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1- PRÒLEG
Quan em vaig decidir en fer un projecte dins de la línea d’expressió gràfica, vaig tenir molt clar
on buscar el tema del treball, o el que és el mateix, l’edifici que estudiaria. Quan dic això em
refereixo a que el primer que vaig decidir sobre el projecte va ser la zona on faria la recerca de
l’edifici. Jo sóc de Barcelona de tota la vida, veí del barri de Vallcarca. Vivint relativament a prop
de la zona d’Avinguda del Tibidabo i amb la presencia constant, a l’horitzó, desde la meva
infantesa de la serra de Collserola, l’elecció va ser fàcil. Aquesta zona ofereix una grandíssima
quantitat de construccions, la majoria antigues torres de estiueig, Modernistes de molt interés.
D’entre les diferents possibilitats que vaig estar temptejant, finalment em vaig decidir per
l’Observatori Fabra. L’elecció va ser principalment per dos qüestions; l’interés personal que em
despertava l’observatori, per mi un referent de la serra de Collserola i el Tibidabo però que mai
havia vist de prop, i en segon lloc, les facilitats i gran predisposició per part dels propietaris de
l’edifici. Aquest segon punt és de destacar ja que realment he trobat en molts llocs certa
reticència i poca col·laboració quan els hi proposava la realització del projecte. En canvi
l’Observatori Fabra es va obrir de bat a bat de mans del seu director al JOSEP M. CODINA I
VIDAL a qui he d’agrair el seu interès i col·laboració.
Per si no hi havia suficients motius per a la realització del projecte s’ha d’afegir el de la
celebració durant l’any 2004 del centenari de d’inauguració de l’observatori, aconteixament que
ha motivat encara més l’interés de totes les parts implicades en l’elaboració del projecte.
Per acabar ressaltar dins de les diferents parts del projecte l’aixecament gràfic, el qual ha estat
fruit de quantiosos esforços, per tal de treure’n un treball, altament fidedigne amb la realitat.
Aquest s’ha complementat amb d’utilització de programes en 3D per donar un resultat final als
dibuixos fotorealístic.
Espero que aquest projecte final de carrera sobre l’Observatori Fabra sigui una eina útil als qui
vulguin conèixer l’edifici i el seu arquitecte, Josep Domènech Estapà.

JOAN SERRA RIBA
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2- L’ARQUITECTE:Josep Domènech Estapà
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2.1- BIOGRAFIA
Josep Domènech Estapà naixia a Tarragona el 7 d’octubre de 1858. La seva vida professional
va transcórrer però en la seva major part a Barcelona, on es traslladà de ben jove.
Cursà els estudis d’arquitectura a Barcelona, on va obtenir el títol l’any 1881 amb la qualificació
d’excel.lent i es nomenat pel claustre de professors com l’alumne més distingit del curs. El
mateix any es gradua com a doctor en ciències exactes amb el títol de llicenciat amb premi
extraordinari. El mateix any també obté el títol d’agrimensor.
El 12 de desembre de 1881 ingressa com a acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts que el rep amb solemnitat el 1882, acte en el qual llegeix el discurs “La geometría
proyectiva en el arte arquitectónico”.
El 1883 es nomenat secretari de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya i el mateix any
comença a exercir com a arquitecte municipal de Sant Andreu de Palomar, càrrec que
mantindrà fins a l’agregació del municipi a Barcelona.
En la primera etapa de l’Exposició Universal de 1888 va ser Arquitecte en Cap de la Secció 2a.
fins a la participació directa de l’Ajuntament a l’esdeveniment.
Va tenir una llarga activitat a la Universitat. Ja des del 1880 i fins al 1882 va exercir com a
professor auxiliar interí a la Facultat de Ciències. El 1888 va ser nomenat catedràtic de
Geodèsia a la Universitat de Barcelona, el 1895 de Geometria Descriptiva i des de 1900 de
Geometria de la Posició.
L’any 1912 és designat president de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts. Va rebre el títol de
“Caballero de la Orden de Alfonso XII y Comendador de Isabel la Católica”.
Va ser nomenat Arquitecte de Construccions Civils dependents del Ministeri de Instrucció
Pública i Belles Arts.
El 1902 va ser el guanyador del concurs per al Projecte de l’Hospital General per a Barcelona
(Hospital de Sant Pau), que després d’una aferrissada polèmica va ser finalment projectat i
construït per Domènech i Montaner.
Va morir a Sant Feliu de Cabrera el 5 de setembre de 1917 (ROMEU, p. 151-169).

Dr. D. Josep Domènech Estapà

ALUMNE: JOAN SERRA RIBA
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2.2- ARQUITECTURA I PENSAMENT
Extret del llibre Domènech Estapà i Domènech Mansana Ed. COAC

L’ARQUITECTURA
L’obra de Josep Domènech Estapà representarà un intent més de trencar amb el classicisme i
l’historicisme acadèmics, i fins i tot amb l’arquitectura que s’ha volgut denominar de la
“Renaixença”. Aquesta recerca d’un estil propi es desenvolupa en el mateix marc cronològic que
el modernisme, però a l’igual que altres arquitectes de la seva generació (Sagnier, etc.) no s’hi
identificarà mai amb aquest moviment, no es reconeixerà com a modernista.
La seva trajectòria no es pot dividir cronològicament en etapes estilístiques definides. L’època
que viu Estapà és la de la convivència d’incomptables estils i formes, i les circumstàncies de
cada encàrrec tindran en el seu cas un pes molt rellevant.
La seva obra derivada dels encàrrecs oficials sembla congelada en el temps. En aquest
immobilisme poden haver influït tant la preferència de les administracions per un tipus
determinat d’arquitectura monumentalista, com una certa manca de voluntat real de canvi lligada
a la fermesa de les seves conviccions conservadores. Una de les raons fonamentals però, és la
llarguíssima durada d’aquests encàrrecs, 23 anys per a la presó Model (1881-1904), 21 anys per
al Palau de Justícia (1887-1908) i també dues dècades per a l’Hospital Clínic començat a inicis
dels 80 i acabat el 1904.
Per contra, en bona part de la seva obra per a acadèmies, empreses o promotors privats, sí es
pot apreciar una certa evolució en el temps.
Des d’uns inicis on la influència de l’arquitectura de la Renaixença és encara discernible (Reial
Acadèmia), passarà a edificis d’estil més personal (Catalana de Gas, Palau Simón, Observatori
Fabra) i progressivament anirà incorporant elements constructius i decoratius d’inspiració centreeuropea, com a la casa que construeix per a ell mateix al carrer València, on es mostra
particularment expressionista i manipula brillantment les possiblilitats de la pedra i el maó vist.
Sigui com sigui, i a banda dels qualificatius que mereixi la seva obra, el cert és que es pot parlar
d’un cert estil Domènech Estapà (que algú va batejar com estil “Lisicrates”). Es caracteritza per
una indissimulada recerca de la monumentalitat i un cert eclecticisme conceptual. La simetria i
l’axialitat compositiva són rigoroses i absolutes i destaca molt freqüentment una atenció
desproporcionada a la part superior dels edificis, amb coronaments aclaparadors. El repertori de
formes és molt personal, en franca ruptura amb les propostes més estrictament modernistes.
Moltes d’aquestes formes provenen de l’esquematització i reelaboració d’elements classicistes:
el frontó d’arc rebaixat i sense base, les motllures seccionades utilitzades de maneres molt
diverses, etc. Combina en els seus projectes les estructures allindades amb la presència molt
freqüent dels arcs rebaixats i de l’arc de mig punt, simple o peraltat. El tractament de les
finestres és molt característic, sovint protegides per guardapols amples, i sempre verticalitzades
pel seu disseny o bé mitjançant la seva partició amb columnetes, aconseguint finestres dobles,
triples o transformant-les directament en galeries. A la part superior de les façanes, les
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columnes sobre mènsules exemptes li serveixen per bastir coronaments més potents. La
decoració vegetal sempre està fortament geometritzada i molt delimitada en la composició rígida
dels paraments. Finalment, la utilització de les estructures metàl·liques vistes es repeteix,
especialment a cobertes i rotondes.
Per entendre el lloc que ocupa l’arquitectura de Domènech Estapà en el seu context històric és
important remarcar que, per sobre de les diferències entre els resultats de la seva arquitectura i
els dels arquitectes modernistes (i malgrat la seva aparent oposició total) tenen un important
nexe d’unió ideològic, l’afany comú de trobar una arquitectura moderna primer, i catalana
després; la voluntat de reacció contra els que creuen les falsedats de l’últim neoclàssic, tot
utilitzant els materials amb sinceritat i rebutjant les imitacions enganyoses.

Plànols originals del projecte pel Palau de Justicia de Barcelona.
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EL PENSAMENT
Els trets del pensament de Domènech Estapà estan explicitats fonamentalment en dos
documents: d’una banda, la intervenció que va fer en una de les sessions del Congrés Nacional
d’Arquitectes que va tenir lloc a Madrid el 1881 i de l’altra, en el discurs “Modernismo
Arquitectónico”, llegit a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts l’any 1911.
En el primer discurs Domènech Estapà, que obté el mateix any el títol d’arquitecte tot just amb
23 anys, expressa la necessitat comuna a tots els arquitectes rupturistes de trobar nous camins
d’expressió per a l’arquitectura. Denuncia la poca incidència de les noves concepcions
estructurals en els resultats formals de l’arquitectura i alhora es queixa que els constructors no
en treuen partit i que els únics que fan ús del ferro són els enginyers “los que solo buscan lo útil
en sus construcciones” i que tot i així ho fan inadequadament.
L’arquitectura del moment, diu Domènech, només en fa ús ocultant-lo, com si fos quelcom a
amagar al darrere d’altres fàbriques i creu que aquesta disfressa estructural atempta contra el
principi fonamental de l’arquitectura que demana que l’estructura es manifesti i que la forma no
sigui més que l’expressió de la funció i procediments constructius emprats.
Critica a més que, en ocasions, quan se l’ha utilitzat s’ha fet sense fortuna, atès que se l’ha
sotmès a les formes i seccions d’altres materials tradicionals, la fusta i la pedra; i afegeix que no
s’han aprofitat les propietats resistents del material nou, el que comporta malbaratament
econòmic i descontextualització arquitectònica; i es torna a lamentar que hagi estat únicament
l’arquitectura industrial la que hagi arribat a la utilització racional del nou material.
Finalment pronostica que només quan l’arquitectura, mare de totes les arts, recorri a aquest
metall, l’estudiï i el faci servir d’acord amb les seves propietats, podrà existir una veritable
arquitectura del ferro. Conclou que serà llavors quan es podrà prescindir de les formes i
elements de l’Antiguitat i sorgirà la Nova Arquitectura, l’arquitectura moderna verdadera.
En aquesta intervenció el jove Domènech Estapà fa palesa la seva inclinació cap al cientifisme,
la racionalitat, el funcionalisme i el desig d’un canvi radical a l’arquitectura. Malgrat que la
utilització d’estructures de ferro vist serà una constant en les seves construccions (Palau de
Justícia, Catalana de Gas) dificilment podríem qualificar la seva obra de rupturista, més encara
si la comparem amb els edificis més progressistes del modernisme coetani (SESIONES DEL
CONGRESO..., p.225-230).
L’altre manifest, important a l’hora de trobar les arrels del pensament arquitectònic de
Domènech Estapà és el discurs que, sota el títol “Modernismo Arquitectònico” va llegir, trenta
anys després, a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. En aquests moments
Estapà és ja un arquitecte reconegut que ha finalitzat importants encàrrecs oficials (Hospital
Clínic, Presó Model) i gran quantitat d’edificis d’estils diversos per a clients privats.
El discurs està estructurat en cinc apartats, amb una introducció. En aquesta fa un panegíric de
les virtuts de l’arquitectura que, diu, és fruit de la raó pura, d’aquella que surt de la fermesa de
creences religioses i deles conviccions socials que només es produeixen en moments estel.lars i
que té com a resultat obres d’art excel.lents.
Domènech adverteix que el moment històric i el context cultural, religiós i social en el que viu,
propicien la confusió en tots els aspectes del pensament i de l’activitat humana; especialment
per a aquells que no tenen conviccions cristianes fermes. A judici de l’autor aquesta manca de
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seguretat pot, fins i tot, originar fenòmens psíquics que són causa de pertorbació en
manifestacions artístiques com l’arquitectura que, segons diu Domènech, sembla lluny del
seguiment moral del poble.

Josep Domènech Estapà a la dreta de la imatge.

En el punt següent, l’autor atribueix a l’aparició de materials nous, com el ciment i el ferro, el pas
a un nou estil que dibuixa l’art propi de l’època, del qual ja comencen a aparèixer alguns
exemples. Paral.lelament s’originen, diu, manifestacions arquitectòniques que no tenen
d’arquitectura més que la funció, atès que l’únic que persegueix és la notorietat i l’originalitat a
costa del bon gust. Creu que és un deure denunciar aquest fet i ho fa amb fermesa.
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A l’apartat I del discurs precisa el significat que té per a ell el terme “Modernisme Arquitectònic”, i
el relaciona amb el modernisme religiós condemnat per Pius X. Es basa en allò que tenen en
comú pel que fa a la desobediència a l’autoritat i a la utilització excessiva de la raó en
l’aclariment dels problemes. L’arquitectura modernista, diu l’autor, és i es declara inconformista
pel que fa a les lleis d’arquitectura clàssica, com el catòlic modernista prescindeix del pontífex i
de les veritats establertes. Els modernistes, continua Domènech odien tot el que significa ordre,
proporció i simetria i per assolir els resultats buscats, es recolzen en el ferro, però ho fan
amagant-lo, caient en contradicció i falsedat.
A l’apartat següent, el II, explica el seu escepticisme pel que fa a l’adjectivació de l’arquitectura
modernista com a naturalista. Creu que no és possible l’aplicació de les formes i estructures de
la natura ja que sempre es topa amb les formes constructives tradicionals que s’imposen per la
seva racionalitat, com ara les obertures i els elements estructurals.
Intenta a més demostrar que a la mateixa natura, la recta i la superfície plana i les formes
geomètriques, en suma, són formes primigènies i més aptes per a l’arquitectura.
Creu, en conclusió, que l’home pot inspirar-se en la natura però no copiar-la. L’home ha de fer
servir la intel·ligència per crear formes i espais. Per contra, utilitzar les de la natura sense el filtre
de la creació pròpia, empetiteix les obres i empetiteix l’home.
El sil·logisme està servit: si el Modernisme fa còpia de la natura i això es demostra
intrínsecament dolent, el Modernisme s’invalida per si mateix. A l’apartat III l’orador carrega
contra la pretesa racionalitat estructural del Modernisme i ho demostra, abastament, amb la
mecànica clàssica, amb un discurs farcit d’arguments trets d’aquesta branca de la ciència i amb
una defensa del funcionalisme.
En aquesta crítica als corrents modernistes no manquen, és clar, les raons estètiques.
Aquestes, però, són menys científiques i tenen una forta càrrega d’opinió personal, de
subjectivisme. Resumint-ho molt, l’autor malda per les formes geomètriques simples: la recta, el
pla i l’arc de mig punt i rebutja la línia corba irregular de la paràbola.
Domènech torna a insistir en que l’arquitectura no ha d’ocultar els elements portants dels
edificis, disfressant-los amb revestiments que facin creure que la solució estructural és diferent a
la real, el que considera un pecat greu contra la veritat, falta que considera de les més greus,
sinó la pitjor possible.
Finalment, tot i reconèixer que és encara massa aviat per a la incorporació plena dels materials
nous i procediments constructius a l’arquitectura, demana que els arquitectes contribueixin amb
totes les seves facultats a avançar en aquesta tasca que, en la seva opinió, tindrà com a
conseqüència la trobada d’un estil nou.
Al següent capítol, el IV, el seu discurs va pel camí de la crítica del Modernisme des de les “lleis
eternes” de l’arquitectura, l’eurítmia i la simetria.
Acusa als arquitectes modernistes de crear una arquitectura sense base, sense recolzament
sòlid i de fer-ho amb l’únic propòsit d’obtenir una llibertat d’actuació que només mena a la
irracionalitat constructiva. Les conseqüències d’aquesta actitud, diu en Domènech, són greus i
les qualifica de llibertinatge i d’anarquia artística. Per reafirmar-ho diu que aquesta és l’opinió del
Bisbe Torres i Bages, explicada en una memòria sobre la Llei de l’Art.
Més endavant contesta els arquitectes modernistes, que comparen la seva arquitectura amb les
obres wagnerianes, dient-los que així com és necessari l’estudi i acomodament de l’ànima i de
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l’oïda per arribar a trobar bella la música de Wagner, no es poden apreciar les obres
arquitectòniques de les quals no en coneixem la construcció i només estan capacitats per
entendre-la els iniciats i privilegiats. Afegeix que aquesta excepcionalitat és per als modernistes,
el gran recurs per explicar d’inexplicable, com els capricis formals, les irregularitats i les
extravagàncies.
Torna a incidir en que la conseqüència més greu del Modernisme és l’eliminació de les lleis de la
composició, de la racionalitat constructiva i l’oblit de la història de l’art. Alerta, com de passada,
del perill que als treballadors de la construcció els passi com “a las multitudes sociales” (sic) que
s’entusiasmen amb frases dels líders (com ara la que ni la religió ni el principi d’autoritat han
d’aturar-los en la seva marxa triomfal per conquerir el govern del poble per al poble) sense
pensar que la destrucció de l’existent portarà a la bancarrota i a la dissolució de la societat. El
paleta inexpert pot començar a actuar pel seu compte i el dibuixant que només ha copiat algun
projecte pot sentir-se amb forces per projectar com els modernistes. Fruit de tot plegat, diu, la
ciutat pot omplir-se d’edificis monstruosos. Afirma, en suma, que els modernistes són impotents
per crear un estil arquitectònic nou atès que els seus deixebles, mancats de talent dels seus
mestres, no fan sinó produir obres ridícules.
Per acabar, en el grup V d’argumentacions justifica la seva tria del Modernisme com a “leit
motiv” de la seva dissertació, tot dient que Barcelona és un dels focus de Modernisme més
importants d’Europa i que crida l’atenció de quants visiten la ciutat. Els observadors, diu, se
n’adonen de la gran varietat d’estils i això és senyal evident d’una veritable desorientació, atès
que no és natural que per caprici o per esport s’hagin bastit edificis exòtics, que semblen
transportats d’Hamburg, Portugal, França, etc. i molts pocs tenen el caràcter propi de la terra.
Atribueix el mal a les escoles d’arquitectura que no tenen cura dels estils clàssics, i que no
donen importància a la composició arquitectònica. Afegeix que on hi ha tanta desorientació és
un terreny adobat per al “microbio del Modernismo” (sic). Per aquest motiu Barcelona ha estat
bressol del Modernisme, cosa que plany, perquè s’han malmès intel·ligències que haguessin
pogut donar fruits excel·lents en el cas d’haver estat educats en altres principis i no en els de
l’individualisme exacerbat. Considera que s’ha de dir prou i acabar amb el silenci que és signe
d’indulgència, impotència i indiferència.
Recomana l’orientació definitiva a partir de l’estudi dels estils clàssics, els materials nous i els de
tota la vida, les condicions climatològiques i l’adaptació dels edificis a aquestes condicions.
Aquest és el seu procediment per fer impossible la vida del “microbio que constituye el
Modernismo” que amb la seva tasca destructora conduiria a la decadència total de les arts.
Aquest segon discurs fa palès d’una banda, l’extraordinari conservadorisme polític i religiós de
Domènech que el duu a marcar distàncies respecte a tot el que pugui amargar intencions
revolucionàries de qualsevol mena, fins i tot aquelles que només s’expressin a través de l’art o
l’arquitectura. De l’altra, en les seves argumentacions es trasllueixen la seva àmplia formació
científica, la seves intencions funcionalistes i l’esperança de la creació en el futur d’una
arquitectura nova, més científica i racional.
Malgrat tot, aquestes intencions no el portaran en la seva tasca professional a l’experimentació
(que sí faran els arquitectes modernistes més progressistes) sinó a una pràctica relativament
immobilista.
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Aquest atac al Modernisme no és un fet aïllat, es produeix en un context en el qual la licitud
d’aquest estil es veia fortament contestada per una part significativa de la professió, com
mostren les actes del VI Congrés Internacional d’Arquitectes, que va tenir lloc a Madrid el 1904
(al qual molt probablement assistí Estapà), on aquesta polèmica va ser un dels punts més
importants. També cal tenir en compte, per entendre la virulència de les seves paraules, que en
les seves actuacions professionals havia topat amb alguns arquitectes modernistes, el cas més
evident és el de l’Hospital General de Barcelona, el concurs del qual va guanyar, però que
finalment va ser construït per Domènech i Montaner. Malgrat tot, no sembla aquest últim el blanc
principal de les seves paraules; les referències a la imitació de la natura fan pensar més aviat en
Gaudí i altres arquitectes de filiació expressionista.
La lectura d’aquest discurs tan radical, potser ens faria pensar en una trajectòria professional
extraordinàriament coherent amb aquests principis, però l’anàlisi de l’obra de Domènech Estapà
ens descobreix un treball amb un component alt d’ambigüitat i contradiccions.
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2.3- OBRES

-Església de Santa Eulàlia de Vilapicina
C. Fabra i Puig, 260. Barcelona. ( Barcelonès ) 1896

Aquest és un llistat de les obres realitzades per Domènech Estapà:

-Altar del beat Josep Oriol a l' església parroquial de Nostra Senyora del Pi
Pl. del Pi; Pl. Sant Josep Oriol. Barcelona. ( Barcelonès ) 1898

ARQUITECTURA RELIGIOSA

-Església i convent dels Carmelites descalços.
C. Roger de Llúria, 151; Av. Diagonal, 424; C. Còrsega; Torrent de l'Olla (tram
desaparegut). Barcelona. ( Barcelonès ) 1907 - 1909

-Ombrel·la per a la parròquia de Sant Josep de Gràcia
Pl. de Lesseps, 15; Av. de la República Argentina. Barcelona. (Barcelonès )
-Panteó Vilafranca
Vilafranca del Penedès. ( Alt Penedès )

-Restauració de la parròquia de Sant Francesc de Paola
C. de Sant Pere més Alt, 3. Barcelona. ( Barcelonès ) 1908 - 1909
-Restauració a l'església de Sant Miquel del Port
Pl. de la Barceloneta. Barcelona. ( Barcelonès ) 1908 - 1910

-Panteó Ameller
-Panteó família Ortoll
-Panteó Bartolomé Ortoll
Vilanova i la Geltrú. ( Garraf )
-Asil "Amparo de Santa Lucía"
C. Teodor Roviralta, 55; Adrià Margarit. Barcelona. ( Barcelonès )
-Panteó Puigventós
Cementiri de l'Est. Barcelona. ( Barcelonès )
-Cementiri general per a Barcelona
Barcelona. ( Barcelonès ) 1880 Aquest projecte és un treball acadèmic que l'autor va
realitzar a l'escola d'arquitectura de Barcelona
-Parròquia de Sant Andreu de Palomar Cúpula i altars Major, del Roser i de Sant Isidre .
Pl. Orfila. Barcelona. ( Barcelonès ) 1883 - 1922
-Restauració de l'església de Sant Pere de les Puel.les
Pl. de Sant Pere; C. de Lluís el Pietós,1. Barcelona. ( Barcelonès ) 1884-1910
-Església de las Siervas de Maria
Clos de Sant Francesc, 15. Barcelona. ( Barcelonès ) 1890
-Església de Sant Esteve Sesrovires
Sant Esteve Sesrovires. ( Baix Llobregat ) 1891
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Església i convent dels Carmelite, el campanar va ser enderrocat el 1973.
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EDIFICIS INDUSTRIALS

-Casa Belloso
Rbla. Catalunya, 74; C. València. Barcelona. ( Barcelonès )

-Mercat i escorxador
Camp de la Bota; al final de l'Avinguda Diagonal a prop del riu Besòs i el mar.. Barcelona.
( Barcelonès )
-Catalana de Gas
Portal de l'Àngel, 20 - 22. Barcelona. ( Barcelonès ) 1893 - 1895
-Magatzems i cases per la companyia de " Cerillas y Fósforos " 1902
-Fàbrica del gas
Ptge. del Gas. Barcelona. ( Barcelonès ) 1906

EDIFICIS PER AL SERVEI SANITARI I BENÈFIC
-Hospital Clínic.
C. Provença; C. de Villarroel; C. de Còrsega; Pl. del Doctor Ferrer i Cajigal. Barcelona.
(Barcelonès ) 1880 - 1904

-Edifici per a la Sra. Mercedes Llopart vídua de Sivatte
Pl. de Sant Josep Oriol; C. de la Llebre; C. Cecs de la Boqueria; Placeta del Pi.
Barcelona. ( Barcelonès )

HABITATGES PLURIFAMILIARS
-Casa per a Enric Cucurella
C. Villarroel, 62. Barcelona. ( Barcelonès )
Casa Belloso, actualment han desaparegut els coronaments de la coberta.
-Casa pel Sr. Francisco Simón
Pg. de Gràcia. Barcelona. ( Barcelonès )

CASES PLURIFAMILIARS SENSE IDENTIFICAR

-Adició de dues planta a una casa del Sr. Jaume Corbera
C. Trafalgar, 27. Barcelona. ( Barcelonès )

-Casa

-Casa Domènech
C. València, 241. Barcelona. ( Barcelonès )

-Casa
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Pg. de Sant Joan; Aragó. Barcelona. ( Barcelonès )

C. València. Barcelona. ( Barcelonès )
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RESTAURACIÓ DE MONUMENTS I EDIFICIS
-Reforma Palau de la Virreina
La Rambla. Barcelona. ( Barcelonès )

DISSENY I INTERIORISME
-Xemeneia 1907

EDIFICIS PER A L’ESPECTACLE I LLEURE PÚBLICS
-Casino Teatre de Puigcerd Casino Ceretà
Puigcerdà. ( Cerdanya )

EDIFICIS PÚBLICS
-Torre d'aigues
-Presó Model
C. Entença, 155. Barcelona. ( Barcelonès ) 1886
-Palau de Justícia.
Pg. Lluís Companys; C. Roger de Flor; C. Buenaventura Muñoz; C. Almogávers.
Barcelona. ( Barcelonès ) 1887 - 1908
-Nova presó de dones
C. Fivaller; C. de Jesús; C. Witardo; Camí veinal. Barcelona. ( Barcelonès ) 1908 - 1926

Presó Model deBarcelona. Fotografia del fons Josep Domènech Estapà, del COAC.
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-Xalet Tibidabo
Barcelona. ( Barcelonès )
-Casa pel Sr. José Martí
C. Diputació, 340. Barcelona. ( Barcelonès )
-Casa pel Sr. Reynés
C. LLúria. Barcelona. ( Barcelonès )
-Casa pel Sr. Eduard Mercader
C. Bruc. Barcelona. ( Barcelonès )
-Casa per a Valdemar Werring
Pg. de la Bonanova. Barcelona. ( Barcelonès ) 1901

Palau de Justícia de Barcelona. Fotografia del fons Josep Domènech Estapà, del COAC.

-Casa per a la Vda. de Gustà
La Rambla; C. Conde del Asalto ( Actual C. Nou de la Rambla). Barcelona. ( Barcelonès )
1906 - 1908

HABITATGES UNIFAMILIARS

-Casa i botiga
C. Mora d'Ebre. Jardí al C. Torrent Farigola (Torrent del Remei). Barcelona. ( Barcelonès)
1910

-Casa pel Sr. Cuyàs
Aiguafreda. ( Vallès Oriental )

-Casa Sra. Teresa Feliu
C. De Sants,403-405. Sants (actual Barcelona). ( Barcelonès ) 1925

-Xalet i oratori per la Sra. Ursina Villa Havenmann Villa Ave Maria
C. Pujada de l'estació, 13. Sitges. ( Garraf )

SINGULAR

-Casa pel Sr. Calvell
Ptge. Mercader, 3 (actual, 5). Barcelona. ( Barcelonès )

-Cadires per la sala de juntes de la comunitat de Santa Maria del Mar
Pg. del Born; Pl. de Santa Maria del Mar. Barcelona. ( Barcelonès )

-Torre pel Sr. Simon
Puigcerdà. ( Cerdanya )

-Plànol topogràfic pel Dr. Francisco Carreras
Parc del Tibidabo. Barcelona. ( Barcelonès )

-Casa pel Sr. Salvadó
Pg. de la Bonanova, 71. Barcelona. ( Barcelonès )

-Disseny de cadires

-Casa pel Sr. Lleonart
Sant Gervasi de Cassoles (actual Barcelona). ( Barcelonès )
-Xalet pel sr. Serra
Sarrià (actual Barcelona). ( Barcelonès )
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-Palau Mansana ( Casa Evarist Arnús )
Pg. de Gràcia, 82 ; C. Mallorca, 263 (numeració original) Barcelona. ( Barcelonès )
-Apunts i problemes de mecànica
Apunts i problems de mecànica de l'Escola d'Arquitectura.
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-Pavelló Lleó XIII Exposició Universal
Barcelona. ( Barcelonès )

PLANEJAMENT URBÀ

-Documentació gràfica acadèmica 1876 - 1877
Observacions:
Aquests dibuixos són treballs d'escola realitzats a la Facultat d'Arquitectura

-Solar Monges de Santa Teresa
C. Canuda; C. del Carme; C. Mare de Déu (actual Pl. Vila de Madrid). Barcelona. (
Barcelonès )

EDIFICIS COMERCIALS

-Solars Família Mansana
C. Paral.lel C. Pau Claris. Barcelona. ( Barcelonès ) 1902 - 1906

Tallers El ÁguilaTallers i Magatzems "El Águila" Tallers pels germans Bosch i Labrús
C. Rocafort; C. Sepúlveda. Barcelona. ( Barcelonès ) 1917

-Delimitació dels terrenys del Sr. Baudilio Carreras
Vallvidrera. Barcelona. ( Barcelonès ) 1903 - 1905

EDIFICIS PER A LA EDUCACIÓ I AMB FINALITATS CIENTÍFIQUES I
CULTURALS

-Rectificació de l'antic camí de Sarrià
C. Jesús i Maria; Arrabal de Sant Gervasi. Sarrià (actual Barcelona). ( Barcelonès )
1908

-La Salle BonanovaColegio de Ntra. Sra. de la Bonanova de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas
Pg. de la Bonanova, 6; C. de Sant Joan Bautista de la Salle. Barcelona. ( Barcelonès )
-Reial Acadèmia de Ciències i Arts
Rambla, 115. Barcelona. ( Barcelonès ) 1883
-Escoles
Santa Coloma de Gramenet. ( Barcelonès ) 1885
-Palau de la indústria per a L'Exposició Universal
Parc de la Ciutadella. Barcelona. ( Barcelonès ) 1888
-Escoles
Montmaneu. ( Anoia ) 1901
-Escola Superior d'Industrials de Terrassa
C. Colon; Ctra. Sant Esteve de Castellar. Terrassa. ( Vallès Occidental ) 1912

EDIFICIS PER AL TRANSPORT
-Estació de Magòria
Gran Via de las Cortes (actual C. Gran Via de les Corts Catalanes); C. de Muntadas; pg.
de les Indústries; camí als molls; riera de Magòria. Barcelona. ( Barcelonès ) 1911
- 1912
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2.4- CONTEXT HISTÒRIC
Recull de cites històriques extretes de del llistat de Reseña y catálogo de la arquitectura
modernista d’Orial Bohigas i el fons Josep Domènech Estapà del COAC:

Josep Domènech Estapà (1858-1917)
1859
Pla Cerdà.
1878
Barcelona té 350.000 habitants.
Luís Domènech i Montaner publica
“En busca de una arquitectura nacional”
1881
Domènech Estapà acaba la carrera
d’arquitectura.
Projecta la presó Model.
Primer número de la revista L’Avenç i
dels diaris La Renaixensa i La Vanguardia.
Cascada de la Ciutadella de Barcelona (J. Fontseré).
1882
Important crisi bancària.
Mercat de Sant Antoni de Barcelona
(A. Rovira i J. M. Cornet).
1883
Arquitecte municipal de Sant Andreu del
Palomar, Domènech projectarà
la cúpula de l’església parroquial i l’edifici
de l’Acadèmia de Ciències i Arts,
a la Rambla de Barcelona.
Segon Congrés Catalanista.
1884
S’encarrega a A. Gaudí la direcció del Temple
de la Sagrada Família.
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1885
Mossèn Cinto Verdaguer publica Canigó.
“El Capricho” a Comillas, Santander
(A. Gaudí).
Casa Vicens, al carrer Carolines de
Barcelona (A. Gaudí).
1887
Barcelona té 397.000 habitants.
S’inicien les obres del Palau de Justicia
d’E. Sagnier i Domènech Estapà.
Cripta del Temple de la Sagrada Família
(A. Gaudí). Edifici Wirt Dexter a Xicago
(Adler i Sullivan).
1888
Exposició Internacional de Barcelona:
Arc del Triomf (J. Vilaseca), Cafè-Restaurant
(Ll. Domènech i Montaner), Hivernacle
(J. Amargós), Palau de Belles Arts (A. Font),
Monument a Colom a Barcelona
(G. Buigas i Monravà).
Primera exposició de Arts and Crafts a
Londres.
1889
Palau Güell al carrer Nou de la Rambla
(A. Gaudí).
Exposició Internacional de París: Torre
Eiffel i Galeria de les Màquines
(Ch. L. F. Dutert).
1891
Fundació del “Orfeó Català”.
Fundació del “Centre Excursionista de
Catalunya”.
J. Puig i Cadafalch acaba la carrera
d’arquitectura.
1892
Fundació de la “Unió Catalanista” presidida
per Ll. Domènech i Montaner i que agrupa
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a totes les entitats catalanistes.
Aprovació de les Bases de Manresa.
Santiago Rusiñol es fa construir a Sitges
el “Cau Ferrat”.
Primera Festa Modernista a Sitges.
1893
Edifici de la “Sociedad Catalana de Gas
i Electricidad” de Domènech Estapà.
Bomba al Teatre del Liceu de Barcelona.
Gaspar Homar s’estableix com a moblista.
Absis del Temple de la Sagrada Família
(A. Gaudí).
1894
Afusellament d’anarquistes a Montjuïc.
R. Casas pinta “Garrote Vil”.
Col.legi de Santa Teresa al carrer
Ganduxer de Barcelona (A. Gaudí).
L’arquitecte Otto Wagner, professor de
l’Acadèmia de Viena publica “Madame ARhitektur”.
Borsa de Xicago (Adler i Sullivan).
1985
Guerra colonial a Cuba.
1896
Guerra colonial a Filipines.
Bomba al carrer Canvis Nous de Barcelona
durant la processó de Corpus, el que origina
el procés de Montjuïc.
Casa Martí, “Els Quatre Gats”, (J. Puig i
Cadafalch).
1897
Barcelona té 509.000 habitants.
Procés de Montjuïc. Campanya internacional
de protesta i procés de Montjuïc.
Utrillo, Rusiñol i Casas funden els “Quatre
Gats”.
Primera exposició de Picasso a Barcelona.
Ll. Domènech i Montaner comença a Reus
l’Institut Pere Mata.
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Es funda a Viena la Sezession.
1898
Desastre colonial espanyol. Tractat de París
i pèrdua de Cuba, Puerto Rico i Filipines.
Primer ascensor a Barcelona (Cardellach).
Casa de la Sezession a Viena (J. Olbrich).
1899
L’Ajuntament de Barcelona institueix un
premi anual d’arquitectura i concedeix el de
l’any 1899 a la casa Calvet (A. Gaudí).
Primera part de l’Escola d’Art de Glasgow
(C. R. Mackintosh).
Casa del Poble a Brussel.les (V. Horta).
1900
Barcelona té 537.000 habitants.
Es funda “La Lliga Regionalista”, que té com
a òrgan La Veu de Catalunya.
Ll. Domènech i Montaner director de
l’Escola d’Arquitectura de Barcelona.
Plaça de toros de les Arenes de Barcelona
(A. Font i Carreras)
Façana del Naixement de la Sagrada Família
(A. Gaudí).
Casa Amatller (J. Puig i Cadafalch).
Exposició Universal a París. Apoteosi del Art
Noveau.
Casa Solvay a Brussel.les (V. Horta).
1901
Primera victòria electoral de “La Lliga”.
Casa Macaya (J. Puig i Cadafalch).
Cases per als artistes a Darmstadt
(J.N. Olbrich).
Casa Martin a Oak Park, Illinois
(F. Ll. Wright).
1902
Vaga general a Barcelona.
Fundació de “La Caixa de Pensions per
la Vellesa i d’Estalvi”.
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Bellesguard (A. Gaudí).
Ll. Domènech i Montaner comença les obres
de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona.
1903
Triomf electoral republicà.
Jeroni Martorell publica a Catalunya dos
articles sobre el Secesionisme vienès.
1904
Presò Model de Barcelona de Domènech
Estapà i S. Vinyals, finalització de les obres.
Hospital Clínic i Observatori Fabra de
Domènech Estapà.
Mor Valentí Almirall.
1905
Bombes a Barcelona.
“Casa de les Punxes” (J. Puig i Cadafalch).
Palau Stocler a Brussel.les (J. Hoffmann).
1906
Fundació del “Centre Nacionalista
Republicà”.
Víctor Català publica Solitud.
Primer Congrés Internacional de la
Llengua Catalana.
Reforma de la casa Batlló (A. Gaudí).
1907
E. Prat de la Riba, president de la
Diputació de Barcelona.
L’Ajuntament de Barcelona inicia l’obertura
de la Via Laietana.
Fundació de l’”Institut d’Estudis
Catalans”.
Fàbrica Aymerich i Amat a Terrassa
(Ll. Moncunill).
Kärntner Bar a Viena (A. Loos).
1908
S’inagura el Palau de Justícia de Barcelona
de Domènech Estapà i E. Sagnier.
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Farmàcia Masó de Girona (Rafel Masó).
1909
Setmana Tràgica.
Afusellament a Montjuïc de Ferrer i
Guardia fundador de l’Escola Moderna,
protestes contra la repressió i caiguda del
govern de Maura.
Triomf de l’Esquerra Catalana a les eleccions
provincials i dels lerrouxistes a les municipals
de Barcelona.
Escoles de la Sagrada Família (A. Gaudí).
1910
Església i convent dels Carmelites de Domènech
Estapà.
Barcelona té 587.000 habitants.
Exposició de Gaudí a París.
1911
Domènech Estapà llegeix a l’Acadèmia de
Ciències “Modernismo arquitectònico”.
Guerra del Marroc.
Casa Milà “La Pedrera” (A. Gaudí).
Primera exposició cubista.
1912
Estaciço F.C. Magòria de Domènech Estapà.
Fàbrica de Gas a Frankfurt (P. Behrens).
1913
Decret concedint la Mancomunitat de
Catalunya.
Normes ortogràfiques de L’Institut
d’Estudis Catalans” obra de Pompeu Fabra.
1914
E. Prat de la Riba president de la Mancomunitat.
Tancament de la Borsa de Barcelona.
Parc Güell de Barcelona (A. Gaudí).
Casa Masramon d’Olot (R. Masó).
Primera reforma de “Can Negre” de
Sant Joan d’Espí (J. Jujol).
Edifici Industrial a l’Exposició del Werkbund
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(W. Gropius i A. Meyer).
1915
Borsa oficial a Barcelona.
Cripta de l’església de la Colònia Güell
(A. Gaudí).
1916
Barcelona té 617.000 habitants.
Triomf de “La Lliga” a les eleccions a
diputats a les corts i senadors.
Torre de la Creu “Torre dels ous” a Sant Joan
d’Espí (J. Jujol).
1917
Mor l’arquitecte Domènech Estapà.
Mor E. Prat de la Riba i es nomenat
president de la Mancomunitat l’arquitecte
J. Puig i Cadafalch.
Pompeu Fabra publica el Dicc. Ortogràfic.
Eugeni d’Ors es nomenat Director de la
Instrucció Pública de la “Mancomunitat”.
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