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Fotografia de l’estat final de les obres, l’any 1888. 

Sempre hem estat interessats en realitzar un projecte final de carrera d’Arquitectura tècnica 

basat en un estudi detallat d’algun edifici d’interès arquitectònic. Vam decidir triar com a projecte la 

Casa Vicens, d’Antoni Gaudí, perquè ens permetria conèixer més en profunditat els inicis d’aquest 

genial arquitecte català. Consideravem que era una de les obres menys conegudes, no tenim 

constància de cap publicació monogràfica, i per tant calia realitzar un estudi riguròs en el qual 

quedessin reflectits tots els detalls característics d’aquest edifici. Aquests marcaren l’inici d’una 

arquitectura única que va anar evolucionant fins a arribar a les seves formes més genuïnes. 

  

 

 El treball el dividim en tres parts molt ben definides: 

 

1. Gaudí, el modernisme i el seu context.  

Centrant-nos sobretot en la segona meitat del segle XIX, per així poder valorar les influències que 

va rebre Gaudí per la realització de la Casa Vicens. 

2. Casa Vicens: Del solar pre-existent (1846) al final de la obra original (1888). 

3. La Casa Vicens actual: Successives reformes. (1888-2005). 

 

 

Tot això acompanyat d’una profusa informació gràfica basada en les nostres comprovacions 

dimensionals in situ, en el cas de l’estat actual, i en la documentació gràfica, escrita i fotogràfica 

existent, en el cas de l’estat original i les posteriors reformes. 
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Dediquem aquest primer punt a comentar, abans d’analitzar a fons l’excel.lent treball que va 

realitzar Antoni Gaudí a la Casa Vicens, les obres i els estils propis de l’època, ja que així és com 

realment podem dimensionar l’importància del procès de renovació que va iniciar Gaudí amb la Casa 

Vicens i la profunda impressió que devia deixar en els seus contemporanis. 

 

Catalunya, en aquesta època, encara es trobava en el Romanticisme, ja que els límits 

cronològics convencionals del Romaticisme europeu (1750-1850) no són, en realitat vàlids pel que fa a 

Catalunya. Circumstàncies de caire polític, ideològic i cultural expliquen el retard considerable en 

quant a l’assimilació dels valors del Romanticisme liberal. Des del punt de vista de les arts plàstiques, el 

Romanticisme no fou realment un codi d’expressió únic i coherent. Fou, més aviat, una nova tendència 

que s’allunyà de les convencions predominants i estrictes del Neoclassicisme, i un canvi de valors que 

posà èmfasi en l’originalitat dintre del treball personal. En cert sentit, cada edifici representava una 

oportunitat. En la mesura que hi va haver dintre de l’arquitectura, un estil romàntic identificable, aquest 

implicà l’evocació de les cultures clàssica i medieval, i ràpidament va desembocar en un art eclèctic 

que escolliria l’estil històric (o referència) considerat més apropiat per a cada obra en concret. 

 

Barcelona, no obstant, encara es trobava en la convulsa reforma neoclàssica iniciada el 1859 

amb l’aprovació del pla Cerdà. Neoclàssic en la seva espartana concepció i en el rebuig evident del 

concepte barroc de la ciutat. Però és, alhora, utòpic, perquè també es caracteritza per una projecció 

cap al futur òbvia i coratjosa; d’altra banda, hom pot qualificar de “realista” la seva manera 

d’entendre la sociologia urbana.  
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Barcelona a finals del segle XIX era una ciutat força vulgar, vella, incòmoda i desarreglada. Fins 

poc abans de l’Exposició Universal de 1888, la ciutat havia estat reclosa per unes muralles 

anacròniques, construïdes originalment amb finalitat defensiva, però que ara impedien la seva 

expansió. Fora de les muralles havia sorgit només el barri de la Barceloneta, al segle XVIII, poblat 

inicialment per pescadors on s’hi havien anat instal·lant les fàbriques de certa envergadura. A part de 

la Barceloneta, la zona d’expansió extramurs s’havia limitat al passeig de Gràcia, un antic camí que 

unia Barcelona amb la veïna vila de Gràcia. La transformació d’aquesta carretera en artèria urbana 

havia començat el 1821, però l’existència de les muralles havia impedit que el projecte prosperés. 

Després, encara abans que comencés a edificar-se l’Eixample, s’havien anat construint al passeig de 

Gràcia restaurants, teatres, jardins públics, fonts i un parc d’atraccions. Finalment les muralles van ser 

enderrocades el 1854, permetent la millora de les condicions higièniques de la ciutat, molt precàries 

fins aleshores (entre el 1880 i el 1990 van morir a Barcelona 54.075 persones per malalties infeccioses 

“evitables”). 

 

El 1859, la Reina posà la primera pedra de l’anomenat Pla Cerdà, un Eixample a la francesa, 

que tenia que estendre’s fins des de la ciutat vella fins on les vessants de la serra de Collserola iniciaven 

el seu pendent. Tot i això, vint anys més tard, en aquell territori tan sols es divisaven algunes edificacions 

aïllades. La resta, sustret a l’agricultura o encara dedicat a ella de manera precària, era una 

quadrícula d’espais erms on com a molt podia veure’s de tant en tant una companyia de reclutes fent 

la instrucció. 
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— CONTEXT SOCIO-POLÍTIC — 

 

Aquesta epoca es caracteritzà per una greu crisi industrial i financera, d’estranya estabilitat i 

començà a donar els seus fruits quan la conjuntura econòmica era diferent a aquella que havia 

propiciat la seva gestació. El que caracteritza al període modernista, des del punt de vista històric, no 

es tant l’abundància com la tranquil·litat. El fet de que aquesta tranquil·litat es veiés alterada 

ocasionalment per alguns atemptats espectaculars i dramàtics, com la bomba del Liceu o la de la 

processó de Corpus, no afectà l’ordre públic i la bona marxa de la societat. El burgès era conscient 

d’això, donats els precedents d’abans de la Restauració quan Barcelona havia viscut una època de 

turbulència e incertesa. Havia conegut les guerres carlistes i els seus efectes secundaris i seqüeles 

derivades.  

L’efecte secundari més nociu era sens dubte l’existència d’un gran nombre d’armes entre la 

població i el seu ús immediat per qualsevol motiu. La seqüela més temible de les guerres eren les 

bandes de soldats que optaven pel bandolerisme com a forma de subsistència. 

Tots aquests efectes secundaris havien provocat un buit de poder que Madrid no solucionava, 

víctima de la inestabilitat política. Fou per això que Barcelona patia sovint saquejos, i enfrontaments 

entre agitadors revolucionaris i les forces d’ordre públic (successos anomenats « bullangas »). El burgès 

català no sabia que fer enfront les reclamacions de l’emergent proletariat urbà i no tenia la força 

necessària per a silenciar-lo, ja que aquesta força es trobava en mans d’un poder central amb 

interessos diferents als seus. 

L’economia catalana i la de la resta de l’Estat seguien camins divergents. La prosperitat d’una 

coincidia amb les penúries de l’altra. La indústria catalana necessitava d’un proteccionisme aranzelari 

per protegir-se de la competència dels productes provinents d’Anglaterra i França. Aquest sistema 

perjudicava la resta de l’economia espanyola que es basava en l’agricultura i en el sistema de lliure 

canvi. 

El 28 de desembre de 1974 es va produir l’alçament de Martínez Campos, amb el que va 

finalitzar la Primera República i va ser restaurada la monarquia amb la figura de don Alfonso de Borbón 

(Alfons XIII). La Restauració oferia a la burgesia pau i estabilitat, elements que afavorien els seus 

interessos. La van acceptar tot i la tornada al poder central absolut.  

 

Enmig d’aquest ambient de tensió amb Madrid, un dia del mes de març de 1885 un individu 

anomenat Eugenio Serrano Casanova presentà una instància a l’Ajuntament de Barcelona per a 

demanar que li fossin cedits els terrenys necessaris per a aixecar-hi els edificis que allotjarien els 

productes d’arreu del món. Aquesta proposta fou acollida per l’alcalde Rius i Taulet, que aprovà el 

projecte. Un any després de l’inici de les obres, l’Ajuntament va atorgar una subvenció al promotor ja 

que no disposava de recursos suficients per a finalitzar-les. Tot i això, no va resultar ser suficient i 

l’Ajuntament acabà per fer-se càrrec de l’execució de les obres. 

Ara bé, resulta difícil de creure que un individu com Eugenio Serrano Casanova es cregués 

capaç d’organitzar un aconteixement d’aquesta magnitud sense un suport clar de cap entitat. 

Sembla més lògic pensar que fou el propi Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració dels cercles 

financers catalans, el promotor d’una Exposició Universal que donés a conèixer la ciutat als ulls del món 

i que suposés per a ella una injecció de capital. Segons això, la figura de Serrano Casanova serví per a 

sondejar l’opinió pública respecte el projecte d’Exposició Universal i per a enfrontar el Govern davant 

els fets consumats. Aquest Govern posà tota mena de traves i al final va fer seu l’esforç dels altres, 

presentant-se com a protagonista. 

Ja abans s’havien celebrat altres Exposicions Universals: a París, a Londres, a Viena, a Ambers, a 

Filadelfia i a Liverpool. Totes elles havien combinat un aspecte econòmic amb un altre de caràcter 

polític. Des del punt de vista econòmic, es pretenia reunir en un mateix lloc i moment el més 

representatiu de la producció industrial, artesanal i artística de tots els països del món i els últims 

avenços de la ciència i la tècnica. Des del punt de vista polític, aquests aconteixements tenien per 

objecte posar de manifest l’estabilitat, l’eficàcia i la potència dels Estats que les promovien i 

patrocinaven. 

L’Exposició Universal de 1888 no va ser gran cosa. No sembla que a Barcelona es donessin cita 

els gegants de la indústria ni l’avantguarda del progrés. Tot i això l’Exposició dotà a Barcelona d’una 

imatge i obligà als barcelonins a mirar la seva pròpia ciutat amb ulls crítics. 

 

Aquesta nova visió de la ciutat coincidí amb un augment de la població de Barcelona, que el 

1887 era de 272.000 habitants i que arribà al tombant de segle a la xifra de 546.946. Aquest creixement 

no es devia a l’increment demogràfic normal, que seguia sent baix, sinó a la immigració i, sobretot, a 

la continua agregació a Barcelona dels municipis veïns.  

Entre el 1880 i el 1900 les linees de tramvia es van quadruplicar, formant una xarxa que 

facilitava els desplaçaments per l’interior del perímetre urbà. 

Les guerres colonials, en especial la de Cuba, van fer incrementar enormement la demanda de 

productes per a l’exèrcit, amb el conseqüent benefici de la indústria barcelonina. La pèrdua de les 

colònies no suposà un desgavell per a l’economia catalana ja que els colons catalans repatriats 

tornaren amb els seus estalvis i el comerç amb Amèrica es mantingué gràcies a l’existència de colònies 

catalanes importants. Així doncs, a l’hora de dur a terme la reforma urbana que imposaven les seves 
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noves dimensions territorials i humanes, Barcelona comptava amb els diners necessaris. Però, sobretot, 

comptava amb una gran capacitat arquitectònica. 

En un termini relativament breu foren construïts a Barcelona cinc mercats d’estructura de ferro, 

el primer dels quals fou el Born, inaugurat el 1878. El Born fou construït per la Maquinista Terrestre, que 

va iniciar així una col·laboració amb l’Ajuntament , fruit de la qual varen sorgir quatre mercats més: el 

de Sant Antoni, el de la Barceloneta, el d’Hostafrancs i el de la Concepció, inaugurats ja l’any 1888, als 

que es sumaria més tard el de la Llibertat, a la vil·la de Gràcia (1893). 

També fou construïda la nova seu de la Societat Catalana de Gas i Electricitat al Portal de 

l’Àngel i la de la Central Catalana d’Electricitat. 

El Palau de Justícia, la presó Model, l’hospital Clínic, l’hospital de Sant Pau, la seu de la Societat 

de Crèdit Mercantil o la seu de la Caixa de Barcelona són algunes de les obres realitzades durant 

aquest període. A més a més, s’edificaren noves naus industrials per a donar cabuda a la maquinària 

nova, les vivendes de l’Eixample, torres d’estiueig que les famílies riques de Barcelona construïen a les 

localitats properes, casinos, balnearis, la plaça de braus de les Arenes, cafès (com el Torino o Els 

Quatre Gats), teatres, cinemes (Español, Doré, Poliorama), prestigiosos clubs privats (el Cercle Eqüestre, 

el Cercle del Liceu), nous col·legis a l’estil dels internats anglesos, etc...  

Tots aquests edificis pertanyen a l’època modernista, però no tots són modernistes1. 

 

                                                 
1 Per més informació sobre els inicis del Modernisme, veure el punt 1.2. 
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— SOCIETAT — 

 

A l’igual que a la resta del món, molts infants morien durant el part o en els dies següents i 

moltes dones corrien la mateixa sort. Per aquest motiu un naixement i els mesos que el precedien 

estaven envoltats d’inquietuts, cures i supersticions.  

L’alimentació del nou nascut provenia de la lactància de la mare, o bé en cas de que aquesta 

no pogués i l’economia familiar o permetés, era confiada a una dida que hagués perdut un fill per 

aquella época o que pogués alimentar a dues criatures al mateix temps. De vegades, l’infant era 

acollit a casa de la dida durant els primers dos anys de vida o més. 

L’alimentació artificial només s’utilitzava en casos extrems, ja que encara es desconeixien els 

métodes d’esteril·lització i el risc de patir alguna malaltia greu era força alt. En tot cas, estava establert 

que la millor llet era la d’una sola burra, seguida de la de cabra o vaca. 

Tant els nens com les nenes, eren vestits i pentinats de forma similar. A finals de la década del 

1880 aparegué, provinent d’Anglaterra, el vestit de mariner. 

No sembla que els pares tinguessin un tracte molt directe amb els seus fills. El pare dedicava 

gran part del dia a la feina, i a les estones lliures a la tertúlia o a la lectura. La mare passava el dia 

ocupada amb les feines de la llar o amb les seves devocions. Els nens, potser per pertànyer a famílies 

nombroses (pares, força germans, avis, tietes solteres, tiets, servei domèstic i altres personatges), rebien 

molt poca atenció dels seus pares i eren deixats al càrrec d’una mainadera. 

Per regla general, els nens rics, ben alimentats i cuidats, no estàven malalts gairebé mai. Tot i 

això, inclosos els més sans, estàven pàl·lids i prims. 

 

La vivenda familiar de l’època era freqüentada per tota mena de personatges (venedors, 

sastres, barbers, professors de música o dibuix, metges, capellans, advocats, etc.), sense comptar les 

visites de negoci, plaer o cortesia. 

El servei domèstic es creia imprescindible per al bon funcionament de la casa i no suposava 

una gran despesa econòmica.  

Pel que fa als animals domèstics (amb l’excepció dels cavalls i les mules), no eren molt 

freqüents a les cases. En algunes hi havia ocells cantaires engabiats. Els gossos encara eren animals 

utilitaris i només algún excèntric els tenia com a animals de companyia o com a curiositat. Els gats eren 

animals semisalvatges que vivien als soterranis per a evitar la presència de rates. 

La convivència familiar s’iniciava al capvespre. Existia el costum de que els fills que s’havien 

independitzat visitessin els seus pares acompanyats de la dona i els fills. Durant aquestes reunions, eren 

comentats els incidents de la jornada i els successos de l’actualitat, alhora que eren recordades velles 

anècdotes. Els nens s’entretenien jugant amb els cosins i solien acabar dormint-se. Finalment , els 

visitants retornàven a les seves cases respectives. Després de sopar, les dones llegien o cosien. Com 

que encara no existia cap aparell mecànic capaç de reproduir música, eren les dones les 

encarregades d’interpretar obres clàssiques al piano, al violí o amb un altre instrument musical, i si 

tenien les qualitats adequades, també cantaven. L’ús del rosari com a passatemps familiar va anar 

desapareixent. De vegades es jugava al parxís, a l’oca i, sobretot, a la loteria. 

Les efemèrides religioses marcaven les festes familiars: batejos, primeres comunions i bodes, 

Nadal, Any Nou i Reis ; els sants es celebraven més que els aniversaris. L’única festa familiar de caràcter 

no religiós era la presentació en societat de les filles de les famílies adinerades. Les festes esmentades 

eren acompanyades per un banquet propi de la data en qüestió.  

 

El paper de la dóna burgesa es caracteritzava per la summisió i la cortesia: carent de qualsevol 

instrucció, no podia participar en cap activitat pública, havia d’obeïr cegament al seu marit i les seves 

funcions es limitaven a la cura dels fills i a la gestió de la llar. Per altra banda, la vida urbana 

conservava moltes senyes d’una vida rural en la qual la dóna havia desenvolupat i seguia 

desenvolupant un paper més actiu i predominant. També succeia que de vegades requeien sobre 

una dóna grans fortunes o propietats, convertint-la en un element molt considerable dins de 

l’estructura familiar gràcies a la separació matrimonial de bèns. Tot això, unit a un sistema de 

matriarcat ancestral, conferia a la dóna cert marge de poder dins les seves limitacions. 

El matrimoni era considerat per a la dóna el seu destí natural i en molts casos l’únic mitjà de 

supervivència. Els pares intervenien en l’elecció del futur marit, excloent tots aquells individus que no 

fossin del seu gust. Sovintejaven els matrimonis de dones molt joves, gairebé adolescents, amb homes 

de mitjana edat, que ja havien tingut temps de demostrar la seva seriositat i solvéncia. L’amor es 

pensava que arribaria més tard amb el tracte i la convivència. 

Els avenços tecnològics, per una banda, i, sobretot, una major versatilitat dels serveis que oferia 

la ciutat, anaven alliberant a la dóna d’algunes càrregues domèstiques i donant-li més temps lliure, 

que dedicava a passejar i anar de compres. 

També l’Exposició Universal de 1888 va afectar a la dóna barcelonina de l’època. Fins 

aleshores, el treball realitzat per la dona es limitava al treball al camp o a les fàbriques, al servei 

domèstic, al rentat i al planxat de la roba, la venda en mercats, forns de pa i lleteries, i a la costura. 
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Però, durant l’Exposició foren contractades per a atendre al públic algunes dones joves que, un cop 

finalitzada aquesta, s’incorporaren en d’altres feines similars. 

A principis del segle XX els llibres destinats a la formació de les noies benestants ja no advertien 

dels perills del ball i les males lectures. Seguien però, afirmant que l’aspecte exterior de la dona havia 

de ser agradable gràcies a la higiene. 

Eren partidaris d’una educació igual per a nens que per a nenes (complementada amb una 

instrucció domèstica), del treball de la dona i de la pràctica de l’esport. 

El nombre de dones que se sumaren als cercles artístics i intel·lectuals que proliferaven a 

Barcelona va ser força reduït i sovint ho feien més en funció d’una relació personal amb un intel·lectual 

o artista que per mèrits propis. Això s’explica perquè les dones barcelonines d’aquella època no 

provenien d’una ciutat propícia al talent ni a la seva expressió. 

Unes altres excepcions més tradicionals les constituïen aquelles dones que utilitzaven els seus 

encants per a obtenir algun benefici econòmic. 

La prostitució a Barcelona era tolerada i les condicions higièniques d’aquest ofici eren vigilades 

en la mesura del possible per les autoritats, ja que era un focus de transmissió de moltes malalties. 

 

Fins arribat el segle XX, els carrers de Barcelona restaven en la més absoluta foscor a les nits. En 

aquestes condicions, la gent no acostumava a sortir al carrer i si ho feia era amb gran temor a patir 

l’atac d’algun lladre. L’única defensa que oferien les autoritats municipals als habitants era un cos de 

vigilants i serenos que no resultaven ser gaire efectius.  

A mitjans del segle XIX, les principals artèries urbanes van ser enllumenades amb gas. L’extensió 

d’aquest sistema d’il·luminació per tota la ciutat va fer que els carrers s’omplissin de vianants que 

reforçaven la sensació de seguretat. Els comerços van començar a enderrerir l’hora de tancament. 

La llum de la Barcelona modernista es per antonomàsia la llum de gas. L’electricitat era una 

energia brutal més pròpia de les fàbriques que no pas de les vivendes. Les espelmes encara eren 

presents, sobretot en esglésies i salons distingits. 

El 1844 l’Ajuntament va cedir a la societat Liceu Fil·larmònic els terrenys que ocupa actualment 

el teatre. El projecte va causar un gran nombre de crítiques tant pel seu elevat cost com per 

l’arquitectura de la façana principal, obra de Josep Oriol Mestres. El Liceu però, des dels seus inicis 

obtingué una gran acceptació per part de la burgesia. Abans d’iniciar-se les obres de construcció del 

teatre ja s’havien venut tots els abonaments. 

Les òperes de Wagner obtingueren molt bona acollida pel públic català que veié en elles la 

representació d’un passat llegendari unit a la vocació de progrés. Personatges i motius wagnerians van 

passar d’immediat a poblar de manera obsessiva l’ornamentació dels edificis modernistes, l’escultura, 

la pintura, les arts gràfiques, el mobiliari i inclòs els articles del tocador. 

 

Tribuna de la Casa Vicens2. 

 

A més a més del dit anteriorment, el Liceu també va servir de lloc de celebració de balls de 

màscares. La varietat i la complicació de la indumentària de l’època i una certa rigidesa formal que 

feien del vestit uniforme d’edat, classe social, estat civil, professió i circumstàncies personals, havien 

fomentat entre la gent una afecció desmesurada per les disfresses. Aquestes festes s’havien celebrat 

fins a mitjans de segle a cases particulars i es van traslladar al Gran Teatre del Liceu amb l’excusa de 

recaptar fons per a obres benèfiques. Aquests balls que inicialment eren anuals, però que varen anar 

augmentant en nombre, estaven reglamentats per una sèrie de disposicions d’ordre públic dictades 

per les autoritats. A partir de la dècada dels 80, aquests balls van iniciar una etapa de decadència. 

 

Durant aquest període el vestuari va experimentar canvis radicals deguts a causes com la 

fabricació en sèrie, la relativa emancipació de la dona, l’automòbil i els banys de mar. 

La fabricació en sèrie va imposar un vestit de línees senzilles, fàcil d’elaborar mecànicament. 

D’aquesta manera va sorgir l’anomenat “traje sastre”, format per una jaqueta, faldilla i blusa. Les 

dones riques seguien vestint models d’alta costura, tot i la incomoditat que això suposava a l’hora de 

moure’s per la ciutat i fer ús dels transports col·lectius o del cotxe. A la dècada del 1880 es va tornar a 

posar de moda el “polisón”, que consistia en una estructura de filferro lligada a la cintura, que sostenia 

uns coixins que abultaven la faldilla per la part posterior. Fins que aquest element de la indumentària 

no va caure en desús les dones no van poder posar-se abric i empraven capes de bellut. Les pells 

                                                 
2 Es considera que els motius presents a la tribuna de la Casa Vicens, que descriurem en els punts següents, són de forta influència 
wagneriana. 
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encara no s’utilitzaven. A la dècada del 1890,  el “polisón” va ser substituit pel corsé que oprimia la 

cintura de les dames. 

Les peces de roba interior de la dona es van reduir força; eren de fil o batista, guarnides amb 

bordats i encaixos. Sobre les enagües es portaven unes altres de més llargues de seda molt guarnides, 

que es veien al caminar. 

 Ja al segle XX, metges i feministes van criticar l’ús del corsé. Les dones van començar a portar 

abrics de pell i boes de pell o de plomes al coll. 

La indumentària de l’home era molt variada: “levita, chaqué i frac”. El smoking era admès 

només a festes familiars. L’americana era una peça esportiva amb la qual es podia portar un barret 

rígid o bé una “chistera”. A l’estiu, el “canotier”, un barret de palla provinent de l’esport nàutic. A finals 

de la dècada de 1880, va aparèixer el pijama masculí. 

L’americana va anar guanyant adeptes, a l’igual que el barret de feltre respecte a la 

“chistera”. Els artistes portàven barrets de feltre tou, d’ales molt amples. Els homes van ser els primers en 

fer ús de les pells per a protegir-se del vent i del fred al cotxe. El 1895 aparegué la ratlla del pantaló. Els 

homes portaven el cabell curt i engominat; els artistes, llarg i brut. Eren comuns la barba i el bigoti. Es 

donava gran importància als complements: el bastó, l’agulla de la corbata, el monòcul, els guants, 

però especialment el barret, l’ús del qual estava carregat de significacions. 

Entre els obrers la moda no va exeprimentar gairebé variacions. Els homes portaven blusa llarga 

i ample d’un sol color, o a ratlles, pantaló i gorra. Les dones portaven vestits que elles mateixes 

confeccionaven. 

Barcelona era considerada una ciutat estival en aquella època, per la possibilitat de gaudir 

dels banys a les seves platges o bé als locals creats a tal efecte com els de la Barceloneta. A la 

dècada dels 80 els vestits de bany femenins, començaven a ser de màniga curta, els pantalons 

podien arribar fins a mitja cama i l’escot era tancat fins el coll. 

Les escoles de l’època es caracteritzaven per la seva misèria. Estaven situades en pisos mal 

ventilats i foscos que acollien al mateix temps les aules i la vivenda del mestre. Aquests mestres, per 

norma general, mancaven de preparació adecuada i rebien sous irrisoris. Al ser una professió amb poc 

reconeixement social i sovint ingrata, la imatge dels mestres era la d’un col·lectiu amargat i sever amb 

els seus alumnes. L’ensenyament era impartit en castellà i s’abordaven la gramàtica, l’aritmètica,la 

geometria,la geografia i la història d’Espanya. 

Les classes adinerades acostumaven a enviar els seus fills a internats religiosos on hi regnava un 

clima fred i una disciplina estricta, però on hi havia culte pel saber. Aquests internats, tot i ser edificis 

mal acondicionats, eren suntuosos i estaven situats a les vessants de la serra de Collserola, envoltats de 

boscos i jardins. Els alumnes només tornaven a casa seva durant les vacances o en cas d’enfermetat i 

podien rebre la visita dels familiars els caps de setmana. 

  

Un cop ja s’havia assolit un nivell de coneixements òptim o bé quan les circumstàncies 

obligaven al ciutadà a abandonar els estudis, aquest s’enfrontava a la desició d’escollir ofici. 

Les famílies barcelonines no eren molt partidaries d’enviar els seus fills a la universitat. Alguns 

fabricants preferien enviar els seus fills a una fàbrica de l’extranger, a Manchester o Lyon, on aquests es 

poguessin familiaritzar amb els últims avenços tecnològics i mètodes de producció. D’altres introduien 

l’hereu al lloc de treball de l’empresa més baix, per a que aquest anés ascendint aprenent-ho tot 

sobre l’empresa. Aquests fets demostren el poc prestigi de que gaudia la Universitat de Barcelona. 

L’allunyament de les grans famílies respecte la Universitat va provocar que en dues generacions el seu 

domini decaigués en gran mesura. 

Sobre els intel·lectuals i els artistes catalans va recaure la missió de recrear una cultura sencera. 

Carents la majoria d’una formació sòlida, només van ser capaços d’imposar un estil. Només van poder 

adoptar una actitut emocional, que no va arribar a esdevenir una ideologia de caràcter estatal. 

El barceloní de l’època tenia altres opcions a part de continuar amb els negocis familiars. En 

casos extrems podia emigrar a Amèrica o a Filipines on hi havia colònies catalanes nombroses i 

importants. O bé, emigrar dins de la pròpia península, en especial a Andalusia, on alguns catalans 

havien fet fortuna amb l’oli i el suro. Altres opcions podien ser, entrar en religió o fer la carrera militar.   

 

La prosperitat regnant de l’economia permitia que hi hagués feina per a tothom i que a 

gairebé ningú li faltés un sostre i menjar. Es per això que continuaven arribant a Barcelona treballadors 

provinents dels pobles interiors de Catalunya, i a partir de l’Exposició Universal del 1888, d’altres zones 

d’Espanya. Aquest fet servia d’argument per a aquells que s’oposaven a qualsevol tipus de reforma. 

Mentrestant, el malestar entre els obrers augmentava i es començaven a organitzar per a fer sentir les 

seves veus. 

Els obrers de l’època vivien en condicions deplorables, en habitatges de petites dimensions i 

sense les mínimes condicions de salubritat. No podien proporcionar als seus fills l’educació més 

elemental, ni vestir-se regularment amb roba neta o menjar aliments sans i nutritius. Treballaven en 

pèssimes condicions de seguretat i higiene en fàbriques o mines. 

Davant d’aquesta situació tan penosa ningú feia res. El catalanisme havia estat monopolitzat 

per la burgesia, a la qual no li preocupaven aquests fets, dels que era la principal responsable. El 

Modernisme, que en els seus inicis havia abraçat els postulats del socialisme utòpic, va acabar sent un 
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moviment estètic. Els mateixos obrers, acabades les “bullangas” de les dècades anteriors, a través de 

les quals van poder manifestar el seu malestar i fer públiques les seves queixes, encara no tenien una 

organització que els permetés defensar els seus interessos amb unes mínimes garanties de seguretat i 

èxit. 

 

A finals del segle XIX l’anarquisme, es trobava en un estat embrionari. Les “bullangas” havien 

estat fets espontanis que donaven resposta a la ràbia i l’odi que sentia part de la població enfront el 

clergat i les forces de l’ordre. Amb la Restauració, va retornar la tranquil·litat però no es van eliminar les 

causes del malestar. 

La ruptura entre marxistes (partidaris de l'Estat) i bakuninistes (partidaris de la seva total abolició) 

va tenir a Espanya un reflexe geogràfic: mentres els madrilenys, més pròxims al poder, es decantaven, 

en termes generals, pel socialisme, els catalans, més individualistesi allunyats de la maquinària política, 

optaven per l'anarquisme. 

Els anarquistes de Catalunya podien dividir-se en tres grups: un primer grup, format per 

intel·lectuals catalans que havien adoptat dels italians un anarquisme teòric, idealista i utòpic: el somini 

d'una societat nova, sense opresió, diferències ni fronteres, on tot seria solidaritat i progrés, on no 

existiria la propietat privada ni els diners i on tots els homes desenvoluparien d'una forma plena i 

fraternal el seu potencial humà i parlarien un mateix idioma (l'esperanto). Aquests anarquistes 

presumien de viure al marge de l'ordre establert, especialment dels postulats de l'Església, tot i que a la 

pràctica duien una vida força normal. Hi havia un segon grup, format per les masses treballadores 

arribades a Barcelona de les terres del sud, on imperava un anarquisme agrari i primitiu. Era un 

col·lectiu lluitador, habituat a una guerra sense descans, desesperada, potencialment molt perillòs, 

però neutralitzat per la manca d'organització i de líders. Finalment, hi havia un tercer grup, molt poc 

nombrós, però molt visible. El formava joves de certa cultura, fills de famílies relativament benestants, 

que, davant la visió de la miséria i la injustícia i víctimes sovint de situacions personals o familiars plenes 

d'abandonaments i humiliacions, es convertien a la causa anarquista, cometent actes de gran 

violència, on trobaven la vàlvula de sortida de les seves pròpies inquietuds. Aquests individus no 

buscaven tant el futur feliç defensat pels teòrics de l'anarquisme, sinó més aviat la destrucció del món 

present.  

A Barcelona, el primer atemptat que es va produir de certa magnitud, va ser el comès per 

Pallás, quan el 1893 va llençar dues bombes a la Gran Via contra el general Martínez Campos. Aquest 

va resultar ilès, tot i la mort d'un soldat i cinc espectadors. Pallás fou fussilat al castell de Montjuich, 

juntament amb sis anarquistes més. Un mes i mig més tard, l'anarquista Santiago Salvador va llençar 

dues bombes a la platea del Liceu, esclatant-ne una i causant la mort de vint i dues persones. Les 

autoritats van dur a terme un gran nombre de detencions, deixant plens els calabossos del castell de 

Montjuich i tenint que habilitar alguns vaixells per a ficar-hi els presos. Després dels interrogatoris, 

Santiago Salvador fou detingut i condemnat a mort. Com a represalia per aquesta detenció, una altre 

bomba va causar la mort de dues persones, convertint la ciutat de Barcelona en "la ciutat de les 

bombes". 

L'any 1896, durant la processó de Corpus de l'església de Santa Maria del Mar, una bomba 

causà la mort de dotze persones i un gran nombre de ferits, tots ells jornalers. Aquest atemptat va 

provocar una gran conmoció i algunes persones l'atribuiren a la pròpia policia o a criminals a sou de la 

patronal, justificant així la repressió massiva que el va seguir. 

La bomba del Corpus i les sospites sobre el seu autor van marcar l'inici d'una nova etapa de la 

guerra entre patrons i obrers, on qualsevol acord era impensable. Els atemptats es van multiplicar i a la 

repressió oficial es va sumar el treball clandestí dels pistolers. Per si les condicions de treball abussives no 

fossin prou motiu per a encendre els ànims, les guerres de Cuba i del Marroc van començar a cobrar-

se un nombre considerable de víctimes entre els joves de la classe obrera. Els fills de la burgesia sempre 

conseguien evitar el front, fent ús de les seves influències. 

Als atemptats va seguir, iniciat el segle XX, un gran nombre de vagues. Els anarquistes 

barcelonins convocaven a les primeres de canvi una vaga general que rarament era coronada amb 

èxit, però que sempre acabava en batalla campal contra les forces de l'ordre. Tot i això, els obrers de 

la construcció van conseguir una jornada laboral de vuit hores i els cotxers de nou hores. 

 

La delinqüència no sembla que tingués molta importància, segons les cròniques de l'època, 

potser eclipsada pel terrorisme i la lluita de classes. El més probable és que la majoria dels crims quedés 

impune per la ineficàcia i la manca de mitjans de la policia. Només ha quedat constància dels crims 

d'una escandalosa atrocitat. 

Abundaven, és clar, els bergants, delinqüents de poca importància, més enginyosos que 

malvats: els carteristes, els pispes i els timadors, dedicats a desplumar els nouvinguts a la ciutat. També 

existien els baixos fons, limitats a certs barris i a determinades hores del dia, on la policia no hi intervenia 

i on dominava la llei del més fort. 

 

L’església va respondre de manera diversa a les profundes transformacions d’aquells anys. Un 

sector important del clergat, més institucional i arcaic, es dedicava a deambular al voltant de les 

famílies burgeses, on es trobaven cómodes predicant una moralitat antiquada als nous temps, ignorant 

els problemes que patien els més desafavorits. Per altra banda, encara restaven els capellans de poble 

de les zones rurals de Catalunya. Enmig d’aquests dos grups, existia una àmplia gama de sacerdots 
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que, a la seva manera, havien intuit la problemàtica del país i del moment i intentaven trobar la forma 

de fer-hi front. 

A l’Església li preocupava la possibilitat de perdre el control de la modernització, ja que fins 

aquell moment la seva presència en la vida del ciutadà era inqüestionable. També es trobaven sota el 

seu poder diversos sectors de la vida pública, com l’educació, i bona part de l’assistència social. 

Multitud de cases de caritat, centres d’acollida, etc... donaven aixopluc a nens orfes o malalts, a 

futures mares, a gent gran, a desvalguts, a invàlids, a malalts... Fins i tot, algunes ordres religioses 

assistien als malalts a les seves pròpies cases o algunes entitats assistencials proporcionaven ajudes 

econòmiques als obrers. 

Aquesta tendència decadent del clergat català era extensible al catolicisme en general. Des 

de feia vàries dècades l’Església havia abandonat la funció de guia moral i intel·lectual i ara es 

limitava a condemnar tot allò que vingués de la mà de la raó o que estigués relacionat amb la 

ciència, on ara hi veia reflectits tots els mals. L’església, tot i intentar establir un vincle entre ella mateixa 

i la nova societat catalana, no va poder assumir el protagonisme d’una reforma que, sense cap força 

espiritual que la vertebrés, va quedar incompleta. 

La nova societat catalana va assumir uns valors oposats als que sempre havia sostingut. 

L’individualisme, el respecte pel mèrit personal, el rebuig a la concentració del poder, a la 

grandiloqüència, una certa sobrietat en els costums i l’adopció del sentit del ridícul van fer l’existència 

dels catalans més productiva, però alhora més trista. Per a compensar l’alegria perduda, els catalans 

van desenvolupar un sentit de l’humor reflexiu, irònic i àcid. 
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— CULTURA — 

 

La burgesia catalana sempre havia vist amb mals ulls la vida d’artista, per la inseguretat de 

l’ofici i la reputació dubtosa que l’acompanyava. Però això no va poder evitar que un grup creixent 

de joves s’interessés per l’art. Mentre el pare de família intentava persuadir als seus fills de la inseguretat 

de la vida d’artista, el bon burgès, indirectament, la fomentava al solicitar les seves obres per a 

perpetuar la seva imatge i el seu prestigi. 

En bona part, la recuperació de la identitat cultural catalana va tenir la seva manifestació més 

clara en els Jocs Florals, que es va constituir com l’espina dorsal d’un moviment cultural i nacional. Això 

s’explica per la importància que fins aleshores havia tingut la poesia en la vida de les persones. La 

tradició, la història i la sabiduria populars es conservaven i es transmitien per mitjà de la poesia.  

Els Jocs Florals eren celebrats a totes les poblacions catalanes i la seva presidència era 

ostentada sempre per alguna personalitat destacada, no necessàriament en el terreny literari, i en el 

transcurs del certamen es pronunciaven discursos en els que es plantejaven els temes més candents 

del moment. La premsa donava una gran difusió a tot el referent als Jocs. 

 

Les arts plàstiques, durant el període modernista, van assolir un grau de qualitat i esplendor que 

l’art català no havia conegut des de l’Edat Mitjana. En efecte, en aquesta època i en un període molt 

breu van aparéixer a Barcelona nombrosos artistes de primera linea. Un exemple d’això és la 

construcció de la millor arquitectura europea del moment, els destinataris i promotors de la qual, eren 

la classe burgesa de Barcelona. 

En contrast amb aquesta actitud, la mateixa burgesia es mostrava molt poc partidària de la 

innovació en el camp de la pintura. A Barcelona seguia triomfant una pintura adscrita al realisme 

anecdòtic, d’exel·lent qualitat, però molt allunyada de l’avantguarda europea, on es consolidava 

l’impressionisme. Aquesta pintura, a la ciutat, era l’única que tenia mercat tant privat com institucional. 

Durant el segle XIX Roma havia estat la capital artística del món. Hi havien anat alguns pintors 

catalans per a perfeccionar el seu ofici, subvencionats per l’Ajuntament  o la Diputació a canvi de 

l’enviament dels treballs realitzats durant l’estança. A finals de segle però, París va agafar el relleu i 

Ramon Casas, Santiago Russinyol i Miquel Utrillo hi anaren per a probar les grandeses i misèries de la 

vida bohemia. Sense rebre cap beca de les institucions enviaren un seguit de cròniques a Barcelona 

explicant l’ambient intel·lectual i artístic que es respirava a París. Aquestes cròniques tingueren un gran 

ressó entre els estudiants de la Llotja de Barcelona que se sentiren obligats a ampliar estudis a París. El 

distanciament de l’ambient barceloní, una mica tancat, feia aflorar per regla general el millor de cada 

personalitat artística. Alguns dels que marxaren obtingueren el reconeixement internacional: Picasso, 

Juli González, Pau Gargallo, Miró, Dalí. Els altres, menys Mir, que mai va anar a París, i Nonell, que si hi va 

anar i va regressar per a morir molt jove, van seguir una evolució molt similar. Quan els artistes 

retornaven a Barcelona, la seva evolució patia un cert estancament, o fins i tot un retrocés. 

D'entre els pintors de la primera generació modernista, cal destacar la figura de Ramon Casas. 

Fill d'una família rica i emblemàtica, deixà molt aviat els estudis per a dedicar-se al dibuix i la pintura. 

Després d'uns estudis inicials a la Llotja, marxà a París on hi visqué acompanyat d'Utrillo i Rusinyol a l'inici 

de la dècada daurada de 1890. Dels impressionistes va assimilar el llenguatge formal, però no l'ideari 

profund. Tot i això, al retornar a Barcelona les seves pintures causaren una gran commoció. La seva 

obra renovadora substituia el tema per la instantànea on hi apareixien per igual persones i paissatge,  

incorporant el paissatge urbà. 

Però Casas s'acomodà al gust de la burgesia catalana que es disputava els seus treballs a l'oli o 

al carbó. Hauria pogut avançar pel camí iniciat a París però, preferí realitzar una pintura amable, de 

factura més o menys impressionista. Així i tot, aquesta primera generació d'artistes obrí els ulls de les 

següents i portà a Barcelona la vitalitat i l'efervescència intel·lectual i artística que havien conegut a 

París. 

Pel que fa a l'escultura d'aquest període, es va produir una gran producció d'obres, en part per 

la necessitat d'embellir la ciutat amb nous elements escultòrics. La majoria d'aquestes escultures 

responen al vell realisme anecdòtic d'estètica acadèmica (per ex.: el monument a Colón).  

Els escultors catalans que avui identifiquem amb el Modernisme, com són: Llimona, Blay, 

Clarasó i Arnau; es van iniciar a l'escultura realista i progressivament van anar incorporant a les seves 

obres elements modernistes fins a abraçar aquest moviment de forma plena als primers anys del segle 

XX. Una de les escultures més emblemàtiques del Modernisme fou el "Desconsol" de Llimona. 

L'any 1897 es va inaugurar a Barcelona un local que va ser decissiu per a la consolidació del 

Modernisme com a moviment artístic. El seu promotor era Pere Romeu, que va establir amistat amb 

Miquel Utrillo a París. Un cop va retornar a Barcelona va montar un gimnàs on hi anaven Utrillo, Casas i 

més tard Santiago Rusinyol. El gimnàs va tancar i va passar a ser un local a l'estil parisenc, anomenat 

"Els Quatre Gats". Estava situat als baixos d'una casa obra de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch. Fou 

un punt de trobada de la Barcelona intel·lectual i nocturna, i lloc de visita obligada per a viatgers 

inquiets.   

 

Santiago Rusinyol convertí la localitat costanera de Sitges en el santuari del moviment 

modernista. L’any 1891 va descubrir de forma fortuïta aquest poble i quedà impregnat per la seva 

bellesa. Des d’aleshores, començà a alternar les estades a París amb les estades a Sitges, on s’hi establí 
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l’any 1893. Un any més tard fundà “Cau Ferrat”, un local que es convertí en el nou centre de gravetat 

del moviment modernista. 

Rusinyol impulsà la celebració de les emblemàtiques festes modernistes a Sitges. La primera de 

les quals consistí en una exposició dels artistes locals i alguns vinguts de Barcelona, com Urgell, Teixidor, 

Casas, Meifrén o el propi Rusinyol. La segona festa, celebrada l’any 1893 al teatre Prado de Sitges, va 

constituir una autèntica consagració del modernisme. La festa va tenir un gran èxit, no només per 

l’assistència de moltes figures destacades del món intel·lectual i artístic de la Barcelona del moment, 

sinó perquè va conseguir el seu propòsit fonamental: aglutinar als intel·lectuals i artistes modernistes 

entorn a una idea i uns objectius formulats de manera categòrica per Rusinyol. 

L’any següent es va celebrar la tercera de les festes modernistes, consistent en un concurs 

literari de poesia i en l’exposició de dues pintures del Greco que Rusinyol havia adquirit a París. Rusinyol 

en el discurs innaugural es mostrà apassionat, visionari, càustic, enginyòs, desconcertant, enemic 

fervent de les convencions i maneres de la burgesia i defensor de l’avantguarda. 

La quarta festa, celebrada també al teatre Prado, obtingué un èxit absolut. La cinquena i 

última, però, no tingué gaire rellevància. Quan es va celebrar, l’any 1899, el moviment modernista 

estava plenament consolidat i les festes, que en el seu dia havien servit per a vertebrar-lo, havien 

perdut la seva raó de ser. 

 

Durant l’època modernista, Barcelona gaudia, a més del Liceu, d’alguns teatres de categoria i 

d’un número indeterminat de locals dedicats a espectacles de tot tipus. 

El Teatre Principal, encara existent, fou el primer teatre d’Espanya i el primer a Barcelona on s’hi 

representà una òpera. A finals de segle, i a l’espera de la seva modernització, oferia “zarzuelas” a 

càrrec de companyies prestigioses i a vegades espectacles de circ d’acrobàcia o il·lusionisme. El 

teatre Romea, al carrer Hospital, més modern que l’anterior i una mica més petit, estava dedicat al 

teatre català. També dins de ciutat vella s’hi trobava el “Circo Barcelonés”, el teatre de l’Odeón, el 

teatre Olimpo i el Jovellanos. 

A la part nova de la ciutat, al Passeig de Gràcia, estava el teatre del Tívoli, un edifici de fusta, 

molt senzill, però amb un gran espai escènic, ideal per a fer-hi grans espectacles, com balls, operetes o 

“zarzuelas”. Just al davant hi havia el teatre Novedades, especialitzat en obres dramàtiques 

castellanes i catalanes. Més amunt, al mateix Passeig de Gràcia, estava el teatre Español, un altre 

teatre d’estiu dedicat a obres dramàtiques i “zarzuelas”. Finalment, al carrer Mallorca, s’hi trobava el 

taetre Lírico, Sala Beethoven, construit per un financer als jardins de la seva finca. 

Cal destacar a part, per les seves característiques arquitectòniques i ornamentals, el Palau de 

la Música, sala de concerts destinada a la música oral. 

El circ es va anar transformant en un aparador de lo insòlit, on hi apareixien tota mena de 

personatges reservats fins aleshores a les fires. El més conegut va ser el “Circo Ecuestre”, construit a la 

plaça de Catalunya, en un principi de forma temporal, però que es mantingué durant disset anys. El 

1892 es va innaugurar un altre circ, el “Circo Español Modelo”, que arran d’un incendi es va convertir 

en teatre. 

Algunes funcions de circ es celebraven a teatres de la ciutat, però la majoria dels circs 

aixecàven la carpa tradicional en algun solar. 

També eren molt populars en aquella època, les pantomimes, espectacles de mímica 

equivalents a la televisió actual; o els balls públics i els cafès-concert. 

El Paral·lel, mereix una menció especial. Al llarg d’aquesta avinguda marginal s’hi alineaven 

cafès, teatres, barracons, subhastes, atraccions i tabernes. Era en aquesta avinguda on s’hi donava la 

mala vida. 

 

 

Gran Via - Diagonal 1850-1912 
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Els origens de Gràcia es remunten al segle XVI ; l’any 1578, es posà la primera pedra del monestir 

dels caputxins, on s’hi establiren els carmelites descalços el segle XVII. Aquest convent estigué dedicat 

a la Mare de Déu de Gràcia i fou conegut com el dels Josepets (per la devoció dels carmelites a Sant 

Josep). La seva situació estratègica el convertí en la base d’operacions dels exèrcits francesos quan 

aquestes assetjaren Barcelona el 1697 i el 1714. 

 

Plaça dels Josepets (1870) 

 

Al llarg del segle XVIII, Gràcia s’anà consolidant. D’una banda, era una zona rural on alguns 

agricultors benestants hi residien i explotaven directament les seves terres, juntament amb pagesos 

menys afortunats que treballaven les terres d’altres com a arrendataris i parcers. D’altra banda, era un 

indret on els burgesos barcelonins instal·laren la segona residència, les famoses torres, centre, sovint, de 

grans propietats agrícoles (ca l’Alegre, la torre d’en Simó, la Fontana, la Virreina, cal Comte, ca 

l’Arquer, cal Xero i can Focs). Al mateix temps, anaren sorgint les primeres alineacions de cases 

predecessores d’alguns dels carrers actuals 

Al principi del segle XIX, la població de Gràcia es concentrava, sobretot, en tres nuclis urbans: el 

ja esmentant dels Josepets; el dels caputxins vells (del Torrent de l’Olla al carrer de Bailèn); i el barri de 

Jesús, nom provinent del convent franciscà de Santa Maria de Jesús. Fou en el nucli dels caputxins vells, 

on, en produir-se el procés industrialitzador, es van instal·lar dues fàbriques tèxtils importants, el Vapor 

Vell (can Vilaregut) i el Vapor Nou (can Puigmartí). 

Des del 1826, el creixement urbà fou espectacular, sobretot a mitjan segle. El 1860, ja s’havia 

establert a Gràcia la trama de carrers que, amb poques modificacions, ha arribat fins als nostres dies. 

Entre els quals, cal destacar, per la seva importància, el carrer Gran de Gràcia. 

A aquest creixement urbà hi va anar lligat un fort increment demogràfic. Si l’any 1832 la 

població era de 3.275 habitants, l’any 1848 ja era d’ 11.911 habitants; una dècada més tard (1857) la 

xifra havia augmentat fins a 17.147 habitants, i el 1897 superava els 60.000 habitants. Aquest canvi 

demogràfic, acompanyat d’un canvi d’ús del sòl – que d’agrícola i ramader va esdevenir industrial i 

finalment residencial -, determinà en bona mesura la realitat arquitectònica i urbanística del territori. 

L’aparició de les noves indústries (de teixits i de fòsfors, principalment) va provocar la construcció 

d’habitatges per a donar aixopluc als nous treballadors. 

El caire residencial majoritari que assolí Gràcia comportà una evolució en la proposta 

d’habitatge. De les edificacions més antigues sobre solars de 6 metres de façana per 10 metres de 

profunditat es passà a la proposta d’edificacions de planta baixa o planta baixa i un pis amb coberta 

de teula, de l’estil dels aixecats al voltant dels grans vapors industrials. Dins la segona meitat del segle, 

l’habitatge augmentà de volum, ja que a la planta baixa s’hi afegiren dos o tres pisos, amb coberta de 

volta catalana ; convertint-se així, en habitatge plurifamiliar. Finalment, es donà un ús més intensiu del 

sòl, amb la construcció de cases de planta baixa i quatres pisos, amb dos habitatges per replà, sobre 

un solar de 9 metres de façana i més profunditat. No cal oblidar que l’agregació de Gràcia a 

Barcelona també comportà importants canvis en aquesta evolució de l’habitatge, ja que s’hagué 

d’adaptar a la normativa urbanística i edificatòria de la capital. 

A la segona meitat del segle XIX, una part de Gràcia es veié afectada pel Pla d’Eixample de 

Barcelona. Aquest només penetrava en el territori de Gràcia en aquells punts on es van mantenir amb 

un ús poc definit. Així doncs, una part de la zona que s’estenia fins als carrers Urgell, Nàpols i Provença, 

així com el Camp d’en Tuset i el Camp d’en Grassot, s’integraren de ple en la trama Cerdà. El 1872, el 

no límit entre Gràcia i Barcelona fou fixat al carrer de Provença. 

Fou el Passeig de Gràcia (construït entre 1822 i el 1827), l’element urbà vertebrador i d’unió entre 

la capital i el creixent barri de Gràcia. El tramvia, primer de cavalls i després electrificat, serví de mitjà de 

transport entre aquests dos nuclis urbans. Poc a poc, Gràcia anà aconseguint els serveis propis de les 

ciutats de l’època, com l’enllumenat de gas, un cos propi de bombers o una xarxa de clavegueram 

completa. 

El procés industrialitzador del segle XIX va marcar d’una manera decisiva el nou caràcter de la 

població. El ruralisme més conservador va anar deixant passar una mentalitat nova, més obrerista, més 

liberal, més progressista. La població de Gràcia s’ha guanyat la reputació de lluitadora, al participar en 

nombroses revoltes per a la defensa dels seus ideals i llibertats. Cal destacar: l’any 1868, la revolta de les 

Quintes; l’any 1874, la convocatòria d’una vaga general com a protesta pel cop d’estat que va posar fi 

al règim republicà; l’any 1909, la participació activa en els fets de la Setmana Tràgica de Barcelona; 

durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), lluitant en defensa de la República; així com, les 

nombroses vagues i protestes que van protagonitzar els obrers. 
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Al llarg del segle XX, Gràcia ha anat transformant la seva estructura productiva i, per tant, social. 

La progressiva desindustrialització ha fet que deixés de ser un barri estrictament obrer; per a convertir-

se, en un nucli urbà de classe mitjana, amb una estructura social bastant equilibrada. 

 

A diferència dels altres pobles del Pla, Gràcia va ser fins a mitjan segle XIX un territori sota 

jurisdicció barcelonina. El procés de segregació de la vila de Gràcia va ser lent i va estar marcat pels 

esdeveniments polítics del país. Finalitzada la guerra del Francès, el 12 de gener de 1816 els regidors de 

Gràcia van presentar una exposició al rei Ferran VII on demanaven l’autonomia municipal. No fou, 

però, fins l’arribada del Trienni Liberal (1821-1823) que obtingué per primera vegada la seva 

independència municipal. Ferran VII havia jurat la Constitució de Cadis el 1812, en la qual es permetia 

la creació d’ajuntaments a tots aquells pobles que tinguessin un mínim de 1.000 habitants. En aquell 

moment, el 1821, Gràcia superava ja els dos milers d’habitants i aconseguí la independència. El seu 

primer Alcalde va ser Josep Tuset. 

Arribat, però, l’any 1823, Ferran VII va afavorir el retorn de l’absolutisme, i Gràcia, com molts 

altres municipis petits, va perdre l’autonomia local i passà a dependre altre cop de Barcelona. 

Durant els anys següents, els veïns de Gràcia es movilitzaren per tal de recuperar la condició de vila. 

Així, i novament per Reial Ordre, el 28 de juny de 1850 va aconseguir l’autonomia local de què havia 

gaudit durant el Trienni Liberal, en ser considerada com a vila. En aquell moment Gràcia ja tenia una 

població superior als 13.000 habitants. Amb l’obtenció de la independència i l’autonomia municipal 

s’iniciava un dels períodes més interessants i significatius de la seva història, que s’havia de tancar amb 

la pèrdua d’aquesta autonomia local 1897, any en què Gràcia quedà definitivament agregada a 

Barcelona. 

 

La diversitat cultural actual de Gràcia té sens dubte les seves arrels en la seva història. Ja al segle 

XIX la realitat cultural gracienca es caracteritzava, a més de per la seva diversitat, per la seva 

complexitat i densitat, tant pel que fa a infrastructures com a interessos, objectius i problemàtiques. Les 

diferents entitats, associacions i institucions, amb un treball cívic, quotidià, van possibilitar un ampli 

ventall cultural que incloïa esbarts, corals, grups teatrals, grups excursionistes, espeleòlegs, esportistes i 

afeccionats a la música, a la fotografia, a la literatura, al cinema i a l’aprenentatge d’idiomes, com ara 

l’esperanto. A aquesta relació caldria afegir nombroses activitats culturals vinculades a fets concrets, 

com els inclosos en el calendari pagà i festiu amb manifestacions avui encara capdavanteres, com per 

exemple la Festa Major i Sant Medir. 

 

Plaça Rius i Taulet 
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Plànol de Gràcia (1863) 
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— INTRODUCCIÓ — 

 

Amb el nom de Modernisme designem avui un fenòmen que en el seu temps va tenir diferents 

denominacions i que no va representar exactament el mateix als diferents països, separats per fortes 

caracteritzacions nacionals i situacions socioeconòmiques determinades. 

S’anomenà Modern Style a França, Art Nouveau a Anglaterra i Estats Units, Jugendstil a 

Alemanya, Sezession a Austria, Liberty a Italia, Modernisme als nuclis de Barcelona i València i 

Modernismo a les zones espanyoles i americanes de parla castellana. 

Pot definir-se com una reacció esteticista contra la civilització industrial, basada en les idees 

dels simbolisme, i un apropament a la morfologia de la natura, ambdos fets s’uneixen a la definició de 

Mackmurdo1, segons la qual l’art no trata en absolut d’imitar la natura, sino que és una creació 

imaginativa que busca en ella els seus símbols. Davant l’artificialitat de l’academicisme i dels 

historicismes eclèctics, intentava una liberació, en nom de la vida i la sinceritat. 

 

A Catalunya es caracteritza per un estil artístic que es manifestà de manera especial a 

l’arquitectura i les arts plàstiques a finals del segle XIX i principis del XX. Cal tenir present que la 

determinació d’aquest període és merament una aproximació, ja que l’aparició del Modernisme és 

fruit de l’evolució de la societat de l’època. No podem doncs, donar unes dates exactes d’inici i final 

d’aquest període; no totes les activitats que configuren un moviment evolucionen al mateix temps. 

Mentre que en un sector es dóna per definitivament acabat un període o moviment, en un altre sector 

de la mateixa societat aquest període previu en ple vigor. A més a més, molts creadors, les obres dels 

quals caracteritzen un determinat moviment, segueixen creant, tot i que els especialistes hagin 

proclamat la fi d’aquesta etapa, i fins i tot, contribueixen a la seva desaparició amb la seva pròpia 

evolució personal i artística. 

A la Barcelona del període modernista l’art assolí un  esplendor i disfrutà d’una categoria que 

no havia conegut des de l’Edat Mitjana. Per una banda, l’art tingué una gran popularitat, ja que el seu 

client deixà de ser el poder institucional i passà a ser el ciutadà comú, el burgès (fenomen social 

característic de l’art modern en general). Per una altra banda, l’art va penetrar a la vida quotidiana 

de la ciutat i dels seus habitants amb una força insospitada; podia estar present a l’arquitectura de la 

pròpia vivenda o a l’objecte més insignificant. 

Al parlar de Modernisme és necessari distingir dues generacions d’artistes: la dels iniciadors que 

tingueren que combinar la seva feina artística amb una altra de caire teòric, i la dels seguidors que 

                                                 
1 Arthur Heygate Mackmurdo (1851-1942) que va ser un dels deixebles de Ruskin a Oxford, es va implicar en activitats artístiques com a co-
fundador de la "Century Guild" (una organització de arts and crafts -arts i oficis- que inicià les seves activitats l’any 1884 abans que la famosa 
"Arts and Crafts Society") conjuntament amb altres artistas. 

tingueren el camí més planer, dedicant el seu temps i esforç a la seva obra. Pertanyen al primer grup: 

Santiago Rusiñol, Lluís Domènech i Montaner, Antoni Gaudí; mentre que al segon hi podem trobar: Son 

Nonell, Mir o el propi Picasso. 

El Modernisme fou engendrat per les condicions econòmiques, polítiques i culturals de la 

societat sobre la que pretenia influir, ho aconseguí de forma relativa i fragmentària i, al mateix temps, 

va ser transformat per la societat que pretenia modificar. El Modernisme català s’inicià amb un esperit 

revolucionari i va acabar convertint-se en l’estil que va permetre a la burgesia catalana emergent 

legitimar la seva ostentació als seus propis ulls i als ulls del món. 

El mateix Josep Puig i Cadafalch, en la seva faceta de teòric, distingia tres tendències a 

l’arquitectura catalana del segle XIX: la tendència arqueologista, la tendència eclèctica i la tendència 

renovadora. Era aquesta última la que s’identificava amb el Modernisme. Apostava pel progrés i la 

renovació, sense renunciar als signes d’identitat de l’arquitectura tradicional catalana que 

considerava autòctons. Al mateix temps, els partidaris d’aquesta tendència renovadora tenien els ulls 

posats en l’arquitectura europea moderna i en els avanços tecnològics procedents del camp de la 

ingenyieria, com l’ús del ferro en la construcció. 

Lluís Domènech i Montaner fou un altre important representant del Modernisme català i un 

fervent defensor del moviment catalanista. Fou professor i director de l’escola d’arquitectura, influint 

decisivament a les noves generacions d’arquitectes. Va construir un dels edificis més emblemàtics del 

Modernisme: el Cafè Restaurant de l’Exposició Universal (El Castell dels Tres Dragons), on un cop 

clausurada l’Exposició, el propi Domènech i Montaner va instal·lar un taller, en el qual treballaven 

conjuntament arquitectes, escultors, ceramistes, vidriers i forjadors, a l’estil dels tallers anglesos d’Arts & 

Crafts, seguidors de les directrius de William Morris. 

A principis del segle XX, quan el fervor modernista començava a decaure, proliferaren els 

edificis d’estil modernista: la casa Lleó Morera (1905), la casa Batlló (1905-1906), el palau de la Música 

(1905-1908), la casa Milà o Pedrera (1905-1911), la casa Terrades o de les Punxes (1903-1905), la casa 

Serra (1903-1907), etc., unides a les construïdes abans per tota l’Eixample. 

En termes generals, podríem dir que l’aspecte més notable de l’arquitectura modernista va ser 

la seva faceta decorativa; el seu objectiu era integrar totes les arts i concebre l’edifici com una obra 

total. Hi conviuen els treballs en ferro forjat, les ceràmiques, els estucats, les pintures decoratives, els 

vitralls, … que s’inspiren bàsicament en el món vegetal. 

Cal destacar la figura d’Antoni Gaudí, arquitecte genial i revolucionari que va canviar la 

distribució dels espais i, en definitiva, l’estructura profunda dels edificis que va concebre. A diferencia 

del seu colega Domènech i Montaner, no va ser el motor de cap moviment ni va lluitar per imposar 

cap ideari. No va ser un pilar del Modernisme, els postulats del qual no compartia i, encerta manera, 
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no va ser ni un arquitecte modernista. La seva vida i obra van coincidir amb el període modernista i, 

naturalment, el seu llenguatge formal i els seus mètodes constructius coincideixen amb les 

característiques generals d’aquest període que, amb la seva febre renovadora, fou un terreny fèrtil per 

a la seva creativitat desmesurada. Amb tot, Gaudí va contribuir, potser més que ningú altre, a inscriure 

amb lletres majúscules el nom de Barcelona a la Història de l’Art. 

 

Casa Navàs. Lluís Domènech i Montaner. 
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— EL MODERNISME A ANGLATERRA — 

 

Gran Bretanya es convertí durant el segle XVIII en la potencia econòmica i colonial més forta 

del mòn. Degut, en gran part, a que la revolució industrial conquistà triomfalment les empreses, 

desbancant el feudalisme pel capitalisme. Durant el segle següent Anglaterra va superar en el terreny 

de la tècnica a tot el continent europeu. Cap el 1850 l’expansió econòmica arribà al cim i es van 

revelar per primera vegada els seus inconvenients. Aviat va haver la sensació de que adaptar les 

historicistes arts decoratives als processos de la tècnica productiva era quelcom penòs. Es per això que 

es designa com a Aesthetic Discontent, el malestar produit pel eclecticisme de l’art i per l’historicisme 

normatiu de sobrecarregades formes decoratives. John Ruskin (1819-1900) és l’iniciador del Aesthetic 

Movement, que fou una conseqüència del Aesthetic Discontent. Ruskin lluità per una nova ètica a 

l’economia i pel valor creatiu del treballador artesanal. El problema consistia en assegurar als artesans i 

als artistes un lloc en el mòn de la producció en massa. A tota Europa va ser ben acollida aquesta 

oposició estètica, a la que el moviment deguè els seus primers èxits. 

 

Ruskin, que predicava que l’art no es quelcom al que s’arriba un cop s’han satisfet altres 

necessitats, sino que és la primera de les necessitats d’un esser que s’aixeca per sobre de l’estat 

purament animal, creia que s’havia de buscar el seu ideal en el passat; aquest temps pretèrit per 

Ruskin era l’Edat mitja, època en la que els essers humans van tenir vertaders ideals artístics. Aquesta 

creença el porta a propugnar el retorn a l’edat mitja, no només en el camp artístic, sino també en 

l’aspecte social. Aquest compromís social, el portà a entaular amistat amb Thomas Carlyle2, que el 

familiarirtzar amb els problemes de l’economia política. No obstant el més gran mèrit de Ruskin va ser 

que animès a William Morris (1834-1896) a intervenir amb vehemència a favor del moviment de la 

Germandat Prerrafaelita3. 

 

L’enllaç entre els prerrafaelistes i el modernisme i amb William Morris passa per Edward C. Burne-

Jones (1833-1898), el membre més jove d’aquella germandat, que realitza la metamorfosis per la qual 

el que és simbòlic es transforma en el decoratiu. L’amistat entre Morris i Burne-Jones es remonta als 

temps en que ambdos estudiaven a l’Exeter College d’Oxford. Junts descobriren les idees de Ruskin i 

de Carlyle, així com la literatura medieval i decidiren dedicar la vida a l’art; Morris va escollir 

l’arquitectura i Burne-Jones la pintura. Morris, que també es va sentir asquejat pel capitalisme, no mira 

                                                 
2 Thomas Carlyle (1795-1881): Assagista i historiador escocès, a més d’influent crític social. Durant tota la seva vida, i durant la major part del 
segle XIX, Carlyle va ser considerar un dels principals pensadors del seu temps, tot i que avui no disfruta d’una gran estima. Les seves idees 
es reflexen en moltes obres produides durant l’època victoriana, i la seva influencia es evident en els escrits de Ruskin i les obres posteriors 
de Charles Dickens. 
3 Pre-Raphaelite Brotherhood: associació iniciada per William Dyce (1806-1864) i Ford Madox Brown (1821-1893), basada també en la unió 
entre art I ètica, però utilitzant com a model la pintura “anterior a Rafael”. El principal mestre dels Prerrafaelites era Dante Gabriel Rossetti. 

cap al passat, sino cap a un possible futur on l’home,  alliberat de les coaccions del capital i de la gran 

industria, es convertiria en “criatura amant de l’art”. 

 

William Morris creà el 1875 de la William Morris & Co.(resultat de la disolució de la Morris, 

Marshall, Faulkner & Company, creada el 1860), mogut per la seva vocació artesanal, que, com a la 

poesia, a la pintura i a la sociologia, venia iniciada pel seu profund sentiment de reforma, d’una 

posible transformació global de la cultura. Aquesta associació s’especialitzà en papers de paret 

estampats i en treballs tèxtils, desprès amplià el seu camp de treball, gràcies al seu exit, a altres com la 

ceràmica o el vidre. 

L’any 1858 decidí construir la seva vivenda, “The red house”, dissenyada per Philip Speakman 

Webb (1831-1915) i decorada profussament pel propi Morris i el seu amic Burne-Jones, que es presenta 

com un paradigma de la seva doctrina de que l’art floreix a partir del treball de l’artesà i que aquest 

treball és, en si mateix, quelcom més que la mera base de tot art. 

El moviment Arts and Crafts (Arts i oficis) va trobar la seva expresió concreta a les diverses 

societats I organitzacions gremials que van ser fundades a Anglaterra durant la segona meitat del 

segle XIX. El 1882 Arthur Heygate Mackmurdo (1851-1942) i Selwyn Image (1849-1930) van fundar la 

Century Guild, un taller d’interiorisme. El 1883 es va fundar la Art Worker’s guild. El 1884 es comença a 

publicar “The hobby horse” revista que va pubilcar els treballs realitzats per la Century Guild, a més de 

ser el primer treball d’impressió realitzat com una obra d’art. El 1889 es funda la Home Arts and 

Industries Association. 

Un altre membre important d’aquestes associacions, a part dels ja esmentats anteriorment, va 

ser Christopher Dresser (1834-1904), ja que va ser el primer en crear objectes lliures d’ornaments, molt 

influenciats per l’estil japonès i que tindrien molta resonància entre els dissenyadors del segle XX. 

 

Totes aquestes idees del Modernisme anglès van trobar el seu principal altaveu a Europa a la 

revista “The Studio”, fundada el 1893 a Londres. Permetent, al mateix temps, mantenir als anglesos 

informats de les tendencies del continent. 
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Comparativa entre un dels dissenys de William Morris (1875) i un dels estucats presents a la Casa Vicens, disseny d’Antoni Gaudí. 

 

 

En relació al Modernisme anglès cal comentar que, Ràfols diu que va poder veure a l’arxiu de 

Gaudí una revista d’art anglesa, possiblement The builder, amb un disseny gairebé igual al de la 

tribuna de la Casa Vicens. Això demostra l’importància que va tenir aquest moviment en el pensament 

i l’obra d’Antoni Gaudí. 
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Antoni Gaudí i Cornet nasquè el 25 de juny del 1852, cinquè fill del 

matrimoni format per Francesc Gaudí i Serra i Antònia Cornet i Bertran, de 

famílies procedents d’Alvèrnia (França) i Santa Coloma de Queralt, 

respectivament. El lloc exacte del naixement encara resta desconegut, en 

un debat que s’ha anat dilatant absurdament durant tots aquests anys, 

però l’hipòtesi més creïble apunta a que devia nèixer al poble de Riudoms 

on s’establí la familia Gaudí tres segles abans. 

 

Descendent de calderers, el propi Gaudí1 manifestà que la visió al taller 

del seu pare de les formes helicoidals dels serpentins, el va suggerir el concepte espacial de 

l’arquitectura, que sempre fou capaç de percebre en 3 dimensions. 

 

L’nfància de Gaudí al camp de Tarragona es caracteritzà per una salut inestable deguda a 

atacs de reuma articular, fet que no evità que anés a l’escola. Hi ha poques referències del seu 

aprenentatge primari al Col·legi de l’Hospital de Reus, més enllà d’un parell d’anecdotes 

referents al caràcter, ja en aquella epoca ferm, del jove Gaudí. 

L’ensenyament secundari es divideix en dos instituts, el Col·legi dels Escolapis de Reus (1863-

1867), on va rebre la clàssica formació religiosa cristiana, i l’Institut d’ensenyament mitjà de 

Barcelona (1868-1869) a on s’havia mudat, possiblement per preparar l’accès a l’universitat. 

 

Un cop va completar aquests estudis va iniciar el pas a l’escola provincial d’arquitectura2. 

Aprovant el 1874 el curs d’ingrès que va realitzar a la Llotja, seu de la pròpia escola 

d’Arquitectura. 

 

Gaudí va arribar a l’Escola d’Arquitectura en un moment en que la fotografia habia fet 

possible, per primera vegada, el fàcil accès a l’herència arquitectònica mundial, el que va fer 

que es convertís en un asidu visitant de la biblioteca de la universitat, on podia, en breus instants, 

tant l’arquitectura clàssica del renaixement, com les qualitats exòtiques i decoratives de 

l’arquitectura islàmica3. 

L’escola d’arquitectura havia adquirit, a més, un joc de fotografies orginals de monuments 

hindús i egipcis que Gaudí considerava un “festí espiritual”. Contava també amb les més recents 

reproduccions en daguerrotip de les ruïnes maies; obres mestres de les arquitectures assíria i 

                                                 
1 “Tengo esa cualidad de la percepción espacial porque soy hijo, nieto y biznieto de caldereros. (...) todos ellos gente de espacio y situación 
(...) Tantas generaciones de gente de espacio acaban por dar una preparación (...)” Antoni Gaudí 13/12/1924 (8.29) 
2 La carrera , en aquella epoca, estava dividida, un cop superades les assignatures a la facultat de ciencies, en un curs d’ingrés, un 
preparatori i quatre més. (8.8) 
3 Els editors francesos havien estat prioners en la fotografia d’arquitectures exòtiques. L’efecte de l’explosió de publicacions arquitectòniques a 
les decades de 1870 i 1880 en el gust europeu, seria important. (8.1) 

persa, com la sala hipòstila de Jerjes i la de les cent columnes de Darío en Persépolis; Temples 

camboians, monuments xinesos i japonesos. Però el que a Gaudí li semblava cada vegada més 

interessant eren les més modestes estructures quotidianes. Estudiava minuciosament fotografies i 

dibuixos de l'arquitectura provisional dels habitatges d'argila de la part alta del Nil. 

A part, Gaudí va assimilar les lliçons de Pugin, Ruskin i Viollet-le-Duc. El que aquests tres teòrics 

li van proporcionar va ser l'aparell crític per a interpretar tota aquesta informació. Viollet-le-Duc 

potser fins i tot més que Ruskin i Pugin, era capaç d'una anàlisi arquitectònica radical que Gaudí 

trobava particularment estimulant.  

 

Gaudí acabà la carrera el 4 de gener de 1878 aprovant amb la nota mínima el projecte final 

de carrera, disseny d’un paranimf universitar. Cal destacar que el President del tribunal que el va 

examinar era Elies Rogent, aleshores director de l’Escola i dissenyador, 8 anys abans, del paranimf 

de La universitat de Barcelona. La seva activitat durant aquesta primera epoca va ser, inclús 

abans de graduar-se, frenètica. En aquest esforç per donar-se a coneixer va realitzar els següents 

treballs: 

 

o Projectes diversos per a la Cooperativa Obrera 

Mataronina. (1873-1885) 

o Participació en el concurs per al monument a 

Anselm Clavé. (1874) 

o Treballs en col·laboració amb el mestre d’obres 

Josep Fontserè i Mestres. Entre ells el Parc de la 

Ciutadella. (1875-1877) 

o Col·laboració amb l’arquitecte Francisco de Paula 

del Villar y Lozano en el projecte de cambril de la 

Verge de Montserrat. (1876) 

o Participació en el concurs de dibuixos per a la 

indústria convocat per l’Ateneu de Barcelona. 

(1876) 

o Disseny del seu propi escriptori. (1878) 

o Prototip de quiosc per al Sr. Girossi. (1878) 

o Projecte de fanals urbans per a l’Ajuntament de 

Barcelona. (Fou el seu primer encàrrec oficial, el 

juny de 1878) 

o Memòria detallada d’un projecte per a fanals de 

la via pública. (juny 1878) 
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o Projecte per a la portada monumental del teatre Sant Gervasi. (agost 1878) 

o Vitrina per a la indústria Comella per a l’Exposició de París del 1878. 

o Diseny de diverses peces de mobiliari de fusta per al palau de Sobrellano a Comillas 

(Cantàbria). (Projectat el 1878, executat dos anys després per Eudald Puntí) 

o Aparador per a la farmàcia Vilardell I projecte complet de la farmàcia Gibert. (1879) 

o Dibuixos per a una cavalcada commemorativa per al poble de vallfogona de 

Riucorb (Tarragona). (1879) 

o Capella del convent desaparegut de Jesús-Maria a Tarragona. (1879) 

o Col·laboració amb l’arquitecte J. Martorell Montells en les obres de restauració de 

l’església de Sant Esteve de Granollers (Barcelona). (1880) 

o Avantprojecte per a l’il·luminació elèctrica de la Muralla del Mar de Barcelona, 

incloent-hi diversos models de llum monumental. (1880) 

o Participació en el concurs convocat per a l’edifici del Casino de Sant Sebastià. (1880) 

o Col·laboració amb Joan Martorell en el projecte de l’església parroquial per al poble 

de Villaricos d’Almeria. (1882) 

o Pavelló de caça al Garraf. (1882) 

o Col·laboració en qualitat de delineador amb Joan Martorell en el projecte de 

l’església del col·legi dels jesuites del carrer Casp i las Salesas del Passeig de Sant 

Joan. (1882) 

o Delineació de les façanes de la Catedral de Barcelona com a auxiliar de Joan 

Martorell. (1882) 

o Projecte de capella per a l’església de Sant Felix d’Alella. (1883) 

 

El 1878 va rebre l’encàrrec per part del Sr. Manuel Vicens per realitzar un projecte per una 

casa a la Vil·la de Gràcia. Aquest serà el primer projecte important d’Antoni Gaudí i alhora la 

primera construcció plenament modernista en la seva concepció. 

 

En les obres posteriors anirà abandonant paulatinament les formes neo-mudejars, molt 

presents a la Casa Vicens, possiblement per l’influència universitària, i predominaran les formes 

pròpies de la natura. Aquest fet és fonamenta en el seu creixent domini de les estructures (durant 

tota la seva carrera profesional buscarà la manera d’optimitzar l’ús de la pedra i del maó en les 

estructures) que el permetia donar formes molt més orgàniques a les seves construccions i a la 

fermesa de les seves conviccions religioses4. Les obres posteriors foren: 

 

o “El Capricho” (Comillas [Santander]. 1883-1885). 

o Sagrada Família (Barcelona. 1883-¿?). 

o Finca Güell (Barcelona. 1884-1887). 

o Palau Güell (Barcelona. 1886-1888). 

o Palacio Episcopal de Astorga (Astorga. 1889-1893). 

o Col·legi de les Teresianes (Barcelona 1888-1889). 

o Casa de los Botines (León. 1892-1893). 

o Casa Calvet (Barcelona. 1898-1900). 

o Bellesguard (Serra de Collserola, Barcelona. 1900-1909). 

o Bodegues Güell (Sitges, Barcelona. 1895). 

o Restauració de la Catedral de Mallorca (Mallorca. 1903-1914). 

o Cripta de la Colonia Güell (Barcelona. 1908-1916). 

o Park Güell (Barcelona. 1900-1914). 

o Casa Batlló (Barcelona. 1904-1906). 

o Casa Milà (Barcelona. 1906-1910). 

                                                 
4 “Les voltes ara les vull fer paraboloides hiperbòlics per moltes raons: és un magnífic símbol de la Santíssima Trinitat, perquè són dues 
generatrius rectes, infinites, i una altra generatriu, també recta i infinita, que es recolza sobre les altres dues: el Pare i el Fill, relacionats per 
l’Esperit Sant; totes tres igualment infinites, totes tres una sola cosa.” (8.10) 
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La història registral de l’emplaçament on s’edificà la casa Vicens es remunta a l’any 1846, quan 

el Sr. Agustí Mª Baró i Tastas adquireix una finca (1.5771) amb una construcció de dues tendes als baixos i 

una vivenda a la planta primera, al carrer de Sant Gervasi, nº 10, de la aleshores,  Vil·la de Gràcia, i 

d’una superfície de 339’72 m2. Era limitada al sud, pel camí que anava a Sant Gervasi o carrer de Sant 

Gervasi; al nord, per una finca propietat de Francisco Clariana; a l’oest, per un carreró sense sortida i 

sense nom; i a l’est, per un solar que adquirirà el mateix Sr. Agustí Mª Baró tres anys més tard.  

 

La distribució parcel·laria que hi havia al Poble de Gràcia estava marcada pels corrents d’aigua 

que hi existien, tant subterrànea (mines) com superficial (rieres). Aquest fet justificaria els perímetres de 

formes tant irregulars que tenien els solars. 

 

Succesivament, el Senyor Baró va anar afegint, a aquest solar inicial, noves parcel·les. L’any 

1849, va adquirir un solar de 132’35 m2, situat al carrer de Sant Gervasi s/n, al costat est de l’anterior. 

Tenia els mateixos veïns a excepció del costat oriental, on limitava amb una propietat, d’un tal Joan 

Tort. L’any 1854, compra aquesta finca (1.5762) als germans Tort, i amb ella, una edificació formada per 

baixos amb dues botigues, dues portes i un pati al davant. D’àrea 196’39 m2 i emplaçada al carrer de 

Sant Gervasi nº 8, passarà a ser la seva propietat situada més a l’est.  

 Tenim, doncs, que el Sr. Agustí Mª Baró i Tastas aglutina, entre 1846 i 1854, un patrimoni total 

d’una superfície de 668’46 m2 (17.442 pams2, equivalents a 658’98 m2, segons el Registre de la 

Propietat). Aquesta diferència l’atribuïm a l’aparició del carreró Racó de Sant Gervasi situat al sud-oest 

del solar3. Els límits d’aquest terreny (finca 4.1374) queden doncs, definits per: al costat més 

septentrional, una finca propietat de Francisco Clariana, al sud, el carrer de Sant Gervasi, a l’est, una 

propietat de José Rosich, i a l’oest, el nou carreró Racó de Sant Gervasi. 

 

El Sr. Agustí Mª Baró mor l’any 1866. Al seu testament5 declara hereva universal a Rosa Montaner i 

Matas, vïdua d’Onofre Vicens, sota la condició de que no podrà alienar cap element del patrimoni i 

que aquest, a la seva mort, ha d’anar destinat a la repartició exclusiva entre els seus quatre fills, bé sigui 

en parts iguals o desiguals. Conseqüentment, el 29 d’Agost de 1877, al morir Rosa Montaner, el seu fill, 

Manel Vicens i Montaner, hereta les propietats sense que s’hagués produït cap alteració en la 

configuració patrimonial de les finques que ens ocupen. 

Un any abans, el 1876, el Sr. Vicens, havia adquirit la finca 3.441, situada al Nord-oest, a tocar de 

les parcel·les abans esmentades i de superfície 258’66 m2. És curiòs que el 1878, aquesta última finca no 

                                                 
1 Veure fitxa al capítol 6.4. 
2 Veure fitxa al capítol 6.4. 
3 Consta per primer cop a la primera inscripció de la finca 1.577, de l’any 1867. (Veure fitxa al capítol 6.4) 
4 Veure fitxa al capítol 6.4. 
5 Segons consta a la primera inscripció de la finca 1.577, de l’any 1867. (Veure fitxa al capítol 6.4) 

constés en la 1ª inscripció de la finca 4.137, on es documenta la unificació de les tres parcel·les 

heretades. 

El 1881 compra la finca 3.093, de superfície registral 1750’83 pams2, equivalents a 64’01 m2, i que 

serà la parcel·la constituient del solar, situada més al nord. 

Amb aquest terreny, exceptuant 126 m2, de la finca 3.441, venuts a Mª Carmen Ferrando Rico 

l’any 1882, li encarregà a Antoni Gaudí el projecte de construcció d’una casa d’estiueig, l’any 1878. 
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El 1878 Gaudí va rebre l’encàrrec per part del Sr. Vicens, ceramista o corredor de borsa i canvi 

de professió1, de projectar una casa d’estiueig per a ell i la seva dona al terreny de Gràcia descrit 

anteriorment. Aquest és el primer treball d’importància que realitzà el jove arquitecte2.  

 Gaudí visità el solar situat al carrer Sant Gervasi (actual carrer Carolines), de superfície 983’01 m2, 

delimitat per una linea de façana de 29’25 m i una profunditat de 32’5 m, on hi trobà quatre 

construccions: una conformada per baixos, dos pisos i un terrat i tres de menys entitat, a més de 

                                                 
1 En Joan Bassegoda sosté en les seves publicacions que el Sr. Manuel Vicens era ceramista i que es va aprofitar d’aquest fet per a revestir 
les façanes de la casa. Hi ha però, altres investigadors de l’obra de Gaudí, com Luís Gueilburt, que defensen la teoria de que era corredor de 
borsa i canvi, basant-se en les inscripcions del registre de la propietat on hi consta. Podria ser doncs, que el Sr. Vicens compaginès les dues 
feines. 
2 Manuel Vicens i Montaner va tenir una altra casa a la vila d’Alella, al Maresme, per a la qual Gaudí va projectar una llar de foc de fusta i 
metall, avui a la Casa Museu Gaudí del Park Güell, i un armari cantoner de fusta amb serralleria de llautó, actualment a la casa dels 
descendents de la familia Vicens a Barcelona. Hi apareixen retallades en metall, les inicials “D.G”. 

diversos pous d’extracció d’aigua3. També va descobrir-hi vegetació típica mediterrània, que va 

representar més tard en la decoració de la casa. Són un clar exemple d’això, les flors de clavell de 

moro (Tagetes erecta), representades a nombroses rajoles de la façana i a la decoració interior; i la 

palmera de margalló (Chamaerops humilis), que va reproduir per a conformar la porta principal 

d’accés a la finca4.   

El projecte5, oficialment, no el firmà Gaudí fins el 15 de Gener de 1883. Els plànols van ser 

entregats a l’Ajuntament de Gràcia el 20 de Febrer de 1883. El 24 de Febrer del mateix any, l’Oficial de 

Negociat va passar la instància i els plànols, objecte d’informe, a l’arquitecte municipal de Gràcia, el 

senyor Miguel Pascual Tintorer (1850-1917). Dos dies més tard, es pronunciava favorablement, dient que 

els plànols s’havien realitzat per un facultatiu competent i que per tant, podien autoritzar-se les obres 

sota la condició de que el propietari  es comprometés a construir les voreres ajustant-se a les 

alineacions del carrer. El Ple de l’Ajuntament de Gràcia va donar la conformitat al dictàmen de la 

Comisió 5ª el dia 1 de Març de 1883, segons ho certifica el secretari S. Malla. 

En concepte de drets a l’Ajuntament van haver de pagar-se 179,50 ptes i unes altres 35 per a 

l’arquitecte informant.  

El dia 5 de Març, don Manuel Vicens es dóna per assabentat de les condicions del permís que es 

va expedir, a la fi, el 8 de Març de 18836. 

 

El projecte original elaborat per Antoni Gaudí es componia de quatre plànols: un emplaçament 

a escala 1:100 on apareix, de forma esquemàtica, la casa, el jardí i la tanca que delimitava la 

parcel·la; un plànol de la planta baixa a escala 1:50; una secció efectuada per la façana que dona al 

carrer, a escala 1:50; i un plànol, d’aquesta façana sud-est seccionada, a la mateixa escala, on s’hi pot 

veure la famosa reixa de fulles de margalló7. 

Com a complement a aquest projecte, es va demanar l’1 de Setembre, l’autorització per a la 

construcció d’una cascada al jardí de la casa Vicens, adossada al mur que separava el solar del 

carreró del Racó de Sant Gervasi. Als plànols hi apareixia representada gràficament en planta, alçat i 

secció, a escala 1:50. El permís d’obres es va concedir el 8 d’Octubre de 18838.  

 

                                                 
3 A una fotografia antiga de la casa original poden apreciar-se, a la paret mitgera, les marques de la teulada de la construcció predecessora. 
4 “Quan vaig anar a prendre les mides del solar, estava totalment cobert d’unes floretes grogues, que són les que vaig adoptar com a tema 
ornamental en la ceràmica. També hi vaig trobar una exuberant palmera margalló, les palmetes de la qual, foses en ferro, omplen la 
quadrícula del reixat i de la porta d’entrada a la casa” (8.10) 
5 Podeu consultar el projecte, i tota l’informació citada en aquest punt al capítol 6.1. 
6 Expedient de Registre 239, nº 71; Cèdula 613; de 1883. 
7 Segons un article publicat per Joan Bassegoda Nonell a la Vanguardia el 8 de Març de 1969, aquests plànols van ser trobats pocs dies 
abans, juntament amb l’Expedient de Registre, a l’Arxiu Municipal de Gràcia. Uns dies més tard, s’hi sumà a la troballa el projecte de la 
cascada. Actualment encara resten al mateix lloc (C/ Camèlies, 36-38) aquests documents originals poden ser consultats per tot aquell que ho 
demani. (Veure apartats 6.1 i 6.2)  
8 Expedient de Registre 2.217, nº 308, de 1883. 
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El contractista de l’obra fou Claudi Alsina Bonafont, fidel col·laborador de Gaudí, que també 

treballaria amb ell al col·legi de les Teresianes i a la casa Botines de Lleó. 

Paral·lelament a aquesta,  les Filles de la Caritat de Sant Vicens de Paül van col·locar, el 6 de 

Març de 1882, la primera pedra de la capella del seu col·legi, encara avui existent al mateix carrer de 

Sant Gervasi. 

 

Gaudí va dirigir les obres de forma intensa i exigent, fent enderrocar allò que no creia adient9. Els 

treballs van perllongar-se força i no fou fins el 1888 que es donaren per acabats; tot i que sembla ser 

que, degut a problemes econòmics,  alguns elements de la decoració interior es van acabar 

posteriorment, finançats pels futurs propietaris de la casa, els Sr. Jover10. 

Si no hi havia líquid hi havia d’aturar la construcció, Gaudí era feliç: es podia dedicar a dissenyar 

detalls. En aquesta casa Vicens sorprenen moltes de les solucions que va donar a problemes menors, 

estrictament funcionals, particularment els referents a la seguetat: un pany, una molt rudimentària 

alarma elèctrica o el blindatge d’un pas.  

La casa Vicens doncs, quedà a tocar d’un edifici preexistent de quatre plantes sobre rasant, 

situat a la banda nord-est de la parcel·la. L’edifici recolzava sobre la paret mitgera com si fos “una 

inmensa planta enfiladissa”, tot girant-se d’esquena. D’aquesta manera aconseguí aprofitar més bé el 

terreny i millorà l’assoleïament de la casa.  

 

El jardí s’estructurava al voltant d’aquest volum de tres façanes, dividint-se en dues parts 

clarament diferenciades: una primera, conformada per un jardí pròpiament dit de parterres circulars, 

situat al costat del carrer; i  una segona, al fons del solar, dedicada a hort amb nombrosos arbres 

fruiters. 

 

La vivenda estava constituida per planta semisoterrani, planta baixa, planta primera, planta 

segona i planta coberta, i l’accés principal es produïa, immediatament després de creuar la tanca del 

carrer de Sant Gervasi, pujant un curt tram d’escala que desembocava a un petit porxo d’entrada. 

Just a la dreta i sobresortint respecte el pla de façana, hi havia un altre porxo que enmarcava 

un segon accés per al servei. El sostre d’aquest cos servia de terrassa d’un dels dormitoris de planta 

primera. 

Hi havia dues portes auxiliars més: una d’elles a la façana nord-oest, que servia per a accedir a 

un cobert adossat a la casa; i una altra situada a la cantonada oest, que comunicava amb una de les 

                                                 
9 Hi ha diverses fonts que confirmen aquest extrem, com el comentari que J.B. Serra de Martínez va fer a George Collins el 1959 en el que 
deia que Gaudí dirigia la construcció sota un parasol fent enderrocar tot el que considerava mal executat. (8.8). O com el fet de que Joan 
Oñós, un dels seus col·laboradors, de vegades defugís de Gaudí quan aquest visitava l’obra per por als seus difícils encàrrecs (8.4). 
10 Segons comentari de Juan Bergós Massó al llibre : Gaudí. El hombre y la obra (8.26). 

sales més ornamentades de la casa, el fumador. Totes dues estaven girades 45 graus respecte els plans 

de façana.  

 

Les façanes es caracteritzen per la seva modulació mitjançant peces ceràmiques quadrades de 

15x15 cm, definint així una arquitectura d’angles rectes. A la part inferior aquests elements apareixen 

disposats en filades horitzontals, combinats amb trams de paredat carejat. I a la planta segona estan 

col·locats verticalment sobre petites columnes que sobresurten respecte el pla de façana11. Aquesta 

composició provoca una sensació de desmaterialització a mesura que va pujant, passant d’una base 

d’aparença sòlida i contundent, a un acabament lleuger. 

Aquesta percepció s’accentúa gràcies a les torres situades a les cantonades de les façanes, ja 

que creixen cap enfora progressivament, sostingudes per carteles de filades de maó en creixent 

voladís12. Gaudí juga amb la geometria de les plantes, girant-les a diversos nivells, creant una forta 

sensació de moviment. Una d’aquestes torres, la que delimita la façana nord-oest amb la sud-oest, era 

coronada per una cúpula i posseïa a l’ampit del balcó de planta segona, dues estàtues de terracota. 

Aquestes figures esculpides pel col·laborador i amic de Gaudí, Antoni Riba Garcia13,  representen a dos 

infants14. 

 

                                                 
11 “Mudèjar-moresc. Les composicions d’aquest grup, fetes fora del casc urbà, es caracteritzen per una disposició de faixes horitzontals a les 
primeres plantes i, a l’última, per una eurítmia de lesenes que es clouen superiorment amb arcs en mitra, i per l’ús de carteles obtingudes amb 
el voladís successiu de les filades de maó. Trobo superior el sentit mecànic dels àrabs: els acartelats successius dels àrabs són més propers 
a la funicular que els arcs medievals cristians” (8.10). 
12 Un paleta, quan la torre ja s’enfilava amunt, avisà Gaudí que cauria; l’arquitecte li digué que estigués tranquil, però l’home, esporuguit, a 
l’hora de plegar es quedà esperant el moment de la catàstrofe que creia imminent. Quan ho sabé Gaudí, el cridà i li digué: “Tu només veus els 
maons abocats enfora, sense recordar-te dels obrats endins!” (8.10). 
13 veure capítol 4. 
14 Juan Bassegoda Nonell insisteix en denominar-les putti, terme italià que significa àngels. 
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Aspecte que oferia la casa Vicens des de l’hort posterior15. 

 

Destaca la policromia de les façanes amb l’ús predominant de rajoles verdes i blanques, que 

revesteixen frontalment maons de terra cuita. S’alternen a planta baixa i planta primera amb panys de 

paret de pedra natural de cares treballades i tonalitats ocres. No podem oblidar les rajoles ceràmiques 

                                                 
15 Perspectiva obra de Francesc Berenguer i Mestres (1866-1914), i acuarelada pel pintor Aleix Clapés Puig (1850-1920). Encarregada per 
Gaudí al seu ajudant, va romandre a la seva oficina de la Sagrada Familia, a l’arxiu Gaudí, i va ser destruida amb l’incendi revolucionari de 
1936. El quadre media 1,40 metre d’alt per 0,90 d’ample. Va ser publicat per primer cop per Ràfols a la pàgina 27 de la seva biografia de 
Gaudí, el 1929. Va figurar a una exposició d’homenatge a Gaudí al Grand Palais de París d’abril a juny de 1910. 

on s’hi representa el clavell de moro, que trobem repetidament a totes les façanes i que ens mostren, 

de forma clara, el grau d’ornamentació que assoleix l’exterior de la casa.  

Donada la rellevància de les rajoles vidriades, detallem a continuació els diferents models que hi 

havia:  

 

 

Tipus: Rajola plana. 

Dimensions: 15 x 15 cm. 

Color: Llis blanc, verd o groc. 

Ubicació: Les verdes les trobem combinades amb blanques a tota la 

façana, mentre que les grogues són presents als ràfecs de la coberta 

alternades amb blanques. Algunes de les rajoles de la coberta són de 

dimensions superiors: 20 x 20 cm. 

 

 

Tipus: Rajola plana. 

Dimensions: 15 x 15 cm. 

Color: Fons blanc, amb tres flors carabassenques i fulles verdes, 

representant el clavell de moro ((Tagetes erecta). 

Ubicació: Enmarcant les obertures, definint les filades horitzontals que 

modulen la façana, revestint els pilarets de planta segona i combinades 

amb blanques i verdes a la resta de façana. 

 

 

Tipus: Rajola amb relleu. 

Dimensions: 15 x 15 cm. 

Color: Els propis d’una flor de girasol (Hedianthus annus). 

Ubicació: A les jardineres de la terrassa de planta primera a la façana 

sud-oest i a una font situada al jardí. 

Gaudí emprarà aquestes rajoles també en el revestiment exterior de la 

casa del marquès de Comillas “El Capricho”. 
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Tipus: Rajola amb relleu. 

Dimensions: 15 x 15 cm. 

Color: Verd com la fulla de girasol (Hedianthus annus). 

Ubicació: A les jardineres de la terrassa de planta primera a la façana 

Sud-oest i a una font situada al jardí. 

Gaudí emprarà aquestes rajoles també en el revestiment exterior de la 

casa del marquès de Comillas “El Capricho”. 

 

 

Tipus: Rajola de carener amb forma de barret. 

Dimensions: 15 cm d’ample i  16’5 cm d’alt. 

Color: Verd o beige. 

Ubicació: Al llarg de tot el perímetre de la coberta culminant els ampits i 

als acabaments de les torres.  

 

 

Tipus: Rajola plana amb forma de goteró a un dels costats. 

Dimensions: 15 x 15 cm aprox. 

Color: Verd o beige. 

Ubicació: Com a escopidor als voladius de coberta alternant els dos 

colors. 

 

L’ús repetit d’aquestes peces ceràmiques de colors no és l’únic signe de caire àrab que trobem 

a les façanes. En aquest sentit també s’utilitza un recurs decoratiu força original, com és la col·locació 

d’uns goterons amb forma de piràmide de linees arrodonides, sota els voladius de maó i com a acabat 

inferior dels plans horitzontals. Aquests elements, de dimensions 4x4x4 cm, s’agrupen segons l’espai a 

revestir. Es de suposar que formaven un tot amb els maons, ja que al realitzar-se manualment no 

representava una dificultat d’execució major, més enllà de la fabricació del propi motlle. 

 

 

Axonometria on apareix el model de maó abans descrit16. 

 

                                                 
16 Dibuix extret de 8.24. 
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Hi ha dos elements més que completen la composició 

de les façanes. A la zona compresa entre planta segona i el 

voladiu de coberta, intercalant-se de forma ordenada amb les 

rajoles ceràmiques, trobem  uns petits forats circulars. Aquests 

forats és probable que servissin per a ventilar la cambra d’aire 

de les façanes. I sota els ràfecs hi apareixen unes peces 

ceràmiques quadrades amb relleu, que repetides, configuren 

l’enteixinat entre les parets de tancament. 

 

La fusteria exterior és, sense dubte, un component igualment destacable 

per la seva originalitat. Les portes per on es produeix l’accès principal des del 

porxo d’entrada, estan modulades per una quadrícula amb motllures circulars 

interiors. Per altra banda, la porta secundària que permet l’entrada directa al 

fumador, està formada mitjançant la combinació de peces rectangulars de 

fusta i vidres de colors. Les fulles dels accessos per al servei no sembla que 

haguessin d’estar especialment treballades. La porta de la façana posterior 

presentava un seguit de llistons inclinats. 

 

Totes les finestres i balconeres de planta baixa i 

planta primera estaven protegides per porticons de fusta. 

La majoria estaven realitzats amb llistons disposats 

formant un joc geomètric de formes rectangulars, i en 

alguns casos, omplint part dels buits hi trobem grups de 

petites figures esfèriques tornejades. La resta de finestrons eren d’estretes 

lamel·les de fusta horitzontals orientables17. 

 

D’aquests elements de tancament, el més enginyòs és el de les persianes de la  tribuna de la 

façana sud-oest, que permetien una fàcil i ràpida connexió entre l’espai interior i l’exterior, a l’obrir-se 

girant respecte un eix horitzontal18.  

Aquest element, juntament amb d’altres aspectes de la vivenda abans comentats, potenciaven 

la relació entre la casa i el jardí que l’envoltava. En aquesta mateixa linia, Gaudí col·loca una font de 

base circular a la part central de la tribuna, composta per una antiga pileta renaixentista de marbre 

                                                 
17 veure detall al corresponent plànol de fusteria. 
18 Com comenta Tokutoshi Torii   “G. R. Collins va anomenar “persianes japoneses”  les portes que tancaven 3 costats de la tribuna sense 
vidrieres, coberta per una terrassa, de la Casa Vicens. Aquestes portes de fusta es podien aixecar horitzontalment i és probable que fossin 
semblants a les de la casa japonesa de l’Exposició Universal de 1888. També es possible que fossin presents en el Pavelló imperial japonès 
del 1881. Al nostre país, aquesta mena de porta finestra anomenada “shitomi” o “shitomido”, té una llarga tradició, que es remunta a l’epoca 
de Heian (S. VIII-XII). El “shitomi” quan s’aixeca, permet que desaparegui totalment el límit entre l’espai interior i l’exterior (...) Aquest aspecte 
de la Casa Vicens fa un efecte molt japonès des del punt de vista espaial (...).” (8.15) 

amb una teranyina de forma elíptica feta de filferros al damunt. L’aigua, al caure sobre aquest petit 

enreixat, formava petites làmines líquides que al ser creuades pel sol, es descomponien en els set colors 

de l’arc de Sant Martí. 

 

Tot i que pugui semblar una casa fàcilment accessible per a persones alienes, donades les 

característiques dels seus tancaments practicables, això no era així. Totes les portes i porticons de fusta 

estaven reforçats almenys perimetralment per una estructura metàl·lica, hàbilment camuflada.  
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Per a la formació de les baranes dels balcons, de les escales exteriors i 

de les terrasses, es realitzen alguns treballs de forja. Especialment elaborats 

eren els muntants, realitzats de manera hàbil, pel forjador Joan Oñós19. 

 

Sobre les persianes de les tres cares de la tribuna, hi havia estucades 

unes llegendes, totes elles d’influència Wagneriana, escrites amb la particular 

epigrafia d’Antoni Gaudí. Es refereixen a les diferents orientacions solars de la 

casa i s’hi pot llegir: a la part nord-oest “Oh l’Ohnbra d’Istiu”, ja que aquella 

part de la casa és agradable a l’estiu perquè ofereix ombra; a la zona sud-est 

“Sol solet vinam a veure”, degut a que  aquesta façana rep el sol del matí; i, 

finalment, a la façana sud-oest on sobresurt la xemeneia del menjador, “De 

la llart lo foch Visca Visca lo foch del Amor” que és una declaració d’amor a 

la casa, la llar i la família.  

 

 

L’edifici es fonamenta sobre sabates continues de blocs de pedra natural, situades en tot el seu 

perímetre i sota la paret de càrrega que divideix l’estructura en dues crugies. A nivell de planta baixa i 

planta primera, els murs de tancament exteriors estan formats per dues fulles de maó massís manual 

que delimiten un mur interior de paredat. Aquest mur de blocs de pedra queda vist en alguns panys de 

façana, quan la fulla exterior de maó desapareix, creant uns forats de formes poligonals que deixen al 

descobert el paredat carejat.  

A la planta segona, els rebles situats entre els murs de fàbrica es retiren, aconseguint alleugerir 

d’aquesta manera la paret i així, compensar el creixent voladiu dels maons.  

Els sostres de planta baixa, primera i segona eren coberts per forjats unidireccionals de biguetes 

de fusta amb solera de peces ceràmiques; exceptuant els sostres de dues estances quadrades 

solventats amb cúpules de rajola de maó de pla, i el de la tribuna, que s’aguantava gràcies a una 

estructura metàl·lica atirantada recolzada sobre dos pilarets també metàl·lics.  

A la planta soterrani les diferents habitacions es cobreixen amb voltes catalanes recolzades 

sobre les parets de fàbrica de maó, a excepció de la gran cambra central, resolta amb biguetes de 

fusta i entrebigat de rajoles ceràmiques. 

La comunicació entre plantes es realitzava gràcies a una escala de volta de maó de pla20 

compensada, de dos o tres trams, que tenia sortida a la coberta a través d’un badalot. Des d’aquest 

punt, a través d’un pas de ronda, es podien vorejar els quatre plans inclinats coberts per teules àrabs 

                                                 
19 Veure capítol 4. 
20 Nom que es dóna a les voltes fetes amb un o dos o més fulls de rajoles o maons posats de pla, el primer dels quals, generalment de rajola 
prima, es col·loca amb morter de guix o de ciment ràpid, i els altres , o doblat, amb morter de ciment Pórtland. 

que abocaven les aigües cap endins. Els pendents estaven formats per les bigues inclinades de fusta 

del sostre de la planta segona.  

També al terrat de la casa, hi havia edificada una petita cúpula que coronava la torre situada a 

la cantonada oest de la façana i tres estructures iguals de fàbrica de maó que servien com a barret de 

les xemeneies de la casa. Aquests cosos estaven revestits, com la façana, per rajoles ceràmiques 

verdes i blanques.  

 

 

 

La distribució interior, definida per envans ceràmics, es caracteritzava a la planta baixa per 

l’articulació al voltant del saló. Des d’aquesta sala noble es podia accedir a la resta d’estances a 

través de dos nuclis de comunicació situats a les cantonades. Aquestes habitacions eren: el vestíbul, el 

fumador, el nucli d’escala, un petit lavabo, un office i una zona de rentat i planxat, o bugaderia,.  El 

servei podia accedir a aquesta última dependència directament des del jardí, sense haver de creuar 

les cambres senyorials. 

 A planta primera hi havia dos dormitoris, una petita sala d’estar, un estudi o biblioteca, un bany, 

un vestidor, un servei higiènic i la terrassa situada sobre la tribuna que comunicava amb el dormitori 

principal. Mentre que la planta segona sembla ser que s’utilitzava com a golfes. 

A la planta semisoterrani hi habitaven els criats, que compartien l’espai amb la cuina i els seus 

portaplats, el rebost, la carbonera i diversos trasters, a part dels necessaris serveis higiènics i els propis 

dormitoris. 

 


