir quin tipus de projecte volia fer, va ser
anar a entrevistar-me amb Mireia Vizcaya, la directora del departament de Patrimoni del Grup Núñez y

Un dels primers passos que vaig realitzar va ser anar a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Navarro, a qui li vaig exposar el meu desig de fer el Projecte Final de Carrera de la Casa Lleó Morera,

per veure quina documentació gràfica tenien arxivada.

em va atendre i em va explicar les actuacions que la seva empresa tenia en marxa o pensava fer per
poder mantenir l’edifici en perfecte estat. També em va facilitar alguna fotografia de l’estat en que es

Hi vaig trobar uns quants plànols, com el plànol de façana original de la casa Rocamora, nom dels

trobava l’edifici en el moment en el que el seu grup el va adquirir, a més em va autoritzar a visitar

antics propietaris de la finca abans de que la comprés la família Lleó Morera i fes la reforma dirigida per

l’edifici i estar el temps que hi necessités per poder fer el projecte.

Lluís Domènech i Montaner. També hi havia el plànol de façana proposat per l’arquitecte Dòmenech i
Montaner, i posteriorment portat a terme durant l’execució del projecte.

El meu següent pas vas ser anar a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, situat al carrer Bisbe
Caçador 4, al Barri Gòtic, per veure quins documents antics tenien arxivats de la Casa Lléo i Morera.

Vaig trobar alguns plànols antics, així como un plànol de façana de la casa Rocamora i un altre de la
seva posterior conversió ja como Casa Lleó i Morera.

Per continuar amb la presa de dades, vaig visitar la biblioteca de la nostra facultat, on vaig trobar el
llibre de Manuel García Martín, La Casa Lleó i Morera, de l’editorial Catalana de Gas SA (1998).

Alhora de fer el treball de camp a l’edifici, que en l’actualitat es troba gairebé llogat en la seva totalitat,
he rebut força facilitat per part dels llogaters per poder estar als seus despatxos gairebé sempre que ho
he necessitat, l’única planta on vaig rebre alguna dificultat va ser la planta baixa del edifici ocupat en
l’actualitat per la marca Loewe, on per motius comercials no em van deixar fer fotografies.
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Plànol de la proposta de Domènech i Montaner per reformar la façana:

Plànol de la façana de la Casa Rocamora:
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Plànol de balcó de planta segona.

També hi havia plànols dels diferents balcons i galeries que es farien a cada planta a la façana
principal.

Aquí es pot veure el balco de la planta principal.

Plànol de planta tipus de la proposta de distribució per a la Casa Lleó i Morera en una de les seves
Plànol de balcó de planta primera.

plantes.
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1.4. MATERIALS

I EINES UTILITZADES
Flexòmetre, aparell que s’utilitza per enregistrar mesures petites, molt utilitzat alhora de fer detalls.

Aquí explicaré els material i eines utilitzades per a l’obtenció de dades extretes a l’edifici.

Paper i llapis per fer els croquis necessaris i poder desprès passar-los a format digital i poder entendre
la forma arquitectònica que té l’edifici.
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Mesurador làser aparell utilitzat per a distàncies molt llargues i per a zones de difícil accés. Moltes

Cinta mètrica utilitzada per poder agafar les longituds de les circunferències dels pilars i trobar el seu

d’aquestes dades es tenien que treure a base de triangulacions.

radi.
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Trípode per poder obtindre les fotografies amb més estabilitat i precisió.

Càmera fotogràfica per a l’obtenció de fotografies molt necessàries i utilitzades.

1.5. PRESA

DE DADES

Amb les eines esmentades en l’apartat anterior vaig treure les dades necessàries per poder fer
l’aixecament arquitectònic. Ara explicaré el mètode utilitzat per a cada fase del projecte.

El primer pas va ser fer un croquis de cadascuna de les plantes. Un cop fet el croquis amb el
mesurador làser vaig començar a treure les distàncies i a fer triangulacions per quadrar mesures i
distàncies.

A l’hora de fer la façana, el primer pas va ser fer algunes fotografies i portar-les impreses, així com el
plànol obtingut a l’Arxiu Administratiu Contemporani de Barcelona, per utilitzar-lo com a base, per
anotar les mesures sobre la mateixa fotografia. Per poder dibuixar els detalls de la façana vaig treure
algunes fotografies que vaig aprofitar per treure els dibuixos que després vaig dibuixar amb l’AutoCAD.
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Per obtindre les mesures del templet també vaig utilitzar una fotografia del mateix, on poder vaig anar
anotant les distàncies que anava prenent pel mètode de triangulació, per després obtindre les diferents
alçades.

Les alçades les vaig treure per triangulació. Un cop tretes les mesures les vaig començar a introduir a
l’ordinador i vaig començar a dibuixar tant les plantes, la façana com la secció. El programa escollit va
ser l’AutoCAD, programa del que ja tenia coneixements previs, i és una molt bona eina per poder
traslladar les mesures obtingudes a la Casa Lleó i Morera a un format digital.
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El mateix mesurador ja portava un programa intern que mesurava l’alçada automàticament marcant els
punts amb el punter laser.

Amb el mesurador làser vaig treure les mesures de les parets així com de les triangulacions per poder
dibuixar en veritable magnitud els plànols.
1.5.1.

TRIANGULACIÓ DE LES PLANTES

El més laboriós va ser fer totes les triangulacions necessàries per fer les diferents plantes. El primer
pas va ser fer un petit croquis, i començar a mesurar amb el mesurador làser i amb el flexòmetre.

A l’hora de passar els punts mesurats al programa informàtic tenia que fer moltes línies auxiliars per
poder treure la triangulació. La triangulació no deixava de ser mesures des d’un mateix punt de
diferents punts de les estances per poder situar-los correctament en el plànol i per saber si la paret
estava inclinada o estava recta formant angle de 90º amb la paret que es trobava.
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Per poder fer les mesures de les parets corbes i poder representar-les als plànols, vaig agafar com a
criteri agafar com a mínim sempre tres punts de l’arc per poder-les representar amb la màxima fidelitat.

En casos de molta distancia entre el mesurador laser i la paret, era difícil veure el punter làser, en
aquest casos utilitzàva el mirador del punter on el veia al moment i correctament i aleshores podia
prendre correctament les mesures.
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Un altre exemple d’aquesta tècnica és la forma com vaig obtindre la corba de la galeria posterior de
l’edifici.

Per poder trobar l’amplada dels pilar vaig utilitzar la cinta mètrica per obtindre la mesura de la londitud
1.5.2.

del cercle i per trigonometria obtindre el radi i el diàmetre dels pilars.

REALITZACIÓ DE LA SECCIÓ

Un cop obtinguts els plànols de cada planta va ser possible realitzar la secció del edifici, per poder fer
aquesta secció el que s’havia de fer era obtindre les alçades de les diferents estances, marcs de portes
i finestres, etc.

Alguna de les estances de la Casa Lleó i Morera no tenen els sostres plans, i fan forma de volta, per
obtindre i dibuixar-la amb la major exactitud possible, el procés era situar-se al centre de l’estança i
treure tres mesures, una central (part més alta) i altres dues dels extrems.
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Amb les dades obtingudes es podia fer un petit croquis.

Per passar-lo després als suport informàtic, AutoCAD.

- 15 -

LA CASA LLEÓ I MORERA, ARQUITECTURA I HISTÒRIA

Les alçades directes eren aquelles alçades que directament podia treure amb el làser sense cap tipus

Croquis de la fusteria de les portes que comuniquen els salons que donen a la façana principal.

de problema i de poder distorsionar l’alçada real. En aquests casos directament apuntava amb el làser,
amb la cinta mètrica o amb el flexòmetre.

1.5.3.

REALITZACIÓ DE PLÀNOLS DE PAVIMENTS

Per poder dibuixar l’alçat de portes, finestres i armaris vaig tindre que fer croquis de les diferents

Per poder fer els plànols dels diferents paviments per planta, vaig anar fent fotografies de cadascun

fusteries per desprès plasmar-les al plànol.

dels diferents tipus de paviments ceràmics o de parquet, utilitzant el trípode per poder treure-les amb
verdadera magnitud i poder-les escalar una vegada editades amb al programa Adobe Photoshop CS3.

Croquis de fusteria de les portes de la galeria de la façana posterior:
El primer pas aleshores era fer les fotografies, una vegada tretes aquestes s’introduïen al Photoshop
per poder extreure la fotografia real, únicament de la peça desitjada.

La fotografia presa amb la camara no hi es només la peça real, sempre s’agafa més part paviment,
aleshores s’ha de retallar la peça i trobar el veritable color. Amb la fotografia editada i tenint només la
peça desitjada es pot inserir a l’AutoCAD i escalar a la mida real de la peça 20x20 cm, 15x15 cm, etc.,
una vegada amb les peces necessàries i a la mida real es comença a col·locar el paviment fins a
completar l’estança desitjada.
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Així, es va fent per a tots els tipus de paviments ceràmics i parquets.

1.6. PERSONES

VINCULADES AMB L’EDIFICI

Per poder entendre l’estat actual i l’actual pla de manteniment de l’edifici vaig concertar una visita amb
Mireia Vizcaya, Directora del Departament de Patrimoni del Grup Núñez y Navarro,

Una de les persones que més coneix l’edifici és el Sr. Juan, conserge de l’edifici durant els últims 15
anys, que m’ha explicat variades anècdotes vívides a l’edifici.
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L’editorial finalment passà a mans del tercer germà Eduard, el qual la dirigí durant molts anys fins que
va tindre una sèrie de dificultats econòmiques i va tindre que liquidar-la al poc temps d’acabada la I
2 MEMÒRIA HISTÒRICA

Guerra Mundial. A l’empresa paterna també hi treballava un cosí de Domenech i Montaner, Ramon
Montaner, orfe i vinculat molt estretament al matrimoni Domenech que hi vivia amb ells com si fos un
altre fill. Quan l’editorial passà a mans d’Eduard, Ramon Montaner es va separar de la casa i es va

2.1

DOMÈNECH I MONTANER

establir pel seu compte, fundant la firma Montaner y Simon, per a qui en Domenech i Montaner va fer
alguna de les seves millors obres. En Ramon Montaner va aconseguir fer una fortuna molt important i el

Lluís Domènech i Montaner va néixer al 21 de desembre de 1850 al barri barcelonès d’Avinyó i va morir

1908 Alfons XIII li va otorgar el títol de Comte de la Vall de Canet, la seva única filla es va casar amb

a Barcelona el 27 de desembre de 1923, d’una afecció d’estomac.

Ricard de Capmany, fill de Roura de Canet de Mar. Aquesta unió familiar fou origen d’algunes obres de
l’arquitecte català: Editorial Montaner y Simon y Palau de Montaner, a Barcelona; casa Roura i Castell

Després de la casa d’Avinyó, Domenech i Montaner va viure, sense els

de Santa Florentina, a Canet de Mar.

seus pares, a una casa de la cantonada de l’església de Santa Monica,
propietat de la família Elies de Molins. Mort el seu pare, es va traslladar a la

El 10 d’agost de 1875 es va casar amb Maria Roura Carnestoltes a l’església de Sant Jaime de

casa de Ronda Universitat número 4, propietat de la seva mare, que va

Barcelona. La seva muller pertanyia a la família Roura, família per a la qual en Domenech i Montaner

reformar totalment. Quan es va casar, es va establir en un altre pis de la

va fer varies obres. El matrimoni va tindre vuit fills: Maria, Anna Maria, Pere (arquitecte), Dolors, Llúis

mateixa finca. Després es va mudar al número 353 del carrer Diputació,

(mort als divuit mesos de vida), Félix (metge), Enric (Enginyer Industrial) i Ricardo (farmacèutic). Pel

finalment, a l’any 1904, es va mudar al número 285 del mateix carrer Diputació, on va morir.

que fa referència a la vida professional de Domenech i Montaner, cal puntualitzar que la seva filla Maria
es va casar amb Joseph Thomas i Dolors amb l’arquitecte F. Guárdia Vial, ajudants de Domenech

Va estudiar batxillerat a l’Institut de Barcelona i va obtenir el títol d’arquitecte el 13 de desembre de

durant els seus primers anys de professió.

1873 a Madrid. Fou professor i director de l’Escola Provincial d’Arquitectura de Barcelona, acadèmic de
la Reial de Beles Arts de San Fernando de Madrid i membre de l’Acadèmia Provincial de Belles Arts i

Durant els últims anys de la seva vida, va estar pràcticament allunyat de

de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

la política i de la vida privada, inclòs de l’actuació professional. Es pot
dir, que arrel de la I Guerra Mundial, data en que es va produir la primera

El seu pare era el propietari de l’Editorial Domenech, empresa d’una

crisis de l’arquitectura modernista, Domenech va deixar de produir i va

certa importància i en la qual va pensar iniciar-se Lluís Domenech

confiar els seus projectes i, sobretot, les direccions al seu fill Pere, que

perquè el seu germà més gran havia mort relativament jove.

havia acabat la carrera al 1907. És l’època en la que es sol passar

Domenech i Montaner, igualment, es va resistir induït per una

llargues temporades a la seva casa de Canet de Mar, on dedica la major

vocació històrica i literària, submergit en l’ambient del renaixement

part del seu temps a completar manuscrits sobre l’historia de Catalunya.

espiritual de Catalunya. Entre aquestes dues posicions, decidí

És l’època on es concentra en la tranquil·litat de la vida familiar i en la

estudiar arquitectura per que li permetia conciliar la seva vocació

cura de la seva muller que, des del naixement del seu últim fill, estava

artística i literària amb unes possibilitats de prosperitat material. Eren

gravement malalta. Va morir dos anys després que ell, després de sofrir

els anys en que la burgesia de Barcelona acumulava fortunes

una paràlisis greu i progressiva durant dotze anys.

importants com la construcció de l’eixample i qualsevol comerciant
pensava en aquesta especulació.
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2.1.1

1881-1885

OBRES DE DOMÈNECH I MONTANER

Editorial Montaner i Simon al carrer Aragó 255 de Barcelona, actual Fundació Tapies

1889

Restauració i adaptació del Palau de l’Ajuntament de Barcelona per a residència de la

família Reial durant l’Exposició Universal.

1887

Casino a la Riera de Sant Domènech a Canet de Mar.

1887-1888

Cafè Restaurant de l’Exposició, actualment es el Museu de Zoologia de la ciutat de

1889-1890

Monument al primer Marques de Comillas a Comillas (Santander).

1889-1899

Reforma del Seminari Pontifici de Comillas (Santander).

Barcelona, al Parc de la Ciutadella de Barcelona.

1888

Hotel Internacional al Passeig Colon de Barcelona (desaparescut).

- 20 -

LA CASA LLEÓ I MORERA, ARQUITECTURA I HISTÒRIA

1889-1892

Casa Roura a la Riera de Sant Domènech a Canet de Mar.

1895-1898
1893

Làpida sepulcral per a la família Valls i Vicens, al cementiri SO de Barcelona.

1893

Reforma del cementiri municipal de San Cristobal a Comillas (Santander).

1893

Palau Montaner al carrer Mallorca de Barcelona.

Mallorca 291-293 de Barcelona.

1897-1919
1899

Casa i tallers de Josep Thomas (seu actual de BD. Edicions de Disseny), al carrer

Fuente de los Tres Caños, Comillas (Santander).
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1899

Panteó de la familia Piélago al cementiri de Comillas (Santander).

1900-1909

Castell de Santa Florència a Canet de Mar.

1900

Casa Rull a Reus.
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1901-1903

Gran Hotel a Palma de Mallorca.

1901-1907

Casa Navas a Reus.
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1902-1903

1902-1912

1903-1905

Reforma interior de l’Hotel España a Barcelona.

1905

Monte Piedad a Santander.

1905-1908

Palau de la Música Catalana a Barcelona.

1906-1908

Mausoleu-Panteó de Jaume I a Tarragona.

1908-1910

Casa Domènech a Canet de Mar.

Hospital de la Santa Creu i Sant Joan a Barcelona.

Casa Lleó i Morera a Barcelona.
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1908-1910

Casa Fuster a Barcelona.

1911

Casa Gasull a Reus.

1913-1914

2.2

Celler cooperatiu a l’Espluga de Francolí.

HISTÒRIA
2.2.1

CASA LLEÓ I MORERA, L’ORIGEN

La Casa Lleó i Morera, situada al número 35 del passeig de Gràcia de Barcelona, és el resultat de la
completa reforma feta entre 1902 i els primers mesos de 1906 en un edifici que es componia d’un
semisoterrani, un pis baix i tres d’alts, construït pel mestre d’obres Joaquim Sitjas.

Els propietaris de l’edifici, que van comprar el solar a la Sociedad Fomento del Ensanche de Barcelona
el 20 de febrer de 1864, eren Joan Mumbrú i Bordas i la seva muller, Lluïsa Sagristà i Figueras.
L’immoble va passar després als seus fills, Josep, Antònia i Joan Mumbrú i Sagristà. A aquests es a qui
1913

els hi compra la finca l’1 d’agost de 1894 Antoni Morera i Busó.

Casa Solá-Morales a Olot.

Antonio Morera i Busó llega l’edifici, la fortuna d’aquest provenia de l’emigració de la seva família cap
als Estats Units, a la seva neboda Francesca Morera i Ortiz. Separada, la Sra. Morera va encarregar el
projecte de remodelació en 1902. Va morir al 1904 abans de veure finalitzada l’obra. El seu filla Albert
Lleó Morera se’n va fer càrrec fins a la finalització el 10 de març de 1905, donant-li el nom amb el que
actualment se la coneix.
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Francesca Morera i Ortiz
Albert Lleó i Puiguriguer

El doctor Albert Lleó i Morera fou metge i es va dedicar a la microbiologia; a les anàlisis químics, de
teixits i bactèries, dirigint l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Va contraure matrimoni amb Olintia

La filla major, Francesca, va contraure matrimoni amb Juli Sagrera i Criquet, van tindre una filla,

Puiguriguer, van tindre tres fills, un dels quals va morir al poc de néixer. Aquest es un dels fets que

Francesca Sagrera i Lleó, qui va heretar en usdefruit el pis principal del seu avi.

podria donar una explicació als relleus de Eusebi Arnau que ocupen el rebedor i el distribuïdor de la
planta principal, que representen la Cançó del Miracle de la Mare de Deu i el motiu de l’Adoració dels
Reis per la talla, que va dur a terme Joan Carreras, de la campana de l’escalfa panxes del saló.

El doctor Lleó i Morera, la seva esposa Olinta, i els seus fills Francesca i Albert Lleó i Puiguriguer

El fill petit Albert no va seguir els passos del seu pare. Va iniciar els estudis de Dret i es va aficionar al
mon del motor: automobilisme i aviació. Es va ocupar de l’administració del patrimoni familiar. Albert va
néixer el 29 d’Octubre de 1874 i va morir el 22 de Desembre de 1967. Havent pres en matrimoni a
Dolors Miralbell el 29 d’Octubre de 1920. Van se pares de tres filles que tanquen el llinatge: Maria
Dolors, Mireya i Glòria Lleó i Miralbell.
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El 20 de juny de 1906, en el Concurs Anual d’Edificis establert per l’Ajuntament de Barcelona des de
1899, la Casa Lleó i Morera va ser premiada amb la placa de bronze, que actualment hi resta
col·locada a la façana del passeig de Gràcia.

L’edifici fou venut per la família el 10 de març de 1943 a la Societat Mercantil Bilbao, Compañia de
Seguros que la vendria 43 anys més tard, el 28 d’Octubre de 1986 a la Mutualidad General de
Previsión de la Abogacía de Madrid.

Durant el temps que la Casa Lleó i Morera va ser propietat de la Societat Mercantil Bilbao es van dur a
terme les reformes del local de planta baixa ocupat encara avui per la marca Loewe, aquesta
desencertada reforma va alterar l’aspecte de tota la planta baixa de l’edifici, de les figures femenines
que hi havia a la façana se’n van trencar totes, només se’n conserven els caps al museu Dalí de
Figueres. A més és va fer una complerta reforma a l’interior dels baixos i del soterrani, desmantellant
tot l’interior, que tenia una decoració seguint els mateixos criteris que els pisos.

A les dues fotografies següents és pot observar a la primera fotografia les figures femenines que a la
següent fotografia ja no hi son després de la reforma de marca Loewe.

L’any 2006, el Grup Núñez y Navarro adquireix la Casa Lleó Morera.
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2.2.2

LA REFORMA

L’objectiu de la reforma era obtindre un cos baix destinat a ús industrial, un pis principal per als amos
de l’edifici i la resta de pisos destinats al lloguer.

L’encàrrec inicial de la senyora Francesca Morera i Ortiz consistia en les següents feines, per a les
quals es va demanar un permís d’obres el 4 de juny de 1902, reforçar uns pisos, canviar envans de
lloc, practicar unes obertures a les parets de crugia interiors, reformar l’escala sense canviar-la
d’ubicació i fer una nova decoració a les habitacions.

El 17 de juliol de 1903 es sol·licita un nou permís d’obres per reformar la façana, el projecte de la
façana es va trobar l’inconvenient que superava els vint-i-dos metres d’alçada que la normativa existent
marcava com a límit fixat per als edificis de l’Eixample. Es va resoldre aquest inconvenient que el remat
superior de la façana de caràcter ornamental no formaven part de la massa de l’edifici.

El 6 de febrer de 1906, Albert Lleó i Morera, sol·licita els permisos per llogar els pisos de la casa,

El pis principal és el millor de l’immoble, encara que els altres tres pisos de la Casa Lleó i Morera van

presentant el corresponent final d’obra.

ser decorats amb el mateix nombre i una igual qualitat d’elements ornamentals, vidrieres de color
emplomades, cassetonats de fusta, paviments de mosaic romà, sanefes esgrafiades o pintades a les

Domènech i Montaner és va trobar un solar exigu i de forma irregular, que amb prou feines comprenia

parets i els sostres, escalfapanxes de fusta tallada guarnits de mosaic; tot plegat en sales i salons que

la meitat d’un xamfrà, amb dos costats a banda i banda de l’eix de façana desiguals.

són idèntics, per dimensió i emplaçament, respecte als del pis principal.

Va resoldre els pisos en tres parts:

A diferència d’altres cases de la mateixa època i de mèrit semblant, que tenen dues escales, una que
va al pis de l’amo i una altra de mes senzilla per accedir als altres pisos, la Casa Lleó i Morera en té

A les estances que tocaven a la façana principal va formar dos grans salons als dos costats de l’angle

una de sola, tota construïda i decorada de dalt a baix amb materials iguals en els paviments, a les

que forma la façana units per una tribuna central, de manera que es podien utilitzar com un de sol, gran

portes, a les vidrieres i als paraments verticals. Veient tot aquest conjunt, no podria ningú dir quin pis

i espaiós per a les recepcions més solemnes, aquesta seria la part de dia o pública.

era el del propietari.

El rebedor, de forma irregular, és resolt amb tanta bellesa com magisteri donant accés a les diverses
2.2.3

parts del pis.

EL CONJUNT D’ARTESANS QUE LA FOU POSSIBLE

La part més intima de la vivenda, la que comprenia les habitacions de la família i el menjador, estan

La racionalitat estructural i l’excel·lència dels elements ornamentals extraordinaris inspirats en les

col·locats a la part posterior del pis, comunicats amb un llarg i ample corredor, que n’és una obra

línees corbes i en la naturalesa, tan propis del modernisme, constitueixen els trets identificatius

d’imaginació i riquesa.

d’aquests símbol visual de la capital catalana, que des de el 2007 forma part de la Ruta Europea del
Modernisme.
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Aquesta obra coral dirigida per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner va contar amb nombrosos
artesans, habituals col·laboradors de Domènech, que van participar en els acabats decoratius i les arts

Finalment, la decoració i el mobiliari interior foren obra de Gaspar Homar, i es va encarregar així mateix

aplicades de la façana i de les vivendes. El taller de vitralls de Rigalt i Granell fou l’encarregat de

dels mosaics de les figures, va estar ajudat pel pintor Josep Pey qui juntament amb Sebastià Junyent

confeccionar les vidrieres, entre les que destaca la monumental vidriera del pis principal considerada

van fer els dibuixos que Gaspar Homar va reproduir.

com un emblema del modernisme barceloní.

Mobles de la Casa Lleó i Morera exposats al MNAC

Els relleus de porcellana foren elaborats per el ceramista Antoni Serra i Fiter i els mosaics per els
artistes Lluís Bru i Mario Maragaliano.

Gaspar Homar
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Joan Segarra fou també responsable de la marqueteria.

Eusebi Arnau fou l’escultor escollit per als treballs d’aquesta obra modernista, va crear els relleus del
romanç del distribuïdor i del rebedor del pis principal abans mencionats, així com les escultures de la
façana de l’entresol que varen ser destruïdes i del pis principal.

Per últim, cal destacar la col·laboració d’Alfons Juyol i Bach qui modelava i reproduïa les escultures per

Eusebi Arnau

a les figures de la façana de la casa i destaquen els relleus ornamentals de la façana, així com
possiblement les al·legories dels avanços de l’època: electricitat, fonògraf i fotografia.

- 29 -

LA CASA LLEÓ I MORERA, ARQUITECTURA I HISTÒRIA

Rehabilitació dels vitralls de les finestres:
2.2.4

UN PROCÉS DE REHABILITACIÓ CONTINU

L’any 2006, el Grup Núñez y Navarro adquireix la Casa Lleó Morera i inicia una sèrie d’accions per
rehabilitar i recuperar arquitectònicament un dels conjunts més rics i millor conservats de les arts
aplicades del modernisme, així com per aportar valor al patrimoni arquitectònic de Barcelona.

Aquestes feines de rehabilitació s’han centrat sobretot en la recuperació de vitralls i mosaics molt
deteriorats, ja que la façana principal fou rehabilitada poc abans de que el Grup Núñez y Navarro
comprés l’edifici per part de l’anterior propietari.

Des de que el Grup Núñez y Navarro n’és el propietari de l’edifici s’han fet diverses actuacions, com la
rehabilitació dels paviments de parquet del interior de les diferents plantes que es trobaven molt
deteriorats.

Estat actual dels vitralls rehabilitats, molts d’ells a càrrec de l’artista Pere Valdepérez:
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Una altra de les actuacions dutes a terme durant aquest temps a sigut la rehabilitació del cassetó que

Les zones comuns de la Casa Lleó i Morera com son l’escala i els diferents vestíbuls, els hi van trobar

albergava l’antic safareig i de la reparació de l’esgrafiat del paret mitgera, que representa la imatge d’un

en bon estat de conservació, fet per el qual les feines de restauració s’han centrat únicament en

arbre que simbolitza a la família Lleó i Morera, que va ser enderrocat accidentalment per l’empresa

restaurar mosaics del paviment i alguns elements ornamentals de les parets.

constructora que estava fent obres la finca veïna.

Element ornamental de l’escala restaurat.

En l’actualitat l’esgrafiat de la paret mitgera es troba reparat.
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Aquestes i algunes d’altres feines d’extremada delicadesa s’han tingut que dur a terme per llicenciats
en Belles Arts.

En l’actualitat, l’ús principal d’aquesta finca està destinat a oficines, això fa que s’hagin de buscar
solucions que permetin integrar les noves tecnologies amb l’ornamentació de l’edifici, per això el Grup
Núñez y Navarro estudia cada projecte dels nous inquilins, per evitar que l’activitat d’aquests pogués
fer malbé la decoració. Es per això, que ens trobem que les instal·lacions elèctriques estan a la vista
amb canaletes i gran part de les solucions adoptades per il·luminar les estances estan resoltes amb
làmpades de peu o sistemes de lluminàries halògenes col·locades amb cables tensats de paret a paret.
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3 MEMÒRIA GRÀFICA
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4 MEMÒRIA FOTOGRÀFICA
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Noticies aparegudes el 15 de març de 2008 a El Periodico.

5 RECULLS DE PREMSA
Noticia apareguda el 17 de març de 1987 a La Vanguardia.
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Recull aparegut a la revista BARCELONA de luxe.
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6 EDIFICIS VISITATS

Per poder obtindre informació i bibliografia de l’arquitecte i de l’edifici, vaig visitar els següents edificis.

L’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
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7 CONCLUSIONS

Les aportacions en la realització del projecte han estat no tan sols a nivell acadèmic, sinó també a nivell
pràctic, cultural i personal

He conegut la història d’un dels edificis més emblemàtics de la nostra ciutat.

A nivell acadèmic m’ha servit per completar el meu aprenentatge en l’utilització d’eines informàtiques
com el Photoshop i l’Autocad, he pogut utilitzar els coneixements obtinguts durant la carrera a l’hora de
fer càlculs i d’utilitzar la lògica constructiva.
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