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RESUM 

 

Aquest treball consta d’un estudi de la Casa Guarro, obra de Puig i Cadafalch de l’any 

1922 situada la seva façana principal a la Via Laietana número 37 i la façana posterior 

al carrer Doctor Joaquim Pou número 3. La família Guarro, família de gran prestigi a 

Barcelona i propietària d’una indústria paperera, va encarregar a Puig i Cadafalch 

aquest edifici per traslladar–se del carrer Tallers fins a la nova Via Laietana de 

Barcelona.  

La planta baixa va estar principalment destinada al local comercial de la família 

Guarro. Planta lliure, diàfana amb estructura porticada de formigó armat i remarcada 

amb columnes. 

Les plantes entresòl, principal i primera estaven destinades a les oficines. Tornem a 

parlar de plantes diàfanes, lliures, pensades de tal manera de que la distribució 

pogués anar canviant segons les necessitats del moment. 

Les plantes segona, tercera i quarta  estaven destinades a habitatges de lloguer. A 

cada planta hi havia distribuïts 4 habitatges. 

Planta cinquena:  També anomenada àtic, era la residència de la Família Guarro, tenia 

dues terrasses per cada lateral. 

Planta sisena: També anomenada sobreàtic, era l’annex de l’habitatge de la família 

Guarro. 

En aquest edifici, Puig i Cadafalch es basa en una estructura molt innovadora per 

l’època de construcció: una estructura d’entramat de formigó armat. Com Puig i 

Cadaflach entèn i usa aquest tipus d’estructura és l’objecte principal d’estudi. 
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  1 Consideracions prèvies 
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Indiscutiblement, Josep Puig i Cadafalch ha estat considerat un arquitecte fonamental de 

l’època modernista. Tothom coneix i aprecia la Casa de les Punxes o el Palau Baró de 

Quadras però si esmentem la Casa Puig al carrer Provença, un tant per cent elevat no 

sabria situar-la, ni apreciar-la. La figura de Puig i Cadafalch va ser essencial en la nostra 

cultura arquitectònica però, sovint, no destaquem prou que aquest mateix arquitecte va 

evolucionar i va anar adaptant-se segons les necessitats, participant així en una etapa igual 

o més important que la modernista com va ésser la noucentista. 

Les obres de Puig i Cadafalch a partir de l’any 1911, no han estat tant estudiades com les 

obres en plena època modernista. Considerem que s’haurien de tenir en compte ja que just 

en aquell moment, les mirades es centraven en l’arquitectura comercial dels Estats Units 

d’Amèrica i les obres de Puig i Cadafalch començaven a emmirallar-s’hi. Puig retorna, és 

cert, a un classicisme atemperat. Barcelona estava immersa en molt canvis, la gran reforma 

que s’estava aplicant, donava peu a deixar enrere ornamentacions per mirar endavant amb 

simplicitat i ordenació. 

Durant tota la seva etapa Noucentista, Puig i Cadafalch va anar deixant la seva manera de 

fer a través de molts edificis. Entre ells, el que avui ens trobem estudiant. Per sort, avui en 

dia aquest edifici encara existeix, la Casa Guarro, on encara hi viuen algunes generacions 

de néts i besnéts d’en Lluis Guarro. 

L’edifici en sí, situat a la Via Laietana número 37 està catalogat amb un nivell de protecció C 

(Bé d’interès urbanístic). Afortunadament, el material del projecte origunal es converva en 

dos arxius públics: a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i al Fons Josep Puig i 

Cadafalch de l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

Intentaré demostrar en aquest treball, basant-me en la recopilació de material, l’anàlisi i el 

redibuixat, que la casa Guarro és el reflex d’una època de canvis al sector de la construcció i 

de modernització al país.  
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     2 Puig i Cadafalch: també arquitecte noucentista 
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2.1 Apunts biogràfics 

<< He estat un home incomplet, tal com les meves obres, tal com els meus escrits i la meva 

lletra, tal com les meves obres artístiques. Amo fer el croquis i em pesa acabar l’obra... 

prefereixo l’esbós a l’obra acabada, prefereixo el discurs improvisat amb ses incoherències i 

vacil·lacions a la peça oratòria composta abans i apresa de memòria. >>1 

Aquestes paraules de Josep Puig i Cadafalch, trobo que són adients per definir el tarannà de 

l’arquitecte, on, com a observadora, em fa entendre que era un home de lliure composició 

sense limitacions malgrat es defineixi com a home incomplet.  

M’agradaria que aquesta biografia s’entengués com a petites pinzellades històriques basant-

me en un moment concret, moment polític i moment arquitectònic envoltat en l’època a partir 

del 1911 ( del modernisme cap al noucentisme ). Crec que és important entendre aquest 

gran canvi on alguns arquitectes, al meu parer, potser no van ser capaços d’acceptar i van 

seguir amb uns ideals no adaptats. Puig i Cadafalch, sobretot en la seva segona etapa, va 

saber fer la seva pròpia adaptació. 

Josep Puig i Cadafalch va néixer el 17 d’octubre de 1867 a Mataró, fill d’una família 

acomodada que posseïa una indústria tèxtil.2 

De nen tenia força sensibilitat per dibuixar, no va ser estrany que iniciés curs a Belles Arts. 

També es va matricular a l’escola d’Arquitectura i a més a més va cursar, paral·lelament, 

Ciències Físico – Matemàtiques on més tard, va obtenir també el doctorat. 

Es podria dir que Puig i Cadafalch era polifacètic destacant-ne dos grans pilars: la política i 

l’arquitectura. 

Puig i Cadafalch com a polític 

Durant la seva època d’estudiant, va entrar a formar part del Centre Escolar Catalanista 

format per Valentí Almirall, on va acabar essent el president de 1889 a 1890. Durant l’any 

1892, va participar com a delegat mataroní juntament amb la Unió Catalanista, en la 

redacció de les Bases de Manresa, escrit on es concretaven les aspiracions del catalanisme 

i a on es demanava unes institucions d’autogovern per a Catalunya. 

Aprofitant l’any 1898 la pèrdua espanyola de les colònies de Cuba i Filipines, la burgesia 

catalana pren força polititzant-ne l’avinentesa acusant que el centralisme és un dels 

causants de que el país no funcioni com a tal. Es funda una societat per tal d’editar un diari 

catalanista, “La Veu de Catalunya“ presidit per Prat de la Riba. Un dels participants força 

actiu en aquesta societat va ser Puig i Cadafalch on, explotant el seu tarannà com a 

escriptor, va escriure infinitat d’articles sarcàstics contra personatges espanyols, també va 

                                                           
1
 
 
MAÑÉ, Núria; MASSOT, Josep (ed.): Josep Puig i Cadafalch: Memòries. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 

2003., p.10 

 
2
 ROMEU, Jordi: “ Josep Puig i Cadafalch: obres i projectes des de 1911”, BALCELLS, Albert (ed.): Puig i Cadafalch i la 

Catalunya contemporània. Jornades Científiques, 13. Barcelona: Secció Històrico-Arqueològica, Institut d’Estudis Catalans, 
2003, p.161-178 
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escriure opinions personals sobre Catalunya i alguns articles anònims on ell mateix diu a les 

seves Memòries << En la Veu de Catalunya, però, hi trobarà, qui vulgui contemplar aquest 

escrit, notes firmades, notes amb una H per tota signatura o notes anònimes que encara jo 

reconec i que el lector expert pot reconèixer. >>3 

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 va fusionar 

amb la Unió Regionalista per a constituir la "Lliga Regionalista". Puig i Cadafalch va ser un 

dels fundadors.  

Quina va ser la intenció? preparar una candidatura catalanista per Barcelona per les 

eleccions de diputats a Corts del maig del 1901, candidatura coneguda amb el nom dels 

"quatre presidents". La Lliga aconsegueix treure diputats, junt amb els republicans Lerroux i 

Pi i Maragall. Va suposar un triomf sobre el caciquisme.4 

Al 1901 la Lliga Regionalista va presentar candidatura per les eleccions de l’Ajuntament i va 

aconseguir onze regidors,entre ells Puig i Cadafalch, que va promoure millores. Puig i 

Cadafalch organitzava, dirigia, era un personatge imprescindible per a una Catalunya forta, 

una Catalunya sense estat. 

Al 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya. Prat de la Riba va ser el president, 

Puig i Cadafalch, amic íntim, fou col·laborador fins que al 1917 amb la mort prematura de 

Prat de la Riba, va ser elegit president de la Mancomunitat. Va ser reelegit president de la 

Mancomunitat 3 vegades ( el 1919, 1921 i el 1923 )  

En l’època de Puig i Cadafalch es va continuar amb la idea d’invertir en infraestructures, 

instal·lació de línies telefòniques i construcció de carreteres i camins veïnals per tot el 

territori català. 

L’any 1923 es va produir un cop d’estat per part de Primo de Rivera. Puig i Cadafalch es veu 

obligat a deixar el seu lloc. L’any 1941 es va trobar amb unes represàlies incoherents amb la 

prohibició d’exercir com arquitecte; aquest acte va ser denunciat i va poder recuperar el seu 

títol. 

Ja al 1942, va fer el seu darrer servei polític a Catalunya: va emprendre la reconstrucció de 

l’Institut d’Estudis Catalans com a únic president. 

Puig i Cadafalch va morir el 23 de desembre de 1956 en plena dictadura franquista. 

 

 

 

 

                                                           
3
 MAÑÉ, MASSOT (2003): Op. cit., p.11 

 
4
 http://www.ghcmataro.org/estendar/cadafal.html 
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2.2 L’arquitectura de Puig i Cadafalch a partir del 1911 

Com ja he comentat al principi, Puig i Cadafalch estava obert al canvi, a la evolució i a 

l’adaptació de les necessitats segons el seu criteri. 

Al contrari de la majoria d’arquitectes noucentistes, Puig i Cadafalch apreciava el 

modernisme, segurament influït per la seva primera trajectòria. 

En l’obra de Puig i Cadafalch, es podria observar com, gradualment, va eliminant 

l’ornamentació escultòrica i també pictòrica. Comença amb noves propostes estètiques tant 

en façana com a l’interior, encara que en algunes de les seves obres, sempre deixava 

l’aroma que el descrivia, aquella essència que ens fa llegir entre línies. Veurem un ordre 

simple pel que fa a composició, planta ordenada, però sempre amb una intenció. A 

continuació faré una breu descripció d’algunes de les seves obres en aquesta nova fase de 

Puig i Cadafalch. 
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2.2.1 El concurs de l’edifici de Correus.  

Cap l’any 1909, quan es plantejava la gran reforma de la gran via A i C ( Via Laietana ), 

molts arquitectes importants va participar en la construcció del nou edifici de Correus a la 

nova Via Laietana, entre ells, Puig i Cadafalch. Finalment, els guanyadors del concurs va ser 

Josep Goday i Jaume Torres i va ser construït l’any 1928. 

Edifici amb aires classicista: gran escalinata a l’entrada, columnes corínties, remat amb 

balustrades.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Pel que fa a la descripció d’elements de l’edifici, ROMEU (2003): Op. cit.,  p.161-178 
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2.2.1 Casa Puig i Cadafalch. 

Ubicada al carrer Provença 231 , es parla d’una actitud progressista en la transformació per 

convertir-la en la seva pròpia casa. Al meu parer, és una de les cases amb més història de 

Puig i Cadafalch ja que va ser la seva residència fins als últims dies. Era una casa de planta 

pis de l’escriptora i viuda de Puig i Cadafalch, Dolors Montserdà.6 

L’any 1917 va realitzar una reforma íntegra per tal d’adaptar l’habitatge a les seves 

necessitats. Es pot considerar una de les primeres casa-jardí a Barcelona. La planta baixa 

estava destinada a comerços, la planta primera a habitatge i la planta segona a residència i 

estudi de Puig i Cadafalch. Es tracta d’una façana simple, neta, amb aires puristes, al primer 

pis marcat amb un balcó semicircular i al segon pis s’incorpora una tribuna subtil, gran 

obertura plena de llum i lloc idoni per l’estudi de Puig. 

El terrat, coberta plana catalana típica de l’Eixample, coronada amb la balustrada i pèrgola 

de fusta que caracteritza aquest tipus de construcció de Puig i Cadafalch i que veurem 

repetir en altres cases com per exemple, la Casa Guarro. 

L’arquitecte incideix en alguns elements com a detalls, la llinda de la porta principal està 

datada amb números romans a base d’estampació. També usa uns delicats esgrafiats per 

afegir elements artístics en façana i insinua unes flors daurades, element ornamental 

gairebé imperceptible en el que fa a la barana del balcó de la primera planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 ROHRER, Judith; SOLÀ-MORALES, Ignasi de: Josep Puig i Cadafalch : l'arquitectura entre la casa i la ciutat. Barcelona : 

Fundació Caixa de Pensions, COAC, 1989. 
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2.2.3 Casa Pich i Pon, 1919 

situada a la Plaça de Catalunya número 9, edifici noucentista, va consistir en una reforma de 

l’edifici ja construït per l’arquitecte Francisco Vilar i que la família Pich i Pon va comprar a la 

família Batlló per dos milions de pessetes. 

 La família Pich i Pon podríem situar-los com una família important de negocis i reconeguda 

a Barcelona. Joan Pich i Pon va ser un home de negocis, empresari amb caràcter. Passen 

de la petita indústria a la gran indústria basada en el model familiar.  

Puig i Cadafalch va afegir tres plantes més per tal d’alinear amb un dels edificis que tenia 

adossat: l’Hotel Colón. L’habitatge de la família es va traslladar a la part superior de l’edifici, 

àtic i sobreàtic, fet important que també veurem com a peculiaritat de la Casa Guarro, la 

classe alta, puja nivells situant les seves residències al cim per contemplar la ciutat. 

Va ser un dels primers edificis de l’Eixample dedicat, si més no, a oficines. Fins llavors, els 

edificis adequats a despatxos, s’anaven situant a la Via Laietana. Es comença a veure una 

gran influència americana. ( ús de terrat per a publicitat ) 

Les plantes, al anar destinades a oficines, Puig i Cadafach va proposar un sol tipus de 

paviment industrial continu, plantes lliures i diàfanes per tal que cada llogater pogués fer i 

desfer segons les seves necessitats, baranes en sentit horitzontal, fet que va ser un 

precedent en l’arquitectura d’aquell temps. Al sostre de l'edifici hi destacaven tres templets 

formats per vuit columnetes jòniques que sostenien una coberta cupulada arrodonida, sobre 

cadascuna de les quals emergia una figura masculina del deu Mercuri.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Per la descripció d’alguns detalls http://barcelofilia.blogspot.com.es 
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2.2.4 Casa August Casarramona, 1923 

Es situa al Passeig de Gràcia número 48 a Barcelona. L’hereu de la indústria dels teixits, va 

encarregar a Puig i Cadafalch, la seva casa particular. Hi ha varies similituds amb la Casa 

Guarro, façana ordenada, simple, on usa elements on és primmirat en l’ornamentació. L’obra 

va consistir en la remodelació de l’edifici; la planta baixa anava destinada al negoci tèxtil de 

la família. 

La porta principal es va col·locar al centre, emmarcada amb dues grans columnes de marbre 

i capitells de llautó. La linda va estar decorada amb garlandes de bronze i fruites al estil 

barroc. El pis principal, destaca per un balcó corregut i una barana forjada. També hi 

destaca la tribuna treballada amb molta cura i detall. En l’últim pis hi destaca una balustrada 

correguda, repetició també al terrat, amb grans gerros barrocs. En aquesta obra, es van 

afegir dues plantes i un àtic. El terrat es va usar com a coberta enjardinada. 
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2.2.5 Casa Guarro, 1923 

situada a Via Laietana 37. Els propietaris, la família Guarro, van encarregar a Puig i 

Cadafalch l’edifici per tal de, en un principi, destinar-lo a oficines i habitatges. Com veurem 

en més detall, va ser una novetat tant en la construcció com en l’ús. Puig i Cadafalch no va 

poder acabar d’executar l’obra per incompatibilitats amb la propietat. Als plànols de Puig i 

Cadafalch, la tribuna és opaca, poc transparent, tot el contrari de com es va acabar fent. 

Puig proposava un llenguatge interior-exterior. Altre punt en comú amb les descripcions 

sobre la casa Pich i Pon i Casaramona, és l’ús del terrat. Com a novetat, també va haver la 

presència d’un gran rètol publicitari a la coberta plana. Podríem parlar d’una planta 

estructurada amb una base de columnes. Més endavant veurem com Puig i Cadafalch 

treballa les columnes en aquest edifici en concret.  

Aquests fets ens demostren el punt d’influència del nou capitalisme i del moviment americà 

que es respirava en aquell moment. 

Veurem la manera de construir que va tenir Puig i Cadafalch en aquest edifici i les novetats 

imposades pel moviment que sorgia. 
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     3 La casa de la família Guarro a la Via Laietana 
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3.1 Els negocis de la família Guarro i el seu posicionament a Barcelona. 

Lluís Guarro Casas ( 1876 – 1950 ) va ésser la sisena generació paperera de la família 

Guarro. Per entendre el posicionament que ha adquirit aquesta família al llarg d’aquests 

segles, és important fer una repassada general de com esdevingué el negoci familiar i a on 

es remunta.8 

Ramon Guarro i Costas va fundar la empresa l’any 1698 a la Torre de Claramunt, junt a 

Capellades. El 16 de març del 1698 va demanar permís per a construir a La Ribera del 

Carme, el primer molí de la família Guarro, un molí polivalent. Aquest fet no està documentat 

però Francesc Sagué Guarro, vuitena generació, ens ho relata en un escrit de la Vanguardia 

l’any 1988 on es parla sobre la família Guarro.9
 La manufactura del paper a les terres 

catalanes, documentalment, fou iniciada a Xàtiva (1150) sota dominació musulmana, a 

Copons (Anoia, 1194), la ciutat de Mallorca (1287), Perpinyà (1444), Barcelona (1456); 

després de la introducció de la impremta, a Montcada (Vallès Occidental, 1527), Vilagelans 

(Osona, 1541), Girona (1571) Salt (Gironès, 1578), la Pobla de Claramunt (Anoia, 1584), 

Roda de Ter (Osona, 1595). A finals del s.XVI disposava de molts altres centres 

manufacturers, tot i que les corts catalanes (1599) prohibien la sortida de draps, existia el 

comerç clandestí practicat pels genovesos competidors dels catalans en la fabricació de 

paper.  

L’any 1745 Francesc Guarro, fill de Ramon Guarro i Costas, va comprar un terreny a 

Capellades per construir un molí de paper, avui en dia conegut com a Molí d’en Guarro on 

es seguia fabricant paper de gran qualitat. 

L’any 1773, Carles III va reconèixer a la família Guarro la gran qualitat del paper i va atorgar 

privilegis als fills de Francesc Guarro, Pere i Francesc, que van ésser els primers  en fer un 

gran canvi qualitatiu empresarial al fer possible que el paper fos elogiat pel Rei. 

L’any 1835, Josep Guarro i Calvet, quarta generació a la família Guarro, va arrendar El Molí 

Vell, a Gelida. El molí primer va ésser arrendat per després acabar adquirint-lo en propietat. 

S’usava bàsicament per a la fabricació de papers de barba i de fumar. Posteriorment va 

començar l’activitat econòmica basada en l’exportació a Amèrica. 

Per a la fabricació de paper, es contractava a una persona anomenada el balaire, ( en 

aquest cas, el balaire fou el germà) on la seva tasca consistia en fabricar bales de paper, es 

responsabilitzava de la manufactura i organitzava l’estada dels treballadors ( allotjament, 

menjar, etc.)  en el propi edifici, que segueix l’arquitectura tradicional paperera de les 

                                                           
8
 Per a la preparació d’aquesta semblança bibliogràfica seguim les fonts següents: GUTIÉRREZ, Miquel: «Lluís Guarro i Casas 

(1876-1950)», CABANA, Francesc (dir.): Cien empresarios catalanes. Madrid: LID, 2006, p. 387-395; CARAFÍ I MORERA, 
Enric; ROVIRA I TOBELLA, Ramon: 300 Anys, Gelida i Can Guarro.  
http://www.gelida.org/fm/fm1998.htm  

 
9
 Entrevista de Francesc Segué Guarro “ La familia Guarro ha permanecido vinculada a lo largo de casi tres siglos a la 

fabricación de papel”, La Vanguardia, domingo 5 junio 1988 
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conques dels rius catalans: maquinària i fabricació de papers al soterrani; a la planta baixa, 

selecció i embalatge de papers; primera planta: habitatge del balaire i obrers i ocasionalment 

de l’amo, i els dos pisos superiors, coronats per un cos central més elevat, es destinaven al 

secatge del paper produït, i eren el que popularment anomenem miradors que tenien una 

disposició d’un seguit de finestretes arrenglerades que permetien la circulació de l’aire. Els 

dos edificis són rectangulars i a l’entorn seu, durant els segles XIX i XX s’hi afegiren diverses 

naus i construccions auxiliars, fins arribar a configurar la imatge de la fàbrica actual. 

Una vegada manufacturats els productes, es transportaven amb carros per la llera de l’Anoia 

fins arribar a la carretera de Martorell a Barcelona, on lliuraven la càrrega a la casa Can 

Guarro, situada al carrer Ample núm.46, on s’emmagatzemava per després distribuir-ho. 

Amb aquesta estructura empresarial, era molt freqüent que els fabricants de paper 

tinguessin molins de la seva propietat o arrendats, circumstància plenament confirmada per 

la Casa Guarro que n’arribà a regentar 52, segons un estudi-mapa publicat, el qual s’inicia 

l’any 1698, data que es dóna per inicial d’aquesta família. 

Per sota el balaire, el sistema d’ordenació del treball, era regulat per una mínima ordenació 

jeràrquica: encarregats, oficials i aprenents. Durant les darreres dècades  del segle passat, 

vers l’any 1870, el balaire de can Guarro era Josep Albet i Quintana, amb interessos de 

fàbriques de paper a St. Pere de Riudebitlles i creador de la famosa marca de paper filtre 

Albet.. El succeí Ròmul Torrents Albet, parent seu i darrer que exercí aquest càrrec a la 

fàbrica. 

Aquest sistema de balaires, que regí a la fàbrica durant gairebé un segle, s’acabà vers el 

1903-1904, ja que en Lluís Guarro Casas, decidí finir amb els abusos que es cometien. 

Al 1842 va néixer Wenceslau Guarro Menor, fill de Josep Guarro i cinquena generació, 

conjuntament amb el seu germà Emili que havia nascut al 1836 i morí al 1861, als 25 anys 

d’edat i després d’haver governat un període breu a la fàbrica. 

En Wenceslau es casà amb Camil·la Casas i Jover, cognoms de famílies aquestes dues 

últimes, arrelades a la indústria tèxtil, un dels altres pilars econòmics de Catalunya. Segons 

s’explica, era un home molt obert i molt conegut per la societat liceista de Barcelona, el qual 

instal·là la primera màquina paperera a la fàbrica de Gelida, patentant el sistema de 

cartolina opaca per cartes de joc. Morí, prematurament, l’any 1890, quan només tenia 48 

anys. 
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Lluís Guarro i Casas, promotor de la casa de la Via Laietana. 

L’any 1876, nasqué a Barcelona Lluís Guarro Casas, sisè de la família paperera, destinat a 

realitzar una extraordinària labor cultural i projecció comercial, fins a la seva mort, el 1950, 

esdevenint l’artífex d’un dels períodes més brillants de la fàbrica. 

Estudià a les Escoles Carreras i feu cursos comercials. Poc després de la mort del seu pare, 

Wenceslau (1890), es va fer càrrec de la direcció de la indústria familiar que fins entrats els 

1920, s’anomenaria de "Vídua de Wenceslau Guarro", i el 1903-1904, acabà amb el sistema 

de balaires i hi posà un director, com ja s’ha dit anteriorment, fet que significà un canvi ben 

radical en les formes de funcionar de l’empresa. 

La pèrdua de la colònia de Cuba, el 1898, va ser un cop molt dur, va significar la fi de les 

exportacions a aquesta antiga propietat espanyola. Seguint, però, la tradició dels seus 

avantpassats, va preocupar-se extraordinàriament per la qualitat dels papers i va cercar 

diverses especialitats que van donar nom a l’empresa, com les cartolines intransparents per 

a cartes de joc, els papers de fil filigranat on poden veure’s els noms i els escuts de la 

persona o entitat que l’encarrega. A més del paper de barba Guarro, de notable qualitat, van 

fer-se fabricacions especials per als estats d’Argentina, Bolivia, Veneçuela, Cuba, Mèxic i 

d’altres, on el paper bo, se l’anomenava papel catalán. 

Casat amb Assumpció Tapis i Vilaregut, el 1904 col·laborà en el finançament de la 

construcció del Palau de la Música Catalana i el 1911, sempre amb aquell esperit culte que 

l’impregnarà durant tota la seva existència, la publicació d’un documentat historial de la 

casa, titulat La Casa Guarro, original del llicenciat Hèctor Oriol, acompanyat d’artístics 

gravats, facsímils d’edicions fetes amb paper de la casa, fotografies de la fabricació i edifici, 

reproducció de diverses filigranes i d’un embolcall de paper perfumat dibuixat per Josep 

Triadó i Mayol. A partir del 1920, i essent bon amic de Rafel Campalans, qui propugnava la 

cultura com a vincle igualador de la societat, col·laborà en la creació a Barcelona del 

"Politècnicum", una escola nocturna per a joves que treballaven durant el dia. 

Tot continuant el seu tarannà catalanista i compromès amb la societat, Lluís Guarro va 

militar a la Lliga Regionalista i el 1922 fou nomenat Regidor de Cultura de l’Ajuntament de 

Barcelona, participant directament en la gran obra dels Grups Escolars Municipals de la 

capital catalana. Deslligat dels postulats de la Lliga posteriorment, i atès el seu esperit 

progressista, fou membre fundador d’Acció Catalana i fundador de les Escoles del Casal del 

Molí Vell. 

Can Guarro ha estat capdavantera en qüestions socials. Va ésser un home emprenedor, 

idealista i bon negociant; va deixar de fabricar cartes perquè arruïnava als jugadors i va 

vendre la marca a la casa Fournier . Al 1936 va fabricar paper moneda per a la Generalitat. 
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Havent traslladat a principis de segle el magatzem i oficines del carrer Ample al sector de la 

futura Via Laietana, en el mateix edifici on estigué radicada l’oficina de la Companyia 

Transmediterrània, en obrir-se aquest important vial de la ciutat, el 1923 ( veure següent 

apartat ) Lluís Guarro encarregà a l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch el projecte d’una casa 

al núm. 37, amb la façana també al carrer del Doctor Joaquim Pou. 

Segons Francesc Segué Guarro, vuitena generació del Guarro va afirmar que dos soterranis 

varen ésser destinats a magatzem de paper; planta baixa, a oficines i la resta a habitatges. 

(Aquesta delegació barcelonina funcionà fins les darreries de l’any 1982 que l’empresa 

Guarro la desocupà tot traslladant les oficines a Gelida. 

El 1924, el poeta i escriptor Ramon Suriñach Senties, dedicà a Lluís Guarro el llibre El 

Romàntic en el Molí Vell, text encapçalat per aquesta emotiva endreça: Ofrena de tots els 

treballadors del Molí Vell a Gelida al Senyor Lluís Guarro a Catalunya. És una acurada, 

edició feta amb paper amb la marca a l’aigua Joseph Guarro i la torre habitual d’aquesta 

firma, selecte text i tipografia clàssica, imprès a l’Impremta Altès, de Barcelona. 

En aquests anys, el saló de música de la residència barcelonina dels Guarro era molt 

freqüentat com ho constata Joaquim Renart i Garcia, amic del pròcer paperer, en el seu 

Diari 1918-1961. En Lluís Guarro fou un gran melòman i fins i tot posseïa un clavicèmbal 

amb una escala més perquè el pogués tocar Wanda Landowska, en el mateix espai que 

també hi feren concerts Pau Casals, Jacques Thibaud i Joan Masià. En aquestes vetllades 

literàries i musicals també hi feu interpretacions pianístiques l’arquitecte Antoni Puig Gairalt, 

vers el 1925. 

En aquest mateix aspecte musical, Ll. Guarro va ajudar al mestre Pau Casals d’una manera 

personal i decisiva, a la creació de l’Associació Obrera de Concerts, la qual, els diumenges 

al matí, amb preus reduïts i sota la direcció d’aquest gran músic i compositor, donava 

concerts de música clàssica, entre els anys 1926 i 1939. 

Lluís Guarro tampoc no oblidà protegir l’esport. Durant la dècada del 1920, va permetre la 

instal·lació d’un camp de futbol, segons relata en Ramon Tarrida Armengol, seguint un 

esperit, com diu encertadament aquest gelidenc "...de mecenes sempre ben disposat a 

afavorir la cultura, l’esport i les nostres tradicions..." 

Aquesta instal·lació durà fins la guerra civil del 1936. Un segon camp de futbol veié la llum 

vers l’any 1950 i durà fins que l’empresa amplià les seves instal·lacions i posà en marxa una 

depuradora d’aigües. 

En el mateix terreny esportiu, entre els anys 1928-1929, contribuí a la fundació de la 

Societat de Pescadors de Gelida, activa fins els volts del 1935, la qual, entre les seves 

activitats, cada primer de maig organitzava una excursió col·lectiva i feia complir la llei de 

pesca i respecte ecològic al riu Anoia. 
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El 1930, féu donació en nom de la seva mare, Camil·la Casas i Jover, Vídua de W. Guarro, 

dels terrenys i antic edifici dels Cavallers Templers de Sant Martí de Provençals, on 

l’Ajuntament de Barcelona va instal·lar-hi posteriorment les Escoles Casas, de formació 

domèstica femenina i amb capacitat per a 600 alumnes. 

Durant la dècada del 1920 al 1930, i tot seguint el seu íntim lligam amb la cultura i la qualitat 

de la producció, Lluís Guarro va instal·lar a la fàbrica de Gelida una secció de fabricació de 

paper a mà, igual com s’havia fet en segles anteriors, i hi va traslladar una tina de pedra de 

l’antic molí de can Marranxet de Capellades. En aquest període, s’elaboraven fabricacions 

especials per a llibres de bibliòfil i per a gravats de Picasso, Miró, Dalí i Garcia Lorca, entre 

molts d’altres. En les tres tines d’aquesta secció, hi figuren gravacions a la pedra: "núm. 1. 

La tina xica de can Marranxet de Capellades, fou portada al Molí Vell l’any 1925". La núm. 2. 

Tina vella del Molí Vell, reformada l’any 1925". La núm. 3. Tina vella del Molí Vell, reformada 

l’any 1925". 

Per poder tirar endavant aquesta important secció de la fàbrica, Lluís Guarro comptà amb el 

seu treballador Anton Llopart Voltà com a cap del taller de formaires que instal·là al tornar 

del seu aprenentatge a la fàbrica de paper ca l’Alegre de Sant Pere de Riudebitlles, on ell li 

havia enviat a petició pròpia. La seva habilitat i destresa li permeté aprendre magistralment 

de fer marques a l’aigua amb filigranes de fil, de planxa bogida i estampades, i de cosir-les 

damunt les teles, essencials per a les manufactures especialitzades de la casa. 

Passat el trasbals de la guerra civil, durant la qual hagué de fugir i després d’un exili de 3 

anys a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord (França), per ser catalanista, on coincidí amb 

el seu amic Pau Casals, Lluís Guarro recuperà l’empresa i el 1948, reprenent la labor 

cultural i de prestigi, féu publicar un document estudi de la història de la seva indústria, 

commemorant el seu 250è. aniversari, iniciada, el 1698, signat per Frederic Udina Martorell, 

vicedirector de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, on s’inclou un arbre gràfic de la genealogia 

familiar i un mapa de Catalunya, del segle XVII, on figuren els molins paperers que 

pertanyien a la família. 

En la mateixa línia de recuperar l’esperit cultural de sempre, Lluís Guarro participà de forma 

activa i capdavantera en la creació de l’Escola Elemental del Treball, que es desenvolupà 

del 1942 a 1948 a l’edifici dels Lluïssos. 

Durant aquests anys, can Guarro fabricà paper per la cartilla de tabacs, Document Nacional 

d’Identitat, per a diversos Ajuntaments, per a l’emissió de deute municipal de Barcelona, per 

al llibre oficial de la Constitució Espanyola i també amb filigranes per a personatges com 

Pius XII, Pau Casals, Rafael Alberti i l’Abat de Montserrat, entre d’altres. 

Paral·lelament, tampoc no es pot oblidar la presència constant de can Guarro en la societat 

d’aquells anys. 
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Tots els anys participava en els concursos d’aparadors que l’Ajuntament de Barcelona 

organitzava. Els seus aparadors de Via Laietana, comptaven sempre amb la col·laboració 

dels millors artistes del moment, el que va propiciar diferents premis i un gran prestigi 

estètic. 

Tanmateix, tampoc no es pot passar de llarg el mecenatge i participació de l’empresa en 

obres singulars de diferents autors (Camilo José Cela, Borja de Pedro, etc.) i en les 

esplèndides edicions de bibliòfil de Cecília Vidal, Miquel Plana i Jaume Pla, entre d’altres, i 

el suport a edicions de gran vàlua com "Papeles de Son Armadans", revista feta a Mallorca. 

Lluís Guarro Casas morí a Barcelona el 23 de novembre del 1950, havent estat un home de 

forta personalitat, ferm defensor dels ideals que sustentava, mecenes a Barcelona, on la 

fàbrica i els treballadors visqueren una de les millors èpoques. Amb la seva mort, s’acabà 

l’època històrica de la firma i s’inicià una variació en la filosofia de l’empresa, menys 

paternalista i convertint-se en Societat Anònima. 
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3.2 Intervenció prèvia de Puig i Cadafalch a la secció 2a de la Via Laietana. 

Barcelona, l’any 1908 es veia embarcada a un canvi radical i necessari per la prosperitat de 

la pròpia ciutat. Barcelona havia de prosperar.10 

Aquell mateix hivern, 10 de març de 1908 va començar l’enderroc dels portals de la casa 

assenyalada amb el número 71 del carrer Ample, Palau del Marqués de Monistrol. Es 

declararen oficials l’inici de les obres de la Reforma interior de Barcelona. Era un somni, 

volíem ser una de les primeres ciutats del món. 

Era un canvi urbanístic necessari per a obrir llum a la ciutat, Ildefons Cerdà i Sunyer va 

escriure cap al 1867, << porque esperamos confiadamente, que ha de venir un día en el que 

la civilización moderna, con todos sus maravillosos medios de locomoción, penetre, funcione 

y campee libremente y sin obstáculos en todos los grandes centros urbanos que no quieran 

pasar a categoría de monumentos históricos, venerados, si se quiere, por sus recuerdos en 

arqueología, pero inútiles en la aplicación e inservibles en la práctica.>> 

Veient el gran augment demogràfic a principis de segle, l’Eixample s’anava estenent de tal 

manera que passà a ser el centre de les perifèries properes.  

El progressiu desplaçament del caràcter central de Ciutat Vella cap a l’Eixample va influir en 

la construcció d’infraestructures, sobretot per a transport i viari. Aquest fet va comportar la 

extensió de xarxes més endavant. 

Per tal de poder fer més operativa la reforma, es va dividir tota la Gran Via en 3 seccions: la 

primera, que comprenia de la Plaça Antonio López fins a la Plaça de l’Àngel. Es van 

enderrocar 66 edificis. La segona, de la Plaça de l’Àngel fins al carrer de Sant Pere més 

Baix. Es van enderrocar 59 edificis i la tercera, del carrer Sant Pere més Baix fins al Pla de 

Jonqueres. Durant l’any 1910 es van enderrocar 44 edificis i l’any 1911 51 edificis.  

Per tal d’ampliar la zona que delimitava la finca de l’edifici de correus, es van enderrocar 50 

edificis més entre el 1912 i el 1913. Un total de 270 cases enderrocades per fer la gran 

obertura comunicada entre el Port i la Plaça del Bisbe Urquinaona. 

El 10 de març de 1908 s’inicià la secció primera, el 20 de març de 1909 la secció segona i 

l’any 1911 la secció tercera. 

Aquesta gran obertura, va comportar reaccions populars bastant unànimes davant la 

desaparició de construccions i espais públics valorats convertits de cop i volta en una gran 

desolació. 

Veient aquest sentiment globalitzat, un cop acabats els enderrocs al 1913, l’Ajuntament va 

encarregar a arquitectes reconeguts estudis detallats de cada secció. Domènech i Montaner 

                                                           
10

 Per a la preparació d’aquest capítol seguim les fonts següents: PEIRÓ, Xavier: «L'obertura i construcció de la "Gran Vía 

Layetana"», FUSTER, Joan; NICOLAU, Antoni; VENTEO, Daniel (ed.): La construcció de la gran Barcelona: l'obertura de la Via 
Laietana, 1908-1958. Barcelona: Museu d'Història de la Ciutat, Ajuntament de Barcelona, 2001 



25 
 

es va encarregar de la secció 1a, Puig i Cadafalch de la secció 2a i Ferran Romeu de la 3a. 

Finalment Pere Falqués va acabar ajustant el projecte de modificació conjunta de tota la via. 

La secció 1a, Domènech va partir del pla Baixeras en la idea de la delimitació de set noves 

illes a banda i banda de la via. Va obrir la perspectiva amb un eix perpendicular entre el que 

seria l’edifici de Correus i Santa Maria del Mar, aclarida amb una plaça porticada davant i va 

ampliar el carrer d’Argenteria. Va conformar una xarxa de petits passatges edificats amb les 

seves placetes incentivant l’espai públic. Va seguir mantenint  les façanes a quatre bandes i 

va aprofitar les restes de la muralla romana creant una via que la ressegueix i donant-li més 

importància.  

Domènech va fer una proposta modernista, fidel als seus principis i el seu estil.  

Per a l’estudi del nostre edifici, ens centrem ens uns previs localitzats a la secció 2a 

dissenyada per Puig i Cadafalch. 

La secció 2a estava delimitada en torn del creuament de les grans vies A i C amb una 

llargada de 30 metres ( qüestió aprovada en un acord municipal l’any 1913 ). Puig i 

Cadafalch no es va basar gairebé en el projecte de Baixeras com va fer Domènech i 

Montaner. Va proposar la plaça que s’anomenaria Berenguer III el Gran, la qual permetria 

observar, un cop els enderrocs estiguessin executats, la muralla romana i la capella de 

Santa Àgata. 

Puig va preveure mantenir obert el recinte de la Plaça del Rei ( allà on Domènech proposava 

unes escales ), lloc en el qual molts anys després es va reconstruir la Casa Padellàs. També 

va voler mantenir el carrer de La Tapineria resseguint l’antic límit del recinte romà. 

Una altre aportació de Puig i Cadafalch va ser el carrer d’Adolf Mas, després dit Doctor 

Joaquim Pou, gran finestra per observar l’agulla de la catedral i amb una funcionalitat 

característica ja que aquest carrer donava servei als carrers interiors, que d’una altre 

manera, haguessin estat carrers sense sortida. 

Vist a trets generals, podríem dir que Puig i Cadafalch construeix de manera decisiva 

entenent que està succeint un canvi i adaptant-se en el seu estil modern. Les seves obres 

venen a ser reflex del seu pensament, del seu ideal. 

La proposta de Puig i Cadafalch implicava actuacions en els voltants del barri de la catedral, 

i decidia en cada cas, què fer. Tractava cada racó individualment en funció del valor de 

l’edifici en sí i de la seva localització. Per últim, la secció 3a fou encomanada a Ferran 

Romeu que comprenia la part superior de la via A on a trets generals proposava, sense 

basar-se en el Pla Baixeras, dues illes noves a banda i banda del carrer i la col·locació d’un 

nou mercat en el Pla de Jonqueres. També va mantenir l’altre costat del carrer Magdalenes 

per no aïllar-lo dels adjacents, tal com va fer Puig i Cadafalch amb el carrer del Doctor 

Joaquim Pou. 
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3.3 Comanda edifici a Puig i Cadafalch. 

Poc a poc s’anava consolidant la Via Laietana. El primer solar va ser per a Correus, amb 

una superfície de 110.000 pams quadrats comprat per l’Estat a 20 pta./pam el 1911. 

Les subhastes anaven poc a poc, al 1913 es va obrir la gran via de mar fins al carrer de 

Bilbao, prolongació natural del carrer de Pau Claris. Al 1916, amb un ritme lent, es van 

vendre solament 5 unitats. Les vendes de solars eren lentes i poques van superar les 20 

pta./ pam. 

Van arribar a passar vuit anys des de l’inici de les obres per a la inversió d’un comprador 

particular o societat en nou sòl. L’any 1916 es va fer una convocatòria d’un concurs de 

projectes enfocats a la definició de prototips d’edificis d’oficines donant peu a una nova 

necessitat. 

El 29 de desembre de 1922 Lluis Guarro Casas va adquirir el solar per a construir l’edifici. 

L’arquitecte va ser Puig i Cadafalch, més endavant explicarem alguns trets, descripcions i 

entrebancs  de l’obra en sí amb els propietaris.11 

No va ser fins un any més tard, on Camila Casas, mare de Lluis Guarro, adquireix 

l’expedient per a poder construir en el solar. 

Puig i Cadafalch va fer una obra monumental seguint la seva línia de la casa Pich i Pon a 

Plaça Catalunya i les primeres intervencions a Montjuïc, en les quals hi ha un propòsit de 

contrast del llenguatge clàssic-barroc amb la gran influència dels grans edificis americans 

contemporanis que plantejaven noves tipologies d’edificis de despatxos i habitatges tal com 

veurem més endavant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Informació treta de documents, material fotogràfic, pressuposts i d’altres en l’Arxiu Nacional de Catalunya i en l’Arxiu 

Municipal de Barcelona. Veure documentació en l’annex. 
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3.4 Descripció general de l’edifici 

L’edificació objecte d’aquest projecte té lloc al núm. 37 de la Via Laietana com a façana principal i al 

número 3 del carrer Doctor Joaquim Pou com a façana posterior. Està en ple districte de Ciutat Vella, 

gairebé amb Av. de la Catedral.  
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Es tracta d’un edifici plurifamiliar de despatxos i vivendes entre mitgeres, d’estructura 

porticada de formigó armat, característica important i novetat en l’època, i amb forjat 

unidireccional in situ. Consta de dues façanes, la principal que està a la Via Laietana i la 

posterior, que marca l’alineació del carrer Doctor Joaquim Pou. L’edifici està composat per 2 

plantes soterrani, planta baixa, tres plantes destinades a despatxos ( planta entresòl, 

principal i primera ), tres plantes més destinades a habitatges en lloguer ( planta segona, 

tercera i quarta ), l’àtic i sobreàtic. La planta està solucionada amb un gir aproximadament 

de 30 graus on els patis serveixen de ròtules. Puig i Cadafalch volia aprofitar al màxim 

l’espai i no crear habitacions amb racons estranys o no aprofitables. Per tal d’entendre com 

Puig i Cadafalch va composar totes les parts de l’edifici, crec necessària explicar punt per 

punt i veure així, com va aplicar el noucentisme que tant important era en aquells moments. 

Façana principal: Ubicada a la Via Laietana número 37. Puig i Cadafalch aplicava la gran 

novetat, la gran influència americana però sempre, amb el seu saber fer, amb la seva 

essència. Ens trobem una planta baixa molt transparent, sostinguda per columnes de pedra 

estructural. Més endavant veurem un dels problemes que va haver un cop l’arquitecte va 

dimitir en el projecte. L’entrada és remarcada amb una portada barroca. En canvi, la planta 

entresòl ens defineix les obertures de façana a través de cinc arcs de mig punt també 

estructurals. La planta principal té una gran importància a façana i molt de pes. Puig i 

Cadafalch va dissenyar una tribuna semi oberta amb columnes jòniques de paviment a 

sostre. A la planta primera, aprofitant la profunditat de la tribuna de la planta inferior, Puig i 

Cadafalch crea un balcó corregut a tota l’amplada de la façana. La barana de pedra, amb 

balustrada i rematada amb gerros de fruita al estic barroc. De la planta segona a la quarta, 

segons anem avançant de planta, hi ha una petita disminució en la profunditat dels balcons. 

Interpreto que Puig i Cadafalch va fer aquestes variacions per arrelar-se a la tradició de 

moltes cases de renda del s.XIX. Influït per les possibilitats del formigó armat proposa grans 

obertures amb ordre i repetició. A la planta cinquena ens tornem a trobar amb un balcó 

corregut en tot l’ample de la façana amb la mateixa intenció de barana amb balustrada que 

hi ha a la planta primera. Per últim, la planta sisena està endinsada 4,5 metres, a doble línia 

de façana creant així una terrassa que segueix l’estètica de la façana. 

Façana Posterior:  Ubicada al carrer Doctor Joaquim Pou número 3. Aquesta façana es 

defineix com a més innovadora al canvi, més radical que la pròpia façana principal i va ser 

una de les correccions que Puig i Cadafalch va fer a la Reforma ja que va marcar l’alineació 

del carrer amb la idea de donar visió cap a la façana de la catedral.12 La planta baixa i 

l’entresòl, segueixen la mateixa línia de la façana principal, columnes i arcs de mig punt. A 
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partir de la planta principal, veiem com ja no es basa en el balcó corregut sinó que fa 

obertures amb repetició i al centre, dues columnes jòniques de pedra. La resta de plantes 

segueix el mateix ordre, sense les columnes. Veiem clarament la influència americana dels 

edificis de Chicago: obertures grans a tot l’ample. Al sobreàtic, tornem amb la filosofia de la 

façana principal, la barana amb balustrada.  

2 plantes soterrani: Puig i Cadafalch va dissenyar-ho per tal que la família Guarro 

emmagatzemés tot el material que tenien al carrer Ample, per tant, va crear unes plantes 

diàfanes. No va plantejar l’arribada de l’ascensor en aquestes plantes, en aquella època, no 

tenia gaire importància ja que normalment s’usava com a magatzems. No hi ha accés des 

de l’escala principal, s’accedeix a través d’una escala posterior. En la planta semi soterrani 

ens trobem els dos patis de llums laterals, a la planta soterrani ja no tenim aquesta entrada 

de llum. La cimentació està formada per un mur de càrrega perimetral i sabates on 

descarreguen les forces els pilars, tot unit per riostes. Les sabates, fan d’encepat pels pilots 

que hi ha sota. En l’executiu del projecte, es van trobar molts problemes ja que, al estar 

l’edifici tant a prop del mar, encara que fos construït sobre pilots, es va haver de bombar 

aigua del subsòl durant mesos fins que el terra quedés totalment sec.13 

Planta baixa: Principalment destinada al comerç de la família. Planta lliure, diàfana amb 

estructura porticada de formigó armat i remarcada amb columnes. La comunicació de l’edifici 

està en el nucli central de la gran escalinata i en els laterals on es troben els dos ascensors 

que van des de la planta baixa fins la planta cinquena ( àtic de la família Guarro.) En el forat 

d’escala, Puig i Cadafalch va connectar-ho, a través d’un descans d’escala en forma de 

semicercle remarcat per columnes, a un pati central. La funció era donar la màxima 

lluminositat a l’espai i facilitar la ventilació. 

Planta entresòl, principal i primera: Aquestes plantes estaven destinades a les oficines. Va 

ser la gran novetat i Puig i Cadafalch hi va posar tots els seus sentits. Tornem a parlar de 

plantes diàfanes, lliures, pensades de tal manera de que la distribució pogués anar canviant 

segons les necessitats del moment. Ens trobem a cada lateral, dos patis de llums que donen 

servei a les zones comuns dels despatxos amb ventilació. Segurament, aquests patis 

estaven destinats a passar les instal·lacions d’aigua que donaven servei a les cambres 

higièniques. Com a percepció personal, aquests dos patis, ròtules de gir en la forma de 

l’edifici, en sí no tenen cap peculiaritat sinó que tot lo contrari, són patis gairebé opacs, 

tenebrosos, foscos. 

Planta segona, tercera i quarta: Una gran diferència respecte les plantes anteriors dedicades 

a despatxos, és que en la planta tercera i quarta ens apareix un nou element: dos sub-patis. 
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 DELGADO, Manuel; JUAN, Anna: Terrats de Barcelona: entre el cel i la terra. Barcelona paisatges, 4. Barcelona : Institut del 
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Aquestes plantes estaven destinades a habitatges de lloguer. A cada planta hi havia 

distribuïts 4 habitatges. 

Planta cinquena:  També anomenada àtic, era la residència de la Família Guarro. Com a 

peculiaritat i diferenciació en les altres plantes, aquesta, tenia dues terrasses per cada 

lateral ja que Puig i Cadafalch proposava un llenguatge interior-exterior. En aquesta planta, 

és la última on arriben els ascensors. 

Planta sisena: També anomenada sobreàtic, era l’annex de la vivenda de la família Guarro. 

Reculada tal com s’ha explicat en la descripció de façana principal, usa el llenguatge altre 

cop d’interior-exterior, tenint en compte en la distribució, les terrasses que es formen. 
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    4 Un edifici ple de novetats: arquitectura i construcció. 
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4.1 Novetats en l’ús: un edifici mixt d’oficines i habitatges. 

La Via Laietana s’estava construint amb l’eslògan de ser el Business District de Barcelona. 

Allà hi anà el nou edifici de Correus o les seus de la companyia Transmediterrània, o de la 

Caixa de Pensions o els negocis d’en Cambó. Però als anys 20 ja es veia que la construcció 

d’edificis d’oficines no arrencava i el gruix que s’hi construïa era d’habitatge. Puig i 

Cadafalch dissenya la casa Guarro tenint ben present aquesta experiència fallida. La casa 

Guarro serà des dels inicis del projecte un edifici mixt d’oficines i habitatges. Així, les 

primeres plantes estaven destinades a oficines mentre la resta eren habitatges de lloguer, 

excepte l’àtic i el sobreàtic que foren reservats com a residència de la família Guarro. Les 

característiques que defineixen el nou edifici són: 

- Estructura d’usos mixta composada en quatre parts: magatzems (plantes –1 i –2), 

despatxos (PB, entresòl i principal), habitatges de lloguer (1-4) i residència família 

(àtic i sobreàtic). 

- Un ordre convencional a la façana, a l’americana 

- Incorporació d’elements de l’arquitectura històrica en punts concrets de l’edifici 

- Interior amb bona comunicació, nucli central des de on parteix tot 

A mitjans de segle XIX es comença a canviar la manera d’entendre el terrat i passarà a ser 

un element important per a la burgesia catalana lligat amb l’àtic enjardinat. La coberta plana 

acabada en terrat era la norma, normalment, coberta a la catalana, amb la seva cambra 

ventilada que frenava el calor als pisos inferiors i s’evitava l’escalfament de l’últim sostre i 

evaporació de possibles punts d’humitat. 

Durant el segle XIX, sobretot en la primera etapa, el terrat estava destinat a la gent obrera, 

treballadora, gent del carrer. El terrat s’usava com a zones de treball, zona on les minyones 

netejaven robes, punt de trobada on es feia la xerradeta diària entre feina i feina. La 

burgesia gairebé mai accedia al terrat, no volien barrejar-se amb gent de menys estatus. 

Solament accedien en alguna inauguració de l’edifici, festes esporàdiques, etc. La burgesia 

preferia estar on la gent els pogués contemplar, on poder presumir d’un estatus, volien estar 

al principal. Apareix la figura de la porteria. Els porters s’instal·laven durant el dia a la planta 

baixa per tal de fer les tasques de vigilància, neteja, etc i l’habitatge el tenien llogat al terrat. 

Poc a poc la ciutat s’anava industrialitzant, s’evolucionava en tots els nivells i el terrat 

passava a ser una peça clau per la classe alta. Es comencen a construir elements 

complementaris en els terrats com per exemple, pèrgoles. Nova moda per l’arquitectura 

monumental noucentista.14 
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En aquest punt, ens trobem, com hem explicat en l’apartat de la construcció de la Via 

Laietana, la oportunitat per tal que la burgesia s’instal·li en els nous àtics construïts dels 

nous edificis. 

Feia pocs anys que havien aparegut els primers ascensors, importantíssim element que 

acaba de donar l’empenta per tal que la classe alta es traslladi al cel de l’edifici. Aquest fet, 

va permetre donar importància al pisos més alts adequant-los per habitatges o per 

despatxos importants. De cop i volta, es va fer un gir de 180 graus, ara, la nova classe social 

estava per sobre de tot i de tothom. 

L’edifici de la família Guarro, va ser un dels primers edificis en invertir la jerarquia, un cop 

construït, la família Guarro es va instal·lar al gener de 1927. L’àtic connectava per una 

escala al terrat d’ús particular, coronat per onze columnes d’inspiració grecoromana. En 

aquesta part, hi havia una extensió, un pis reculat, que anomenem sobreàtic, també de la 

família Guarro.  

Per tal d’entendre gràficament com es va constituir i pensar aquest edifici, primer veurem 2 

dels plànols extrets de l’Arxiu Municipal que va dibuixar Puig i Cadafalch; el primer, el de 

despatxos, on s’aprecia la planta diàfana i el segon, són 4 habitatges per planta marcats en 

colors per tal d’observar la distribució de cada pis. Potser, si Puig i Cadafalch no s’hagués 

basat tant en les plantes oficines i hagués corregut l’escala més enrere, no hi hauria tant 

passadís en els habitatges 1 i 4. Cal comentar que actualment, havent visitat l’edifici, no hi 

accés a portes de l’habitatge 2 i 3, això em fa pensar que finalment es van construir 

solament 2 habitatges per planta. 

També podem veure els esquemes on es segmenta l’edifici en tres sectors: 

- Ús i tipologia 

- Zona àtic i sobreàtic família Guarro 

- Zona patis 
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Esquema ús i tipología. 
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Esquema àtic i sobreàtic familia Guarro:  
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Esquema patis: 
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4.2 Novetats en el projecte: un projecte executiu extern a l’arquitecte. 

<< D.Lluis Guarro i Casas, propietari, vehí de Barcelona, habitant al carrer Sant Joan Nº.16, 

amb cèdula personal de classe 3ª. Nº101802, que exiveix a V.E amb el degut respecte 

EXPOSA: que, avent adquirit un solar a la Gran Via Layetana en el qual desitja edificar una 

casa destinada a despatxos i lloguer d’habitacions, de conformitat amb els plànols que 

firmats per el arquitecte Don Josep Puig i Cadafalch, que per duplicat s’acompanya, 

SUPLICA que’s digni consedir el permis d’obres corresponent. Barcelona 29 de desembre 

de 1922 >>15 

L’any 1922 Maria Guarro i Lluis Guarro i Casas, encarreguen el projecte a Puig i Cadafalch. 

Tal com podem observar en tota la informació cercada a l’Arxiu Nacional de Catalunya, 

veiem com la decisió de Josep Puig i Cadafalch d’utilitzar una estructura de formigó armat 

comporta canvis radicals en la manera de dibuixar el projecte. Si fins llavors, el paleta en 

tenia prou amb unes plantes uns alçats i alguna secció per construir l’edifici, ara calia un 

executiu de l’estructura. Per això Puig redacta els plànols generals, que avui anomenaríem 

el projecte bàsic i l’empresa que havia de pujar l’estructura, “Construcciones y Pavimentos”, 

redacta un projecte executiu complert de l’estructura de formigó armat.  

 

La construcció de l’edifici va començar i poc a poc es van anar patint incidències. 

L’enteniment de Puig i Cadafalch amb la co-propietària Maria Guarro era nul. Al juny de 

1925 Puig i Cadafalch escriu una carta a la secció de foment on anuncia que deixa la 

direcció d’obres de l’edifici de Via Laietana nº37. En la documentació cercada de l’Arxiu, 

sembla ser que Maria Guarro demana a l’Ajuntament de Barcelona, substituir a Puig i 

Cadafalch per l’arquitecte Claudi Duran i Ventosa però, cert és, que finalment l’arquitecte 

encarregat en dur l’execució de l’obra fou Eduardo Fernández Díaz y Carazo, arquitecte de 

l’empresa constructora “Construcciones y Pavimentos S.A”. Del projecte inicial de Puig i 

Cadafalch a la realitat construïda, varia en alguns aspectes com per exemple la tribuna de la 

part de la Via Laietana. La co-propietària va fer treure la major part de les columnes (Puig i 

Cadafalch les va dibuixar com a element de gran contundència i bellesa) ja que considerava 

que molestaven en l’entrada de llum.16 També, es van rebaixar qualitats de material en 

l’entrada. Puig i Cadafalch volia col·locar pedra de Montjuïc mentre que Maria Guarro va 

imposar pedra artificial que era més econòmica. Aquest últim aspecte va comportar 
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16
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Catalunya contemporània. Jornades Científiques, 13. Barcelona: Secció Històrico-Arqueològica, Institut d’Estudis Catalans, 
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problemes estructurals que més endavant veurem. Malgrat tot, fou bastant respectuós en les 

façanes i espais comuns. 

Un exemple dels plànols de Puig i Cadafalch amb una planta estructura. 

 

 

Un exemple dels detalls dibuixats per la construcció de l’obra: 
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4.3 Novetats en la construcció: tempteigs amb una estructura de formigó armat. 

Durant el segle XIX s’havia consolidat una manera de construir cases basada en l’ús 

intensiu del maó (parets, escales, sostres amb revoltó i terrat) i acostumem a anomenar 

“construcció catalana”17. Però als inicis del s. XX es comencen a produir canvis. 

En aquest edifici, Puig i Cadafalch es basa en una estructura molt innovadora per l’època de 

construcció: una estructura d’entramat de formigó armat fonamentada sobre pilons, també 

de formigó armat. Per aquest motiu, una obra d’aquesta complexitat, precisava de plànols 

molt més detallats.  

Per analitzar el grau de comprensió de Puig d’aquest tipus d’estructura hem preparat unes 

vistes on es compara la secció constructiva i el pòrtic de formigó que li correspon. La 

sorpresa ha estat quan alguns cops utilitzat el formigó armat com una paret de càrrega i 

sobretot, que en alguns llocs assenyalats de la planta baixa, que susbstitueix pilars de 

formigó armat del pòrtic per columnes de pedra natural. Per a comprendre la distribució 

d’aquestes columnes portants i de pedra hem preparat unes vistes en perspectiva de les 

plantes.  

En resum, Puig i Cadafalch ho estructura de la següent manera: 

- A les plantes soterrani, ens trobem amb pilars de formigó armat. 

- A la planta baixa, tenim dues diferenciacions, a les façanes ens trobem columnes 

estructurals de pedra mentre que a l’interior tenim columnes de formigó armat. 

- Ja a la planta entresòl, principal i primer ens trobem columnes de pedra altre cop. 

Un dels problemes que es va trobar Puig i Cadafalch un cop ja havia renunciat a l’obra fou 

les esquerdes formades a algunes columnes de la planta baixa en façana tal com veureu en 

la imatge següent del pilar. Part del problema fou fruit de no usar el material que Puig i 

Cadafalch proposava i que Maria Guarro no va voler usar ( pedra de Montjuïc ) perquè era 

massa car i ho substituí per pedra artificial. 
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gènesi i construcció. Barcelona: Lunwerg, 2009, pàg. 97-103. 
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Després de l’estudi d’aquest edifici i coneixent també el tipus d’arquitectura de Puig i 

Cadafalch a partir de 1911 cal assenyalar que estem parlant d’una obra molt avançada en el 

seu temps tant per la redacció del projecte com pels sistemes constructius que es van usar i la 

tipologia d’edifici. 

Rarament, cap a l’època del 1923 els arquitectes preparaven el projecte amb més de tres 

plànols perquè el paleta ja en tenia prou per a seguir-los. Amb les plantes i alguna secció ja hi 

havia suficient. En la casa Guarro, estem parlant de que Puig i Cadafalch va fer plànols bàsics 

però després, es va encarregar a una empresa annexa tots els detalls constructius, plànols 

tècnics, seccions, etc. Va ser un projecte molt avançat, molt detallat i pioner en la Barcelona 

del 1923. 

Fins llavors, les construccions es basaven en murs de càrrega, bigues de fusta o metàl·liques, 

llums no superiors a 5 metres recolzades en els murs i per tant, no deixant espais gaire oberts. 

Amb l’aplicació de la tècnica del formigó armat, tot això canvia, les possibilitats són infinites i 

l’arquitecte té més llibertat de projectar. D’aquesta manera, s’aconsegueix un espai prou obert 

i es poden crear connexions. 

D’altre banda, i en paral·lel, la casa Guarro ens dóna pas a veure com la burgesia creix, es 

posiciona i canvia costums. Personalment diria que va nàixer l’àtic que avui en dia s’aprecia 

tant. 

Sobta que per primer cop, un arquitecte basi gairebé tot el projecte en la distribució de les 

plantes d’oficines com podria passar en aquest edifici. Tot i que de l’edifici construït al que va 

proposar Puig i Cadafalch hi ha canvis, sorprèn la circulació que veiem a les seves plantes 

distribució, sobretot en la proposta que fa a les plantes d’habitatge, prioritza un espai ampli i 

diàfan per a despatxos i perd metres en passadissos per accedir a alguns habitatges. 

En resum, el noucentisme hi és en les formes visibles, però també hi és en allò que no es veu 

(l’estructura de formigó armat), precisament allò que hem intentat desvetllar en aquest 

treball.  
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7.1 Documents, material conservat a l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

Al Fons JOSEP PUIG I CADAFALCH de l’Arxiu Nacional de Catalunya es pot trobar el 

material de la casa Lluís Guarro en la referència ANC1-737-T-147. Per al nostre treball 

ha estat essencial la consulta de la documentació següent: 

 

PLANTA SOTERRANI I SEMI-SOTERRANI 

Plànol 1. Pilar 24 y 27 ( en patis secundaris ) 

Plànol 2. Pilar 18 ( en pati secundari ) 

Plànol 3. Pilar 21 ( en pati secundari ) 

Plànol 4. Pilars 25 i 26 ( pati principal ) 

Plànol 5. Pilars 8 i 9. També hi és la paret intermèdia ( zona nucli escala ) 

Plànol 6. Pilars 12, 13 i 16 ( zona escala ) 

Plànol 7. Pilar 20 ( pati secundari ) 

Plànol 8. Pilar 22. 

Plànol 9. Pilars 15, 11 i 7 

Plànol 10. Pilars 1, 2, 3, 4 i 5 ( entrada principal ) 

Plànol 11. Pilars 23 i 29. 

Plànol 12. Pilars 30, 31, 32 i 33 ( façana posterior ) 

Plànol 13. Mitjanera de la associació d’enginyers ( pilars 6,10, 14, 19, 28 i 34 ) 

Plànol 14. Pilar 17. 

Plànol 15. Pilars 29,30,31,32,33 i 34 ( detalls armadures ) 

Plànol 16. Cimentació corba escala. 

Plànol 17. Sostre segon soterrani, detalls armadures. 

Plànol 18. Sostre segon pis, detalls armadures II. 

Plànol 19. Sostre segon pis, detalls armadures III. 

Plànol 20. Sostre primer pis soterrani, detall armadures. 

 

PLANTES ( des de pl.baixa fins a coberta ) 

Plànol 21. Pilars en planta baixa, detalls armadures i especificació de columnes de pedra. 

Descriu alguns pilars que continuen a planta entresòl i d’altres que no. 

Plànol 22. Detall escala ( falta un tros ) i detall forjats a,b,c. 

Plànol 23. Detall jàsseres C E i F. 

Plànol 24. Sostre planta baixa, detall armadures. 

Plànol 25. Sostre planta baixa, detall armadures II. 

Plànol 26. Detall escala de la planta entresòl a principal. 
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Plànol 27. Pilars planta entresòl. 

Plànol 28. Sostre entresòl, façana principal i detall armadures. 

Plànol 29. Detalls jàsseres C, E i F 

Plànol 30. No s’ha pogut consultar. 

Plànol 31. Escala de la planta principal al primer pis i detall armadures. 

Plànol 32. Pilars planta principal. 

Plànol 33. Sostre planta principal. 

Plànol 34. Sostre primer pis. 

Plànol 35. Sostre segon pis. 

Plànol 36. No s’ha pogut consultar. 

Plànol 37. Sostre tercer pis. 

Plànol 38. Sostre quart pis. Detall a façana posterior. Resta pis igual que el tercer. 

Plànol 39. Sostre quart pis. 

Plànol 40. Pilars cinquè pis. 

Plànol 41. Sostre del cinquè pis. 

Els següents plànols sense numeració fa referència a les plantes estructurals (des de planta 

soterrani fins a coberta; la planta del sobreàtic no s’ha pogut consultar.)  

 

Altre tipus d’informació que també hem consultat: 

 

-Descripció dels plànols que Puig i Cadafalch va passar a les empreses constructores per tal de 

fer pressupostos. 

-Plantes dels pisos de despatx. 

-Plantes dels pisos de lloguer. 

-Planta de l’àtic. 

-Planta de terrats. 

-Documents i cartes de l’època escrites per Puig i Cadafalch, Lluis Guarro, Maria Guarro i 

“Construcciones y Pavimentos”. 
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7.2 Font de les imatges 

 

Pàg.3 Imatge Puig i Cadafalch. 

Pàg.8 Edifici correus. www.es.paperblog.com  

Pàg.10 Casa Puig i Cadafalch. www.sites.google.com/site/barcelonamodernistaisingular 

Pàg.12 Casa Pich i Pon. www.barcelofilia.blogspot.com.es 

Pàg.14 Casa August Casarramona. www.barcelofilia.blogspot.com.es 

Pàg.16 Casa Guarro. http://www.tracrehabilitacio.es/es/obra/vialaietana37 

Pàg. 23 Família Guarro. DELGADO, Manuel; JUAN, Anna: Terrats de Barcelona: entre 

el cel i la terra. Barcelona paisatges, 4. Barcelona : Institut del Paisatge Urbà i la 

Qualitat de Vida (IMPUiQV), Ajuntament de Barcelona, 2012.  

Pàg. 26 Arquitectes Via Laietana. PEIRÓ, Xavier: «L'obertura i construcció de la "Gran 

Vía Layetana"», FUSTER, Joan; NICOLAU, Antoni; VENTEO, Daniel (ed.): La 

construcció de la gran Barcelona: l'obertura de la Via Laietana, 1908-1958. Barcelona: 

Museu d'Història de la Ciutat, Ajuntament de Barcelona, 2001 

Pàg.46-52 Imatges edifici per fora i per dins. Fotografies fetes per l’estudiant. 

Pàg.56-57 Plànols distribució Puig i Cadafalch. Arxiu Municipal Contemporani de 

Barcelona. 

Pàg. 62 Detalls i plantes edifici. Fons Josep Puig i Cadafalch, Arxiu Nacional de Catalunya 

Pàg.63 Imatge columna. Fotografia feta per l’estudiant. 
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7.3 Part del treball traduït a l’anglès 

 

2 Josep Puig i Cadafach 

2.1 Biographical notes 

 

“I have been an incomplete man as my jobs, as my writings and my handwriting, as my 

artistic jobs. I love doing the sketch and I regret to finish the job… I prefer the sketch to 

the finished job; I prefer the improvised speech with its nonsenses and hesitations to 

the oratory piece previously learned by heart”  

 

I think that these Josep Puig i Cadafalch words, are suitable to define the architect’s 

frame of mind and, as an observer, they make me understand that he was an open-

minded man, without limits, even though he defines himself as an incomplete man. 

 

I would like this biography to be understood as a small historical brush-stroke because 

I am going to focus me on a specific, political and architectonical moment surrounded 

by 1911 (from modernism to “noucentisme”). I think it’s important to understand this 

enormous change when some architects weren’t maybe able to accept it and they 

carried on with some maladjusted inspirations.  Puig i Cadafalch, mainly during his 

second stage, knew how to do his own adaptation.  

 

Josep Puig i Cadafalch was born the 17th of October, 1867 in Mataró, he was the son 

of a well-off family who owned a textile factory.  

 

When he was a child he had quite sensitivity to draw, so it wasn’t odd he started 

studying Fine Arts. He signed up in the Architect School and he also took, in a parallel 

way, Physical and Mathematical Science, where some time later, he obtained the 

Doctorate as well.   

 

We could say that Puig i Cadafalch was a multifaceted person and we could stand out 

two big pillars: politics and architecture. 

 

Puig i Cadafalch as a politician.  

 

During his student period, he became part of the “Centre Escolar Catalanista” set up by 

Valentí Almirall, and he finished by being the president of it from 1889 to 1890. During 
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1892, he took part as a Mataró representative together with the “Unió Catalanista” in 

the drafting of “Bases de Manresa” which was a document where the Catalan hopes 

were settled on and where some self-government institutions were asked for Catalonia.  

 

In 1898, Spain lost Cuba and Philippines colonies, so the Catalan middle-class took 

advantage of that situation and gained strength to politicize the opportunity and 

accused the centralism to be one of the country malfunctioning sources. “La Veu de 

Catalunya” was a society which was established to publish a Catalanist newspaper 

directed by Prat de la Riba.  

 

Puig i Cadafalch was one of the liveliest participants in this society. He used his writer 

abilities to redact an endless number of sarcastic articles against Spanish celebrities, 

he also wrote personal opinions about Catalonia and some anonymous articles in 

which he wrote his own Memoirs << In the Catalan voice you will find if you want to 

read this document, a lot of signed notes, notes with an H for every signature or 

anonymous notes that I still recognize them and that the expert reader can also 

recognize them. >> 

 

During the change of century, the “Veu de Catalunya” editors moved away from the 

“Unió Catalanista” to establish the first “Centre Nacional Català”, which in 1901 merged 

with the “Unió Regionalista” to found the “Regionalist League”. Puig i Cadafalch was 

one of the founding members.  

 

Which was his intention? Preparing a Catalan candidacy to the Court Congressman 

elections for Barcelona in May, 1901. This candidacy was known as “Quatre 

presidents”. The “League” achieved some congressmen, together with the republicans 

Lerroux and Pi i Maragall. It represented a victory over the tyranny.  

 

In 1901 the “Regionalist League” run for office to the Town Hall elections and it 

achieved eleven councilors, and among them we could find Puig i Cadafalch who 

promoted progress. Puig i Cadafalch organized and also managed the situation 

because he was a well-known person and an essential personality to achieve a strong 

Catalonia, a Catalonia without State.  

 

In 1914 the Commonwealth of Catalonia was established. Prat de la Riba was the 

president and Puig i Cadafalch, who was his close friend, was a team member until 

Prat de la Riva’s early death in 1917. In that moment, Puig i Cadafalch was elected as 
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the new Commonwealth president and he was reelected as a president three more 

times (1919, 1921 and 1923). 

 

The idea of investing in infrastructures, phone lines installation, highways and roads 

construction around all the Catalan region continued during the period of Puig i 

Cadafalch. 

 

In 1923 Primo de Rivera carried out a Coup d’État and Puig i Cadafalch was forced to 

leave his status. In 1941 he coped with some incoherent reprisals like the banning to 

work as an architect; this act was condemned and he could recover his degree. 

 

In 1942 he did his last political service to Catalonia which was to undertake the 

refurbishment of the “Institut d’Estudis Catalans” as a unique president.  

 

Puig i Cadafalch died the 23rd of December, 1956 during the Francoist dictatorship.  
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2.2 Puig i Cadafalch architecture from 1911 

 

As I have already said, Puig i Cadafalch was an open minded man; he was in favor of 

the evolution and the adaptation to the needs depending on his judgment.  

Puig i Cadafalch, influenced by his first career and, in contrast to most of the 

noucentistes architects, he appreciated the modernism.  

 

In Puig i Cafalch’s work, we could observe how he removes the sculptural and pictorial 

ornamentation, in a gradually way. He starts with new aesthetic proposals in the 

facades and in the inside, but in some of his jobs he left the aroma that defined him, 

that essence that makes us to read between lines. Regarding to the composition and 

the floor we are going to perceive a simple order, but always with an intention.   

 

Now, I am going to make a short description about some of the jobs done by Puig i 

Cadafalch in this new stage.  

 

2.2.1 The Post Office contest.  

Around 1909, when big refurbishment works in the Gran Via A and C (Via Laietana) 

were being carried out, a lot of important architects took part in the construction of the 

new Post Office building in Via Laietana and Puig i Cadafalch was among them. 

Finally, the contest winners were Josep Goday and Jaume Torres and the building was 

built in 1928. 

 

Classicist building: entrance with a big staircase, Corinthian columns and finished with 

balusters.  

 

2.2.2 Casa Puig i Cadafalch 1917 in Provença Street, 231. He transformed the 

building, with a progressive attitude, to convert it into his own house. In my opinion is 

one of the most historical Puig i Cadafalch houses because it was his residence until 

his latter days. It was an upper floor house that belonged to Dolors Montserdà who was 

a writer and Puig i Cadafalch’s widow. 

 

In 1917 he did a whole refurbishment to adapt the house to his needs. It can be 

considered as one of the first garden-houses in Barcelona. The ground floor was 

intended for stores, the first floor for living spaces and the second floor for the home 

and study of Puig i Cadafalch. It is a simple and clean facade with purist airs; the first 
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floor is characterized by a semicircular balcony and a subtle tribune is integrated on the 

second floor. This is a bright and big open space ideal for Puig’s studies. 

 

The flat cover is a Catalan roof typical of the Eixample, crowned by a wooden baluster 

and a pergola that define this kind of construction done by Puig i Cadafalch and that we 

will repeatedly see in other houses, for example in the Casa Guarro.  

 

The architect commits in some elements for example details and the main door’s lintel 

is marked with Roman numerals by engraving. He also uses some slight sgraffito to 

add artistic elements in the facade and he hints some golden flowers, which is an 

ornamental element almost imperceptible, on the first floor balcony railing.  

 

2.2.3 Casa Pich i Pon, 1919, It’s located in Plaça Catalunya, 9. It is a “noucentiste” 

building and it was a refurbishment of the building already built by the architect 

Francisco Vilar. Pich i Pon family bought it to the Batlló family for two million pesetas.  

We could place the Pich i Pon family as an important business renowned family in 

Barcelona. Joan Pich i Pon was a temperamental business man who progressed from 

the small to the big enterprise based on the familiar model.  

 

Puig i Cadafalch added three more floors with the aim of lining it up with one of the 

semi-detached buildings nearby: The Colon Hotel. The family house moved to the attic 

and the upper attic, which were the highest floors of the building. That is a key point 

because the high class positioned their homes in the upper levels, so they could stare 

at the city from the top (that is a special feature that we will also appreciate in Casa 

Guarro).  

 

It was one of the first buildings that was intended for offices in the Eixample.  Up to 

then, the buildings which were suitable for offices were in Via Laietana. Here we can 

start bringing out an American influence (use of roofs for advertising).  

 

The floors were intended for offices, so Puig i Cadafalch suggested to only do one kind 

of continuous industrial pavement and roomy and clear floors so every tenant could do 

and undo depending on their needs. He also marked a milestone in the architecture of 

those days using horizontal handrails. On the building roof there were three 

bandstands formed by eight ionic columns stood out and they held a dome and round 

shaped cover. A male statue of the Mercury God emerged over every column.  
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2.2.4 Casa August Casarramona, 1923 It’s located in Passeig de Gràcia 48, Barcelona. 

The heir of the textile industry ordered his own personal house to Puig i Cadafalch. 

There are some similarities with Casa Guarro; ordered and simple facade with some 

elements characterized by a meticulous ornamentation. The job consisted in the 

building refurbishment; the ground floor was assigned to the family textile business. 

The main door was located in the center and it was framed by two big marble columns 

and brass capitals. The door’s upper part was ornamented with bronce gargoyles and 

Baroque style fruits. The main floor stands out because of a veranda and a forged 

handrail. It also stands out the detailed crafted tribune. The last floor enhances 

because of a baluster and it is repeated on the cover with big Baroque jugs. Two floors 

and an attic were added to this job. The roof was used as a landscape cover.  

 

2.2.5 Casa Guarro, 1923 It’s located in Via Laietana 37. The Guarro family was the 

owner and requested the building to Puig i Cafalch because they wanted to allocate 

offices and homes. We will see it in detail, but it was a novelty because of the 

construction and the use. Puig i Cadafalch couldn’t finish the job due to some 

incompatibilities with the property. In Puig i Cadafalch’s drawings the tribune was dull 

and not much transparent, but the finished job was totally the opposite.  

Puig suggested an inside-outside language. Another point in common with the 

descriptions about the Pich i Pon and Casaramona house is the use of the cover. As a 

novelty, it also appeared a big advertisement on the flat cover. We could talk about an 

organized floor with a columns base. Later, we will see how Puig i Cadafalch worked 

the columns of this specific building.  

 

These facts demonstrate the new capitalism and American movement influence that 

was being breathed in that period.  

 

We will see how Puig i Cadalfch constructed this building and the novelties imposed by 

the emergent movement. 
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3 The House of Guarro Family in Via Laietana. 

 

3.1 The family business and his status in Barcelona.  

Lluís Guarro Casas (1876-1950) He was the sixth paper generation of the Guarro 

family. In order to understand the status that this family has achieved along the 

centuries it’s important to review how the familiar business started. Ramon Guarro i 

Costas stablished the company in 1698 in Torre de Claramunt, near Capellades. The 

16th of March, 1698 he asked for permission to build the first mill of Guarro family in La 

Ribera del Carme, (it was a versatile mill). Francesc Sagué Guarro, eighth generation, 

narrated it in a document about Guarro Family that appeared in the “Vanguardia” 

newspaper, although this fact is not documented. According to the legal documents the 

paper’s manufacture to Catalan lands started in Xàtiva (1150) under Muslim rules, 

Copons (Anoia, 1194), Mallorca City (1287), Perpinyà (1444), Barcelona (1456); after 

the printing introduction it started in Montcada (Vallès Occidental, 1527), Vilagelans 

(Osona, 1541), Girona (1571) Salt (Gironès, 1578), Pobla de Claramunt (Anoia, 1584), 

Roda de Ter (Osona, 1595). 

 

At the end of XVI century he had more manufacturing centers and although the Catalan 

Courts (1599) banned the cloth’s export, the Genoese, who were the Catalan 

competitors in paper production, practiced the clandestine trade.    

 

In 1745 Francesc Guarro, Ramon Guarro i Cosatas’ son, bought a plot in Capellades to 

build a paper mill. Today, this mill is known as “Molí d’en Guarro”, and good quality 

paper is still being produced there.  

 

In 1773, Carles III recognized the paper quality to the Guarro family and he gave some 

privileges to Francesc Guarro’s children, Pere and Francesc. They were the first ones 

who did a big business qualitative change since they achieved that the King praised the 

paper.  

 

In 1835 Josep Guarro i Calvet, fourth generation in Guarro family, rented the “Molí 

Vell”, in Gelida. First of all, they rented the mill and then, they acquired it with full legal 

rights. Basically, the mill was used to produce rolling paper. Later, he began the 

economic activity based on the exportation to America.  

 

A person called “balaire” (in this case the “balaire” was the brother) was employed to 

produce the paper. The “balaire’s” job consisted in the production of paper bales, he 
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was also in charge of the manufacture and he organized the workers’ stay 

(accommodation, food, etc.) in the building itself that follows the traditional paper 

architecture of the basin Catalan rivers: machinery and paper production were in the 

underground room, selection and packaging paper were on the ground floor, the 

balaire, workers an occasionally the owner’s house were on the first floor and the two 

upper floors, crowned by an upper central body, were intended for drying the produced 

paper. These floors were what we commonly say “bay windows” because the windows 

were laid out one after another one in a row and that allowed the air circulation. Both 

buildings were rectangular and during XIX and XX centuries different naves and 

auxiliary structures were added around them until the current image of factory was 

achieved.     

 

When the products were already manufactured, they were transported by carts trough 

the Anoia channel until the highway, from Martorell to Barcelona where the load was 

delivered to Casa Guarro, located in Carrer Ample 46, and there, the load was stored 

up to be handed out later.   

 

With this business structure it was very frequent that the paper producers had their own 

mills or rented mills. According to a map-study published in 1698, this circumstance 

was completely confirmed by Casa Guarro, who rented up to fifty-two mills.  

 

Under the “balaire”, the working system planning was regulated by a minimum 

hierarchical order: managers, skilled workers and apprentices. During the latter 

decades of last century, around 1870, The “balaire” of Can Guarro was Josep Albert i 

Quintana. He had paper factories in St. Pere de Riudebitlles and he was the inventor of 

Albet, the famous filter paper brand. His successor was Ròmul Torrents Albet who was 

one of his relatives and the last one who had this position in the factory.  

 

This system of balaires ruled the factory during almost a century and it finished around 

1903-1904 because Lluís Guarro Casas decided to end with the abuses committed.   

 

Wenceslau Guarro Menor was born in 1842. He was the son of Josep Guarro and the 

fifth generation together with his brother Emili, who was born in 1836 and died in 1861, 

at the age of twenty-five years and after having ruled the factory during a short period 

of time. 
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Wenceslau got married with Camil·la Casas i Jover; both family surnames were rooted 

to the textile industry, that was other of the Catalan economic pillars. It was said that he 

was an open man and he was well-known by the society of Barcelona. He installed the 

first paper machine in the factory of Gelida and he registered the dull cardboard system 

for cards. He prematurely died in 1890 at the age of forty-eight years. 

 

Lluís Guarro i Casas, developer of Via Laietana’s House.  

 

Lluís Guarro Casas was born in Barcelona in 1876. He was the sixth of the paper 

family, so he was destined to do an extraordinary cultural activity and a future 

commercial plan until his death in 1950. He became the author of one of the most 

brilliant factory periods. 

 

He studied in “Escola Carreras” and he took commercial courses. After his father’s 

death Wenceslau (1890), he took charge of the family factory management. The 

factory was called “Vídua de Wenceslau Guarro” until 1920. Between 1903 and 1904 

the system of “balaires” arrived to the end and a director was proclaimed. This fact 

meant an extreme change regarding to how the factories operated.  

 

The lost of the colony of Cuba in 1898 was a hard blow because it meant the end of the 

exportations to this old Spanish property. But, continuing with the ancestors’ tradition 

he took care of the paper quality and he looked for different specialties that gave name 

to the factory: for example the dull cardboards for cards and the watermark papers 

where it could be seen the name and the badge of the person or the entity who ordered 

it. In addition to the high quality Guarro parchment paper, some special manufactures 

were also done for the states of Argentina, Bolivia, Venezuela, Cuba, Mexico and 

others, where the “good paper” was called “Catalan paper”.  

 

He was married with Assumpció Tapis i Vilaregut. In 1904 he collaborated in the 

building finance of the “Palau de la Música Catalana” and in 1911, always with that 

cultured spirit that characterized him during all his live, he also collaborated in the 

publication of a well-documented file about the house, titled “La Casa Guarro”. It was 

original of the graduated Hèctor Oriol, accompanied by artistic etchings, facsimiles of 

editions done with house paper, pictures of the production and the building, 

reproductions of different watemarks and a perfumed paper wrapping drawn by Josep 

Triadó i Mayol. Since 1920, and being good friend of Rafael Campalans who supported 

the culture as a bond that equaled the society, he collaborated in the creation of 
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“Politècnicum”, in Barcelona. It was a night school for young people who worked during 

the day.  

 

Lluís Guarro, continuing with his Catalan spirit and committed with the society, he 

served in the Regionalist League and in 1922 he was proclaimed Culture Councilor of 

the city Council of Barcelona, so he directly took part in the “Grups Escolars 

Municipals” big job of the Catalan capital. Later, he became separated from the League 

postulates and having in mind his progressive spirit he was a founding member of 

“Acció Catalana” and he also founded the “Escoles del Casal del Molí Vell”. 

 

Can Guarro has been pioneer in social questions. He was an enterprising man, an 

idealistic person and a good businessman. He stopped producing cards because he 

ruined the players and he sold the brand to “Fournier House”. In 1936 he produced 

banknotes for the “Generalitat”. 

 

At the beginning of the century he moved the storehouse and the offices to the Ample 

Street, the future sector of Via Laietana, and to the same building where the 

“Companyia Transmediterrània” was located. When this important city road was 

opened in 1923 (see next point) Lluís Guarro ordered to the architect Josep Puig i 

Cadafalch the project of a house in the number 37 of the street with the facade opened 

to Doctor Joaquim Pou Street, too.  

 

According to Francesc Segué Guarro, eighth Guarro generation, he claimed that two 

underground rooms were intended for paper storehouse, the ground floor for offices 

and the rest for housing. (This delegation of Barcelona worked until 1982, when 

Guarro’s factory cleared it and moved it to the Gelida offices).  

 

In 1924, the poet and writer Ramon Suriñach Senties dedicated to Lluís Guarro the 

book “El Romàntic en el Molí Vell”. This text was headed by this emotional dedicatory: 

“Offering from all the workers of Molí Vell in Gelida to Sir Lluís Guarro in Catalonia”. It 

is a specify edition done with Josep Guarro digital watermarking paper and the usual 

sign of this bran, select text and classical typography. It was printed in the printing 

house “Altès”, Barcelona.  

 

During those years, the music room of the Guarro’s home in Barcelona was very 

frequented, as it is confirmed by Joaquim Renart i Garcia, friend of the paper man, on 

his Diary, 1918-1961. Lluís Guarro was a big music-lover and he had a harpsichord 
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with one more scale so Wanda Landowska could play it in the same space where Pau 

Casals, Jacques Thibaud and Joan Masià gave concerts. In 1925 and throughout 

these literary and music evening events the architect Antoni Puig Gairalt also did piano 

performances. 

 

Regarding to this music facet, Ll. Guarro helped to the master Pau Casals in a 

personal and deciding way creating the “Associació Obrera de Concerts”. Every 

Saturday morning between 1926 and 1939, this association gave classical music 

concerts at a low price and under the baton of this great musician and compositor.  

 

Lluís Guarro didn’t forget to protect the sport. During the 1920 decade, he allowed the 

construction of a football field. According to a Ramon Tarrida Armengol story, Lluís 

Guarro did it following the spirit: “… of a patron always ready to favor the culture, the 

sport and our traditions…” 

 

This football field lasted until the Civil War in 1936. Towards 1950 a second football 

field saw the light and lasted until the company expanded its facilities and started up a 

purification system.  

 

Between 1928 and 1929 and in the same sport field, he contributed with the “Societat 

de Pescadors de Gelida” foundation that was active until 1935. Among other things, 

this Society organized a collective excursion every first of May and made to uphold the 

fishing and ecological respect law in Anoia River.  

 

In 1930, he made a donation in the name of his mother Camil·la Casas i Jover, W. 

Guarro widow, of all the lands and the old building  of the “Cavallers Templers” from 

Sant Martí de Provençals, where some time afterwards the city council of Barcelona 

installed the “Escoles Casas”. This School trained women in the household world and it 

had a capacity of 600 students. 

  

During the decade from 1920 to 1930 Lluís Guarro followed his close bonds with the 

culture and the quality of the production and he installed a section to produce 

handmade paper, as it was done centuries ago, in the factory of Gelida. He also moved 

a stone kneading-trough from the old mill of “Can Marranxet de Capellades”. In this 

period, special productions for bibliophilic books and for etchings of Picasso, Miró, Dalí 

and Garcia Lorca, among others, were elaborated. In both kneading-troughs of this 

section there are etchings in the stone: “number 1: The small kneading-trough from 
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Can Marranxet de Capellades was brought to the Molí Vell in 1925”. “Number 2: The 

old kneading-trough of the Molí Vell, refurbished in 1925”.  

 

To be able to continue with this important section of the factory, Lluís Guarro relied on 

his worker Anton Llopart Voltà as a work manager. This new position was given to him 

when he came back from his learning period in the paper fabric “Ca l’Alegre” in Sant 

Pere de Riudebitlles, where he went on request. Thanks to his skills and abilities he 

learned how to do digital watermarking with thread watermarks, how to work with a new 

system of irons, how to  do patterns and how to sew the watermarks on the fabrics. 

This was an essential process for the factory specialized manufactures.  

 

During the Civil War Lluís Guarro had to run away because he was Catalan. He went 

into a three years exile in Prada de Conflet, in the North of Catalonia (France) where 

he coincided with his friend Pau Casals. After this period Lluís Guarro retook his 

company and in 1948 he restarted his cultural activity by publishing a document about 

the history of his industry, this way he commemorated his 250th birthday. This 

document was signed by Frederic Udina Martorell, deputy director of the General 

Archive of the Aragon Crown, where a graphic family tree and a XVII century Catalonia 

map, with the paper mills owned by the family, were included.  

 

Continuing with the idea of retaking the cultural spirit, Lluís Guarro took part in an 

active and innovator way in the creation of the “Escola Elemental de Treball”, which 

was developed from 1942 to 1948 in the “Lluïssos” building. 

 

During these years, Can Guarro manufactured paper for the tobacco coupons, ID’s, for 

different City Councils, for the emission of the Barcelona municipal debt, for the official 

book of the Spanish Constitution and also paper with watermarks for well-known 

people as Pius XII, Pau Casals, Rafael Alberti and l’Abat de Montserrat, among others.   

 

At the same time, we can’t forget the constant presence of Can Guarro in those years’ 

society. 

 

Every year Can Guarro took part in the store windows contest organized by the 

Barcelona City Council. His Store Windows in Via Laietana always counted on the 

renowned artists’ collaboration. He won different prizes and a big esthetic prestige.  
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We cannot let pass the factory patronage and participation in singular jobs of different 

authors (Camilo José Cela, Borja de Pedro, etc.) and in the magnificent editions of 

bibliophilic of Cecília Vidal, Miquel Plana and Jaume Pla, among others, and the 

support to the highly value editions like "Papeles de Son Armadans", which was a 

magazine done in Mallorca. 

 

Lluís Guarro Casas died the 23rd of November in 1950, in Barcelona. He was a man 

with a defined personality, firm supporter of his ideals, patron in Barcelona where the 

factory and the workers lived one of their best times. With his death the historic time of 

the brand arrived to the end and a new variation on the philosophy of the business 

started; it was a little less paternalistic and it became a S.A. corporation.  
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3.2 Previous Intervention of  Puig i Cadafalch in the 2nd section of Vía Laietana. 

In 1908 Barcelona was destined to a radical change for the prosperity of the city. 

Barcelona should grow. 

 

That winter, 10th of March 1908, the demolition of the vestibules from the house 

numbered as 71 in the Ample Street, in Palau del Marqués de Monistrol started. The 

beginning of the refurbishment works of Barcelona was declared official. It was a 

dream; we wanted to be one of the first cities in the World.   

 

It was a necessary urban change to give light to the city. In 1867 Ildefons Cerdà i 

Sunyer wrote: “because we confidently hope that someday the modern civilization 

comes with all his magnificent locomotion Medias. We want that it soaks into, that it 

works and that it roams freely without obstacles in all the big urban centers which don’t 

want to be categorized as historic monuments, venerated by the archeological 

memories but useless in the application and unusable in the practice.” 

 

Having in mind the enormous demographic increase at the beginning of the century, 

the Eixample was spreading out in such way that it became the center of the nearby 

suburbs.  

 

The gradual transfer of the Ciutat Vella central character towards the Eixample 

influenced in the construction of infrastructures, above everything for transport and 

roads. Further on, this fact implied the spread of the networks. 

 

To be able to do a more operational refurbishment, all the Gran Via was divided in 

three sections: the first one included from the Plaça Antonio López to the Plaça de 

l’Àngel. Sixty-six buildings were demolished. The second one included from the Plaça 

de l’Àngel to the Sant Pere Més Baix Street. Fifty-nine buildings were demolished. And 

the third one included from the Sant Pere Més Baix Street to the Pla de Jonqueres. 

Forty-four buildings were demolished during 1910 and fifty-one buildings were 

demolished in 1911.  

 

To enlarge the area that delimited the post office building, fifty buildings more were 

demolished between 1912 and 1913. In total, two hundred seventy houses were 

demolished to do the big connected opening between the Port and the Plaça del Bisbe 

Urquinaona.  
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The first section started the 10th of March, 1908. The second section started the 20th of 

March and the third one started in 1911.  

 

This big opening brought popular and unanimous protests because of the vanishing of 

buildings and value public areas, suddenly turned into a big desolation.  

 

When the demolitions finished in 1913 and having in mind this global feeling, the City 

Council ordered to the well-known architects some detailed studies of each section. 

Domènech i Montaner took charge of the first section, Puig i Cadafalch of the second 

section and Ferran Romeu took charge of the third section. Finally, Pere Falqués 

finished adjusting the ensemble modification project of the entire road.  

 

In the first section Domènech started from the Pla Baixeras with the idea of delimiting 

seven new islands at both sides of the road. He opened the perspective with a 

perpendicular shaft between the future Post Office building and Santa Maria del Mar. 

This last one would be lightened with an arcaded square in front of it and the 

enlargement of Argentaria Street. He made up a net of small passages built with its 

own little squares to stimulate the public areas. He maintained the four side facades 

and he used most of the roman wall remainders to create a road which goes over it and 

gives it more importance.  

 

Domènech did a modernist proposal, being loyal to his principles and to his style. 

 

To study our building we are going to focus in some precedents located in the second 

section designed by Puig i Cadafalch.  

 

The second section was delimited around the big crossing roads A and C with a length 

of thirty meters (question approved in a municipal agreement in 1913). Puig i Cadafalch 

wasn’t based on the project of Baixeras, as Domènech i Montaner did. He suggested 

that the square’s name could be “Berenguer III el Gran”, because once the demolition 

works were done, it would allow to observe the roman wall and the chapel of Santa 

Àgata.  

 

Puig maintained opened the area of Plaça del Rei (where Domènech proposed some 

stairs), and a lot of years later the “Casa Padellàs” was refurbished in that same place. 

He also maintained the Tapineria Street going over the old limit of the roman area. 
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Another contribution of Puig i Cadafalch was Adolf Mas Street. Later, the name would 

change to Doctor Joaquim Pou Street. This street was like an enormous window to 

stare the spire of the cathedral and with a peculiar functionality because it had exit to 

the inside streets. So, in another way, they would be dead-end streets.  

 

The interpretative ideas of Puig that characterized him in this project were already 

studied in the Pla Baixeras in 1911.  

 

In rough outlines we could say that Puig i Cadafalch constructs in a decisive way 

because he understands that a change is happening and he creates his own modern 

style. His jobs are a reflex of his thought and of his ideal. 

 

The proposal of Puig i Cadafalch involved some actions in the surroundings of the 

cathedral neighborhood and he decided what to do with each step.  He dealt each 

corner in an individual way depending on the value of the building and on its 

positioning.  

 

Finally, the third section was handed over Ferran Romeu which included the upper part 

of road A. He didn’t base on the Pla de Baixeres and in a general way he suggested 

two new islands at both sides of the street and to install a new market in Pla de 

Jonqueres. He also maintained the other side of the Magdalenes Street to avoid the 

isolation with the adjacent streets as Puig i Cadafalch did with the Doctor Joaquim Pou 

Street.  
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