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0. PESENTACIÓ
Per a qui llegeixi la memòria històrica, sàpiga que aquestes pàgines serveixen per
quelcom més que saber de la vida d’un arquitecte com és Puig i Cadafalch; aquestes
pàgines serveixen per endinsar-se en el seu context històric i d’aquesta manera
entendre les situacions que el van dur a actuar d’una manera o una altra , tant en la
seva vida com a arquitecte com en la seva vida política i social.
No he volgut entrar gaire, només en algun petit aspecte, en el que és la vida personal
de l’arquitecte, tot i que penso que sempre va tot lligat, i forma part d’un tot.
En primer lloc he realitzat una biografia amb els trets generals de l’arquitecte, per
introduir-vos suaument en la seva història, anomenant tots els punts clau de la seva
història amb una senzilla descripció. Més endavant he aprofundit en aquelles
qüestions o èpoques que mereixen més atenció perquè són imprescindibles per
entendre la seva obra.
He cregut oportú, que ja que l’obra que he escollit com a objecte d’estudi, el Palau
del Baró de Quadras, requereix una descripció detallada per entendre-la, seria bo
introduir també a la memòria històrica un recull de descripcions de les cases més
emblemàtiques de Puig i Cadafalch, de manera que es puguin comparar aquestes
descripcions amb la de l’obra en qüestió, i acabar d’entendre l’estil o estils emprats
per l’arquitecte a l’hora de realitzar-les i observar quins elements eren més emprats
pel mateix així com esbrinar els seus gustos sobre ornamentació o elements
decoratius. Amb tota convicció, penso que aquesta és la part més enriquidora de la
memòria, doncs es poden corroborar totes les descripcions observant la fotografia
inserida al costat.
Als darrers fulls d’aquesta memòria trobarem una descripció detallada del Palau del
Baró de Quadras de Puig i Cadafalch, acompanyada d’un ric reportatge fotogràfic,
doncs una imatge, en alguns casos, és la millor manera d’entendre el que s’està
explicant. He escollit un seguit de fotografies del Palau del Baró de Quadras, tant
fetes per mi mateix com altres que he trobat a diversos arxius, llibres o reportatges
sobre el modernisme que mostren aspectes diferents, com per exemple les fotografies
de l’ època.
La resta de la memòria històrica també porta com a suport les seves corresponents
fotografies adequades i seleccionades per al tema que es tracta en cada moment.
Finalment he introduït una cronologia, perquè es pugui veure el paral·lelisme entre
les

diferents

etapes

de

la

vida

de

l’arquitecte

i

les

obres

realitzades.
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1.1. TRETS GENERALS DE LA VIDA I OBRA DE JOSEP PUIG I CADAFALCH
Josep Puig i Cadafalch va néixer el 17 d’Octubre de 1867 al carrer Carreró, 39, de
Mataró, en mig d’una família acomodada i que posseïa una indústria tèxtil.
Quan era un nen mostrava un gran interès de tall romàntic pel passat, i una aptitud
singular pel dibuix, cosa que el va portar a matricular-se a estudiar Belles Arts. No
content amb haver-se matriculat a l’Escola d’Arquitectura i haver donat el seu
interès per les ciències, alhora es va proposar cursar la carrera de Ciències FísicoMatemàtiques, el doctorat de la qual va obtenir a Madrid.

Joieria Macià, 1893-1894

Tan bon punt va obtenir els ambiciosos títols, va començar a treballar en qualitat
d’arquitecte municipal de Mataró. Treballar d’arquitecte municipal li va resultar molt
profitós, doncs va fer una mica de tot i va aprendre a entendre la casa com una part
d’un tot ciutadà i urbanístic.
Va ingressar a les files de la Unió Catalanista i, en qualitat de delegat mataroní
d’aquest partit, va participar en la famosa cita històrica de les Bases de Manresa.
La primera obra barcelonesa de Puig i Cadafalch va ser la joieria Macià, al 1893; una
botiga que estava situada al carrer Ferran. El seu primer gran projecte arquitectònic
el va executar al 1897, a Mataró, encarregat per Joaquim Coll i Regàs. Era el

Quiosc Anís del Mono 1896

començament d’una fulgurant carrera, promoguda per una activitat vertiginosa.
L’exercici de la seva professió el va dur a realitzar al voltant de cent projectes. Podem
precisar que Cadafalch tenia un afany d’incorporar coses noves, de trencar esquemes

A partir dels vint anys, va dedicar també els seus afanys a Montserrat, intervenció

i aportar el Noucentisme; o bé projectar tant una residència familiar com un edifici

que va preferir interpretar més que res com una prestació de servei material a tan

de vivendes, un quiosc de begudes (Anís del Mono), el tro per la reina (Jocs Florals),

sensible i significatiu centre espiritual de Catalunya, exercida precisament per qui

panteons, el conjunt exempt més voluminós de l’Eixample, una botiga, un hotel

més en aquell moment ostentava la seva màxima representació política.

(Términus) o una farmàcia (Sastre i Marquès) i unes naus industrials (Caves
Codorniu). En tot això apareix sempre, encara que el format sigui reduït, el segell
espectacular d’una personalitat irrepetible.

1.1.1- Puig i Cadafalch urbanista
Cadafalch no va passar per alt l’urbanisme. Fou l’impulsor del concurs sobre aquell

En la seva feina com a arquitecte va adquirir des d’un principi la dimensió de

Pla d’Enllaços que tenia per objectiu primordial trencar amb la intolerable monotonia

director d’orquestra, al caracteritzar-se per incorporar sempre a les seves

ortogonal que el Cerdà, imposat per Madrid, havia deixat caure una llosa, com

realitzacions el treball d’acreditats artistes i artesans que feien possible la magnífica

sepulcral, sobre del solar de l’Eixample. La seva fòbia contra aquest enginyer de

aparició de les arts aplicades, en el seu afany demostrat pel Modernisme d’imposar el

camins, canals i ponts era insostenible, fins al punt d’arribar a confessar que a

gust per l’ horror vacui. Així doncs, va ser el director d’escultors com Arnau, forjadors

l’hora que salvava a l’home, proclamava que era inexcusable destruir la seva obra,

com Ballarín, vidrieres policroms com Rigalt, picapedrers ornamentistes com Juyol,

cosa que va fer al peu de la lletra, cremant els seus llibres. En una paraula, fou

etcètera.

l’ideòleg que va propicià la irrupció al 1901 del pla rupturista de Jaussely, tot i que
5
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pràcticament quedarà després en res. Uns anys més tard va intervenir decisivament

conjunt, la dedicada a l’ escultura romànica, en la que aportava la tesi

a la part creativa de la Reforma, que enllumenà la Via Laietana, al fer-se amb la

avantguardista d’aquell art clàssic dels grecs i romans que havia estat salvat de la

responsabilitat d’organitzar el tram comprès entre la plaça de l’Àngel i Sant Pere. El

desaparició ineluctable, a mans de les invasions bàrbares, precisament al ser

va contribuir amb la seva visió, a valorar en tota la seva grandesa les troballes

recuperada la seva pràctica i la seva tradició als territoris patris del Rosselló.

arqueològiques que van permetre esbrinar més sobre el passat gòtic de Barcelona i el
Barcelonès. Entre 1915 i 1924 va modelar el futur destí d’un espai tan

Dins d’aquella mateixa passió, es va entregar sense reserves a la colossal exhumació

transcendental com la Plaça Catalunya però que no va fraguar degut a la carència

del tresor trobat a Empúries, que el va influir en donar un gir copèrnic als seus afers

d’un alter ego al front dels destins del municipi. La falta de pressa de decisions va

com arquitecte. El seu instint com a arqueòleg li va portar a contribuir a la

portar a la eternització de tan substancial obra urbanística, fins a l’extrem

recuperació d’altres peces patrimonials fonamentals com les religioses de Ripoll,

d’aparèixer en escena del dictador Primo de Rivera, el que va suposar la fi i el canvi

Cuixà i Terrassa, així com també a dictaminar per primera vegada que les columnes

de protagonista. L’arquitecte Francesc de Paula Nebot, autor de la definitiva Plaça

trobades al carrer Paradís (centre excursionista de Catalunya) no pertanyien al

Catalunya, va respectar el concepte bàsic que havia ideat Puig i Cadafalch en un

temple d’Hèrcules, tal com volia la llegenda amb persistència, sinó al terrenal

context tan difícil com aquell: mantenir el repòs en el centre i la circulació en el

emperador August. I sobre aquestes matèries científiques i artístiques li agradava

perímetre.

pronunciar conferències aquí o a l’estranger, doncs tenia un bon record del seu pas
fugaç per la tarima de professor universitari.

Una cosa semblant va passar en la transformació de la pendent més suau i urbana
de Montjuïc, històricament en mans militars i incorporada a la fi a la vida ciutadana

Cadafalch es mantenia el més atent possible en quant el que succeïa a l’exterior i

gràcies a la gran aventura de l’Exposició Internacional del 1929. Però resultava que

sobretot al crisol europeu, cosa que li va permetre estar estretament connectat amb

des de 1912 ja s’havia amenaçat a perfilar aquesta incorporació, de la mà de Pich i

l’afloració multipolar modernista i filar prim en l’específica Sezession.

Pon i de Cambó, en l’ambiciós projecte relacionat amb l’exhibició de les Indústries
Elèctriques. D’aquí que Puig i Cadafalch ja tracés en aquell context pioner l’eix
potent de Maria Cristina, el que amb el temps va arribar a ser el Palau Nacional com
a remat. Les línies mestres estaven traçades, però un cop més l’enemic, personificat
en la primera irrupció (1923) en un general-dictador, ara en la seva segona aparició
(1928), no només l’apartà d’aquella responsabilitat com a urbanista, sinó que li va
destruir les gegantines columnes pètries que amb caire escenogràfic evocaven les
quatre barres catalanes, aleshores prohibides al igual que l’idioma.
1.1.2- Puig i Cadafalch escriptor
Com a articulista feia els seus textos per la Renaixença i a La Veu de Catalunya,
alguns dels quals van arribar a tenir la transcendència de programàtics; va ser el cas
dels consagrats a Cerdà o al Modernisme, per no citar els de caire polític.
En la seva qualitat d’escriptor va sobrepassar molt d’hora els límits locals, amb la
seva Història de l’Art, però per sobre de tot la dedicada a l’arquitectura romànica, el
va situar al cim dels investigadors a nivell mundial, cosa que l’obligà a intervenir en
congressos i a ser requerit per universitats, algunes de les quals li van concedir la
distinció d’honoris causa. A la seva maduresa va incorporar una visió més de

Aquesta relació sens dubte li aportà la idea de, en la seva qualitat de conseller de
l’Ajuntament de Barcelona, crear una institució tan fonamental com la Junta de
Museus, instrument que es va revelar d’una utilitat decisiva per salvar els tresors
d’Empúries i del romànic pirenaic.
1.1.3- Puig i Cadafalch al servei de la Pàtria
Per la seva capacitat reconeguda de director en la particular orquestra de l’exercici
de l’arquitectura que agrupava col·laboradors, és a dir, d’home posseïdor del talent
que sabia sumar, coordinar i sobretot liderar un grup humà més o menys nombrós,
no va tardar en evidenciar que també disposava d’aquesta mateixa capacitat al
terreny polític.
Així doncs, no va tardar a irrompre amb força al terreny polític.
Cadafalch creia que l’arquitectura sempre estava al servei de la política, al permetre
trobar respostes polítiques mitjançant l’aplicació d’un art que, més que qualsevol
altre, va ser sempre degut al ciutadà i en definitiva a l’home. A aquesta conclusió va
arribar al ser sensible a trobar el significat històric de l’estètica.
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S’ha dit que Puig i Cadafalch més que un polític i un ideòleg va ser un director, un

Així doncs, i amb el propòsit d’aclarir el panorama, val la pena recordar la

organitzador, un administrador, cosa que l’apropava a aquesta realitat tan pròpia de

classificació formulada en el seu dia per Alexandre Cirici sobre les diverses

Catalunya, una nació sense estat, és a dir, l’exigència de pertànyer a una societat

tendències. Després dels medievalistes ruskinians Martorell i Fontserè, Gaudí marca

civil a espera de realitzar missions transcendentals destinades a suplir carències

una tendència potent, que seguiran, per exemple, Rubió, Berenger, Font i Gumà,

històriques. Va ser conseller, diputat, diputat provincial i president de la

Masó o Pericas. Domènech marca una altra, en la que inserien, posant per cas

mancomunitat, càrrec que va començar a desenvolupar arrel de ser escollit en 3

Vilaseca, Gallissà, Romeu o Puig i Cadafalch. I especifica que aquesta va ser

ocasions, després de 1917, a la mort de Prat de la Riba.

representant màxim del neogoticisme.

No va caure en les temptacions i el seu irrenunciable sentit democràtic el va obligar a

La seva obra és, en aquest aspecte, d’una claredat contagiosa; Cadafalch sempre

escollir el camí de l’exili abans de cedir al dictador, ja fos Primo de Rivera o Franco.

s’aplicava perquè quedessin molt clares les seves influències.

Després de la Guerra Civil li va ser retirada com a represàlia la seva condició

A la tardor de la seva vida, va declarar de forma lapidaria “Tots els meus treballs

d’arquitecte, acte que va ser denunciat per la universitat de Harvard, i aleshores Puig

tenen el mateix origen: un desig de renovar l’art gòtic, amb la idea de tornar a reviure

i Cadafalch va recuperar el seu títol que mai li hauria d’haver estat arravatat.

el seu esperit, impregnant-lo de l’art dels nostres dies, amb la llibertat i la
independència d’un nou treball.”

Puig i Cadafalch va morir el 23 de desembre del 1956, sota una manta de silenci que
imposava com a tots els demòcrates una dictadura franquista, de la que encara no

La seva opció historicista és comprensible, doncs Puig i Cadafalch tenia la intenció

es veia el final.

de retrobar-se amb les arrels que van permetre el màxim moment d’esplendor de
Catalunya, a l’hora que oblidava intencionalment els segles de decadència.

Tan desconfiat s’havia tornat que tota la documentació la va amagar sota un fals
envà i només va ser recuperada al clarejar la democràcia que per desgràcia ell no va

Dos estils apareixien sens dubte a l’horitzó d’aquest propòsit: el romànic i el gòtic.

poder veure reinstaurada.

Però no va imitar aquests dos estils, sinó que els reinterpretava amb una
personalitat inimitable, i no només a la llum de l’actualitat, sinó sobretot amb la

1.1.4- Puig i Cadafalch Modernista

incorporació dels artistes i artesans que cridava a col·laborar estretament amb ell.

- Característiques dels principals períodes que marquen l’evolució de l’arquitectura

En aquesta part ornamental s’observa com amplia el vano d’interessos i s’apropa

de Puig i Cadafalch

també al mudèjar, al barroc o al plateresc, en un perfeccionament del seu indubtable

Tan bon punt va començar a projectar els seus primers edificis, va quedar ben clara
la seva militància en l’estil modernista que amb una força irresistible s’imposava a
Barcelona i irradiava des d’aquí cap a Catalunya sencera i encara més enllà.
No hi ha dubte que Puig i Cadafalch es va plantejar quina era l’opció que havia
d’escollir, després que al 1878 Domènech i Montaner publiqués el seu inquietant

eclecticisme. I es que Cadafalch considerava que l’inici de l’arquitectura és la
tradició.
Pel que fa a la tipologia, és en tal context que s’ha d’interpretar la seva constant
al·lusió al palau medieval català, amb el pati central que domina l’entrada a la planta
baixa i del que parteix cap al pis superior l’escala.

article sobre els camins que havia de seguir l’arquitectura nacional.

- La seva matèria constructiva: el maó

El fet que Cadafalch es polititzés i s’interessés per mirar cap al passat tan jove li van

L’elecció del maó com a matèria construïda, en el seu cas no és ociosa ni superficial.

abocar a militar en el modernisme i, dins d’aquest estil, a escollir una tendència molt

La seva visió compromesa del passat, així com el fet d’adonar-se del bon rendiment

compromesa amb la tradició essencial, és a dir, aquella que havia perfilat de forma

que ja li havia proporcionat a Domènech i Montaner aquest material li va portar a

inconfusible la pàtria.
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abocar-se per ell i és més, a deixar-lo vist convertint-se en una senyal d’identitat. No

No es poden nomenar la quantitat d’artesans que feien possible el millor del seu art.

el volia dissimular, doncs la veritat, tot i ser prosaica, pot i ha de ser bella. Aquesta

Constatem així la seva capacitat de director d’orquestra, en saber potenciar cada

era una part de filosofia modernista a propòsit d’aquest i altres matèries. Però, a més

especialitat al servei del resultat unitari.

a més, no hi ha res com el maó, que aporti la calidesa i la sensualitat directa de la
terra, del sòl de la pàtria, amb el propòsit de que la seva mirada a la història li

Frederic Marès, que havia après escultura al taller d’Arnau, deia que molt sovint

aportés la qualitat de les obres com per exemple del mudèjar aragonès.

Puig anava al taller amb un simple croquis o amb una idea, amb el propòsit que
l’escultor l’interpretés i resolgués un problema arquitectònic amb un recurs

Si els escultors modelaven amb argila, els arquitectes també donaven forma a les

ornamental.

seves construccions partint de tal mòdul, que donava diversos colors i textures, a
més d’altres possibilitats formals mitjançant l’ús de plantilles.

Fent referència a la inspiració recreativa que el va bolcar sobre el gòtic, s’ha de dir
que no sempre feia gòtic català, sinó que de vegades recorria a un gòtic clarament

La utilització del maó en la seva obra modernista va incluir a Cirici a qualificar

nòrdic. És segur que el cas més evident i que més crida l’atenció és el de la Casa

aquest període com el rosa. I veurem com el canvi en el color anunciarà un canvi

Terradas o Casa de les Punxes, amb aquelles torres cilíndriques, rematades per

d’estil.

casquets afilats, com si es tractés de punxes.

L’ornamentació en aquesta etapa tindrà una rellevància excepcional, cosa que li va

Aquesta devoció pel gòtic foraster i més en concret pel gòtic nòrdic, revela una

obligar a buscar un magnífic equip de col·laboradors, ja fossin artistes o simplement

admiració vers les cultures del nord, de les que, val la pena recordar, provenia el

artesans.

nostre Modernisme.

Aquesta opció no resultava ociosa, ja que l’època medieval havia florit aquí una legió

Per resumir direm que, en cap dels períodes de la vida de Puig i Cadafalch creà res

de mans que conreaven amb aplicació tots els gèneres de l’artesania, en algunes de

partint de zero, perquè mai va ser aquest el seu objectiu ni mai va posar èmfasi en

les especialitats la seva fama traspassava fronteres. Mentre alguns oficis havien

aconseguir-ho.

perdurat, altres era necessari restituir-los o millorar-los, objectiu que havia impulsat
a Domènech i Montaner a establir un nucli formatiu en el que havia estat el seu Cafè
Restaurant de l’Exposició Universal. Lluís Bru va ser, per posar un sol exemple,
enviat a Itàlia per aprendre la tècnica del mosaic romà. Així doncs, incorporar les
arts aplicades suposava remuntar-se a les arrels, però també valorar els obradors
que hi havia en seu temps, cosa que contribuïa, donada la seva òptica compromesa,
a “fer país”. No és agosarat afirmar que la col·laboració de tots aquells artesans va
influenciar

en part a perfilar l’estil del jove arquitecte. Va ser el 1894 quan va

establir relació amb el gran escultor Eusebi Arnau, per a que apartés la seva
artesania en la realització de la casa Parera a Mataró.
Amb l’afany d’obtenir el millor, no va dubtar més endavant a anar a València per a
que li fessin a mida les rajoles ceràmiques que volia fer servir per als revestiments en
els experimentats forns.

Casa Terrades “Casa de les Punxes”, 1926

8

Palau del Baró de Quadres

De Puig i Cadafalch
de diferents angles, aquesta nova proposta estètica, a les cases Llorach (1902), Bofill

1.1.5- Puig i Cadafalch, pioner del Noucentisme.

(1904), Trinxet (1904) i culminava amb la Casa Company (1911), rematada amb la
Puig i Cadafalch, al contrari que els altres noucentistes, no presentava fòbia al

seva pròpia casa al 1917. En totes elles es detecten formes geomètriques de fons com

Modernisme. Simplement, el canvi s’ha d’interpretar

els grans clàssics.

com una continuació i una

voluntat de servir les necessitats del nou moment.
Fins el 1913, és complicat destacar l’aventura en solitari de Puig i Cadafalch.
Molt abans que Eugeni d’Ors llancés el manifest “A Imanach dels noucentistes” al
1911 i abans també, a partir del 1906 comencen a fer els seus comentaris

1.1.6- Puig i Cadafalch, la mirada cap als Estats Units

antimodernistes i a favor del nou model estilístic des de la seva tribuna periodística
del “Glossari”, va ser Puig i Cadafalch qui ja assajava un nou objectiu arquitectònic,

Després d’aquest període noucentista, que Cirici va qualificar com a blanc, va entrar

encara més lligat a la nostra realitat cultural i nacional.

en el groc, el que posa de manifest una certa opulència i grandiositat i una mirada
atenta cap a l’avantguarda arquitectònica, tot això destinat a dirigir una ciutat que si

En un principi eren assajos, doncs des de 1902 amb la casa Muntades, fins la

un dia somiava en ser la capital del Maresme ara ambicionava a coses més

cristal·lització definitiva de la Casa Company al 1911, s’evidencien temptatives i fins i

importants com el somni de futur que perfilava la Lliga de Cambó.

tot alternances al Modernisme.
Per a entendre el canvi d’un localisme a un cosmopolitisme i una grandiloqüència
Treballar amb dos estils diferents a l’hora no tenia res a veure ni amb l’oportunisme

s’ha de tenir en compte que Puig i Cadafalch ja havia estat reescollit president de la

ni amb les imposicions dels encàrrecs, sinó amb el tempteig i amb l’assaig, doncs els

Mancomunitat, que havia visitat els Estats Units i que a més a més donava

primers dos anys va ser ell sol qui treballava en aquesta línia, sense cap companyia

conferències a Harvard o a Conell. Així doncs, de la mateixa manera que en el seu

teòrica ni pràctica.

dia mirava cap al gòtic nòrdic i després a la Sezession vienesa, ara s’inspirava en
Chicago, i l’interessaven Sullivan o White, i fins i tot es fixarà en la victoriosa

En aquell moment era una mica aventurat que en plena efervescència del

columna de l’acadèmia de West Point, model que multiplicarà per quatre, com les

Modernisme Puig decidís treballar la possibilitat de seguir una línia estilística tan

quatre barres de sang de la seva pàtria, i el plantarà a la gran exposició de Montjuïc.

diferent.
Un cop més no crearà res, en el sentit que no partirà de zero, sinó que reinterpretarà
Davant d’un modernisme foraster del nord, amb tendències anglosaxones i

el foraster i afegirà elements de l’art autòcton.

alemanyes, imitant del Beaux-Arts francès, li temptava la línia marcada per la
Sezession austríaca, tant pel seu fons clàssic, més equilibrat, com per una
personalitat nacional. A Cadafalch li semblava que una arquitectura popular
mediterrània li podia obrir les portes a unes possibilitats dignes de tenir en compte i
ser assajades. Aquesta arquitectura es caracteritzava per formes pures, volums
acurats, grans superfícies llises i molt sovint blanques, amb aparença lluminosa i
alegre. Tot això mancava de monumentalitat, cosa que apropava aquestes obres a
una dimensió més humana.
En l’obra de Puig i Cadafalch, observem que des de la Casa Muntades (1902) inicia
un procés de progressiva eliminació de l’ornamentació escultòrica i fins i tot
pictòrica, sobretot a l’exterior, a la façana. En altres casos, com a la Casa Trinxet
(1904), persistia la presència del Modernisme. I podem observar com assajava, des

1.2. APROFUNDIMENT EN LA VIDA I OBRA DE JOSEP PUIG I CADAFALCH
1.2.1- Primers treballs de Josep Puig i Cadafalch
Ara fa uns quinze anys es van trobar milers de croquis i dibuixos de l’ arquitecte
Josep Puig i Cadafalch amagats a les golfes de la casa que va projectar per a la seva
família al 1918 al carrer Provença.
Es creu que els va amagar abans d’exiliar-se a França com a conseqüència de
l’arribada de la Guerra Civil Espanyola a la primavera de 1936, exili que va durar
fins el 1942.
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Durant la guerra confiscaren la seva casa per a ús públic, però Puig i Cadafalch,

Per tant no és sorprenent que sigui als croquis on Puig i Cadafalch posava totes les

previngut, ja havia desat els valuosos documents (al voltant d’uns 150 rotllos de

seves ganes i inspiracions, allà on hi havia la connexió entre la idea i la imatge,

dibuixos) a les golfes, en un espai relativament impermeable a sota del terrat, darrere

doncs per Puig i Cadafalch els processos posteriors eren més mecànics i de vegades

unes portes ocultes, i allà es conservaren durant més de 50 anys.

els deixava per als seus ajudants, arquitectes del seu estudi: Lluís Planas i Calvet,
Bonaventura Conill, Antoni Falguera, Francesc Godoy i Lluís Bonet i Garí.

L’amagatall dels esmentats documents era un petit secret familiar, cosa que va
permetre salvar un tresor de la documentació arquitectònica de finals del segle XIX i

Puig i Cadafalch era un arqueòleg i restaurador de monuments tant com un

començaments del segle XX.

arquitecte creatiu, cosa que li va permetre entendre les obres com a elements de
naturalesa fragmentària que acaben fonent-se en una totalitat.

Gràcies a que Puig i Cadafalch era un arquitecte al qui també li agradava escriure,
els arxius públics són plens d’informació sobre el seu treball com arquitecte i també

Conscient de què el que feia era quelcom extraordinari, va recollir i etiquetar fins i

sobre el seu pensament.

tot el més insignificant esborrany amb el propòsit que algun dia es pogués fer un
retrat fidel de tot el conjunt de la seva producció, i ho va aconseguir.

Entre els seus documents, hi ha uns especialment preuats, com són els esbossos.
Aquests mostren les primeres i vagues idees de l’arquitecte alhora de projectar

En els documents trobats de Cadafalch es varen trobar molts dibuixos d’edificis en

edificis que ara tenim assumits com a part del paisatge urbà de Barcelona i altres

estadi de projecte, però que mai es van arribar a construir, com per exemple la casa

indrets de Catalunya.

Macià. També va projectar edificis que si es varen construir però que no es va tenir
notícies d’ells fins molt més tard, com per exemple la primera fàbrica Casarramona.

A més, un esbós mostra la cara més humana del procés del disseny, com podem

Malauradament, hi ha altres edificis que no podem veure perquè han desaparegut,

observar en la troballa de documents on apareixen dissenys alternatius per a edificis

com la casa Trinxet o l’hotel Terminus, però que coneixem gràcies als documents

en concret, tot i que finalment comprovem que Puig resolia els seus dubtes, doncs

trobats.

ara tenim gran quantitat d’edificis projectats per ell.
Entre els documents de Cadafalch també es trobaren projectes efímers com els dels
Puig i Cadafalch era molt conscient que l’esbós inicial, posteriorment refinat, que

festivals als carrers de Mataró o la decoració per als Jocs Florals de 1908 i també

sortia de la seva inspiració, havia de poder conjugar-se i adaptar-se amb les més

dibuixos fets per a l’ornamentació de la joieria Macià, l’establiment d’Anís del Mono o

rigoroses lleis de la mecànica i els més moderats requeriments socials.

l’estació de tren de Badalona.

Gràcies a que Puig i Cadafalch guardava tots els croquis que feia podem conèixer

Josep Puig i Cadafalch va començar les classes de dibuix al 1883 a l’Escola

actualment quins eren els processos que feia des de que començava a plasmar la

provincial d’arquitectura, a la Universitat de Barcelona. A més a més estudiava

primera idea en un paper fins que ja tenia en compte les diverses condicions

ciències físiques i matemàtiques. El seu estudi més important data de 1888-1891

geomètriques, mecàniques i funcionals.

quan va completar els requeriments per al seu títol professional. El semestre de

Puig i Cadafalch trobava a l’esbós la fase més creativa i atractiva de tot el procés i en
canvi acabar l’obra li deixava una sensació de buidor: “Amo fer el croquis i em pessa

primavera de 1890 el va passar a la Universitat de Madrid, on va completar el seu
segon any de projectes, mentre assistia a un curs doctoral de matemàtiques.

acabar la obra. En les obres alienes em passa el mateix: prefereixo l’esboç a la obra

En aquella època l’escola d’arquitectura oferia una aproximació eclèctica i

acabada, prefereixo el discurs improvitzat am ses incoerencies i vacilacions a la

racionalista al disseny arquitectònic basat en les teories de l’arquitecte Viollet-le-

pessa oratoria composta abans i apresa de memoria…He necessitat sempre qui

Duc.

poses en net el meu treball i la meva pena ha estat que el croquis em plaia sempre
mes que els plans acabats.”
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Elies Rogent i Amat (1821-1897) va ser professor de Puig i Cadafalch, va contribuir
molt especialment en la visió de Puig i Cadafalch alhora de veure l’arquitectura.
Rogent repetia sovint a les seves classes que importava ser catalanista en
arquitectura i que pels arquitectes de l’època la catedral de Barcelona, Poblet i
Santes Creus havia de ser el que els models grecs eren per a les generacions
passades.
Al 1830 havia començat la renaixença de la cultura catalana i per tant un afany de
ressorgiment literari de la llengua sorgí entre la burgesia.
Rogent estava ocupat en dos projectes prestigiosos i amb connotacions patriòtiques
com són el monestir de Ripoll i la direcció del treball arquitectònic de l’Exposició
Universal de 1888. Aquests dos projectes, tenien un cert caire polític, ja que

els

promovia la Lliga de Catalunya: el treball de Ripoll era vist pels catalans com un

Pont monumental, Projecte Final de Carrera, 1891

amor català a la tradició i un orgull vers les glòries passades i, el de l’Exposició
Universal, era vist com una prova de l’esperit de progrés que revifaria aquestes
glòries i miraria cap a una Catalunya nova.

Quan Puig i Cadafalch arribà a l’escola ja tenia grans interessos arqueològics. En la

Aquesta combinació entre modernisme i historicisme característic de la Renaixença

segona carrera, ja més gran que els seus companys, era distingit com el “número

creà unes tensions en l’arquitectura de Puig i Cadafalch, cosa que es pot observar en

uno de la escuela, el niño mimado de los catedráticos” i els seus companys de classe

el seu projecte final de carrera que realitzà sota la tutela de Rogent. Un monumental

es van quedar impressionats per la intensitat vertiginosa amb la que atacava les

pont flanquejat per dos arcs triomfals, amb estructura “moderna” amb una solució

taules de dibuix, com posseït per l’esperit de treball.

estructural agosarada basada en un arc de suspensió de catenària calculat per
distribuir uniformement el pes. Per contra el pont tenia unes portes d’entrada d’estil
medieval que eren asimètriques.

A Madrid amb el seu accent català i els subministraments de llonganissa que la
mare enviava juntament amb paquets de roba neta, Puig es va convertir en un
ambaixador apassionat de l’arquitectura catalana recent.
Amb orgull regional va introduir elegants escales catalanes de volta al projecte del
grandiós gimnàs de Belles Arts i molts altres elements que mostren la influència que
tenia sobre Puig i Cadafalch l’arquitectura de Domènech i Montaner.
Rogent era un personatge admirat com a pioner, però pels joves que, com Puig i
Cadafalch, estudiaven a l’Escola de Barcelona durant les dècades dels 80 i 90, era
Domènech i Montaner qui millor marcava la direcció de la nova arquitectura.
Podria ser perfectament que el fet que Montaner fos escollit president de la Lliga
Catalana el 1888, hagués mogut a Puig i Cadafalch a prendre un paper més actiu en
la política catalanista, que el va portar al 1889 a ser president de les joventuts de la

Pont monumental, Projecte Final de Carrera, 1891

Lliga.
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Puig i Cadafalch encara no s’havia graduat a l’Escola d’arquitectura quan va

Aquest desig de fer reviure simbòlicament el passat en treballs d’arquitectura

començar a redactar articles per la “La Renaixença” desenvolupant els criteris que ell

moderna, promovia copiar elements de les finestres de cases i masies medievals, de

anomenà “regionalisme artístic”.

porxades i firals i això va ser un tret característic a l’obra de Puig i Cadafalch, i a
través d’ell a la de tota la nova escola catalana.

Puig en realitat buscava la revifalla de l’essència tradicional catalana en ressonància
simbòlica de l’esperit de les possibilitats modernes. Aquestes idees estan molt ben

En un dels seus estudis a la dècada dels 1890, Puig i Cadafalch s’interessà per la

documentades en títols com “Lo Catalanisme y la arqueologia”, “Del esperit regional

preocupació primària de l’estructura com un tret típicament català que s’oposava a

en les indústries artístiques de Catalunya” o “Carácter que diferencia las

la preocupació castellana i semítica per l’ornamentació superficial. Aquest fet serví

arquitecturas catalana y castellana antiguas”.

com a pedra de toc per la “modernor” de la nova escola catalana, i va donar lloc a la
represàlia i a l’exhibició franca de tècniques de construcció tradicionals, com les

En aquest sentit Puig i Cadalfach es va veure recolzat i acompanyat de Domènech i

voltes de maó pla o “voltes catalanes”, com els revoltons, arcs en diafragma de maons

Montaner i molts altres personatges contemporanis, els quals miraven cap al passat

esglaonats, o com les escales catalanes, espectacularment elegants i que tan

medieval amb l’objectiu de regenerar-se en el futur. Molts d’aquests personatges ho

agradaven a Puig i Cadafalch. Durant tota la seva carrera deixà a la vista bigues i

feien mitjançant l’arquitectura anomenant-se “La nova escola Catalana”. Aquests

cairats, exagerà mènsules i travessers i multiplicà arcades de columna per tal

eren: Antoni Maria Gallissà, Bonaventura Bassegoda, Josep Font i Gumà, Francesc

d’emfatitzar els sistemes d’edificació.

Rogent i Pedrosa i Bonaventura Conill. Passa’t el canvi de segle s’hi van afegir Josep

vegades

Pujol i Brull, Joan Rubió i Bellver, Joan Alsina i Arús, Pau Salvat, Antoni Falguera i

atraguessin l’atenció o es modernitzaven, però en casos més sorprenents, com la

Josep Goday.

fàbrica tèxtil Casarramona, l’obra quedava sense adornar, excepció feta dels

Difícilment aquesta nova escola parlava de progrés si aquest no anava acompanyat
per la tradició, la tradició medieval, doncs va ser aquesta època que l’art català havia

aquests

elements

estructurals

De
es

pintaven

o

s’enguixaven

perquè

ondulats revoltons que vorejaven la superfície llisa amb una animació fistonejada
mitjançant els jocs de llum i ombra.

resplendit, quan la nació era independent i poderosa i tots estaven d’acord en que la

Puig i Cadafalch, malgrat totes les afirmacions d’honestedat catalana, estava més

supressió política del poble català havia suposat el final d’aquesta resplendor.

interessat en l’aparença de l’estructura que no pas en la seva realitat, i feia voltes

Puig i Cadafalch advertia sovint de “el vent innovador que tot s’ho emporta”, referintse al sentit històric i d’ubicació.
Amb totes aquestes idees al cap, “La nova escola” es distancià del moviment artístic i
literari dels seus contemporanis i es van fer anomenar “Modernistes”. Puig va
explicar “No és pas cas de ressuscitar ni arts morts, ni èpoques mortes; però mapant
nostra arquitectura, estudiant nostra pàtria, volem nosaltres bastir un art nou i una
Catalunya nova”.
Puig i Cadafalch no es considerava modernista i tampoc no trobava aquesta paraula
adient quan s’aplicava al treball dels seus contemporanis “modernistes” europeus,
com Horta, Olbrich, Van de Velde, Hoffman... Contràriament trobava que el treball
d’aquests com el seu propi estava profundament arrelat.

exterioritzades que no corresponien amb la seva realitat estructural.
Puig i Cadafalch va estar influenciat per les idees gaudinianes, i un exemple és la
sala de vendes que va projectar per als cellers de Codorniu. Però aquest va ser un
estaribot revolucionari amb el qual Puig i Cadafalch, tan arrelat en la tradició, no
podia sentir-se còmode. Des de fora, l’edifici li recordava un hangar d’avions, i des de
l’interior, on trobà necessari introduir un sostre suspès i horitzontal per a apropar-se
més a les dimensions de la sala que en un principi s’havien calculat, sempre tenia la
impressió d’estar en una vaixell invertit.
Puig i Cadafalch era el primer romàntic de l’època i el que millor havia transmès la
florida reticència i la robusta simplicitat de l’autèntic caràcter català, i trobava més
adequat el florit del gòtic dels segles XV i XVI per a una burgesia que havia tornat a
néixer, que entelava exterioritzar les seves riqueses acabades de guanyar i expressar
el moment esplèndid que vivia la Barcelona del tombant de segle.
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A començament de la dècada del 1890 Domènech i Montaner i Gallissà van preparar

van ser les que l’arquitecte, normalment amb la col·laboració d’Arnau, com en la

un taller temporal al parc de la Ciutadella que serviria durant gairebé un any com

Casa Amatller, posava en les pedres decoratives al voltant de les entrades a les cases

un pràctic centre de formació per a artesans i arquitectes interessats a tornar a

privades.

cultivar tradicions artesanals que s’havien perdut. Aquí Puig i Cadafalch va conèixer
forjadors com Valero Tiestos i Manuel Ballarín; vidriers com Antoni Rigalt i escultors
com Antoni Arnau, amb els quals Puig i Cadafalch desenvoluparia una estreta
relació de treball.
Puig i Cadalfach era un arquitecte tan preocupat pel detall que fins i tot, com s’ha
pogut comprovar després de la troballa del seu arxiu de dibuixos, dissenyava les més
petites peces de decoració. En un primer intent de fer-les realitat, les realitzaven en
models de guix, que després acabarien a la seva casa d’estiu d’Argentona.
Per altra banda, es sap que Marcelino Galabert dissenyà moltes de les rajoles que
utilitzava i possiblement també és l’autor de molts dels dibuixos de l’arxiu de Puig i
Cadafalch, i és que aquest últim veia l’arquitectura com un art col·lectiu, i aviat va
formar equip amb artesans fiables i creatius sobre els quals podia tenir major
confiança a mesura que la seva relació es perllongava. Arribava un moment en que
Sant Jordi i el drac

els dibuixos de Puig es tornaven gairebé rúbriques per indicar que allà hi havia un
element floral, deixant per a l’artesà col·laborador els detalls de l’elaboració. Després
Puig i Cadafalch ja retocaria el que calgués per ajustar-lo a la seva idea.

Aquesta imatge li portà problemes a Puig i Cadafalch, que al 1907 va ser denunciat
per “El Progreso”, un diari anti-catalanista i anti-solidaritat radical, de “crims contra

Els artesans que treballaven per a Puig i Cadafalch amb més constància en l’època

la integritat de la nació”. Mentre els catalanistes, que passaven per un moment

de les seves primeres cases barcelonines, i a part d’Arnau, foren Ballarín i Esteban

d’unitat solidària, respongueren amb sarcasme i irrisió, i Puig i Cadafalch va

Andorrà com a ferrers; Casas i Bardès, Joan Sabadell, Gaspar Homar i José Sans en

demostrar l’origen popular i antic dels versos que havia col·locat a les façanes, i que

la talla i fusteria; Galabert, en la pintura decorativa, esgrafiats i disseny de rajoles;

a “El Progreso” li semblaven ofensives, hi va haver qui es va prendre més

Alfons Juyol en la maçoneria arquitectònica; Llàcer i Baixaulí en l’escultura; Joan

seriosament l’incident i va veure en ell un exemple més de terrorisme catalanista i

Paradís Figueres en els enguixats i esgrafiats; Rigalt, Granell i cia., en els vitralls;

burgès, que volia imposar gràficament a la via pública una ideologia no desitjada.

Francisco Riera, maçoneria de maó i pedra.
Durant la primera dècada del segle XX, Puig continuà utilitzant la casa de la ciutat
Amb la Casa Ametller, del Passeig de Gràcia de Barcelona, comença la seva batalla

medieval com a punt de partença en alguns casos, i molt notablement a la casa

personal, a la qual molts altres s’hi afegirien, en l’esperit d’emulació burgesa per

Serra. Però també començà a experimentar amb d’altres tipus d’edificació més

repartir estratègicament exposicions arquitectòniques de color, que distribuïssin la

populars, com les torres que van fixar la norma de les comunitats vacacionals del

uniformitat imposada pel Cerdà igualitari, que tan poc li agradava a Puig i

Maresme i del Vallès, o com les masies barroques, començades el 1901 al pendent

Cadafalch.

del Tibidabo amb la casa Muntades, d’ondulants frontons triangulars que portaven

El símbol patriòtic preferit per Puig i Cadalfach era la imatge de Sant Jordi, patró de
Catalunya matant al drac enemic, i aquest símbol va arribar a convertir-se en una

connotacions pairalistes al bell mig de l’Eixample, a la manera de la casa Trinxet i de
l’Hotel Terminus.

imatge de marca a la seva obra. Les escultures del cavaller que respiraven més vida
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El motiu pel qual un arquitecte com Puig i Cadafalch, tan lligat en teoria als models

significar que esperava garantir d’aquesta manera la seva supervivència fins a

del país, projectava tot sovint cases on apareixien aires d’allò més nòrdics era que els

l’època en què poguessin ser útils per a la reconstrucció.

teòrics racials catalans de final del segle XIX sentien certa afinitat amb les races del
nord, ja que en aquells anys es donava la identificació política específica amb
Bèlgica, país que va convertir-se en un model per a les aspiracions autonòmiques
després de la seva declaració d’autonomia nacional en separar-se d’Holanda, a més
de les resolucions de diferències lingüístiques i socials per mitjà del reconeixement i
el respecte entre dues comunitats. Existia, a més, la història comuna de l’opressió
castellana, i d’intercanvis artístics als temps medievals. D’aquesta manera, les cites
a l’arquitectura flamenca podrien fins i tot tenir una lectura catalanista.
El 1904, amb la recapitulació inherent a la publicació de la seva primera dècada de
treball, Puig i Cadafalch havia arribat a un punt decisiu de la seva carrera. La manca
de joventut que havia suposat l’arquitectura política s’havia acabat en essència,

Esbós d’ornamentació 1883

encara que continuaria dissenyant edificis durant tota la resta de la seva vida. Però
els desafiaments més importants no arribarien per aquesta banda. El trencament
amb Domènech i Montaner aquell mateix any, que va ser gairebé simultani a la mort
del seu amic i seguidor Gallissà, sembla haver marcat el final de qualsevol referència
futura per part de l’arquitecte a la nova escola catalana, encara que continués
encoratjant en aquesta causa joves arquitectes. El 1907, els canvis radicals en
gustos artístics i el moviment ordenat cap al neoclassicisme mediterrani, fomentat en
part per les excavacions a Empúries que el mateix Puig í Cadafalch, sota els auspicis
de l'lnstitut d'Estudis Catalans, promogué, comportaren una baixa en la demanda de
les residències medievals amb què tant semblava identificar-se l’arquitecte. Encara el
1935, malgrat les opinions de Le Corbusier, Puig i Cadafalch indicaria que

Croquis llar de foc

l’arquitectura insistiria a parlar llengües regionals.
I no va llençar els centenars i centenars de dibuixos que representaven aquell
moment de la seva vida tan fèrtil, potser tan frescament idealista, en què la identitat
entre art i política li semblava tan certa. Les possibilitats que s’obriren amb
l’autoritat política (i també els compromisos que això implicava) tenien les llavors en
aquella primera visió arquitectònica. A molts articles i conferències de l’inici de la
seva carrera política havia parlat de la necessitat, en edificar una Catalunya nova, de
portar tantes petites pedres com fos possible a l’emplaçament de la construcció.
Aquests dibuixos eren entre les pedres que Puig i Cadafalch considerava més
precioses. Quan va amagar aquests dibuixos ara farà uns 50 anys, l’edifici que

Croquis de mobiliari

s’havia esforçat a edificar estava a punt d’esfondrar-se. Que els amagués pot
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1.2.2- L’arquitectura de Josep Puig i Cadafalch a l’època de la Mancomunitat

a) Barcelona

Mentre el modernisme habitualment s’ha privilegiat en les discussions sobre

Per a Puig i Cadafalch la ciutat mítica de la cultura noucentista era Barcelona. Puig i

modernisme i noucentisme, aquest darrer sempre havia quedat en descrèdit.

Cadafalch, conscient de la importància de Barcelona, estigué lligat, des de la seva
joventut, a tasques on la transformació de la ciutat i la discussió dels seus models de

Puig i Cadafalch va tenir una època en la que va realitzar obres de caire classicista

creixement de la mateixa eren motiu d’estudi i de reflexió.

que suscitaren un interès especial.
Com a polític fou regidor de Barcelona entre 1901 i 1905, i després diputat
La preocupació per una possible arquitectura noucentista ha portat una nova

provincial des de 1911 fins als seu cessament com a president de la Mancomunitat

atenció al Puig i Cadafalch tardà, concedint a les seves darreres obres un gran

de Catalunya el 1923; També participà activament en les tasques de la Societat

interès en el context de la producció anterior a l’etapa republicana. Aquestes

Cívica de la Ciutat Jardí, la qual tingué un paper molt important en la difusió del

arquitectures ja no podien encaixar en la qualificació estilística de modernistes.

pensament urbanístic europeu a començament de segle. És a través d’aquesta

Puig i Cadafalch també va destacar a les primeres èpoques del segle passat com a
urbanista. Entre l’urbanisme vuitcentista del Pla Cerdà i les propostes radicals de
l’urbanisme

racionalista

promogut

pel

GATCPAC

hi

ha

moltes

propostes,

societat que Puig i Cadafalch participa en la difusió no sols del moviment anglès de
la Ciutat Jardí sinó en la nova filosofia urbana de la zonificació, dels equipaments,
del verd públic i, en general, de la concepció moderna de la ciutat.

administració i actuacions urbanes que es poden agrupar en el que s’anomenà Art

Fins i tot com a historiador de l’arquitectura medieval, Puig i Cadafalch és sensible a

Cívic, una manera racionalista i codificada de gestionar la ciutat des de les bases

la problemàtica urbana i l’estudia a fons.

tècniques i científiques precises i amb l’empremta de la formalització arquitectònica
com a vehicle de definició.

En aquest context, i sabent ja una mica del seu interès per l’ urbanisme, podem dir
que Puig i Cadafalch va ser un dels grans inventors de les argumentacions anti-

En aquest corrent és on millor es compren l’obra que va realitzar Puig i Cadafalch a

Cerdà que varen dominar l’opinió barcelonina fins als anys trenta. Cerdà era més la

la seva etapa tardana, maldefinida com a classicista. Obres importants com els seus

imposició de Madrid i per això i altres motius Puig i Cadafalch es dirigia amb

treballs de reforma de Barcelona (l’obertura de la Via Laietana, la Plaça Catalunya o

sarcasme a “La Teoria General de la Urbanización de Cerdà”.

l’Exposició Internacional de Montjuïc) estan estretament lligades a cases de veïns, a
monuments commemoratius, a projectes d’interiors o de restauració d’edificis

Podem afirmar amb seguretat que Puig i Cadafalch va ser l’inspirador del concurs

històrics a partir d’una única manera de veure l’activitat arquitectònica.

internacional per a la redacció d’un Pla d’ Enllaços convocat per l’ajuntament de
Barcelona i fallat el 1905 a favor de l’arquitecte que signava amb el pseudònim de

Des de 1901 Puig i Cadafalch compaginava la seva activitat d’arquitecte amb la

Romulus i que resultà ser l’arquitecte francès Jean Jaussely. Puig i Cadafalch va ser

responsabilitat de càrrecs públics (Primer a l’Ajuntament de Barcelona i després a la

membre del jurat que atorgà el premi del Pla, el qual va tenir moltes influències de

Diputació i a la Mancomunitat de Catalunya).

Puig i Cadafalch en el desenvolupament posterior, dut a terme pel mateix Jaussely i

L’arquitectura de Puig i Cadafalch també és política en la segona etapa de la seva

pels arquitectes municipals.

evolució, malgrat la seva indiferència per expressar-se en un llenguatge autòcton,
regional o particularista. Però no és indiferent en les intencions cíviques últimes que
hi ha a l’arrel de la seva manera d’afrontar els grans problemes de la construcció
arquitectònica de la ciutat.
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Si es compara el traçat previst en el Pla Baixeres de Sant Pere amb la proposta de
Puig i Cadafalch trobarem no poques aportacions que posen de manifest la
sensibilitat diferent amb la qual era pensada un intervenció d’aquesta índole.
Hi ha tres qüestions molt remarcables en la proposta de Puig i Cadafalch:
La primera és el tractament de la cruïlla entre la Via Laietana i la futura Via “C”. En
aquest punt Puig canvia l’encreuament de forma aixamfranada per quatre grans
peces que formen una plaça vuitavada d’una escala molt més proporcionada a les
vies que la travessen. El tractament d’aquest punt és un episodi espacial que
magnifica els traçats rectilinis de les dues vies introduint-hi una pausa monumental

Puig i Cadafalch i Domènech i Montaner davant del Pla Jaussely.
Caricatura de l’Esquella de la Torratxa

que enriqueix la jerarquia del conjunt. En aquest punt és també notable el traçat
establert per als que eren el carrer de la Tapineria i el nou carrer de Joaquim Pou. El
primer, perquè dibuixarà amb cura el perímetre de la muralla romana en aquell

b) La Reforma

sector, donant peu a la seva posterior recuperació monumental portada a terme per
Florensa amb criteris que, de segur, no haurien desagradat a Puig i Cadafalch. El

El 1911, Puig i Cadafalch, juntament amb Lluís Domènech i Montaner i Ferran

segon, perquè amb el seu traçat en angle obre una estudiada perspectiva sobre la

Romeu, rebien l’encàrrec de redissenyar el traçat de la futura Via Laietana; l’encàrrec

façana neogòtica de la catedral. Puig i Cadafalch, que, anys més tard, s'oposaria a

es va dividir en tres trams: el primer tram que va des de la plaça d’Antonio López fins

un projecte de l'arquitecte Nebot per fer una gran plaça davant de la catedral, en

a la de l’Àngel, en l’origen del carrer Princesa, fou adjudicat a Domènech i Montaner;

nom de la conservació de l’escala de l’entorn monumental, troba, d’aquesta manera,

el segon, des d’aquest darrer punt fins a l’encreuament amb el carrer Baix de Sant

una forma ben característica de ressaltar el monument a través del recurs típic del

Pere, que va ser adjudicat a Puig i Cadafalch; finalment, Ferran Romeu va fer el

disseny urbà de tipus Cívíc Art, tal com és el del traçat esbiaixat d’un carrer que té

tercer tram, des de la baixada de Sant Pere fins a Urquinaona.

com a focus una façana singular de tipus monumental.
La segona cosa que constitueix una aportació remarcable en el treball de Puig a la
Via Laietana és el tractament donat precisament al llenç de muralla més proper a la
Gran Via ''A''. En comptes de la confusa solució del pla Baixeres, Puig obre la plaça
lateral ajardinada que és dirà de Ramon Berenguer el Gran, gràcies a la qual,
novament, el traçat rectilini de la via té un nou esponjament espacial, en aquest cas
connectant amb una peça arqueològica posada en valor com és la muralla i el lateral
de la capella de Santa Àgata. Encara que la seva proposta de connexió directa de la
plaça de Ramon Berenguer el Gran amb la plaça del Rei no es portés a terme, queda
palesa la jerarquització escandida amb què s’organitzen els episodis urbans.
Finalment, la tercera decisió notable en l’estudi de Puig i Cadafalch per a la reforma

Projecte per a la Plaça de Ramón Berenguer el Gran, Via Laietana

és el tractament de les connexions amb les vies laterals menors. La multitud de
carrerons adjacents se simplifica amb tramades més llargues de façana de la Via
Laietana, donant, en aquest cas, un tracte privilegiat al front de nova edificació en
comptes d’assumir sense revisar-les les dades preexistents del traçat medieval.
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El treball de Puig i Cafafalch a la Via Laietana ens dóna, a començament de la

A la Casa Pich i Pon de la Plaça de Catalunya (1920) la problemàtica de la casa

segona

urbana es fa més complexa. Els seus primers sis nivells estaven destinats a oficines i

dècada,

una

bona

mostra

d’una

sensibilitat

urbana

allunyada

de

d’individualisme de les seves solucions de cases barcelonines al voltant de fi de segle

a un habitatge singular per al propietari a la planta àtic.

i també de la relació entre les formes d’intervenció urbana en una àrea històrica i la
La consideració de l’arquitectura per als edificis administratius era clara: estructura

posada en valor dels elements singulars de l’arquitectura històrica.

per aconseguir una distribució canviable; façanes tractades com un tot continu, que
c) La Casa

defineixen clarament el basament, el cos i l’àtic; canvi en el sentit de les finestres.

A finals de la primera dècada del segle passat tant en la seva distribució en planta

Les cases posteriors, la Casa Casarramona (1923) al Passeig de Gràcia, la Casa per a

com en alçada, i també en la composició de les façanes, les cases tenien la majoria

Maria Guarro a la Via Laietana número 37 o la Casa Pich i Pon de l’avinguda

dels elements establerts.

República Argentina número 6 són totes filles d’una concepció comuna.

Puig i Cadafalch va dur a terme un seguit d’experiències en aquest terreny que

Els elements comuns d’aquests edificis són:

signifiquen una fonamental modificació de les seves actuacions anteriors.
- Organització tripartida.
Les cases que construí a Barcelona des de finals de segle XIX havien adoptat tot

- Ordre convencional a la façana.

sovint la forma de palau medieval (gran pati central, des d’on partia l’escala al pis

- Incorporació d’elements manllevats a certes arquitectures històriques.

principal, diferenciant la comunicació principal amb els altres pisos...) com a la Casa

- Tractament fluid de l’interior.

Ametller, la Casa Macaya i la Casa Quadres.

- Especial interès per espais verticals, com escales, cobertes, gàbies d’ascensors,
etc.

Just

amb

aquesta

organització,

les

cases

de

Barcelona

eren

normalment

unifamiliars, ja fossin de la Diagonal o de Sant Gervasi.
Sembla que Puig defugia l’exigència d’un tipus de casa més socialitzada, en que la

- Acurada atenció pels detalls de fusteria, serralleria, marbres, ceràmiques,
estucats i ornamentació en baix relleu.
- Dissociació entre la construcció i el “decorum” de la casa.

organització interior responia a criteris de major uniformitat, mentre que la

Puig i Cadafalch va arribar a la conclusió que el floralisme i l’historicisme de l’època

composició exterior, acceptava l’ordre de l’edificació urbana alineada,renglada i en

de joventut romàntica o modernista queda com un fenomen perifèric, individual i

certa manera repetible. Segons aquests criteris de civilitat i uniformitat Puig i

lúdic. La ciutat ja seria una altra cosa diferent que evolucionava cap altres maneres

Cadafalch constitueix un nombre remarcable de cases, les quals tenen una sèrie de

de fer arquitectura i de construir.

característiques comunes. Un exemple seria la Casa Puig i Cadafalch del carrer
Provença número 231, on separa de manera molt marcada el basament, el cos de
l’edifici i l’àtic. La planta baixa és un gran espai lliure, fet amb jàsseres i pilars
capaços de deixar un ample espai comercial. El cos de l’edifici el formen les dues
plantes d’habitatges. L’àtic de coronament queda reduït a una senzilla balaustrada
rematada per una pèrgola.
Aquesta casa del carrer Provença serà la transició respecte les cases de veïns que
farà poc després.
Casa Pich i Pon 1918-1921
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visigòtiques de Terrassa (1920), el monestir de Sant Joan de les Abadesses (1915),
per no esmentar també les de Santa Cecília de Montserrat (1911) o la seu de Solsona

La ''ciutat ordenada i monumental'' que Puig i Cadafalch demanava en el seu article

(1924). El que és comú és, d’una banda, la intenció clara de dur a terme el que a

del 1910 ha de tenir peces arquitectòniques singulars que serveixin per establir

l’època es coneixia amb el nom de restauració científica, és a dir, l’eliminació de les

punts de referència visual en el conjunt del paisatge urbà. En la tradició

parts que es consideraven no essencials, afegides, de poca qualitat: el retorn del

beauxartiana el tractament de l’espai públic i dels edificis públics o monumentals és

monument a la prístina condició dels seus elements formals fonamentals. És el que

inseparable. Puig i Cadafalch coneixia bé els tractats de composició urbana com ara

també succeeix en la ja esmentada proposta per a la muralla romana de la Via

el Civic Art de Werner Heggemann on la problemàtica plantejada a finals del segle

Laietana, en les restitucions del temple d' August o de l’amfiteatre de Tarragona. De

passat per Camilo Sitte prenia una nova dimensió. El que Sitte havia reclamat com a

l’estudi i coneixement arqueològic rigorós es dedueix el que és propi de l’edifici en el

focus articulador dels espais públics, Heggemann ho havia reduït a les formes del

seu moment històric significatiu. No hi ha, aparentment invencions sinó només

Grand Art urbà nascut de l’academicisme francès. L’arquitecte ha de projectar els

restitucions el més fidedignes possible.

edificis públics com a coronament d’una perspectiva, com a fons d’una plaça, com a
punt culminant d’un episodi urbà.
Podem fixar-nos, des d’aquest punt de vista, en la problemàtica monumental en
diferents situacions que tenen com a dada comuna la condició de fites culminants
d’una estructura visual ben establerta per a la jerarquització de l’espai públic.
Fixem-nos, primerament, en el tractament monumental que reben els edificis
històrics en el cas d’un expert arqueòleg com Puig i Cadafalch que no va pas defugir
les tasques de la restauració de monuments.
Restauració de les tres esglésies d’Egara 1920

Cal que ens fixem que al llarg de l’obra de Puig i Cafafalch són múltiples les
intervencions en edificis existents. La casa Amatller o la Pich i Pon, o les seves
pròpies cases al carrer de Provença a Barcelona o al carrer de Dolors Monserdà

Però, juntament amb aquest criteri, el monument és una peça urbana i la seva

d' Argentona o la del baró de Quadres a Hostalric són edificis existents,

posada en valor va acompanyada d’operacions d’aïllament de l’edifici, d’aclariment

convenientment reorganitzats. Però en elles la intenció restauradora desapareix en

del seu entorn, d’emergència monumental com a fita visual. El tractament atorgat a

favor d’una recomposició en la qual el vell edifici és només la base, el punt de

l’entorn de Sant Joan de les Abadesses, de Terrassa o de Solsona són semblants als

partida, per a una nova arquitectura. Val a dir que aquesta posició és prou comuna

atorgats a les restes romanes de Barcelona o de Girona. Ja no es tracta del vell

entre els arquitectes de la seva generació i són moltíssims els casos d’intervencions

procediment vuitcentista d’aïllar completament l’edifici i de fer-hi una plaça al

en edificis existents, que tenen clarament l’objectiu de produir una nova obra

voltant, sinó que es tracta d’agençar l’espai a l’entorn de manera que les restes

aprofitant, en tot cas, alguns elements de l’antic però amb la intenció decidida de

prenguin un paper culminant, protagonista de l’espai públic, objectiu final d’un

produir una situació arquitectònica nova. És un cas d’intervenció arquitectònica

recorregut visual.

sobre una edificació existent sense una voluntat ni de preservar-la ni de restaurar-la,
sinó solament amb la intenció de prendre d’existent com a punt de partida.

Però al costat de la problemàtica dels edificis històrics hi ha els nous monuments.
Són els edificis públics singulars o les composicions commemoratives que

Ben diferents, en canvi, són les intervencions conservacionistes fetes en alguns

puntualitzen un lloc urbà determinat.

grans edificis històrics. Fixem-nos-hi. Possiblement entre les més importants de les
restauracions monumentals hi ha les del palau de la Generalitat (1914), les esglésies
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El projecte per a l’edifici de Correus, presentat al concurs de 1916, n’és un exemple

propostes són nombroses i van des de les primeres de 1915 per al claustre fins a les

característic, d’arquitectura monumental. Es tracta d’una peça arquitectònica aïllada

que féu encara en la postguerra i que desenvolupà Folguera.

que ha de servir el programa demanat però, sobretot, ha de resoldre l’inici de la nova
avinguda de la Reforma i recrear una nova plaça davant de la dàrsena del Port Vell

En conjunt, podem dir que aquí es tracta d’una banda de l’ampliació d’un conjunt

de la ciutat. La intel·ligent ambigüitat de simetria i asimetria de la seva composició,

monumental, com és el cas del claustre del rebedor fet amb un gran desplegament

així com l’ús d’una forma tectònica rectangular sobre la qual s’acoblen les torrasses

tècnic de voltes de maó pla que crea una mena de repertori múltiple de solucions

dels angles i la gran portalada sobre la forma bàsica de l’edifici, dóna la mesura

geomètriques en la formació de voltes de canó o d’aresta. Si el caràcter d’aquest

d’una sàvia manera de conjugar la lògica d’un ús tècnic complex, com és el d’una

claustre és encara vagament ''romànic'' (recordem la paradoxa que totes les

central de correus, amb la problemàtica urbana d’una fita clau en un punt

actuacions de signe neoromànic del nostre arquitecte cal considerar-les com les

significatiu de la ciutat reformada.

menys afortunades de les seves obres) després, les propostes d’actuació a la façana
lateral de l’església i cel·les dels monjos, a la façana principal del palau abacial, a

És el mateix significat que també podem donar al projecte no realitzat de monument

l’hostatgeria i al restaurant i garatge són, en canvi, intents d’intervenció monumental

a Àngel Guimerà (1931), que havia de construir-se al capdamunt del carrer de

molt més agosarats. És gràcies a la grandiosa escala dels seus dissenys que el

Balmes, per subscripció popular. Es tracta d'un encàrrec fet en col·laboració amb

''monument''

Florensa, Romeu i Rubió i Tudurí; la seva disposició de jardineria en plataformes

s’entengui això com un joc de paraules. Per al catalanisme conservador ja no era

ascendents anava lligada a la formació d’un pedestal sobre el qual havia d’aixecar-se

Poblet -sepulcre dels reis d' Aragó- el lloc simbòlic per antonomàsia de l’espiritualitat

un altíssim obelisc que, a la vegada, servia d’asta per a una gran bandera catalana.

de Catalunya. Des de Verdaguer a Torres i Bages la muntanya santa era Montserrat.

Rematava l’obelisc una àliga imperial de gust molt bismarquià traint, potser, com en

Un monument no d’una ciutat sinó de la Catalunya-ciutat somniada pels

el cas del vell Heinrich Tessenow, la confusió entre monument i totalitarisme típica

intel·lectuals i polítics noucentistes dels quals Puig i Cadafalch era un representant

dels anys trenta.

rellevant.

montserratí

sembla

voler

guanyar

condició

''monumental''.

No

Monumentalitzar Montserrat era monumentalitzar el punt nuclear d’un lloc
privilegiat, el mateix monument de la natura. És per això que no ens pot estranyar el
colossalisme dels dissenys de Puig i Cadafalch. No són pas diferents en el seu
procediment de concepció dels d’altres edificis que ja hem comentat. Són tan
grandiloqüents com els grans espais de la plaça de Catalunya o de l'Exposició
Internacional que tot seguit analitzarem. Montserrat és, a través dels múltiples
dibuixos de Puig i Cadafalch, el resum de totes les seves referències. La pesantor
imperial de les seves propostes no es pot pas excusar com si fos fruït d'un malentès
sinó més aviat com el resultat d'una ideologia social cristiana que no dubtava a
convocar als seus votants en nom de Catalunya i del catolicisme. D'una Catalunya i
d'un catolicisme en els quals el naturalisme de les muntanyes i l'imperialisme de les
Monument a Àngel Guimerà al carrer de Balmes

grans formes classicistes de l'arquitectura havien de simbolitzar la síntesi entre la
terra i l'universalisme d'aquell projecte polític.

Però, des del punt de vista monumental, l’obra en la qual es resumeix tota la
problemàtica esmentada fins aquí és, sens dubte, el seguit de projectes i
intervencions fetes per Puig i Cadafalch al monestir de Montserrat. Les seves
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la dimissió de Puig com a president de la Mancomunitat, l'Ajuntament decideix la
conveniència de no portar endavant aquell projecte.
Ja hem fet esment de la formació i de les lectures urbanístiques de Puig i Cafafalch i
la seva vinculació amb el disseny urbà centreuropeu així com amb la tradició Beaux
Arts, entre altres raons gràcies a la relació amb Leon Janssely.
En l'opuscle que Puig i Cadafalch publicà el 1927 amb el títol “ La plaça de
Catalunya”, els raonaments proposats ens donen una mostra clara de quines eren
les seves eines teòriques per afrontar el disseny d'un espai públic.
Primerament, la tradició manualística centreuropea. Les referències a Camilo Sitte,

Montserrat, Perspectiva general de la façana lateral

e) La plaça de Catalunya

Joseph Stubben i Raymond Unwin són un clar indici de la seva pròpia manera
d'entendre la construcció de la ciutat.
Per una banda, una intenció de fer compatible la tecnologia urbana amb un art urbà
que no és altra cosa que l'extensió del disseny arquitectònic a la confrontació dels

Possiblement sigui al voltant del projecte d'ordenació de la plaça de Catalunya de

grans espais. Els problemes de trànsit, il·luminació artificial, transport en superfície i

Barcelona on la relació entre arquitectura i ciutat es pugui llegir d'una manera més

subterrani i clavegueram tenen demandes concretes que la seva moderna tecnologia

clara en el conjunt de l’obra de Puig i Cadafalch.

ha desenvolupat en cada cas en una determinada direcció d'exigències. Per altra
banda, les funcions urbanes de l'espai públic estan lligades a la celebració

Es tracta no sols d'un projecte molt elaborat sinó també d'un conjunt de propostes

monumental i a la consecució d'espais de lleure, ajardinats, tranquils i protegits, on

prèvies i, sobretot, d'un treball de recopilació i de reflexió teòrica que ajuda molt

el ciutadà pugui separar-se del brogit i del ritme imparable de la gran metròpoli.

positivament a entendre la manera de raonar del nostre arquitecte al voltant
d'aquestes qüestions.

L' Art Civic, del qual parlen Thomas H. Mawson o Werner Heggemann, és l'intent de
codificar un mètode que respongui a aquestes exigències. El procediment és anàleg

El juny de 1915, segons ell mateix explica, rep l’encàrrec per part de l' Ajuntament

al desenvolupat per la tractadística acadèmica per a l'arquitectura. De la mateixa

de Barcelona d'elaborar un projecte per a la plaça, en aquell moment ja lliure dels

manera que els tractats de composició arquitectònica, com ara el famós Guadet, no

edificis que l'ocupaven en part, però mancat d'una idea organitzadora de conjunt.

fan altra cosa que ordenar sistemàticament els problemes, fer-ne un estudi

Puig i Cadafalch prepara una planta i una perspectiva que lliura a l'Ajuntament, el

comparatiu a través de solucions històriques de la més variada i eclèctica

qual detura per un temps el desenvolupament de l'encarrec. El 1918, quan Puig i

procedència,

Cadafalch era president de la Mancomunitat, manté nous contactes amb l'

independència de la solució formal que s'adopti, així també el que proposen els

Ajuntament per reprendre el problema de la plaça.

manuals de composició urbana es mou amb una lògica semblant.

Però no és fins 1922 que rep un nou encàrrec d'elaborar un projecte, que

El raonament de Puig i Cadafalch per a la plaça de Catalunya és, en aquest sentit,

desenvolupa fins al juliol de 1923, data de la major part des plànols de conjunt. La

modèlic. Parteix d'un estudi del lloc, fent bona l'afirmació d'Unwin que cada ciutat i

feina degué continuar, perquè es coneixen plànols amb dates posteriors -agost de

cada lloc tenen una individualitat impossible de substituir. A través de l'evolució del

1923, octubre de 1924-. Aquest any, després del cop d'estat de Primo de Rivera i de

lloc, des de la posició de la plaça de Catalunya abans de l'enderroc de les muralles,

i

intentar

establir

els

requeriments

funcionals

bàsics

amb

passant pels projectes de Cerdà, Rovira i Trias, Garriga i Roca i d'altres, l'autor
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arriba a definir que aquell lloc és porta de la ciutat històrica, camí de la nova ciutat i

Ell mateix, en el text de la publicació que ja hem mencionat, fa referència a l’eficàcia

punt d’encreuament de vies fonamentals de la nova Barcelona.

d’escollir un llenguatge plenament codificat com és el lliure classicisme en que es
basen les seves solucions per a tota mena de problemes "moderns". Per a Puig i

Definida la funció urbana, que en aquest cas es doblarà amb la de ser també un

Cadafalch l’arquitectura, "com el llenguatge, té en son lèxic lleis orgàniques racionals

àmbit d’esbarjo, l’estudi passa a l’anàlisi de les condicions tècniques: estació de

permanents de composició". Però en l’actualitat Puig i Cadafalch és conscient dels

metro, línies de tramvia, trànsit de vianants i d’automòbils, clavegueres i enllumenat,

ràpids canvis als quals el llenguatge arquitectònic està sotmès. "Avui l’arquitecte es

però també topografia en pendent i forma irregular del perímetre de la plaça.

troba en el moment crític en que la producció arquitectònica passa d’obra col·lectiva

En bona lògica manualística cal, a continuació, fer un estudi comparatiu. ¿Quines
són les places que tenen a veure amb la que ara cal projectar? Per l’ús, per la
superfície, per l’absència d’un gran edifici públic, per la intensitat de les
comunicacions. El començament dels diferents projectes de Puig tenen en comú
algunes decisions de forma: acceptació del perímetre irregular, forma central ovoide
per adaptar-se a la irregularitat; punt central des d’on parteixen circulacions radials
en totes les direccions; depressió del pla de la plaça en la part superior per tal de
posar-la al nivell de la cota més baixa.
De totes aquestes consideracions varen sortir fonamentalment dos projectes amb
algunes variants. El primer, de 1920, construïa un gran porticat al centre de la

a obra elaborada per la iniciativa individual. Cada arquitecte haurà de parlar un
llenguatge de pròpia creació, llenguatge artificial com el volapuk o l'esperanto.
Passem també dels canvis seculars dels estils als canvis decennals o quinquennals.
L’art arquitectònic, fins ara d’evolució lenta, té el perill d’esdevenir un art efímer,
com la moda dels vestits anuals". Es tracta, el 1927, d’un diagnòstic prou lúcid de la
situació de l’arquitectura fet per un arquitecte amb visió d’historiador que, en la
maduresa, entén la nova situació però no se sent amb força per assumir-la, "Jo m’he
situat, en aquest cas, entre els antics i he cregut que havia de projectar dintre d’un
estil que crec mort, que fa segles, des de l’època romana, que ha perdut son contacte
amb l’estructura". Més endavant afegeix: "Jo he projectat amb gramàtica i diccionari,
som qui parla un llenguatge conegut...".

plaça, de forma estrellada, amb un cercle complet al voltant d’una alta columna amb
una Minerva alada en el punt central. Era la solució de construir un element
monumental a l’àrea central per tal de donar ordre a través d’aquesta arquitectura,
amb independència de la diversitat d’alineacions i façanes al voltant. Des d’un punt
de vista estilístic, el llenguatge emprat era d’un robust classicisme semblant i
contemporani al del projecte per a Montjuïc, que s’estava elaborant paral·lelament en
aquells mateixos dies.
La segona proposta, la de 1923, era més limitada des del punt de vista de nova
construcció. Era més pausada i confiava més en la jardineria, els paviments i l’arbrat
de manera que la forma de la plaça quedava lligada a la bona disposició del pla del
paviment, a la bona ordenació circulatòria i als elements menors de mobiliari urbà
senyalitzant els baixadors, bancs, estanys i fonts, balustrades i columnes

Perspectiva Plaça Catalunya 1923, Barcelona

d’il·luminació.
Les característiques de tots aquests elements de mobiliari són potser una de les
millors mostres del llenguatge assolit per Puig i Cadafalch en aquest moment
culminant de la seva trajectòria professional com a dissenyador per a la gran ciutat.

És potser un dels textos decisius per entendre no sols les claus lingüístiques
d’aquests projectes de la plaça de Catalunya sinó, més àmpliament, per endevinar el
perquè del classicisme, eclèctic, heterodox, lliure, amb que el nostre arquitecte
afronta els projectes de l’ultima part de la seva vida. Si en l’època jovenívola tot era
experimentalisme i ruptura polèmica amb codis establerts, en aquesta etapa de
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maduresa sembla que el que decideix el caràcter de la seva arquitectura sigui la

ho a través d’una coordinació d’esforços en funció d’un objectiu determinat, com ara

seguretat d’emprar un llenguatge comú, establert, civilment eficaç, malgrat la seva

una exposició universal.

convencionalitat

purament

gramatical.

És

l’arbitrarietat

orsiana

portada

al

llenguatge arquitectònic allò que, en definitiva, justifica una opció on ja no és

La localització de l’exposició va ser motiu de pugna d’interessos perquè era clar que

l’evocació mediterrània ni la domesticitat preclàssica el que dóna consistència, sinó

el desenvolupament de la ciutat quedaria afectat positivament en la direcció de la

un ordre de la cultura acceptat com a mot d’ordre.

zona on aquella estigués situada. És per això que en la primera dècada del segle,
quan aquest objectiu no passava de ser un desig llunyà, es barrejaren llocs tan
dispars com el parc del Besòs, l’àrea verda reservada pel pla Cerdà entre el límit
oriental de la ciutat i el riu Besos. També es considera d’interès de l’encara inexistent
plaça

de

les

Glòries, precisament

per

potenciar-ne

la

urbanització,

Altres

localitzacions de que s’havia parlat eren l’entorn de l’antic recinte de la l’exposició
Universal, és a dir, del parc de la Ciutadella i saló de Sant Joan o bé l’àrea lliure
entre Sarrià i les Corts al voltant de l’actual avinguda Diagonal.
Finalment, però, quan els industrials de l’electricitat, liderats per Joan Pich i Pon,
Projecte per a la Plaça de Catalunya 1923, Barcelona

decideixen dur a terme una Exposició Internacional d’indústries Elèctriques, la
decisió anà cap a un altre lloc: la falda de la muntanya de Montjuïc, ocupant les
antigues explotacions del Fomento de Obras y Construcciones i L’àrea lliure deixada
pel ram de guerra quan retira les línies polèmiques del castell de Montjuïc.
El procés de l'Exposició fou extraordinàriament llarg i passa per múltiples
vicissituds, de manera que el treball de Puig i Cadafalch va ser decisiu a l’origen,
malgrat haver deixat tot tipus d’intervenció en els darrers anys.
Ara bé, hem d’imaginar aquest projecte i les seves successives modificacions com la
construcció d’una ciutat virtual, aquella ciutat ordenada i monumental de que Puig i
Cadafalch parlava el 1910 des de Berlín, on l’arquitectura i el lloc constitueixen
l’escenari privilegiat de la vida col·lectiva.

Projecte Plaça Catalunya 1923, Barcelona
f) Montjuïc
La voluntat de celebrar a Barcelona una segona exposició universal es remunta a
començament de segle quan la propaganda electoral de la Lliga inclou la idea d’una
nova exposició com l’objectiu per al rellançament de la ciutat.
La idea que l’exposició va lligada a l’expansió de Barcelona es propagada precisament
per Puig i Cadafalch, que, d’aquesta manera, associa la seva visió política de

Al llarg de les pagines anteriors hem intentat mostrar el Puig i Cadafalch arquitecte
de la ciutat, de la ciutat de Barcelona com a projecte polític a través de l’arquitectura
dels seus edificis, monuments i espais públics. Una arquitectura grandiosa del seu
ordre convencional, per la seva indiferència lingüística, per la capacitat persuasiva
d’una sintaxi eficaç per ella mateixa sense necessitat que els mots apel·lin a
continguts semàntics específics.
L’operació monumental de l’Exposició és la creació virtual d’un centre. Un lloc on
s’apleguen les belles arts, la indústria, el treball, la ciència i l’art antic, l’artesania i

Barcelona com a futura capital de l’Europa mediterrània amb l’objectiu d’aconseguir22
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l’art popular. Una illa on els millors productes de la cultura urbana es troben

col·locat en un replà elevat de la muntanya de manera que actués com a clau, com a

clarament, racionalment i orgànicament conjuntats formant un tot.

focus visual d’una perspectiva desenvolupada al llarg d’un gran eix.

Si, com ha detectat Jordi Romeu, el primer encàrrec és del 26 de juny de 1913, quan

L’encert i l’audàcia de la decisió primera de Puig era també el fet que aquest eix no

la Societat d’industrials Electricistes encarregà el primer estudi a Puig i Cadafalch,

fos horitzontal sinó ascendent. Cap exposició internacional no s’havia localitzat en

aquesta idea es materialitzà en el que podem anomenar primer projecte del Conjunt

un terreny que no fos pla. La decisió presa a Barcelona era arriscada des del punt de

de l’Exposició d’indústries Elèctriques, a celebrar el 1917 i que és presentat per Puig

vista del funcionament, però havia de ser molt agraïda des del punt de vista

i Cadafalch el 1915.

monumental.

A la iniciativa dels industrials del futur- no oblidem tota la càrrega de progrés que

Els altres elements bàsics d’aquesta primera proposta eren: la definició d’una gran

anava aparellada a la electricitat com a nova i inesgotable font d’energia- s’hi associa

exedra porticada que feia d’embocadura de l’accés del recinte; la disposició dels

l’ajuntament de Barcelona i el govern de l’Estat (1914) a través d’una comissió

espais d’exposició a través de grans palaus independents que formaven tot un

especial en que també figuren les forces econòmiques barcelonines.

sistema de recintes interiors deixant places, jardins i avingudes transversals; la
utilització d’un sistema d’escalinates i cascades per resoldre el problema del desnivell

El geni de Puig i Cadafalch és a l’inici del seu primer projecte. Val la pena utilitzar

com a part de la definició de l’eix visual principal; la decisió d’utilitzar un repertori

aquesta expressió típica del lèxic acadèmic per designar, en aquest cas, les inicials

reiteratiu de formes porticades formades per altes columnates i grans cornises, de

decisions conformadores del projecte. Primerament, perquè es tracta d’un projecte

manera que el recinte, llevat del gran palau central tenia l’alçada d’un sol nivell

que no és al marge dels mètodes compositius acadèmics. Segonament, perquè les

només sobrepassat per un cúmul de torres i cúpules que formaven un veritable

decisions fonamentals, malgrat múltiples modificacions fetes per l’arquitecte mateix

paisatge urbà per sobre de l’esglaonada disposició "hel·lenística" de pòrtics i

o dels qui després varen intervenir en l’execució de l’Exposició, estaven ja totes

columnates.

donades en aquella ordenació general.
A aquesta primera proposta segueixen diverses tensions polítiques i professionals per
intervenir en el projecte. No oblidem, però, la situació política clau que, en aquells
anys, l'arquitecte Puig i Cadafalch ocupava, primer al costat de Prat de la Riba,
president de la Mancomunitat, i després ell mateix com a president d’aquest
organisme, a partir de 1917.
Després de la idea inicial ve la decisió, a final del 1915, de subdividir el conjunt de
l'Exposició en tres recintes separats dels quals s’encarreguen projectes diferents a
tres grups d’arquitectes. Una secció espanyola encomanada a Puig i Cadafalch i
Ferran Romeu; una secció d’indústries elèctriques encomanada a Lluís Domènech i
Montaner i Manuel Vega i March. Una tercera secció a Miramar encomanada a Enric
Sagnier i August Font.
Exposició d’Indústries Elèctriques 1920

El treball de Puig i Cadafalch per a la secció espanyola no difereix excessivament del
que havia guiat el seu primer estudi. En tot cas, hi ha una reducció de l’àmbit

La idea més important és organitzar el recinte de l’Exposició entre dos focus. El

d’actuació que queda delimitat pels carrers de Lleida, Paral·lel, Gran Via, Mèxic i

primer, format per una gran plaça semicircular en la cruïlla entre la Gran Via i el

l'anomenada avinguda "K", és a dir, el passeig paisatgístic traçat per l'arquitecte

Paral·lel. El segon, format per un edifici colossal, cobert amb una gran cúpula i

Amargós que connectava, en recorregut ascendent, la part inferior de la gran plaça
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central de l’Exposició amb el que seria, més tard, el Poble Espanyol i el camí de

Especialment plena de dubtes és la solució, mai del tot definida, de la primera gran

l’Estadi cap a Miramar.

superfície, la plaça de les Belles Arts, de proporcions difícils de controlar visualment.
Per limitar-la Puig i Cadafalch proposa successivament uns jardins en exedra, uns

Des del punt de vista organitzatiu, aquesta solució és més compacta i continua en la

edificis o un portical que enllaça amb els palaus de l' Art Modern (avui Victòria

disposició dels palaus d’exposició, redueix la dimensió del Gran Palau Central que

Eugènia i Alfons XIII) fins a arribar al nivell inferior per sota de l’esplanada de la

ara ja s’anomena palau de l’Art Antic i defineix millor tot el sistema central de la gran

plaça.

avinguda i les escalinates i cascades que acabaran definint l’espina dorsal de la
intervenció dels anys a venir.
És important fixar-se en la indefinició que encara continua tenint en aquest segon
projecte la plaça d’accés, la futura plaça d’Espanya, en la qual mentre que la gran
exedra porticada es manté amb alguna reducció, en canvi, no hi ha una articulació
amb el complex encreuament de carrers i avingudes que defineixen la plaça.
Contràriament al que s’ha dit sovint, cal que advertim que la futura plaça d’Espanya
no acabarà mai de tenir un traçat clar a causa de la presencia de la plaça de toros de
Las Arenas i d’una manca de decisió a l’hora de resoldre l’exedra amb la resta
d’elements.
En aquest segon avantprojecte es redueixen les places i carrers transversals i no
queda resolta la connexió del recinte amb tot el teixit del Poble Sec, un problema que

Exposició d’Indústries Elèctriques; palau de l’Art Antic 1920

més bé o més malament no ha tingut mai una solució feliç.
En el període entre 1917 i 1922 es desenvolupen tots els projectes d’agençament dels
espais exteriors i de definició del gran eix central.
Dos són els aspectes que ens en semblen més destacables. D’una part, el tractament
del sistema de places i escalinates que formen la seqüència de la plaça de les Belles
Arts, plaça dels Bells Oficis i plaça de l’Art Popular. D’altra part, la definició del
mobiliari urbà per a tots aquests llocs.

La posterior inclusió de fonts i de la Font Màgica central, sense la intervenció de Puig
i Cadafalch, o la substitució de les quatre columnes jòniques de vint metres d’alçada
per una renglera de dotze columnes també jòniques, el 1928, donen a entendre la
dificultat de solució d’un espai de tan vastes proporcions.
Quant al mobiliari urbà, diguem que Puig i Cadafalch dissenya, igual com ho feia
contemporàniament per al projecte de la plaça de Catalunya, fonts, pitxers, bancs,
lluminàries, bassals per a l’organització del sistema de cascades d’aigua que baixen

El sistema de les tres places superposades té clares reminiscències clàssiques i és

des del Gran Palau de l' Art Antic i, sobretot, les famoses columnes isolades amb

una solució prou divulgada per a la col·locació d’un gran monument al cim d’una

figures de victòries alades que mai arribaran a ésser col·locades. Entre aquestes

pendent. Les tres places esmentades i les escalinates que les uneixen i que

destacaven les quatre columnes frontal s col·locades sobre els pilons de la primera

continuen pujant fins al peu del Gran Palau, ara anomenat de l' Art Antic i després,

balustrada formant quatre altes barres verticals que evocaren les quatre barres de la

finalment, el 1929, anomenat Palau Nacional, són tres espais sobre l’eix central de

senyera. Era una idea present des del primer estudi i que acaba materialitzant-se

simetria, de forma allargassada segons l’eix transversal de cada una d’elles. Això

només en les quatre columnes jòniques de pedra de Montjuïc, a les quals mai no

provoca el problema del tractament dels límits laterals de les places ja que els límits

se'ls varen col·locar les famoses escultures i que varen ser enderrocades l’any 1928

frontals formats per les graonades i balustrades successives estan clarament

quan els símbols catalans no eren ben vistos per la dictadura de Primo de Rivera.

definits.
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En els diferents i abundants estudis dels espais exteriors produïts al llarg d'aquests

les altres obres esmentades, quan encara Puig i Cadafalch era president de la

anys el tema de les rengleres de columnes és un recurs recurrent, potser poc

Mancomunitat i a pocs dies del cop d’estat del general Primo de Rivera que acabaria,

acadèmic i més evocador de les ruïnes del món antic que no pas de les stoas

en bona part, amb la carrera d'arquitecte i de polític de Puig i Cadafalch.

acabades de les reconstruccions arqueològiques fetes pels Prix de Rome.
L’estudi d’aquest projecte havia arribat a una fase prou desenvolupada com perquè
Entre les realitzacions, a més de l’explanació i definició de l’eix central, cal recordar

s’hagin conservat no sols plànols generals sinó estudis de detall, sistema estructural,

la construcció dels dos palaus aproximadament simètrics, denominats a l’època de

pressupostos, etc. El caràcter ingràvid de la seva cúpula de 30 m de diàmetre havia

Puig i Cadafalch de l’Art Modern i després rebatejats amb els noms del rei i la reina

de constituir el punt culminant a l’exterior flanquejat per les altíssimes torres que,

d'Espanya, el 1929.

contra el que s’ha dit, en aquesta fase de l’estudi estan prou lluny de Giraldes o de
torres de l'Obradoiro de Santiago de Compostel·la. Un encimbellat sistema de cossos

Si en planta i en les façanes són iguals, no ho són en canvi en l'estructura interna.

superposats produeix un efecte de màgica ingravidesa que ben segur hauria desafiat

En tots dos una idea clara del que ha de ser un palau d'exposicions esta resolta amb

els efectes tradicionals de torres i campanars. El tema dels peristils abundantment

un sistema modular que dóna una estructura diàfana. En el cas del palau d'Alfons

calats alleugeria, d’altra banda, una composició més pròpia dels grans moments

XIII, el del cantó est, aquesta estructura és metàl·lica, amb encavallades modulades

celebratius o funeraris de l’antigor que no de vaticanes reminiscències. El tambor de

recolzades sobre columnes brunelleschianes toscanes sobre les quals hi ha un

sota la cúpula, exteriorment rotonda, encara hauria contribuït més a aquesta

segment d’entaulament, permeten la disposició de lluernes vidriant una part de la

lleugeresa del conjunt on, com deia Rafael Moneo en un comentari verbal,

coberta en sjed. Més interessant, però, és el sistema del palau simètric, el que

l’atmosfera evocada per aquest palau s’acostaria més a les immaterials arquitectures

després s’anomenaria de Victòria Eugènia, fet amb un enginyós sistema de

musulmanes que no pas a les pesades cúpules de la tradició occidental.

cassetonat formant una piràmide truncada amb un lluernari al centre. És una
estructura en part prefabricada, de formigó, que en mòduls quadrats de 11 x 11 m

El projecte, però, quedaria en el paper i, igual que altres feines del moment, seria

donava una disposició isòtropa a l’espai interior.

arrossegat en la caiguda del projecte polític al qual la dictadura posava fi.

El que és interessant de l’acabat d’aquests espais interiors tan lliures és el
tractament ornamental. Aquest, fet també a partir d'un ús extraordinàriament
"postmodern" dels elements clàssics, era el resultat d’acoblar arcades, balustrades,
basaments amb pitxers florals o amb baixos relleus, cosa que donava com a resultat
una sorprenent operació de descontextualització del material clàssic utilitzat
desenfadadament com a decoració sobreimposada ben evident, fins al punt que
aquest fet de superposició constituïa part del resultat final. Una vegada més caldria
recordar les reflexions que en aquells mateixos dies Puig i Cadafalch es feia sobre el
classicisme com a llengua, morta però comunicativa, útil per ser emprada a l'hora de
donar caràcter a edificis la lògica constructiva i funcional dels quals quedava, d'altra
banda, del tot palesa.
El conjunt d'intervencions de Puig i Cadafalch a Montjuïc, a part de les obres menors
al Roserar i a la Font del Gat, hauria estat important si s'hagués construït el seu
projecte per al Gran Palau Central, al cim de les escalinates i focus terminal de la
gran perspectiva ascendent. El projecte del palau de l' Art Antic porta data, en la

Exposició Indústries Elèctriques; primera idea

major part dels seus documents, d’octubre de 1923, és a dir, que estava fet igual que
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Més tard, també li va influenciar la publicació per part de Mn. Josep Gudiol de Vic,

1.2.3- Josep Puig i Cadafalch: historiador de l’Art Medieval i arqueòleg

del llibre Nocions d’arqueologia sagrada catalana. Aquest llibre pretenia formar als
A Josep Puig i Cadafalch se’l coneix no solament com a arquitecte i polític sinó

eclesiàstics catalans sobre el patrimoni de l’església dins els seminaris diocesans,

també com a historiador de l’Art Medieval i com a arqueòleg. Dins d’aquests camps,

però es va convertir en manual dels investigadors de l’art.

les aportacions de Puig i Cadafalch són valuoses i reconegudes, no sols en el nostre
país sinó també arreu del món, sobre tot per la seva teoria de l’origen de l’art

Pel que fa a la corrent francesa, l’obra historiogràfica de Puig es va veure

romànic europeu.

influenciada per els treballs fets per Caumont a Normandia. Aquest va publicar un
manual per aprendre a estudiar els monuments medievals amb el títol de Curs

a) Les influències historiogràfiques i la formació com a historiador.

d’antiguitats

monumentals

(Caen,

1830-41).

En

aquesta

obra

s’ensenyava

l’observació dels monuments medievals codificant els coneixements per tal d’oferir

- Les influències historiogràfiques contemporànies a Puig.

models d’interpretació als estudiosos. Aquest fet va popularitzar a Catalunya la

Dins la historiografia de la història de l’art català, l’obra de Puig i Cadafalch ha estat
estudiada per Xavier Barral. Barral hi veu en la formació historiogràfica de Puig dues
influències: l’una de catalana que arrenca de l’inici de la Renaixença i tot el model de
recuperació del país de finals del s.XIX, i una altra de francesa, bàsicament dels
treballs a la Normandia i Chartres.

publicació de manuals d’arqueologia monumental, com per exemple els de Josep de
Manjarrés, Nociones de arqueologia cristiana (1867) i la posterior de Josep Gudiol,
Nocions d’arqueologia sagrada catalana (1902).
Dins l’obra de Puig i Cadafalch, també podem seguir una influència de l’École de
Chartres, segons l’estudi de Barral. Puig va agafar com a models historiogràfics els

Dins la influencia historiogràfica de Catalunya, Puig comença en la seva etapa de
joventut una col·laboració en la restauració de Ripoll, com a membre de l’Associació
Artístic Arqueològica Mataronesa. En aquesta col·laboració podem observar un
impacte de l’obra d’Elies Rogent, J.M. Pellicer i la els altres membres de l’Associació
Artístic Arqueològica Mataronesa. Aquesta corrent es pot emmarcar dins la dinàmica
romàntica que a Catalunya aparegué anys més tard que a Europa. L’interès es

estudis de Jean-Auguste Brutails sobre l’art del Rosselló publicats entre el 18921893 i en català el 1901. L’École de Chartres, proposava la consideració dels
monuments com a documents històrics.
- El mètode de treball de Puig i les influències de la participació en diferents
Entitats.

centrava en la recuperació dels símbols nacionals de Catalunya a tots nivells com a

A part de les influències de les diferents corrents historiogràfiques catalanes i

forma de reconstruir de nou el país, però amb una base científica. Elies Rogent li va

franceses contemporànies a Puig, també podem rastrejar dins les obres de Puig i

introduir la visió de l’estudi de l’obra d’art no a nivell formal i descriptiu sinó també a

Cadafalch una influència de les diferents entitats en que ell va participar.

nivell documental i de Piferrer i Quadrado l’aspecte catalanista de l’art. Puig descriu
així les influències de tots ells: "Aquesta arqueologia (referint-se a E.Rogent) de visió

El seu mètode de treball historiogràfic queda clarament descrit en el pròleg de la seva

poètica, romàntica, de tant en tant, auxiliada per l’estudi dels diplomes, però amb un

gran obra d’aquesta manera: "Fa anys que aquest treball va començar; algunes

sòlid

seva

planes foren escrites al aula, tot no escoltant les lectures ensopides d’Història del Art

transcendència(...) Això era un gran pas, però per Piferrer i Quadrado n’havien donat

estantissa y mitològica que es donaven a l’Escola; algunes planes i clixés foren fets

un altre; l’art nostre era fet per nosaltres i per a nosaltres; era un art català, obeint

en les excursions en que uns quants nois ens agrupàvem per a seguir mon a peu, tot

les corrents que es vulgui, transformat per aquestes o altres influències, però català,

rient alegrament; expedicions pintoresques mig de deport, mig de rudimentari estudi.

eminentment català. Per primera vegada es tenia la idea de què els fets artístics

(...) Passaren anys, y les fotografies han anat acumulant-se, els caixons han anat

s’havien realitzat a casa nostra. I per primera vegada també s’entrava en l’examen

omplint-se de notes, y les carteres de documents extractats(...)Treball de resseguir

dels documents literaris que feien referència als edificis."

obres publicades, d’extractar els Corpus d’inscripcions y cartes, de fer plans, y

coneixement

científic

dels

nostres

monuments,

va

tenir

la

perspectives, y estructures; treball de fotògraf; esforç de paciència, esforç
intel·lectual, esforç de cames y de resistència física corrent muntanyes, son
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transformats en llibre, y ara, al véurel casi a punt de relligar sobre la nostra taula,

Dins l’obra de Puig se’n deriva la idea de retard respecte a Europa, en quan a

pensem en els anys esmerçats, els auxilis rebuts y’ls obstàcles vensuts pera passar

investigació i conservació del patrimoni. Amb aquest idea ens descriu: "No sab ningú

dels datos incoerents al organisme que representa tota obra científica".

dels que escriuen en els grans centres europeus, lo que es el treball d’investigació
científica en els llochs apartats, ab biblioteques velles, sense l’usual utillatge; sovint,

En aquesta descripció del seu mètode de treball hi podem rastrejar la influència de

com en l’Edat mija, els estudiosos desterrats havent de peregrinar y passar les

les associacions excursionistes, i la necessitat de visitar "in situ" els monuments. En

fronteres pera llegir el llibre vulgar. Podríem dir cóm tal llibre ha vingut per primera

aquest aspecte cal citar la participació de Puig en aquest tipus d’associacions. Va ser

vegada a Barcelona, y cóm no possehim encara un mapa geogràfich, ni un catàlech

membre del Centre Escolar Catalanista del qual va ser president entre el 1888-1889

monumental, ni cap dels Corpus de coses ab que l’esforç oficial ajuda en altres terres

i les diferents col·laboracions amb l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques.

aquests estudis. Les informacions fetes per les Escoles oficials, les coleccions de

Per altra banda, s’hi pot veure la necessitat de catalogar el corpus artístic, aquesta
idea el va portar a col·laborar i participar en la creació de diferents museus. Va ser
membre de l’Associació Artístic Arqueològica Mataronina, al costat de Thos i Codina,
Pellicer i col·laborant amb E.Rogent en la restauració de Ripoll entre el 1888-1893.

fotografies de les excursions pagades abfondos públics, romanes secretes, sobre tot
pels estudiosos, a qui´l cancerver guardador del tresor considera com a competidors
en la seva obra, no com uns aliats o uns auxiliars en la generosa empresa de l’obra
científica.".

En aquesta societat va influir en la creació del primer museu de Mataró i la

Aquesta visió el va portar a participar en el Congrés Arqueològic de França a

catalogació de les restes arqueològiques de la vella Iluro romana . A partir del 1892

Perpinyà i Carcassona, en el 1906 i en la creació de la Junta de Museus, dels

va esdevenir arquitecte municipal de Mataró, succeint a Emili Cabanyes. Un cop va

Estudis Universitaris Catalans, la fundació de l’Institut d’Estudis Catalans, entre

ser elegit regidor de Barcelona, va intervenir en la creació de la Junta de Museus de

d’altres, per tal de suplir aquesta mancança.

Barcelona i en l’obertura del Museu Arqueològic al Parc de la Ciutadella.
- La influència de les restauracions
- La influència de la política en la seva obra historiogràfica.
Puig i Cadafalch va participar en les restauracions de diferents edificis com
Una lectura de l’obra historiogràfica de Puig i Cadafalch en clau política ens dona

arquitecte. Entre ells podem destacar, Montserrat, Cuixà, Sant Joan de les

una sèrie de pautes per entendre la visió ideològica de Puig i com l’estudi de l’art

Abadesses, Sant Benet de Bages i Sant Jaume de Vilanova al Bages entre d’altres.

esdevé una forma per crear una consciència de país i la contribució per a sortir de
l’aïllacionisme regionalista que la política de finals del s.XIX pretenia submergir a

Aquestes restauracions també van proporcionar a Puig unes idees sobre l’art

Catalunya.

medieval que influïren en la seva obra historiogràfica. Per ell, les restauracions han
de portar a restituir l’edifici en la seva fisonomia antiga. "La tasca de la nostra època

En primer lloc, l’estudi de l’art català és entès com una forma d’entendre l’esperit del

d’anàlisi i de crítica és fer ressortir, respectant-lo, l’art dels avantpassats, destruint

poble de Catalunya i buscar les seves arrels nacionalistes. Però a diferència d’Elies

l’obra morta que les amaga, sense fer caure ni una pedra que hagi tingut vida; és

Rogent i els seus antecessors, l’art català ha d’estar inserit dins un context europeu i

tornar a sa bellesa primera l’obra antiga, tot conservant les que, com flors arrapades

no aïllat. Per ell la visió que tenia de la cerca sobre l’art medieval a Catalunya podria

a la pedra, hagin nascut en èpoques més modernes".

ajudar a la investigació de l’art romànic europeu: " Jo estich convençut de què
l’història de la nostra Arquitectura catalana és alguna cosa més que l’història de les

b) La seva obra historiogràfica

obres d’art local sense altre interés que’l del amor a les coses de la Nació pròpia: (...)
Té un interés cientifich general l’estudi dels restes arquitectònics que’ns queden, un
interés especial pera resoldre molts problemes de l’historia de l’Arquitectura
d’Europa, que’ls problemes universals han passat també a aquest racó de la terra
nostra".

- L’estudi de l’arqueologia antiga
Puig i Cadafalch va tenir una preocupació permanent per l’estudi de les restes
ibèriques, gregues i romanes. Dins l’Associació Artística Arqueològica Mataronesa va
27

Palau del Baró de Quadres

De Puig i Cadafalch

participar en el seguiment de les obres de clavegueram de Mataró i de recollir les

En la seva etapa final, es va exiliar desprès de la Guerra Civil a Paris. En aquest

restes arqueològiques de l’Iluro romana. El 1888 va fer un Estudi d’arqueologia

període Puig va aprofundir aquest estudi dels precedents de l’art romànic a la

arquitectònica sobre el sepulcre romà de Fabara, que va obtenir el premi de

península ibèrica amb la visita el 1941 dels monuments asturians i portuguesos.

l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques en els Jocs Florals de Barcelona i
publicat el 1902. També dedica quasi tot el primer volum de L’Arquitectura

Aquest estudis es van concretar en un llibre escrit el 1944 però publicat l’any 1961

Romànica a Catalunya, a l’art romà a banda de molts articles de l’Anuari de l’Institut

de forma pòstuma, que porta el títol de L’art wisigothique et ses survivances.

d’Estudis Catalans.

recherches sur les origines et le développement de l’art en France et en Espagne du
Ive au VIIe siècle.

Dins aquest capítol cal dedicar una part a explicar les seves recerques a la ciutat
grega d’Empúries, excavant la ciutat romana i grega amb la fita de la descoberta de
l’estàtua d’Asclepi.
L’interès bàsic de Puig per l’art antic rau en l’establiment dels lligams entre l’art
romà i l’art romànic. En aquest aspecte, Puig creu en primer lloc, en la continuïtat
total de l’art romà amb el romànic. Així doncs és normal per a ell, començar l’estudi
de l’art romànic a Catalunya fen esment a l’art romà. Així explica: "L’art que aném a
estudiar té sos precedents en el temps, en l’art romà y resumint lo que d’ell
coneixèm, hem començat la nostra investigació, seguint desoprés en els escassos
restes de l’arquitectura cristiana preromànica: art cristià romà, primeres basíliques
que’ls bizantins aixequen (...)".
Aquesta visió de les connexions de l’art romà amb el romànic van evolucionar en
l’obra de Puig i el van portar finalment a afirmar que "En començar els meus estudis
creia trobar l’art romà fondament lligat amb l’art romànic i vaig incloure’l en un
primer volum (...). Les arquitectures cristianes que s’interposen entre la romana i la
romànica, no representen tampoc moments d’evolució; potser ho son parcialment, en
part mínima; però llur enllaç amb el romànic és feble a Catalunya. L’art romànic és
arribat com una invasió sense un lligam extraordinari amb l’art anterior (...)".
- L’estudi de l’art de l’antiguitat tardana fins el pre-romànic

- L’estudi de l’art romànic
L’estudi de l’art romànic és dins l’obra de Puig l’aportació més important. Sobre tot,
en la creació de la teoria del primer art romànic.
Entre els anys 1909 i 1918 Puig i Cadafalch va publicar amb la col·laboració de A.
Falguera i J.Goday la gran obra L’arquitectura romànica a Catalunya, entès com a
manual, estudi de primera mà i com a compendi de l’art català des de l’època
romana fins el s.XIII.
En el pensament de Puig, el romànic a occident és un estil que té un origen oriental i
dins aquest context, Catalunya té un paper important, ja que la seva situació, de
frontera del món islàmic i d’unió entre la Provença i el nord d’Itàlia juga un paper
important per la formació de l’arquitectura romànica.
Per Puig, el romànic es divideix en dos períodes: en el primer, que comprèn els s.XXI, que ell denomina període comtal, es configuren les formes que defineixen l’estil,
la introducció de l’estil llombard en la decoració i l’aparició de la volta de canó de
pedra; en el segon període, durant el segles XII-XIII, el període reial, apareix
l’escultura monumental en els edificis, sobre tot en els claustres i les portades.
Aquest segon període s’anomena "internacional" donades les múltiples influències
estilístiques sobre tot franceses. En el s.XIII , Puig hi veu una evolució de l’art

La seva preocupació sobre l’origen de l’art romànic el va portar a va dedicar especial

romànic vers camins diferents degut a tres causes: L’arribada d’elements gòtics, els

atenció a l’origen de l’art romànic a la península ibèrica. Va dedicar un interès a

canvis en els centres d’influència artístic i cultural i la vinguda de nous ordres

l’estudi de l’art mossàrab, realitzant recensions a les obres de Gómez Moreno a

religiosos.

l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans.

Aquestes idees de Puig, no quedaren fixades dins l’àmbit historiogràfic català sinó

Va dedicar-li una sèrie de conferències a l’origen de l’art asturià a la Sorbona, a la

que van tenir una projecció internacional, sobre tot, a banda de la participació en

Fundació Cambó durant els anys 1938 i 39.

congressos, de la publicació l’any 1928 del llibre Le premier art roman. L’architecture
en catalogne et dans l’occident méditerranéen aux Xe et Xie siècles. En aquest llibre,
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utilitzant un mètode comparatiu, estableix que l’origen de l’art romànic es troba en la

l’estudi de Puig no es limità a una tasca documental i formal sinó que en alguns

zona des del nord d’Itàlia fins Catalunya (arc meridional) i des d’aquí es desplega per

casos va aprofundir amb una campanya arqueològica. Durant el juliol del 1906, a

Europa, seguint el model de la volta de pedra, les decoracions llombardes i l’aparell

l’interior de la planta de l’església de Sant Miquel, va organitzar una campanya

característic de carreuons.

d’excavacions que va permetre trobar la pica baptismal original, que s’usava per
seguir el ritual baptismal de l’immersió.

Aquesta teoria es va anar perfeccionant en el llibre La geografia i els orígens del
primer art romànic (Barcelona, 1930 amb la traducció francesa a Paris, 1935) i va

Referent a la portada de Ripoll, Puig ja li va dedicar un bon espai a l’obra la

portar a l’acceptació definitiva, no tant sols en el cercles científics europeus sinó

Catalunya Romànica, i la seva aportació principal és la descripció de la densa

també americans.

iconografia de la mateixa, dividida en tres parts principals.

- L’estudi de l’art gòtic

A tall de conclusions, podem qualificar la tasca historiogràfica de Puig i Cadafalch
com a senyera per l’estudi de l’art català medieval. Els seus estudis, especialment els

L’obra de Puig i Cadafalch no es va limitar a l’estudi de l’art romànic sinó que va

dedicats a l’art romànic encara ara serveixen com a model i com a paràmetre dels

abraçar també l’estudi de l’art gòtic. Dins aquest estil va estudiar l’arquitectura

estudis d’aquest estil a Catalunya. A banda d’això, Puig reflecteix el sentir d’una

franciscana en un article publicat a la revista Franciscalia (1928) o les idees

època que va utilitzar la recerca del passat com una forma de contribuir a la

teòriques de l’urbanisme segons Eiximenis (Estudis Universitaris Catalans, 1936).

recuperació nacional i a la recerca de la normalització d’aquesta nostre petit país que

L’aportació més important en aquest camp la podem trobar en l’article "El problema

és Catalunya.

de la transformació de la catedral del nord importada a Catalunya. Contribució a
l’estudi de l’arquitectura gòtica meridional" dins de la Miscel.lania Prat de la Riba
(1921). En aquest text defineix dos tipus de plantes en l’arquitectura gòtica catalana:
l’un amb tres naus i girola i l’altre amb una nau, absis poligonal i capelles en els
contraforts.
Aquesta arquitectura és per Puig el tipus de catedral del nord que es transforma per
l’ambient meridional de Catalunya. Aquesta adaptació de models del nord en
l’ambient meridional es pot rastrejar en les catedrals de Clermont-Ferrand,
Llemotges i Narbona i apareix a la catedral de Girona.
- Les seves monografies
Per acabar, Puig i Cadafalch va publicar una gran quantitat de monografies d’edificis
medievals importants. Cal destacar les seves aportacions a l’estudi de Ripoll,
especialment la seva portada, Sant Miquel de Cuixà i les esglésies de Terrassa.
D’aquestes monografies cal destacar les dedicades a les esglésies de Terrassa, que va
publicar en diferents estudis monogràfics entre el 1889 i el 1948. La qüestió
principal va ser la datació de les capçaleres antigues de Santa Maria i Sant Pere i la

Llibres publicats de Puig i Cadafalch sobre història

construcció de l’edifici de Sant Miquel. Un altre centre d’interès del conjunt de
Terrassa, va ser la datació de les pintures murals dels altars. En aquests edificis,
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Durant els anys de canvi de segle, els editors de la "Veu de Catalunya" es separen de
la Unió Catalanista, per fundar primer el Centre Nacional Català, que l’any 1901 es

Quan es parla de Puig i Cadafalch, de seguida ens ve el cap la seva faceta

fusionarà amb la Unió Regionalista per a constituir la "Lliga Regionalista". Puig i

d’arquitecte modernista. En canvi, sovint oblidem el seu paper com a polític, malgrat

Cadafalch en fou un dels fundadors.

fou, entre altres coses, el segon president de la Mancomunitat de Catalunya.
La intenció de la creació de la "Lliga" era preparar una candidatura catalanista per
Una de les persones que van estimular el nacionalisme de Puig i Cadafalch fou el

Barcelona per les eleccions de diputats a Corts del maig del 1901, candidatura

mataroní Terenci Thos i Codina. Durant la seva època d’estudiant, entrà al Centre

coneguda amb el nom dels "quatre presidents". La Lliga aconsegueix treure diputats,

Escolar Catalanista, secció del Centre Català fundat per Valentí Almirall. Puig fou el

junt amb els republicans Lerroux i Pi i Margall.

president del Centre Escolar del 1889 al 1890.
El resultat d’aquestes eleccions suposà un triomf sobre el caciquisme, gràcies a la
L’any 1892, la Unió Catalanista, organisme que aplegà diverses agrupacions

depuració del cens feta en temps de l’alcalde Robert, i gràcies a la vigilància de les

catalanistes, redactà les anomenades "Bases de Manresa", escrit on es concreten les

votacions practicada per dirigents catalanistes i republicans.

aspiracions del catalanisme, tot demanant unes institucions d’autogovern per a
Catalunya. Josep Puig i Cadafalch participà en l’assemblea com a delegat per
Mataró.

Puig i Cadafalch rep el premi Municipal de l’Ajuntament per la fàbrica
Casarramona 1913

Animats per la victòria, la Lliga presenta una candidatura per les eleccions a
Puig i Cadafalch amb Primo de Rivera

l’Ajuntament de Barcelona del 1901. En aquestes eleccions la Lliga aconsegueix
col·locar onze regidors, entre ells Puig i Cadafalch. En el seu càrrec de regidor, que
dura del 1901 al 1906, Josep Puig promogué la política de sanejament, amb la

El 1898, amb la pèrdua espanyola de les colònies de Cuba i Filipines, es fa patent el

renovació del clavegueram. Participà també en els enllaços amb els municipis

desgavell polític i econòmic d’Espanya. Això contribueix a la politització de la

annexats a Barcelona el 1897 (la idea de Puig era trencar amb l’uniformisme de la

burgesia catalana, que acusa el centralisme i la ineficàcia de l’administració com un

quadrícula del Pla Cerdà, amb vies radials que lliguin els pobles amb el Pla de

dels causants dels mals del país.

Barcelona). Per últim, fou l’ànima de la creació de la Junta de Museus (en aquest
moment es produeix el trasllat de les pintures romàniques del Pirineu a Barcelona).

El mateix any 1898, es funda a Barcelona una societat per tal d’editar el diari
catalanista "La Veu de Catalunya", diari que aviat agafarà molta volada. El diari

Cap el 1906, els partits catalans decideixen unir-se en el moviment anomenat

estarà dirigit per Prat de la Riba, i un dels que en formaren consell fou Puig. Puig i

"Solidaritat Catalana". Els uneix la seva ànsia d’autonomia i democràcia, i la seva

Cadafalch hi escriurà articles sarcàstics contra determinats personatges de

negativa al projecte de llei de jurisdiccions que havia elaborat l’Estat, on es decidia

l’administració espanyola.

que els delictes contra la "Unidad de la Patria" serien jutjats per la justícia militar.
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El 21 d’abril del 1907, en les eleccions a diputats a Corts, a Catalunya guanya el

d’Infermeres auxiliars de Medicina, i el 1922 el laboratori de Psicologia Experimental.

moviment de "Solidaritat". Entre els diputats elegits hi ha també Puig i Cadafalch. En

També es mantenen les activitats del Consell de Pedagogia de la Mancomunitat.

el discurs d’investidura de les Corts, Puig representà la minoria regionalista. Féu un
discurs brillant, on criticà l’excessiu centralisme d’una administració inoperant, i on

Durant la primera part del mandat de Puig com a president de la Mancomunitat, fou

demanà un sistema federalista. Durant la resta del mandat, però, les seves

organitzada la campanya pro-estatut d’autonomia, que fou rebutjada pel Congrés

intervencions parlamentàries foren més aviat escasses, i les que féu acostumaven a

espanyol.

estar centrades en el camp de l’educació. El 1909 deixa de ser diputat.
Quan el 1914, i degut a la pressió catalana, es constitueix la Mancomunitat de
Catalunya, Prat de la Riba n’esdevé el president. Puig es converteix en un habitual
col·laborador de Prat, amb qui l’uneix de fa temps una gran amistat, i una
compenetració en ideals polítics.
La Mancomunitat fou, de fet, l’únic projecte efectiu de reforma de l’Administració
local espanyola durant tota la Restauració. L’obra feta per la Mancomunitat és
remarcable, malgrat la restricció a determinades àrees que la llei li atribuïa, i malgrat
els pocs recursos de què disposaven. Els camps en què destacà foren els de la
cultura, l’ensenyament i les obres públiques.
El 1917, i amb la mort de Prat de la Riba, Puig i Cadafalch és elegit president de la
Mancomunitat. Durant el seu mandat amplia l’obra iniciada per Prat. En l’època de
Puig i Cadafalch es continua amb la idea d’invertir en infraestructures. Així, es
continua amb la instal·lació de línies telefòniques i amb la construcció de carreteres i
camins veïnals per tot el territori català (cal tenir en compte que en el moment de la
creació de la Mancomunitat hi havia 518 municipis sense ni tan sols un camí veïnal,

També durant aquest període es produeixen fortes convulsions socials. La
Mancomunitat, però, no té atribucions per a poder apaivagar la situació.
L’any 1923 es produeix el cop d’estat de Primo de Rivera. Això comportà la
substitució dels diputats provincials d’elecció popular per una Mancomunitat a gust
del dictador. Per tant, Puig ha de deixar el seu càrrec.
Fins l’adveniment de la República, Puig es refugia en la seva vida professional i
estudis. Amb la República, la seva activitat política fou poc intensa, i el 1936 fugí i
s’establí a París.
A tall de conclusió, podem dir que a Puig no li agradava considerar-se un polític
professional. Li desagradava la política entesa com un joc d’intrigues i de maniobres
electorals. Fou el seu precoç catalanisme que el portà a col·laborar en accions
polítiques. Si acceptà a ser membre del Congrés o si es presentà a les eleccions per a
regidor de Barcelona, o més tard a les de diputat provincial fou perquè la Comissió
d’acció política de la Lliga Regionalista li ho demanà. Ell sempre es sentirà més
còmode actuant com a administrador que com a polític.

i només 38 amb telèfon).
Es realitzen cursos pràctics organitzats per l’Escola Superior d’Agricultura, i es
concedeixen préstecs a agricultors i ramaders per part de la Caixa de Crèdit
Comunal, cosa que permet l’avenç de l’agricultura i la ramaderia. També es
concedeixen ajuts econòmics als Ajuntaments per a l’abastament d’aigua potable.
S’elaboren els mapes geogràfic i geològic de Catalunya, que serviran, entre altres
coses, per conèixer els recursos naturals del país. El 1921 es crea el Servei
Meteorològic de Catalunya.
Quant a educació, es desenvolupa la xarxa de biblioteques populars iniciada per
Prat, i es creen diverses escoles locals d’indústries (la primera fou l’escola
d’indústries de teixit de punt a Canet el 1922). El 1919 es crea l’Escola Especial

Puig i Cadafalch reben els Reis
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2. ESTUDI DE LES OBRES DE JOSEP PUIG I CADAFALCH:
DESCRIPCIÓ DE LES CASES MÉS EMBLEMÀTIQUES.
CARACTERÍSTIQUES.
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Aquesta planta compta amb una espectacular tribuna.

2.1- CASA PERE I FRANCESC MARTÍ I PUIG, 1986
La quarta planta està composada per una galeria d’arcs, protegits per un ràfec
Mansió, 3 bis / Passatge del Patriarca, Barcelona

notari.

Primer obra arquitectònica de Barcelona després d’haver convertit al 1894 una

El terrat es també un element molt singular de l’edifici, que ajuda a definir-lo en el

planta baixa del carrer Ferran 25 en la joieria Macià.

seu estil neogòtic.

Encàrrec dels germans Martí.
Casa de vivendes de 4 pisos, amb planta doble destinada a residència dels
propietaris.
Els dos elements que donen vistositat a l’edifici són els set elegants arcs de la base i
els cossos sortits que apareixen al primer pis, que són els balcons i sobretot una
tribuna.
També té un Sant Josep, que atrau la mirada, fet per un dels escultors modernistes
de més prestigi: Josep Llimona. Destruïda només començar la 1ª Guerra Mundial,
però l’institut del Paisatge Urbà ha executat una còpia.
La base la va fer un altre gran escultor: Eusebi Arnau.
Com a moltes obres en que va col·laborar Eusebi Arnau, l’escultor incloïa una
escultora del Sant Jordi matant al drac com a recurs simbòlic, que es pot interpretar
com una firma artística.
La casa va ser aixecada amb maó raig (vermell), excepte els elements ornamentals
que es van fer de pedra.
La porta principal es d’un estil flamíger nòrdic i amb un dels quals emmarquen la
citada porta principal.
Les finestres donaven vida a un dels elements més influents del modernisme a la
Barcelona de final de segle: el cafè i la cerveseria 4 gats.
La gran reixa que tanca la casa va ser forjada per Manel Ballarín, inspirat en uns
detalls decoratius propis del claustre catedràtic.
La planta principal és la més rica en ornamentació. Els balcons, amb rajoles
ceràmiques tenen unes baranes primes treballades per Ballarín.
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2.2- CASA JOAQUIM COLL I REGÀS, 1897
Argentona 55-57 Mataró
Com que Puig i Cadafalch havia nascut a Mataró i era l’arquitecte municipal
d’aquesta ciutat va rebre molts encàrrecs com:
-

Casa Cisternes. 1891. Carrer Sant Simó, 18.

-

El Rengle. 1892. Reforma de la coberta de les parades de la plaça Gran.

-

Saló de sessions de l’ajuntament. 1893. Reforma de la decoració. Carrer

Riera, 48.
-

Casa Parera. 1894. Carrer Nou, 20.

-

Botiga La Confiança. 1894. Carrer Sant Cristòfol, 10.

-

La Beneficència. 1894. Carrer Sant Josep, 9.

Però la seva primera obra rellevant que va projectar va ser pel mataroní Joaquim Coll
i Regàs.
Només es tractava de la reforma d’una casa ja existent, però va obtenir un excel·lent
resultat, emprant un estil neogòtic.
Fa servir una bona gamma d’ornaments, com les escultures, el vidre, l’esgrafiat i la
ceràmica. Arnau va treballar una figura d’una noia al timpà de la porta que portava
l’emblema de la indústria tèxtil del propietari, i una altra figura al peu d’un dels arcs
de l’habitual Sant Jordi.
L’esgrafiat omple tota la resta de la façana, en que la tribuna de reminiscència
nòrdica destaca per la seva vistositat.
Té un rematat esglaonat que anuncia el perfil personal de la Casa Amatller de
Barcelona.
És la seu de la Fundació Laietana.
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2.3- CASA JOSEP PUIG I CADAFALCH, 1897
Plaça de Vendre, s/n. Argentona.
Aquesta obra es basa en la reforma de 3 casetes que tenia l’escriptora Dolors
Monserdà, sogra de Puig i Cadafalch, per convertir-les en una unió destinada a casa
d’estiueig.
Tot i ser una casa de quatre vents, és completament introvertida.
Com es tractava d’una casa d’estiu, Puig, per aïllar-la del sol del sud i de ponent, va
col·locar paral·lelament a les antigues façanes unes altres façanes noves, poc
separades entre elles. A l’espai d’entremig quedaven unes galeries que donaven lloc a
un racó fresc a l’estiu.
Les façanes sempre estaven cobertes de plantes verges, que donaven a la façana els
colors de d’estiu, la tardor, l’hivern i la primavera respectivament.
Una “Glycina sinesis” s’enrotllava salvatgement al voltant de la pèrgola de fusta,
donant-li un color lila.
L’interior, amb un estil àrab conté molts racons, diverses diferències de nivell,
perspectives allargades i punts de vista estrets i angostos.
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2.4- CASA JOSEP GARÍ, 1898
Camí de Sant Miguel del Cros. Argentona.
Puig va projectar aquesta casa per el financer Garí, coneguda popularment amb el
topònim de “El Cros”.
L’obra és una reforma d’una vella mansió, en la que va voler conservar l’aspecte
fortificat.
Va voler donar-li a l’edifici un aire senyorial evident a totes llums. Té un remat
esglaonat, una tribuna i una gran superfície llisa que evoquen clarament les cases
Ametller Macaya que projectaria no gaire més tard.
L’entrada principal està realçada per una gran tribuna-porxo.
La pedra que emmarca l’embolcall, així com les tribunes, fan primorosament
treballada.
A la darrera planta no falta la galeria de finestrals correguts, sota una coberta de 4
aigües de teules de ceràmica vidriada.
Es tracta d’una mena de castell neogòtic però més esplèndid que els seus congèneres
medievals.
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El terra de l’entrada de carruatges estava compost per un paviment amb un model
de llosa fet a mida, que és igual que els de totes les voreres de l’Ajuntament, llàstima

Passeig de Gràcia 41, Barcelona

que està molt deteriorat.

Aquest projecte encarregat per l’industrial Antoni Ametller, fabricant d’una xocolata

A la dreta hi ha un pati de llums que esdevé rematat per uns vitralls policromats,

molt important, se li va oferir en dues tongades.

també hi ha aquí l’escala que condueix a la residència del propietar

En primer lloc se li va encarregar reformar l’estructura de la casa ja existent. Però
l’Ajuntament va advertir que la casa contenia un “remat” que sortia fora de tot
reglament, aleshores se li va encarregar un any més tard la resolució d’aquest
problema. Un cop acabada, al 1901 se li va atorgar un premi per l’Ajuntament.
A la planta baixa crida l’atenció la asimetria connectada entre les dues portes de
l’extrem esquerre, que correspon una a l’entrada de persones i l’altre a la de
carruatges.
Conté molts ornaments, capitell amb l’ós ballarí i com no la firma de l’escultor
Arnau: el combat èpic entre Sant Jordi i el drac.
A la planta baixa hi ha uns finestrals correguts.
En un dels escuts apareix un “ametller” que evoca l’origen del cognom de l’industrial.
La flor primaveral d’aquest arbre li va servir a Juyol per a fer la decoració frondosa
que inunda tota la façana.
Els balcons de la primera i la segona planta van ser treballats amb peces
escultòriques treballades per Arnau.
Tot aquest conjunt s’ha d’interpretar com una personal recreació de les mansions
gòtiques catalanes.
El “remat” esglaonat sembla ser portat literalment d’alguna casa senyorial i antiga
dels Països Baixos.
A les baranes i balcons hi ha un excepcional treball de forja.
Les persianes de llibret mostren un disseny excepcional i encertat, sobretot pel seu
inusual color verd tendre.
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2.6- CASA ROMA MACAYA, 1901
Passeig de Sant Joan 108, Barcelona
Aquesta casa té una gran semblança amb la casa Ametller, excepte el remat
esglaonat, l’estructura, la composició de les obertures, les dues fileres de finestres
corregudes a la primera i la quarta planta i inclòs les portes asimètriques de
l’esquerra, són idèntiques.
El ric treball ornamental de la casa Ametller es torna aquí auster, d’un neogòtic molt
català i de caire mediterrani, doncs mana més l’estuc blanc que el subtil esgrafiat
groc.
Com que en aquella època l’arquitecte estava molt enfeinat en les visites d’obra de les
dues obres en curs, Ametller i Macaya, sempre anava pels carrers de l’eixample en
bicicleta, per guanyar temps. Aquesta anècdota quedà reflectida en un dels capitells
del a porta de carruatges amb un personatge amb barret de palla i pujat a una
bicicleta.
Aquesta era una obra de nova planta, no com la de la casa Ametller i li va donar
llibertat absoluta i es va preocupar molt de l’interior.
El vestíbul i l’alegre pati de llums, del que arrenca l’escala, ofereixen solucions
estructurals alegres i destacades.
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2.8- CASA BARTOMEU TERRADAS I BRUTAU, 1905
Diagonal 416-420 / Bruc 141-143 / Roselló 260-262 Barcelona
Bartomeu Terradas i Brutau va adquirir l’herència del seu pare que li va permetre
dedicar un impressionant solar a un edifici de vivendes d’aspecte unitari per
repartir-lo en tres parts iguals entre les tres filles Àngela, Josepa i Rosa.
Aquesta obra va ser encarregada a Puig i Cadafalch.
La casa que va ser batejada com la casa de les punxes estava formada per una
façana a quatre vents.
Puig i Cadafalch torna a prendre com a model la casa Martí emprant bàsicament dos
materials, el maó vist i la pedra, obtenint així un resultat neogòtic de clara referència
nòrdica.
Aquesta casa està coronada per sis torres que constitueixen un potent reforç que
trava el gegantí edifici.
Els sis grans, alts i esvelts cilindres van ser coronats mitjançant casquets d’agulla,
d’on ve el seu nom popular.
Hi ha un torre que és la més alta i èpica, amb una ornamentació diferent, per
exercir, en certa manera, de façana.
La pedra treballada té la missió de destacar les obertures.
La planta baixa està estructurada per un fort ritme d’arcs.
Té una planta triangular i les finestres corregudes en vertical estan disposades al
llarg de tota la façana.
Una part rellevant de la decoració fou confiada als testers, en els que apareixen
plasmats grans panells ceràmics (Sant Jordi o El rellotge de sol prega).
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2.9- CASA DOCTOR FRANSESC SASTRE I MARQUÈS, 1905
Eduard Conde 44 / Cardenal Vives i Tutó, Barcelona
Aquesta obra tractava d’un projecte de torre unifamiliar pel conegut farmacèutic.
S’havia d’adaptar a una finca d’una estranya forma, enfront de dos carrers. L’afiliada
proa la va utilitzar per a situar el jardí, a l’angle del qual va col·locar una glorieta de
fusta que cridava l’atenció.
La casa té façana als quatre vents i consta de 3 cossos esglaonats.
Al més alt va situar la façana interior, al mur de la qual va col·locar la data, rodejada
d’ornamentació floral esgrafiada.
La tribuna de fusta avarca 2 pisos i es perllonga a una torre rematada per un
casquet.
Mentre el d’aquell està cobert per unes peces de ceràmica vidriada aquest està cobert
amb un trencadís de rajoles blanques i verdes.
A l’altre cos, més baix, s’aixeca una xemeneia d’un estil molt gaudinià.
Al tercer cos, el més baix de tots, serveix de terrassa.
Tots aquests cossos apareixen rematats amb uns voravius de maó vermell. Aquest
color alterna amb l’estucat blanc de la façana i sobretot a la que dona el nom al
carrer Cardenal Vives i Tutó, en la que sobre un sòcol de pedra no treballada s’aixeca
un revestiment compost d’amplis panells amb decoració de taula d’escacs formats
mitjançant rajoles quadrades blanques i verdes com les del casquet de la glorieta.
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2.10- CASA CARRERES I MARTÍ, 1906
Montsià 5 / Passatge del patriarca 4-A, Barcelona
Es tracta de la reforma de la casa Carreras.
La lletra “M” que figura al dintell, que es la mateixa que hi ha a la veïna casa Cartí,
fa sospitar que hi ha una relació familiar.
En qualsevol cas, interessava dignificar-la, doncs estava al davant la Casa Martí i
estan unides per una cancel·la forjada per Ballarín.
Sobre un sòcol de pedra no devastada estan col·locats uns arcs apuntats de front.
Tota la primera planta està revestida amb mosaics policroms. La resta de la façana
fou estucada en “ocre” i realçada amb esgrafiats florals.
Al número 4 del passatge, hi ha un panell ceràmic que representa a Sant Eloi,
emmarcat en pedra treballada, mentre que la finca veïna, 4-A es troba un panell de
Sant Joaquim.
Totes dues façanes són ben diferents. L’esgrafiat comú els hi dona unitat.
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2.11- CASA PERE SERRA I PONS, 1908
Rambla Catalunya 126, Barcelona
Les obres d’aquesta casa van començar al 1903 i es tractava d’un conjunt ambiciós,
per les seves façanes de pedra treballada.
A la part del darrere hi havia una terrassa i un gran jardí.
Just acabar la Guerra Civil, aquesta porció de terreny fou sacrificada per realitzar
una gran ampliació, ja que la casa havia estat venuda a una escola religiosa de
Tresines.
Puig i Cadafalch, mogut pel passat arquitectònic català, es va proposar fer un
personal homenatge al període renaixentista barceloní.
La porta principal de la Casa Serra és una interpretació de la porta de la Casa
Gralla, però l’actual no té res a veure, doncs a les obres de restauració i ampliació va
ser robada. A l’escut que hi ha al dintell, Puig i Cadafalch va encarregar a Eusebi
Arnau que realitzés una serra en al·lusió al cognom del propietari.
En canvi, tots els medallons de les finestres porten inserides testes de personatges
com Wagner, Cervantes, Fortuny i altres personatges emblemàtics.
El poderós ràfec apareix sustentat per un gran travat de forja realitzat per Manel
Ballarín, autor també de les fines baranes dels balcons.
Les teules de ceràmics vidriada donen una nota de color a la coberta, així com a
l’agulla que remata la torre cilíndrica, que recorda al model emprat a la casa de les
punxes.
Tota l’ornamentació escultòrica de pedra, com de costum, la va realitzar Alfons
Juyol.
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2.12- CASA MERCÈ PASTOR CRUYLLES, 1909
Tibidabo, Barcelona
Aquesta mena de torre estudi construïda al cim del Tibidabo li va ser encarregada a
Puig i Cadafalch per la marquesa del Castell Torrent.
Es tracta d’un conjunt massís, de carreus de pedra no devastats, cosa que accentua
el seu homenatge al gòtic indígena més auster.
Podria passar perfectament per una capa senyorial catalana del s.XV, si no fos per la
lligada en forma d’espina de peix.
Se sap que mentre feia aquest projecte estava escrivint el ser primer volum dedicat a
la part romana, fet que podria ser influent en el moment de projectar-lo, com es pot
comprovar en les formes de la pedra, els arcs, els dintells i la disposició dels
materials.
També s’intueix que emula a una torre de vigilància, doncs el seu aspecte recorda a
una torre-mirador.
No hi ha ornaments en aquesta casa, i l’únic excés que es permet és el ràfec, de
grans dimensions, cosa que aporta a la coberta una potència i rotunditat inusuals
que gairebé anul·la la presència de la solució donada a la darrera planta,
confeccionada amb una galeria de finestrals correguts de gran simplicitat.
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2.13- CASA PERE COMPANY, 1911
Casanova 203 / Buenos aires, Barcelona
Podríem dir que aquesta obra va ser la primera considerada com a noucentista.
Els seus inicis en el neocentisme es remunten a la Casa Muntadas (1902), la casa
Concepció Dolsa ( Muntaner 263, desapareguda) i la casa Trinxet (Còrsega 268,
desapareguda). A totes elles es veia com assajava amb elements de la Sezession
vienesa i també el barroc català amb un estil molt personal.
Però a la casa Pere Company s’adverteix una seguretat i un estil que, sense dubte
estava destinat a influir.
Aquesta va ser la darrera residència unifamiliar que va projectar.
És una torre als quatre vents rodejada de jardí, en la que destaquen el volant, la línia
i l’angle recte, així com l’austeritat i la claredat.
Sobre un sòcol de pedra no devastada, va projectar un volum nítid, simple, amb
moltes obertures de poc volum, tot això rematat per una coberta de dos aigües molt
inclinada, que provoca que la quarta planta quedi reduïda a unes golfes. Aquest cos i
la tribuna de la cantonada són les úniques corbes, tot i que molt suaus i tranquil·les.
La blancor estucada dels murs s’imposa sobre unes comptades garlandes esgrafiades
en diferents colors.
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2.14- CASA JOSEP PUIG I CADAFALCH, 1917
Provença 231, Barcelona
Puig i Cadafalch vivia al tercer pis del número 604 de la Gran Via de les Corts
Catalanes. Fins que el 1917 va realitzar la transformació i ampliació d’una casa de
planta pis que pertanyia a l’escriptora Dolors Monserdà, viuda de Macià, obra de
l’arquitecte J. Pi i Calleja. Ella només passava allà l’estiu, però residia a la casa que
tenia al carrer Nou de Sant Fransesc. Aquest canvi suposava transformar aquella
casa en residència i estudi, on va estar-hi fins la seva mort, el 23 de desembre de
1956, als 89 anys.
La planta baixa estava destinada a comerços, la primera vivenda de la seva sogra i la
segona la seva residència i estudi. Aquest lloc de treball rebia gran lluminositat que
aportava una tribuna esbombada amb subtil suavitat, a lo Mackintosh, per no
destorbar la puresa i la simplicitat de la resta de la façana que dona al carrer
Provença.
No era una casa entremitgeres.
La casa acaba amb el terrat característic d’aquests entorns, amb balustrada i
pèrgoles.
La porta principal porta la data estampada en xifres romanes o dies figures
esgrafiades on apareixen objectes com la lira i el compàs, evocadors de l’art i la
tècnica.
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2.15- CASA JOAN PICH I PON, 1921
Plaça Catalunya 9, Barcelona
Aquest projecte va consistir en reformar i ampliar la casa Narcís Plà, obra de
l’arquitecte Francisco Villar (iniciador de la Sagrada Família) al 1875, que Pich i Pon
havia comprat a la família Batlló, per 2 milions de pessetes.
Li va afegir tres plantes més, culminades amb àtic i sobreàtic per alinear-se amb el
gran edifici veí ja implantat, l’Hotel Colón.
La finca presenta una bona orientació, és representativa (pel volum i la situació) i
vistosa (per la inusual grandiositat d’un espai que permet una contemplació casi
èpica).
Aquest edifici va aportar modernitat en molts sentits diferents : per ser el primer
conjunt d’oficines que s’aixecava a l’Eixample, doncs fins ara s’havien localitzat a la
Via Laietana ; per ser la primera vegada que l’amo no es va instal·lar al principal,
sinó a l’àtic, com als Estats Units i per ser la primera casa que va aportar un estil
estadounidenc.
Es creu que el model que l’havia inspirat era el Sullivan de Chicago.
Per facilitar la instal·lació de les oficines, va col·locar un paviment unitari i va deixar
les plantes lliures, perquè cada ocupant el distribuís a la seva mida.
La pauta principal és barroca que igual pot procedir d’inspiració valenciana o
francesa.
Això es repeteix als gerros de les baranes de la vivenda.
Posseeix uns templats que coronen l’edifici.
I els Hermes de tamany real que els culminen, han estat vinculats al déu del comerç.

46

Palau del Baró de Quadres

De Puig i Cadafalch

2.16- CASA LLUÍS GUARRO, 1923
Via Laietana 37, Barcelona
Aquesta casa es tracta d’un edifici mixt d’oficines i vivendes encarregat pel prestigiós
fabricant de paper.
Aquest projecte ens recorda la modernitat començada a les ciutats dels gratacels.
El compacte i alt edifici s’alça sobre una planta estructurada mitjançant una base de
columnes i d’un entresol de cinc arcs.
La porta principal és de pedra, emmarcada també per columnes i està culminada per
la generositat i l’abundància del barroc expressat per les fruites i les garlandes que
surten del gerro.
El pis principal ve realçat per un pòrtic de columnes, una balustrada correguda a
tota la llarga del pis i rematada amb sis gerros.
Tot l’edifici està dominat per grans finestrals en sentit horitzontal, que en aquell
moment significava un dels signes de la nova modernitat.
Els balcons de forja van ser decorats amb volutes inspirades en la manera de fer del
s.XVIII.
Al terrat, igual que al palau de la Virreina, reapareix el ritme creat per altres sis
gerros.
La façana posterior és més simple, del mateix estil i la mateixa qualitat, però més
radical i amb una estranya intensitat, tota ella coronada per una pèrgola vistosa,
sostinguda per columnes agrupades.
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2.17- CASA AUGUST CASARRAMONA, 1923
Passeig de Gràcia 48, Barcelona
Aquest projecte encaixa en la línia de la Casa Guarro, tot i que aquest posa en relleu
un treball més primorós en l’ornamentació i en les matèries emprades, cosa que
transmet una imatge més sumptuosa.
L’obra aixecada va consistir en la remodelació d’una casa de mestre d’obres aixecada
els darrers decennis del segle XIX. La planta baixa estava dedicada a una empresa
tèxtil.
La porta principal, al centre, fou emmarcada per robustes columnes de marbre i
capitells de llautó, mentre que el dintell fou composat amb una impressionant
garlanda penjada de bronze i fruites a mode barroc de T
Al principal destaquen la línia del balcó corregut amb una meravellosa barana
forjada i també una historiada tribuna tallada amb delicadesa i originalitat.
Al darrer pis destaca la balustrada correguda que es repeteix a sobre, al terrat, amb
enormes gerros barrocs. Aquest espai va ser dedicat a Roff Garden, coberta
ajardinada.
Per al pis del propietari de la indústria tèxtil, Puig i Cadafalch va projectar un
mobiliari inspirat amb Lluís XV de la sala de miralls de Versalles.
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2.18- CASA MULEY-AFID 1911
Passeig de la Bonanova 55, Barcelona
Muley Afid, sultan del Marroc va ser destronat i va venir a Barcelona buscant refugi
on va ser ben acollit.
Enamorat de Barcelona, va voler una casa pròpia, que va encarregar a Puig i
Cadafalch.
Un mur de pedra per devastar i una senzilla reia protegeixen el jardí que rodeja
aquesta casa unifamiliar.
Es tracta d’un conjunt de volums de diferent factura i articulats amb una certa
complexitat, cosa que potser li resta esveltesa, això ho va compensar mitjançant una
torre espigada i rematada amb un capitell afilat.
Tot i que els murs van ser estucats en blanc malgrat que els esgrafiats ocres eren
austers, el contrapunt del maó i de les teules ceràmiques contribueixen a que la
imatge que transmet no sigui tan alegre i clara com a altres cases similars.
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3. DESCRIPCIÓ DEL PALAU DEL BARÓ DE QUADRAS
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Entre 1900 i 1903 el baró de Quadras, Manel Quadras i Feliu, encarregà a Puig i

A la part de la façana, que equival a la tercera planta, podem observar que hi ha set

Cadafalch la rehabilitació d’una masia que tenia a Hostalrich, Maçanes.

finestrals en arc de mig punt separats únicament per uns pilars de secció circulars i
amb capitells decorats amb motius florals. Aquestes finestres també tenen les seves

El baró de nou títol quedà molt satisfet, doncs Puig havia convertit la seva masia en

corresponents persianes.

un castell, que era el que ell desitjava en aquell moment per mostrar la seva
ostentositat. Però el baró, que havia comprat el títol després de fer-se un gran

El contrapunt que equilibra un volum tan poderós és la coberta, de gran pendent

empresari del tèxtil i enriquir-se, necessitava una baronia a la gran ciutat,

amb ornamentació ceràmica vidrada amb quatre grans finestrals alineats amb els de

Barcelona. Aleshores encarregà també a Puig i Cadafalch la rehabilitació d’una casa

la segona planta. Posteriorment s’ha col·locat un petit ràfec en forma de coberta, de

que tenia a Barcelona per convertir-la en un Palau digne de baró milionari.

les mateixes característiques que l’anterior, d’una pendent del 45% aproximadament,
per evitar que l’aigua de la pluja embrutés i fes malbé la façana.

Aquesta reforma es va donar entre 1904 i 1906. La casa estava situada al número
373 de l’avinguda Diagonal i tenia un altre accés des de la façana posterior, que

La porta principal és una obra de forja molt destacada i de gran destresa artesanal

donava al carrer Rosselló número 279.

de Manel Ballarín. Entre les formes fetes amb forja Puig i Cadafalch hi col·locà vidres
de colors molt propis del modernisme. En aquesta planta baixa, al costat de la porta

Puig i Cadafalch ja sabia com havia d’actuar per donar-li aparença de palau a una

hi trobem dos finestrals superiors que donen a la planta altell i dos inferior que

simple casa de veïns que no tenia res a envejar-li, abans de la reforma, a la del

donen a l’actual agència de viatges.

costat. Malgrat que la casa no era vistosa, doncs la façana només ocupava 12
metres, va saber donar-li a l’obra una aparença destacada però sense estridències.

En general la façana de la Diagonal és una mescla d’estils gòtic i plateresc, del que
resulta una gran riquesa decorativa.

La façana principal, que dona a l’avinguda Diagonal, va ser aixecada amb pedra
treballada, cosa insòlita en aquesta ciutat i temptada per l’aparença.
L’original espectacularitat d’aquesta façana recau de ple amb la presència d’unes
grans tribunes fetes en un estil modernista. Per a realitzar-ho va necessitar de la
mestria dels seus habituals col·laboradors, com Arnau i Juyol. Aquesta va esculpir
una sèrie de bustos medievals i ornaments florals, ambient que desitjava i esperava
el nou aristòcrata.
A cadascuna de les arestes de la citada tribuna, l’escultor va plasmar a Sant Jordi,
en el moment de donar-li mort al drac i als esperits malignes respectivament.
Frontalment aquestes tribunes estan formades per vuit finestres lleugerament
arquejades amb unes persianes d’un color verd pàl·lid.
El balcó de la segona planta està format per quatre finestrals rectangulars en sentit
vertical, rematats amb motius florals i que contenen persianes d’un color verd pàl·lid,
separats entre sí la mida d’una finestra de la planta primera i alineats cadascun
entre dues finestres de la tribuna.
Façana principal al dia de l’inaguració
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La façana posterior presenta un estil completament diferent, és més modesta i amb

Per l’entrada posterior, arribem al mateix vestíbul traspassant una porta de fusta i

un estil més urbà. Tot i no amagar el seu origen, mostra treballats els esgrafiats que

vidres de colors. Abans d’arribar a aquesta hi havia, a l’esquerra, l’escala per accedir

generen frisos i coronaments vegetals, de generosa policromia floral, concentrats en

a la resta dels pisos. Actualment aquesta escala ha canviat de posició i només hi

el remat de diversos frisos, com el de sota de les tribunes.

roman el forat d’escala, des del qual es pot observar a les parets la marca dels antics
graons.

De les tribunes, formades per tres balcons, i verticalment quatre plantes, destaca la
valentia d’haver-li confiat a una prosaica persiana la missió de composar la part més

El primer pis, amb decoració abundant a totes les estances es conserva

destacada d’aquesta façana. Aquestes tribunes s’estenen al llarg de tota la planta

estructuralment en el seu estat original. Fent un recorregut ràpid cal esmentar les

primera, però a les altres tres s’estreny i puja únicament per la part central. Als

dues sales principals, on actualment es realitzen actes rellevants, però que

laterals de la tribuna de la segona planta apareixen dues terrasses (una a cada

originalment estaven destinades, una al menjador, presidit per una gran llar de foc

costat) que contenen una barana de forja i dos finestrals coronats amb frontons

amb l’escut de la família Quadras reproduït en ferro colat, i l’altre amb finestres

neoclàssics.

damunt de la Diagonal, que era la sala d’estar on, segons s’explica, els barons hi
feien vetllades musicals i festes socials.

Als laterals de la tribuna de les plantes restants (tercera i quarta) hi trobem dos
balcons (un a cada costat) que contenen dos finestrals i una barana de forja.
A la part superior de la façana, a l’alçada del terrat, apareix la tribuna totalment
cega i amb abundància de detalls florals, flanquejada per dues baranes de pedra.
Aquesta és una façana més convencional, amb una decoració que recorda al
Sezesionstyl vienès i amb una tipologia típica d’habitatge plurifamiliar.
La porta principal de forja del carrer Rosselló també fou obra de Manel Ballarín,
igual que l’enreixat de les finestres colindants. És lògic doncs, que el treball de forja
d’aquestes portes i finestres sigui més senzill que el de la façana principal doncs
l’estil arquitectònic ha canviat.
L’interior del palau és un conjunt extremadament eclèctic. A l’entrada principal hi ha
un vestíbul. La decoració és força abundant amb elements d’estils diversos, entre
arabitzats com el pati interior, clàssics com els arcs del pati que recorden trets de
l’arquitectura hel·lenística, i neogòtics com les finestres que donen al pati, que li
donen especial riquesa i elegància al vestíbul.
Entre els aspectes que cal ressaltar hi ha els arrambadors de ceràmica a les parets,

Interior del saló que dóna a la façana posterior. Perllongament de les
tribunes vitrallades. Maria Quadras i la seva filla.

els terres pavimentats amb mosaics d’estil romà en blanc i negre, una font central, i
altres elements decoratius com els llums.

En aquesta planta principal cal aturar-se també a la sala amb parets ceràmiques,
que primigèniament era la cambra de bany.

Per l’escala principal de marbre s’accedeix a la primera planta, la planta noble, que
fou l’habitatge del baró i la seva família.

La resta de petites estances que eren habitacions dormitori, actualment estan
destinades a despatxos.
52

Palau del Baró de Quadres

De Puig i Cadafalch

Els pisos segon i tercer eren habitatges de lloguer i s’hi accedia per l’escala petita

A la tercera planta del Palau, hi ha el centre de negocis Huang He, una comunitat

amb entrada pel carrer Rosselló. A la planta entresol, situat entre la planta baixa i la

empresarial per servir de punt de trobada entre empreses espanyoles i asiàtiques. En

planta primera, on actualment hi ha dues aules per a la celebració d’actes

aquest pis hi ha també l’Auditori Tagore, en capacitat per a 75 persones que acull

d’audiència reduïda, hi havia la cuina, el planxador i els dormitoris del personal de

actes públics de representació d’activitats, seminaris i conferències.

servei dels barons.
La galeria d’art de la Casa Àsia, situada a la planta segona, està formada per 5
A la planta quarta s’hi trobaven les golfes.

espais: sala Pusan, sala Elcano, sala Palaos, sala Kobe i sala Rizal.

Arribant a la planta superior de l’edifici, la terrassa, i complint el desig de Puig i

Els salons que originàriament van constituir els elegants menjador i sala d’estar de

Cadafalch, s’observa una altra obra del mateix, La Casa de les Punxes.

la família Quadras, són actualment a disposició d’aquelles organitzacions i empreses
que desitgin realitzar activitats, tant d’àmbit públic com privat, i estan situats a la

L’any 1983 el Museu de la Música s’instal·là al Palau Quadras tot respectant les

primera planta o planta noble del Palau, que avui reben el nom de Sala Ispahan i

estructures originals i conservant de la planta principal tota la riquesa i

Sala Manila.

l’autenticitat.
Les aules Uluru i Aotearoa, a l’entresol del Palau de Quadras, serveixen per a la
Actualment i des del 16 de juny del 2003 l’edifici modernista acull la seu de la Casa

realització de tallers i activitats diverses.

Àsia, un consorci públic integrat pel Ministeri d’Afer Exteriors, la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, que té com a objectiu impulsar el

A la planta baixa, els usuaris poden adreçar-se al centre d’informació Infoàsia, on es

desenvolupament de les relacions entre Espanya, Àsia i el Pacífic en els àmbits

troba l’agència de viatges i el restaurant que ofereix àpats i begudes orientals.

cultural, acadèmic, econòmic i institucional. Aquest Palau ha estat catalogat com a
Monument Històric Artístic d’interès Nacional.

Vista de la Casa de les Punxes des de la terrassa

A les antigues golfes de l’edifici, d’estètica nòrdica, es troba actualment la Mediateca
de la Casa Àsia, centre de documentació informatitzat i multimèdia que actua com a

Vista des del balcó de l’edifici colindant, amb la Casa de
les Punxes al fons

suport a les activitats educatives de l’entitat.
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- Reportatge Fotogràfic
Tot seguit he realitzat un reportatge fotogràfic amb fotografies pròpies que he anat
fent durant tot el procés del projecte i també d’altres d’arxiu. Les fotografies estan
ordenades per plantes, per així fer-lo més entenedor.
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FAÇANA AV. DIAGONAL

Vista de la façana principal

Vista de la façana principal

Planta Baixa

Porta principal d’entrada

Detall ornamentació tribuna

Tribuna Planta Primera
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Detall ornamentació tribuna

Balcó Planta Segona i Finestrals Planta Tercera

Croquis de la façana principal

Planta Quarta i Coberta
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FAÇANA C\ROSSELLÓ

Vista frontal façana c\Rosselló

Tribuna Planta Primera

Vista façana c\Rosselló

Porta d’entrada c\Rosselló

Tribuna Terrat
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PLANTA BAIXA

Porta principal d’entrada Av.Diagonal

Distribuïdor Av.Diagonal

Distribuïdor c\Rosselló

Porta d’entrada c\Rosselló

Detall rajoles distribuïdor
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Detall rajoles distribuïdor

Detall ornamentació tribuna

Escala d’accés al primer pis
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L’actual Bar de la Casa Àsia

Forat de l’antiga escala d’accés als pisos superiors

L’actual agència de viatges de la Casa Àsia

Detall d’una finestra de la planta baixa

Detalls florals de l’escala d’accés al primer pis

Sala de l’entresòl
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PLANTA PRIMERA

Pòrtics i pilars d’estil mudèjar de la sala 1

Pòrtics i pilars d’estil mudèjar de la sala 1

Pòrtics i pilars d’estil mudèjar de la sala 1

Vista des del balcó de la Diagonal

Vista de l’escala des del primer pis
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Pilars amb detalls florals de la sala 3
Pilars amb detalls florals de la sala 3

Detall d’una font

Llar de foc de la sala 3

Detalls florals de la sala 3
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Bust del Baró de Quadras a la sala 3

Pilars amb detalls florals

Esgrafiat del parament vertical de la sala 3
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PLANTA SEGONA

Pilars d’estil mudèjar

Finestres de la segona planta
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PLANTA TERCERA

Sala 1 de la planta tercera

L’actual auditori de la Casa Àsia

Finestres de la planta tercera

65

Palau del Baró de Quadres

De Puig i Cadafalch

PLANTA QUARTA

Estructura de fusta a l’actual Mediateca

Vista des del Pas 4 de la planta quarta

Estructura de fusta a l’actual Mediatec

Vista des del balcó de la Diagonal

L’actual Mediateca a la façana del c\Rosselló
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PLANTA TERRAT I PLANTA COBERTA

L’actual terrat

Vista des del terrat

L’actual terrat

L’actual terrat

Vista de la Casa de les Punxes
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NOVA ESCALA D’ACCÉS ALS PISOS SUPERIORS

Escala del primer pis al segon pis

Detall de les bigues de l’escala

Detall bigues de l’escala

Detall de l’escala i barana

Detall de les prelloses prefabricades
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4. CRONOLOGIA
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5. CONCLUSIÓ
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En un primer moment, quan em vaig veure davant del projecte final de carrera no

això el guia turístic tenia raó, la informació sobre els apartats de la Casa Quadras

sabia per on agafar-lo: no sabia per on començar, com encarar-lo, on cercar la

era ínfima, doncs ja és sabut que no és l’obra més destacada de Puig i Cadafalch.

informació, com dividir el tema en parts, etc. Per tant, el principi va ser l’etapa més

Aquest fet encara em va encoratjar més per a seguir buscant i al final, entre totes les

dificultosa del projecte.

visites a la casa, les preguntes als guies turístics, les petites descripcions trobades a

Un cop ja havia decidit tots aquests aspectes del treball, tot va anar més rodat, i ara

pàgines web i perdudes entre les pàgines de voluminosos llibres d’arquitectura

que ja el tinc a les mans puc explicar quines són les conclusions que he tret:

moderna, jo mateix he pogut realitzar una descripció d’aquesta discreta però
preciosa casa mig camuflada entre els edificis de la l’avinguda Diagonal de

En primer lloc, puc afirmar que tenir una bona documentació històrica ajuda, en la

Barcelona.

majoria de casos, a entendre una casa, com és el Palau del Baró de Quadras. Per mi
va ser essencial conèixer el context històric de Puig i Cadafalch per entendre el

Malgrat aquestes dificultats, pròpies de qualsevol treball en que la recerca i el

perquè de l’estil de les seves obres, i també va resultar essencial per dirigir el treball.

contrast d’informació entren en joc, ha estat molt profitós. He après moltes coses

Per altra banda, una qüestió que em va ajudar molt a guiar el treball va ser la visita

noves, altres les he corroborat i sobretot he recordat i aplicat moltes parts de temaris

a la casa, i sobretot les nocions que em van donar sobre ella en aquella visita, doncs

cursats en aquesta universitat, com per exemple tota la part d’interpretació i

el personal que hi treballa em va explicar bastants curiositats que no surten als

expressió gràfica, en la realització dels croquis, esbossos i plànols que he necessitat

llibres i em va desvetllar les parts més emblemàtiques del palau. Després d’aquesta

fer per realitzar el treball, i també en temes de proporcionalitat; tota la part d’història

van ser incomptables les visites a la Casa Quadras; per mesurar, per observar, per

de

preguntar, per fotografiar, etc.

noucentisme, entre altres ; i també he trepitjat temes puntuals de diverses

l’arquitectura,

sobretot

el

neoclassicisme,

neogoticisme,

modernisme

i

assignatures de la carrera. Per altra banda he generat dubtes, que espero resoldre en
En segon lloc, una de les coses que em va resultar més dificultosa va ser la

bona part amb el temps, però que crec que són fruit d’un bon estudi, on sempre es

realització dels plànols de la Casa Quadras. La raó d’aquesta dificultat no arrela en

vol saber més i quant més es sap més pica la curiositat per altres aspectes menys

una manca de coneixement, sinó en la gran quantitat de reformes que ha sofert

evidents.

aquesta des de la seva construcció, la dificultat de no poder observar alguns
elements perquè hi ha vàries sales acabades amb fals sostre i perquè degut a

Quan realment estudies una casa o qualsevol altre obra d’un gran geni de

aquestes reformes i també que per habilitar cada sala al seu adequat ús, han agut de

l’arquitectura te n’adones perquè els llibres parlen tant i tant sobre ells. Ja no és

tapar per la part interior de l’edifici algunes finestres que per la part exterior si que

simplement perquè un professor, un amic o un coneixedor del tema t’hagi dit que tal

es veien.

personatge era bo o tal obra era bona, sinó que tens la satisfacció de descobrir el
perquè d’aquesta popularitat. Aquesta ha estat una de les coses més agraïdes de fer

Pel que fa a la recerca d’informació també va ser una etapa amb algunes dificultats.

un estudi profund, i en el meu cas, al haver escollit una casa petita i de les menys

En un primer moment, vaig parlar amb el guia turístic del Palau del Baró de

conegudes de l’arquitecte m’ha permès estudiar-la a fons i descobrir les riqueses que

Quadras i actual Casa Àsia, que em va advertir de la poca informació sobre aquesta

s’hi amaguen en ella. De vegades és millor començar per les coses petites, per més

casa pel que fa a llibres i a Internet. Aleshores vaig començar des d’abaix, buscant

tard entendre les coses més grans, i en aquest cas penso que he encertat.

petites biografies d’enciclopèdia que em van aportar informació general i sobretot
una dada molt important, el lloc de naixement de l’arquitecte, Mataró. De seguida

En conclusió, he quedat molt satisfet amb la feina que he realitzat i he arribat allà on

vaig pensar que en aquesta petita ciutat, la capital del Maresme, de ben segur que

volia arribar amb aquest treball. Sóc conscient que no és un treball tancat, sé que es

voldrien lloar a un artista autòcton com és J. Puig i Cadafalch, així que em vaig

pot aprofundir en centenars d’aspectes sobre aquesta casa i sobre tota l’obra de J.

dirigir a Mataró per trobar tots els llibres dels quals ha sortit la informació

Puig i Cadafalch; des d’un estudi sobre els seus elements ornamentals i els seus

bibliogràfica que he tingut a les meves mans per a la realització d’aquest treball. Tot i

dissenys per a les rajoles de les diferents cases fins a un projecte sencer que parlés
78

Palau del Baró de Quadres

De Puig i Cadafalch

només dels materials emprats en les seves obres, però no era aquest el meu objectiu.
El meu objectiu ha estat més que aconseguit, doncs m’he apropat molt més a un
estil que va ser propi del meu país en una època determinada i que fins ara el veia
dia rere dia a la meva ciutat i no m’hi parava a observar com estava fet. Ara quan
vaig pel carrer puc gaudir de totes les obres arquitectòniques de l’època que veig a la
meva ciutat, perquè ara les entenc millor que mai. Quan passo pels monuments més
emblemàtics de Barcelona, i veig les cues de turistes que esperen per veure’ls, em
pregunto si realment entendran perquè es va fer d’aquella manera i no d’una altra;
em pregunto si entendran l’arquitectura de la meva ciutat en el context d’una època
determinada, en que Catalunya se sentia esplèndida.
M’han quedat ganes de saber tantes coses i sobre tants temes sobre modernisme i
altres estils, que ara no sabria escollir el tema per a un suposat proper projecte final
de carrera.
Per finalitzar voldria agrair a la gent del Palau per haver-me tractat tan bé des del
primer dia, a Ramón Gurruchaga i a Julián per les seves explicacions i per
resoldre’m alguns dels dubtes que tenia i per la paciència. També agrair-li que em
facilités el seu telèfon, sense gairebé coneix-se’m, per poder contactar amb ell quan
ho necessités.
Voldria donar les gràcies a la Raquel per guiar-me quan pensava que no trobaria més
informació i per suportar-me aquests mesos de la realització d’aquest projecte.
Al meu tutor, Benet Meca, per resoldre’m els dubtes en les hores de correccions i
guiar-me en el treball.
Al Marçal Tarrida per ajudar-me a contrastar en alguns detalls que tenia dubtes.
Als arquitectes de Nadal Marcè Arquitectes SL i molt especialment a Jordi Marcè i
Sergi Castelló per l’amabilitat, l’ajuda i paciència que han tingut.
En definitiva a tota aquella gent que m’ha ajudat a que aquest projecte es fes realitat.
Gràcies

79

Palau del Baró de Quadres

De Puig i Cadafalch

6. BIBLIOGRAFIA

80

Palau del Baró de Quadres
LLIBRES:
- J. PUIG I CADAFALCH. L’arquitectura entre la casa i la ciutat

De Puig i Cadafalch
- MEMÒRIES
Puig i Cadafalch

Fundació Caixa de Pensions

Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2003

Col.legi d’Arquitectes de Catalunya

ISBN: 84-8415-512-9

Ia edició 1989 Barcelona
ISBN: 84-7664-239-3
- PUIG I CADAFALCH
Lluís Permanyer i Lluís Casals

- PETITA HISTÒRIA DE PUIG I CADAFALCH
Editorial Mediterrània
2a edició 2001 Barcelona
ISBN: 84-8334-251-0

Edicions Polígrafa
Ia edició 2001 Barcelona

INTERNET – PÀGINES WEB:

ISBN: 84-343-0970-X

http://www.ghcmataro.org/estendar/cadafal.html

- PUIG I CADAFALCH. Arquitecte, polític i historiador de l’art

http://www.geocities.com/puigicadafalch/

Enric Jardí

http://www.rutadelmodernisme.com

Edició de la Caixa d’Estalvis Laietana

http://www.gaudiallgaudi.com/CA200.htm

Mataró 1975

http://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=135

ISBN: 94-344-5423-8

http://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Puig_i_Cadafalch

- MODERNISME I MODERNISTES

http://www.iespana.es/legislaciones/josep_puig_i_cadafalch.htm

Lunwerg Editores
2001 Barcelona
ISBN: 84-7782-776-1

81

Palau del Baró de Quadres

De Puig i Cadafalch

7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (PLÀNOLS)
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En aquest apartat inclouré els plànols que vaig poder trobar a l’arxiu històric de Barcelona al Carrer Bisbe Caçador número 4. Són extractes de microfilms impresos.
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