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RESUM 
 
Originalment aquest edifici va ser el pavelló dedicat a la premsa durant l'Exposició Universal de 1929. 

La Casa de la Premsa era gairebé com un palau per als periodistes que disposava de l'última 

tecnologia de l'època. L’edifici amb el temps es va convertir en una seu de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona però un cop el van desocupar ha quedat en desús. 

 

La finalitat del treball es explicar la història del edifici, analitzar arquitectònicament l’edificació i realitzar 

els plànols de l’aixecament arquitectònic.  Amb aquesta finalitat vaig plantejar-me uns objectius 

principals al iniciar el treball: 

 

· Trobar els plànols originals de l’edifici. 

· Realitzar els plànols de plantes, seccions, alçats i detalls de tot l’edifici. 

· Explicació de l’edifici e Història de l’exposició internacional de 1929 

· Obtenir informació sobre la biografia de l’arquitecte. 

 

A banda del grafisme, era important realitzar un resum de la història del edifici i els usos i modificacions 

que ha patit l’edificació amb el temps. El treball inclou també un estudi del arquitecte i de les seves 

obres per entendre el seu disseny i les característiques constructives. El projecte arquitectònic es de 

Pere Domènech i Roura, fill de Lluís Domènech i Montaner, qui va ser durant un temps el director de 

les obres de l'Exposició de 1929.  Per la repercussió de l’exposició universal del 1929 a Barcelona i 

sent l’edifici un dels seus palaus, també s’inclou una descripció de l’exposició detallant el conjunt 

arquitectònic i la repercussió a la ciutat.  

 

Analitzat el treball en profunditat, crec que els objectius establerts s’han aconseguit ja que en aquest 

TFC, es reflecteixen totes les característiques per intentar entendre l’edifici en tota la seva magnitud. 
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1  INTRODUCCIÓ 

1.1 Presentació i objectius del projecte 
 

L’objectiu d’aquest treball és la realització d’un aixecament arquitectònic. Alhora, s’estudiarà també 

l’arquitecte, els sistemes constructius aplicats i sobretot l’historia ja que l’edifici era un dels pavellons de 

l’exposició de 1929 a Barcelona. 

 

El Palau de la Premsa o antiga Prefactura de la guàrdia urbana, és un edifici de l'avinguda Rius i Taulet 

de Barcelona, que va servir per acollir els professionals dels mitjans de comunicació durant l'Exposició 

Internacional de 1929. De titularitat municipal, va ser projectat el 1926 per l'arquitecte Pere Domènech i 

Roura, fill de Lluís Domènech i Montaner. Consta catalogat al patrimoni Arquitectònic de la ciutat BCIL 

protecció B: Bé cultural d'interès local 

 

L’aixecament arquitectònic, va ser el tipus de proposta del PFC que més hem va atraure de totes les 

possibles opcions. Volia fer un edifici característic i singular amb història. Després de buscar edificis 

entre les meves possibilitats, vaig trobar la casa de la premsa, edifici inclòs al catàleg de Patrimoni 

Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. A simple vista hem va impactar ja que les façanes recollien 

gran riquesa arquitectònica i visual barrejant diferents estils (neoromànic, neogòtic i neomudèjar) amb 

diversos elements característics del modernisme com la totxana a cara vista, la ceràmica o el ferro. 

Disposa d’una superfície aproximada de 2.000 m2 (600m2 de sòl) repartits entre un soterrani i tres 

plantes, l’ús original de l’edifici i l’arquitecte Pere Domènech, hem vam fer reafirmar l’elecció. 

 

Dintre del marc personal, aquest projecte es podria explicar en dues fases donat que la confecció ha 

estat realitzada d’aquesta manera. Vaig agafar el projecte amb ganes, prenent les dades in situ, 

agafant la informació  i realitzant el grafisme de les plantes i alçats. Per raons personals va haver una 

parada d’uns anys i es va reprendre el projecte realitzant les seccions i tota la confecció per aquesta 

entrega. 

 

Cal indicar que no només ha estat important reflectir  en els plànols les mides de l’edifici sinó dotar-lo 

del caràcter que aquest ens transmet. Per a fer-ho, ha estat bàsic entendre l’edifici, la seva construcció, 

evolució i entorn. Per aquest motiu, a part de la confecció gràfica, es vol detallar la  

repercussió de l’exposició de 1929, un acostament a una part molt important de l’historia de la nostre 

ciutat, així com la  biografia de l’arquitecte amb la finalitat d’acabar d’entendre aquesta obra. 

 

 

1.2 Emplaçament 
 

El palau de la premsa es troba al districte de Sants – Montjuïc, a l’avinguda rius i Taulet nº5 cantonada 

amb el carrer de la guàrdia urbana entre els barris de Poble Sec i Montjuic. L’edifici en realitat es troba 

al barri de Poble sec, la cantonada del propi edifici fa frontera amb Montjuic. Com explicarem més 

endavant, aquesta situació donarà unes característiques constructives que el diferenciarà de la resta de 

pavellons de l´exposició de 1929 i servirà d’una forma per unir amb les edificacions del barri Poble sec. 

 

El districte de Sants Montjuic correspon al nº 3 de la ciutat,  és el més extens de Barcelona, amb una 

superfície de 2.090 hectàrees, representant quasi la cinquena part de Barcelona.  

 

 

 
 Plànol Situació del districte de Sants – Montjuïc 

 
 
 
 

Els barris del districte 3 són: el Poble-sec, la Marina del Prat vermell, la Marina del Port, la Font de la 

Guatlla, Hostafrancs, la Bordeta, Sants- Badal, Sants, Parc de Montjüic (que és un peça urbana 

singular però no ha estat incorporada a cap barri), Zona franca-Port.  
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Plànol del districte Sants – Montjuïc 

 
 

 
Plànol del barri Poble Sec amb l’emplaçament del edifici en vermell 

 
 
 

El poble Sec constitueix una estreta llenca urbana entre Montjuïc i l’avinguda Paral·lel. El carrer de 

Lleida, l’avinguda de Josep Carner, el  Paral·lel i la mateixa muntanya defineixen els límits del barri, 

que va començar a poblar-se a la segona meitat del segle XIX amb un creixement molt especulatiu. El 

Poble-Sec va ser, de fet, el primer Eixample de Barcelona, anterior al projectat per Ildefons Cerdà.  

 

Les muralles de Barcelona van ser enderrocades el 1854 i el pla de l’Eixample va ser aprovat cinc anys 

més tard, però encara es va trigar uns anys a edificar en les zones més centrals, pels conflictes que 

inicialment va suscità el projecte Cerdà. La zona del vessant nord de Montjuïc no havia quedat inclosa 

en el pla de l´Eixample i va començar-se a construir-se sense les estrictes regulacions. Era pròxima a 

l’antic centre, i tenia un cost mes baix pels forts pendents. Aquest fet va ser aprofitat pels propietaris 

per desenvolupar la urbanització del sector i a partir de 1858, s’iniciaren les parcel·lacions i l’edificació 

de senzilles cases per a obrers. Van néixer així les barriades de la França Xica, Santa Madrona i les 

Hortes de Sant Bertran, que encara avui constitueixen els tres veïnats diferenciats que integren el 

Poble-Sec, juntament amb el petit nucli de Satalia. 
 
 

 
Plànol emplaçament Casa de la Premsa 
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2 ANÀLISI DEL PALAU DE LA PREMSA 
 

2.1 Dades bàsiques 
 
L’edifici disposa d’una planta semi-soterrani, una planta baixa, i dues plantes pis. Des de que va 

concloure l’Exposició Universal de 1929 l’edifici mai ha tingut un ús continuat i així continua. 

 

 
Vista general del edifici des del cos principal 

 

En planta soterrani hi trobem una caldera de gas que subministra a l’edifici veí, situat al carrer de la 

Guàrdia Urbana nº3, on hi ha la prefectura actual de la Guàrdia Urbana. També hi ha un magatzem de 

decomisos de la Guàrdia Urbana. En planta baixa trobem sales destinades a arxiu i despatxos. Els 

despatxos no estan en ús actualment. També hi trobem, en la planta baixa, una aula que utilitza 

l’escola Mossén Jacint Verdaguer de forma esporàdica. Les plantes primera i segona no han estat mai 

utilitzades des de que es van executar les obres de reforç de l’estructura l’any 1986. Actualment son 

plantes diàfanes sense separacions interiors. 

 

 

La superfície de les plantes queda de la següent manera: 

 
 SUPERFÍCIE ÚTIL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 

 
PLANTA SOTERRANI  160.67 m² 262.24 m² 
PLANTA BAIXA 456.43 m² 578.86 m² 
PLANTA PRIMERA  461.51 m² 549.23 m² 
PLANTA SEGONA  239.21 m² 330.82 m² 

TOTAL  1317.82 m² 1721.15 m² 
 
 

L’edifici ocupa un solar irregular a la cantonada de l'actual avinguda de Rius i Taulet amb el carrer de la 

Guàrdia Urbana. El mateix solar fa frontera de barris i dona caràcter a l’edificació intentant enllaçant les 

construccions que eren properes a l’exposició. 

 

La idea del arquitecte Pere Domènech era combinar cinc cossos i que es pugues contemplar tot l’edifici 

des de qualsevol punt de vista com una unitat global 

 

 
Vista aèria amb els cossos marcats en colors 

 

Els tres cossos que donen directament al carrer s'articulen a partir del cos que correspon al xamfrà on 

hi ha l'accés a l'edifici i que el definim com a cos central (marcat en color verd a la imatge adjunta). A 

banda i banda hi té els altres dos cossos, els quals són força semblants, però no idèntics (groc i blau). 

Els altres dos cossos tanquen el conjunt i complementen als primers,  part lateral i posterior del conjunt. 

(taronja i vermell) 
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2.2 Descripció Constructiva 

2.2.1 Façana i Ornamentacions exteriors 
 
La façana de la Casa de la Premsa és un dels seus elements diferenciadors. Hi ha una barreja d’estils 

neomudèjar, neogòtic, i neoromànic representats en els diferents tipus d’obertures, elements 

decoratius, i ornaments. S’observa que l'obra és de maó vist treballat amb aplicació d'elements 

ceràmics vidriats, uns de color verd i d'altres amb rajola blava i blanca, policromisme que hi té molta 

presència donant al edifici un estil mudèjar. També hi ha alguns elements de pedra, com el sòcol de 

l'edifici, algunes pilastres i columnetes que articulen els balcons i finestres, i un registre d'arcades que 

coronen la façana en el cos central, a la zona del xamfrà. Destaquen obertures amb arc de mig punt, 

arc apuntat i també amb dintell.  A continuació es detalla una descripció de les façanes en detall: 

 

• Cos principal Xamfrà: (color verd a la imatge). 
 
Es tracta de una unió de tres façanes. Dues paral·leles als carrers i una en forma de xamfrà que les 

uneix (45ª) .Aquest cos es l’entrada al edifici i destaca per el seu remat amb una estructura de cupulí o 

torre que es sosté per un sistema d'arcs.  

 A la façana del xamfrà hi ha la porta d’accés al 

edifici. Es tracta d'una porta de fusta decorada 

amb una superposició d'estrelles de vuit puntes a 

cada full de la porta. A banda i banda de la porta 

hi ha un conjunt de dues pilastres adossades amb 

inspiració clàssica de pedra, de les que en surten 

uns permòdols de maó vist que sostenen un balcó 

amb barana de ferro.  

 

Per damunt d'aquest balcó (al que s'hi pot accedir 

per dues portes) trobem dues finestres amb tres 

columnes de pedra que sostenen dues arcades 

de arc apuntat amb maó vist. Per damunt hi ha 

una franja de quatre finestres més, més petites 

que les primeres i separades per una franja de 

decoració ceràmica. Aquests dos registres de 

finestres estan emmarcats en un rectangle de 

maó vist amb sanefa. 

 

Més amunt encara, uns pilarets de pedra sostenen una franja d’arcades cegues amb arcs de mig punt 

de maó. Tot el conjunt està emmarcat per dues franges amb decoracions ceràmiques. Als angles de la 

zona del xamfrà hi ha dues columnes adossades fetes de ceràmica vidriada verda rematades amb un 

drac. 

 

 
Detall de la part superior de la façana 

 
 

 La teulada a dues vessants, es remata amb un rectangle que emmarca l'escut de la ciutat de ceràmica 

vidriada verda.  Aquest cos central es remata amb un coronament amb cúpula rebaixada sobre un 

tambor cilíndric on s'alternen per una banda franges decorades amb ceràmica rematades amb escuts 

de la ciutat i per altre banda un conjunts de finestres apuntades aparellades de tres en tres. Per damunt 

de la teulada d'aquest cupulí o torre hi ha un coronament amb forma d'agulla, també de ceràmica 

vidiriada verda 
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Diferents detalls de la descripció facilitada 
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La resta de façanes d’aquest cos creen simetria al conjunt. Les façanes idèntiques entre elles tenen la 

mateixa estructura que el cos principal i es diferencien en l’amplada i sobretot en pb i p1. A planta baixa 

en comptes de l’entrada, existeix una finestra rectangular amb dos columnes. A planta primera no hi ha 

accés a balcó. La resta d’elements tenen el mateix ritme arquitectònic amb el mateix acabat a coberta 

 

 

 
Detall finestra planta baixa 

 

 
Imatge del conjunt del cos 
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• Cossos laterals : (color groc i blau a la imatge). 
 
El discurs decoratiu dels dos cossos laterals que donen respectivament a l'avinguda Rius i Taulet i al 

carrer de la Guàrdia Urbana es desenvolupa de manera paral·lela, però amb petites variants, tant 

respecte al cos central (amb un canvi en les formes) com respecte entre ells (en el nombre d'elements i 

la seva disposició final).  

• Cos Avinguda Rius i Taulet (Color blau) 

A la planta baixa trobem arcades de mig punt que emmarquen grans finestrals. Aquesta façana al ser 

més llarga que l’altre cos lateral, hi ha dues finestres rectangulars intercalades entre les arcades. A 

nivell de la primera planta les obertures són rectangulars, ja siguin finestres o els dos accessos al balcó 

que hi ha a la part central. Totes aquestes obertures estàn decorades amb dracs alats amb escuts de la 

ciutat.A la segona planta, per damunt d'una cornisa, hi ha un conjunt de finestres amb arc de mig punt. 

Estan aparellades de dues en dues i separades per una franja decorada amb rajola intercalada amb 

maó vist. Aquest nivell dóna directament a la cornisa del ràfec de la teulada. 

 

 
Imatge de la façana Av. Rius i Taulet 

 

 

 
Diferents detalls de planta baixa 
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• Cos Carrer guàrdia urbana (Color groc) 

A la planta baixa trobem arcades de mig punt que emmarquen grans finestrals. A nivell de la primera 

planta les obertures són rectangulars. Presenta dues finestres i un accés al balcó. Totes les obertures 

decorades  amb dracs alats amb escuts de la ciutat. A la segona planta, per damunt d'una cornisa, hi 

ha un conjunt de finestres amb arc de mig punt. Estan aparellades de dues en dues i separades per 

una franja decorada amb rajola intercalada amb maó vist. Aquest nivell dóna directament a la cornisa 

del ràfec de la teulada.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                       Detall P2 

 
 

                                         Imatge de la façana c/ Guàrdia Urbana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       Detall decoració finestra primera planta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                          Detall decoració finestra planta baixa 
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Aquest cos cal destacar que crea una subfaçana semicorba en la intercepció amb el cos posterior. En 

aquest lloc destaca un escut de dracs amb ceràmica esmaltada verda al centre de la planta primera, tot 

enmarcat per dues franges amb decoracions ceràmiques rematades amb les figures d’uns lleons amb 

escuts de ceràmica verda. La resta dels elements segueix el ritme arquitectònic global del edifici 

 

 
Imatge de la façana vista des del carrer de la guàrdia urbana 

 

 
Detall de la vista en perspectiva 

 

 
Façana vista des de la terrassa colindant 

 
 

 

• Cos lateral carrer Lleida: (color taronja a la imatge) 
 
Les característiques constructives d’aquest cos son similars al conjunt però es diferencien sobretot a la 

planta baixa i primera. Podem diferenciar també en dos grups, per una banda les façanes que donen a 

l’avinguda Rius i Taulet i façana posterior i per un altre la façana que dona al carrer Lleida.  A nivell de 

planta baixa trobem una arcada de mig punt que emmarquen un gran finestral i a cada banda d’aquesta 

una decoració de maó amb sanefa decorat amb una pilastra de pedra que ubicava un gerro decoratiu. 

La façana del carrer Lleida alterna aquesta decoració amb les arcades de mig punt però amb una 

versió en que la part inferior del finestral queda substituït per una decoració de maó amb decoracions 

ceràmiques.   
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A planta primera trobem un finestral rectangular de forma llindar amb pilastres de pedra amb inspiració 

clàssica. A cada costat del finestral localitzem una versió de decoració de maó més allargada amb 

decoracions ceràmiques. 

 

 En planta segona per damunt d'una cornisa, hi ha un conjunt de finestres amb arc de mig punt i 

decoració ceràmica a la part inferior. Estan aparellades en grups de quatre o dos (segons façana)  i 

separades per una franja decorada amb rajola intercalada amb maó vist. Aquest nivell dóna 

directament a la cornisa del ràfec de la teulada. 

 

 

 

 
Detall de la vista en perspectiva Av Rius i Taule 

 
 

t  
Detall de la vista en perspectiva carrerLleida 

 

 
Façana Posterior 
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• Cos Posterior: (color vermell a la imatge) 
 
Aquesta façana engloba i tanca el conjunt dels cossos. A planta baixa localitzem finestres com les del 

carrer Lleida però amb una amplada inferior. A planta primera trobem tres finestres amb columnes de 

pedra que sostenen dues arcades d’arc apuntat amb maó vist decorades amb ceràmica. Existeixen 

dues finestres rodones amb acabat similar que donen llum a l’escala de serveis.  

 

A planta segona per damunt d'una cornisa, hi ha un conjunt de finestres amb arc de mig punt. Estan 

aparellades en grups de 2-3-2  i separades per la mateixa franja decorada amb rajola intercalada amb 

maó vist. Aquest nivell dóna directament a la cornisa del ràfec de la teulada. 

 

 
Façana Posterior 

 
Trobada de la façana amb la terrassa i edifici colindant de la Guàrdia Urbana 

 
 
 

 
Detall de la decoració de la finestra escala serveis 
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2.2.2 Estructura 
 
Els fonaments de l’edifici en origen eren de formigó en massa i es van recalçar en 1986 per ambdós 

costats per sabates corregudes de formigó armat que actuen com a encepat dels micropilons que 

reforcen els fonaments. Aquesta actuació va ser necessària arrel d’un assentament que va fer l’edifici 

causat per la construcció d’un pàrquing colindant que va provocar problemes estructurals al voltant de 

l’any 1984. Es va trenca una canonada soterrada que va provocar l’aparició de nombroses esquerdes 

per tot l’edifici.   

L’estructura de l’edifici està formada per parets de càrrega de 15 i 30 cm  de maó massís juntament 

amb pilars ceràmics de càrrega de les mateixes característiques. Aquests pilars els localitzem a la 

galeria coberta (pb i p1) on mitjançant arcs ceràmics de mig punt reben les carregues. També els 

localitzem a la galeria del buit d’escala de la segona planta on transmeten les carregues de la coberta 

plana.  

 

Els forjats són principalment unidireccionals de biguetes metàl·liques i de fusta a excepció de l’escala 

principal i el replà de P1 construïts amb voltes a la catalana.  El forjat la galeria interior P1 destaca pel 

seu acabat, format per bigues metàl·liques però l’entrebigat es resol amb peces de vidre tipus pavès 

per donar llum a la planta baixa. Els forjats han estat reforçats amb capes de compressió de formigó 

armat connectades a les biguetes (actuació 1986).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Imatges del forjat amb bigues de fusta, arcades de PB amb l’entrebigat de vidre i imatge del forjat d’escala 

 
 
 
 

L’escala de servei es fa nova l’any 86, substituint a l’original que es trobava en el mateix lloc. Es una 

llosa massissa de 14 cm. de cantell de tres trams. 

El forjat inclinat de coberta, també es de biguetes metàl·liques i es recolzen sobre arcs de maó massís 

atirantats amb un perfil metàl·lic. Tota l’estructura de la coberta està a la vista donat que no hi ha fals 

sostre.  

 

 
Detall arcada i escala de servei 

 

 

La part més vistosa del edifici, la zona d’accés, l’estructura de coberta es soluciona mitjançant una 

cúpula amb tambolí que recolza sobre vuit arcs ceràmics entrecreuats. Aquest alhora recolzen sobre 

quatre arcs torals de mig punt que acaben conduint les càrregues cap als quatre pilars presents a la 

sala. 
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Vista de l’estructura de la coberta 

 

 

 
Imatge de l’estructura del tambolí o torre on destaca el joc d’arcades que realitza la seva estructura 

2.2.3 Coberta  
 
La coberta de l’edifici està construïda amb rajola ceràmica, de vàries capes de gruix, sobre les quals es 

recolzen directament les teules àrabs. La coberta inclinada és original i, tret de reparacions puntuals, no 

s’hi ha intervingut mai. Existeix una coberta plana sobre l’espai central de l’escala principal. Aquesta 

coberta es va reconstruir amb el projecte de l’any 86. En aquest espai central hi trobem també una 

lluerna de policarbonat que dóna llum natural a aquest espai (nova del 86).  

 

 
Vista des del edifici colindant  

 

2.2.4 Fusteries exteriors 
 
Les fusteries exteriors són les originals de fusta. Els vidres són senzills transparents en la majoria de 

fusteries a excepció del tambolí o torre i en general a la part alta de les finestres de planta baixa. En 

aquestes fusteries els vidres senzills de colors i tipus vidriera amb escuts. 

 

2.2.5 Instal·lacions 
 
L’edifici està pràcticament buit d’instal·lacions. Hi trobem unes línies elèctriques en planta baixa per 

donar llum als espais utilitzats per la Guàrdia Urbana. En la planta soterrani hi ha una caldera que dóna 

calefacció per aigua calenta a l’edifici veí on actualment hi ha la prefectura de la Guàrdia Urbana. 

També s’observen dos conductes de fibrociment que surten a coberta, actualment en desús i que 

sorgeixen de les obres de 1951 per habilitar dues vivendes  a dos funcionaris.  

Pel que fa a la xarxa d’evacuació es detecten tubs de PVC que recullen aigües de coberta. 
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Imatge de la caldera ubicada a planta soterrani 

 

2.2.6 Revestiments i Acabats interiors 
 
En el seu interior destaquen les seves columnes, l'escala senyorial i els nombrosos escuts de 

l'Ajuntament de Barcelona, posats com una forma de fer veure als periodistes on eren perquè així 

parlessin de Barcelona a l'estranger.  

 

 
Detall de l’escut i columnes de la caixa d’escala a planta 2 

 

Amb la intervenció del 86 s’aixequen tots els paviments de l’edifici per poder reforçar els forjats amb 

una capa de compressió de formigó armat. Per algun motiu desconegut l’obra no s’acaba i no es 

col·loca cap paviment. Podem veure el paviment original en el final de l’escala principal. 

 

Els revestiments verticals són senzills, enguixats i pintats en les parets i arrebossat a la planta 

soterrani. A la P2 de l’espai central les columnes estan pintades amb una imitació marbre color crema 

amb els capitells de les columnes i els escuts de color daurat i vermell.  

 

Destaca un forjat amb paviment de pavès  que uneix el cos lateral amb el posterior i lateral. En aquest 

lloc es remata a planta segona amb una coberta amb lluernari 

 

 
Imatge de l’entrebigat de vidre 
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3 PRESA DE DADES 
 
 
Els plànols del PFC es van realitzar amb la presa directa de les dades mitjançant croquis per poder 

introduir-les a un programa informàtic i així poder fer l’aixecament complet. Per a la presa de mesures 

s’han utilitzat un Làser (per a les llargues distàncies, alçats i diagonals) i un Flexo metre ( per a la resta 

de mides)  

 

Per a la confecció de l’aixecament gràfic s’han hagut de realitzar un gran nombre de visites per tal 

d’anar prenent totes les mides necessàries. Amb el mediador làser es prenien les llargues distàncies 

mitjançant un peu acoplat per la màxima precisió. També es prenien les alçades i diagonals per tenir 

totes les dades necessàries per al dibuix. Amb el flexòmetre es mesuraven les petites distàncies.  

El dibuix es va anar realitzant amb la informació real i es va detectar que les parets no eren 

perpendiculars ni paral·leles (segurament pel gruix de la paret). Hi havia uns pocs centímetres que 

feien desencaixar el conjunt. Si es representava amb la mida exacta del làser, no quedaven els angles 

rectes i el dibuix de les parets quedava tort. Aquesta part va ser complexa a nivell d’enfocar el treball ja 

que d’una banda les mides eren correctes però la representació era horrible. Al final i juntament amb el 

tutor vam optar per perdre es pocs centímetres de diferència (màxim 3-4 cm) i dibuixar-ho amb una 

mida mitjana o arrodonida per a que quedés encaixat amb el conjunt edificat. 

 

Com he comentat en punts anteriors, el PFC es va realitzar en dos fases. La presa de dades es va 

realitzar fa temps juntament amb el reportatge fotogràfic i el dibuix bàsic. La segona fase va ser aquest 

any que vaig realitzat les seccions, la recopilació de l’historia i actualització de les fotografies. En l’inici, 

per poder entrar vaig necessitar permís tant de l’ajuntament com de la Guàrdia urbana. Des del 

departament de logística del Ajuntament, el Sr. Albert Tubau va realitzar la instància per poder entrar al 

edifici de la guàrdia urbana per a la presa de dades. Per part de la guàrdia urbana únicament van 

comprovar els antecedents i van donar el vist-i-plau al accés. Com es tractava d’un edifici públic amb 

ús de la GU, havia de disposar dels dos permisos i cada cop que entrava havia de passar per les 

oficines de l’ajuntament per informar (es troben just davant del edifici). Aquest any vaig tornar a 

demanar permís per entrar i actualitzar les fotografies realitzades. Aquesta vegada l’intendent en cap 

José Ángel Burrei Ferrer hem va gestionar l’accés juntament amb el Sergent Sierra que hem va guiar 

durant les visites. Al disposar de les claus i no haver un ús estable de la GU només vaig necessitar el 

seu permís. 

 

Com podreu valorar a les imatges del annex,  l’estat interior del edifici era deficient i algunes parts del 

forjat eren inaccessibles per la perillositat. Tanmateix hi ha habitacions de la guàrdia urbana que son 

impossibles de publicar per la confidencialitat del contingut.  

 

Estructuralment, la part més complexa va ser el  tambolí torre, un cos a doble alçada que creix des de 

la planta 1 i agafa la planta 2 i coberta, decorat amb arcades de maó vist i coronat amb 4 grups de tres 

finestres al pinacle. Aquest cos únicament va ser accessible des de la planta 1. El grafisme d’aquesta 

part es va realitzar amb un seguit de combinacions: les mides d’alçat des de la planta 1, els plànols 

originals i sobretot amb l’ajut de les façanes, realitzant un alçat 1:1 amb la mides del maons i 

combinacions de referències de la façana. Aquesta combinació del exterior i interior van permetre el 

dibuix d’aquest element. Aquest cos juntament amb la resta d’elements amb característiques 

d’accessibilitat limitada com els capitells dels pilars, cornises, gàrgoles, escuts, grafiats...  es va utilitzar 

també la fotografia escalada per a la seva confecció. Aquests mètode no es tan precís però defineix 

amb força exactitud aquests elements de difícil accés. Les fotografies s’introduïen en el programa de 

disseny escalant les imatges amb una  referència mesurada, un element proper del qual s’hagi pogut 

mesurar directament, com alçades o dimensions de pilars i altres. Per a realitzar les fotografies s’ha 

utilitzat una càmera digital. 

 

 

Detall dibuix fotografia escalada 
 

Els plànols originals de la construcció els vaig trobar però amb la feina molt avançada donat que tota la 

informació sobre l’exposició de 1929 es trobava en possessió del Sr. Xavier Pigrau a l’oficina 

d’urbanisme. Vaig parlar amb ell, però no vaig rebre resposta. Passats uns quants mesos vaig poder 

tenir accés mitjançant l’arxiu Municipal Contemporani que li van anar reclamant. Recuperat tot el 

material ja vaig poder tenir accés i realitzar les còpies. 
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4 CASA DE LA PREMSA 
 

4.1 Procès Constructiu 
 
Segons el pla general de l’exposició, s’havia de construir una Casa de la Premsa dotada de tots els 

elements necessaris amb el propòsit que els periodistes nacionals i estrangers que amb motiu del 

certamen internacional de 1929 visitin la ciutat i tinguessin disponible els elements de treball 

indispensables per dur a terme amb comoditat i rapidesa la seva missió informativa, amb allotjaments, 

estafetes de correus, telèfons, telègrafs... Des del primer moment es va decidir que formaria part del 

conjunt d'edificis de caràcter permanent a l’exposició, un cop finalitzada aquesta es cediria al comitè 

nacional de periodistes per al seu futur ús. 

 

El 10 de desembre de 1926 la junta directiva de l’Exposició de Barcelona va donar a conèixer 

l’aprovació del projecte de Casa de la Premsa i el concurs per a la realització de les seves obres. El 5 

de gener de 1927 va sortir a concurs públic la construcció de la Casa de la Premsa,  

 

L'elecció de l'arquitecte va ser Pere Domènech i Roura, un valor potent en termes de l’exposició ja que 

va ser arquitecte cap de la secció d'obres, l'autor de l'Estadi Olímpic i va participar en el projecte del 

Palau Nacional, malgrat no constar com autor del projecte guanyador. 

 

Fotografies construcció Façanes 
 

Per mitjà de la documentació consultada al AMCB (arxiu municipal contemporani de barcelona) es 

poden detallar amb exactitud alguns processos constructius del edifici. A continuació es detallen els  

més rellevants:  

El 9 de març de 1926 s’anuncia a la premsa que s’adjudicaven les obres de la Casa de la Premsa a 

l’empresa Viuda de Jaime Bohera.   

Un cop acabat els elements més estructurals del edifici, va arribar l’hora d’instal·lar-hi els serveis 

bàsics. Així, el 10 d’octubre de 1927 s’establí el plec de condicions que havia de regir l’establiment de 

llum. De la mateixa manera el 3 de març de 1928 s’establí el plec de condicions que havia de regir la 

col·locació de vidres que es va  s’adjudicà al industrial Enrique Cardona (9.032 pts.). 

El 7 de març de 1928 s’establí el plec de condicions que havia de regir la instal·lació de claraboies 

decoratives a la casa de la Premsa on s’adjudica també al industrial Enrique Cardona (4.491 pts.)  

 

En el mateix arxiu, es poden veure altres concursos del edifici per subministrar aparells d’enllumenat,  

mobles i dotació tecnològica. Destaquem aquesta ultima ja que es van instal·lar els micròfons d’Unión 

Radio Barcelona, l’emissora de ràdio que tenia l’exclusiva per retransmetre els actes de l’Exposició, 

juntament amb el Palau Nacional, el Poble Espanyol, el Pabelló de l’Estat, el Teatre Grec, l’Estadi, la 

Font Màgica i la Secció Extrangera.  

El 12 de gener de 1929 es donava per acabada la construcció de la Casa de la Premsa amb un 

pressupost de 402.944,10 pessetes. 

 

 
Fotografia Consolidació del Edifici 
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4.2 Distribució interior inicial 
 
El pavelló es construïa en les cantonades de les antigues “Fra-Juncosa” i les avingudes del “Marqués 

de Comillas” i de  “Bellos Oficios”. Es van construir 600m2 repartits en un soterrani parcials i tres 

plantes.   Recordem que es tracta d'un edifici amb semisoterrani parcial (ja que aquest no ocupa tota la 

superfície de la parcel·la) amb planta baixa i dos pisos.  Es van instal·lar als soterranis les cuines per al 

restaurant, els laboratoris fotogràfics, les habitacions del conserge i les calderes de calefacció.  A la 

planta baixa hi havia estafeta de Correus, oficines de telègrafs, instal·lacions sanitàries i dependències 

de servei. Tanmateix en les imatges es visualitza el passadís sala de treball, exemple dels 8 despatxos 

que hi havia, sala de conversa i lectura i 10 cabines per a conferències telefòniques 
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Al primer pis es trobava una saleta de reunions, la secretaria, les oficines d'administració, quatre 

despatxos particulars i serveis sanitaris.  A les imatges es veuen la sala d’actes i el restaurant, destaca 

la sala d’actes rematada amb una estructura de cupulí que es sosté per un sistema d'arcs.  

 

 

 
 

La segona planta estava totalment ocupada per 13 habitacions per als periodistes, amb els banys 

corresponents, tot tenint en compte que algunes habitacions disposaven de bany propi i altres el tenien 

compartit. 

 

 
 

Els espais descrits s'articulaven a partir de l'angle del xamfrà, on hi ha el cos principal de l'edifici. 

Aquest cos es l’entrada al edifici i tenia la consergeria i la recepció a banda i banda de la planta baixa. 

S’uneix amb els cossos principals i els dos secundaris formant un vestíbul, un  espai central que actua 

com a nucli dels usos. L’element destacat d'aquest vestíbul, es il·luminació directa a través d'un 

lluernari i l'escala monumental de marbre que puja fins la primera planta. Aquest element centralitza 

l’edifici i dissenya la circulació i els espais interiors. A la imatge següent podem veure el seu estat 

d’orgen: 
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Fotografies Hall planta primera 1929 

 

Tot i ser diferents cossos, tan a planta baixa com primer pis existeix una disposició unitària que es 

trenca al segon nivell . Aquest fet juntament amb que s'hi accedeix a la planta segona per l'escala de 

"servei" amb l'ascensor i no pas per l'escala principal, designa l’ús de la planta com a habitacions dels 

periodistes  

Sobre la distribució dels espais interiors cal destacar el fet que  l'edifici havia de perviure més enllà de 

l'exposició. En aquesta distribució destacava la presència de separacions amb envans i separacions 

lleugeres que posteriorment poguessin ser redistribuïts o, senzillament, aprofitats com espais unitaris   

 
Fotografies Façana lateral i carrer “Bellos Oficios” actualment desaparegut 1929 

 

 
Fotografies Cos principal 1929 
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5 ESTUDI HISTÒRIC  

5.1 La Casa de la Premsa durant l’Exposició Internacional 
 

El 19 de maig de 1929, Barcelona va inaugurar la seva segona exposició d’àmbit internacional. Ja des 

del primer dia, la Casa de la Premsa va desenvolupar la seva funció de centre neuràlgic del periodisme 

mundial en l’Exposició, ja fos com a centre de recollida d’acreditacions per a periodistes o com a 

residència de corresponsals estrangers que havien vingut a cobrir l’Exposició. 

 

En l’actualitat encara es conserva el llibre de signatures de la mateixa casa, al Arxiu Històric de la 

Ciutat de Barcelona. Cal destacar aquest llibre donat que a les seves pàgines es pot veure la gran 

quantitat de periodistes que van visitar la Casa de la Premsa i la gran impressió que les seves 

instal·lacions van deixar als visitants. Es tracta d’un llibre de 144 pàgines amb 72 fulls escrits amb 

signatures i dedicatòries, amb un total de 312 signatures i 208 inscripcions. Destaca les primeres 

signatures corresponents al rei Alfons XIII, la reina Victòria Eugènia i les infantes, seguides del dictador 

Primo de Rivera i el capità general Milans del Bosch. l’alcalde i els regidors, el president de la Casa de 

la Premsa monsenyor Lisbona, el secretari i el bibliotecari.  

 

Al llarg dels mesos que va durar l’Exposició es van celebrar a Barcelona un gran nombre de 

congressos i convencions nacionals i internacionals, i en alguns d’ells la Casa de la Premsa va tenir un 

paper destacat, com a seu dels mateixos periodistes o com a simple espai per a realitzar algun dels 

seus actes. Tanmateix va acollir diversos banquets en honor de personalitats i grups de periodistes 

internacionals amb actes puntuals culturals, principalment concerts musicals i recitals literaris. 

 

La Casa de la Premsa també va ser objecte de visita per part de col·lectius que venien a l’Exposició de 

Barcelona i dels que es volia tenir una cura especial, ja fos pel seu paper representatiu o per una 

qüestió més aviat benèfica (agrupacions de periodistes, entitats culturals...). Un exemple seria el 

Congrés Nacional de Publicitat (celebrat els dies 30 i 31 d’agost de 1929). A excepció de l’acte 

inaugural, celebrat a la Universitat de Barcelona, totes les sessions de treball es van realitzar a la Casa 

de la Premsa.  

 

Cito altres exemples destacables: 

16 de setembre on es va realitzar l’acte i discurs de benvinguda als participants en el V Congrés 

Internacional de la Premsa Tècnica i Professional.  

 15 d’octubre va tenir lloc a Barcelona el XVIII Congrés Internacional de Premsa. La Casa de la Premsa 

va hostatjar part dels periodistes estrangers vinguts al congrés i també va ser seu d’algunes de les 

seves sessions plenàries 

 

21 a 27 d’octubre.va acollir diverses sessions, reunions i conferències, de l’Assemblea 

de la Mancomunitat Farmacèutica Catalano-Balear 

 

20 al 24 d’octubre també va tenir lloc el Congrés de la Federació Internacional de Clubs 

Motociclistes, reunint-se en diverses de les seves sessions  

 

27 d’octubre la Casa de la Premsa va acollir uns concursos i campionats de taquigrafia organitzats per 

l’Acadèmia de Taquigrafia de Barcelona, 

 
 

5.2 La Casa de la Premsa durant l’Exposició Nacional 
 
L’Exposició Internacional de Barcelona es va donar per oficialment acabada el 15 de gener de 1930. A 

partir d’aquella data, però, el que havia sigut Exposició Internacional es va convertir en Exposició 

Nacional durant uns mesos. Aquest canvi de nom va ser una manera de fer continuar el certamen i 

deslligar-ho de la categoria mundial però mantenint el fluxe de visitants de l’Estat, realitzant actes, 

congressos i reunions associatives i d’àmbits comercials aprofitant les instal·lacions i pavellons que es 

mantenien oberts.   

 

Durant el semestre que va durar aquesta nova exposició, la Casa de la Premsa va mantenir-se de nou 

com un espai d’activitats culturals i seu de congressos i jornades. Van tenir lloc sobretot diverses 

sessions dedicades a poetes i literaris així com actes culturals d’homenatge que solien consistir en 

lectures de fragments d’obres d’aquests escriptors acompanyades de recitals musicals: 

 

Gustavo Adolfo Bécquer (10 de febrer), Jacint Verdaguer (23 de febrer), Víctor Balaguer (9 de març),  

Joaquim Rubió i Ors (16 de març), Joan Maragall (8 de juny),  

 

Altres actes culturals celebrats a la Casa de la Premsa van ser: 

- Cerimònia d’imposició de les insígnies de la Legió d’Honor al periodista Ignacio Ribera-Rovira, 

president de l’Associació de la Premsa Diària de Barcelona (11 de febrer). 

- Recital de piano de la jove concertista Antoñita Bracons (1 de març). 

- Recital de piano de Carme Mussons Viladot (22 de març). 

- Recital de piano d’Amparito Acuña (10 de maig). 

- VII Congrés de la Federació de la Premsa Catalano-Balear (30 de maig). 

- Primer Congrés Nacional de les Indústries de la Pintura i afins (2 a 8 de juny) 

- V Congrés Nacional d’Auxiliars de Farmàcia (23 de juny) 
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5.3 D’edifici d’oficines (1930-1936) a seu de la Guàrdia Urbana (anys 80) 
 
 

• Anys 30  - Oficines de la comissió Municipal de Montjuïc 
Com he explicat en punts anteriors,  el palau de la Premsa fou un dels pocs edificis de l'exposició que 

es van construir pensant en un futur més enllà d'aquell esdeveniment (tenia fonamentació). La 

Comissió Municipal del Parc i Palaus de Montjuïc va acordà el 22 de juliol de 1930, que quedessin 

permanents les següents construccions de l’Exposició Internacional juntament amb el palau de la 

premsa i decideix l’enderroc de la resta d’edificacions no citades: Palau Alfons XIII, Palau Victòria 

Eugènia, Estadi, Pavelló Reial, Pavelló de la Ciutat, Palau d’Agricultura, Teatre Grec, Poble Espanyol, 

Restaurant de Miramar, Restaurant de la Font del Gat, Restaurant de la Rosaleda, Hotels de la Plaça 

d’Espanya, edifici de les oficines, Quartel de bombers, umbracle, Granja de la Reial Associació de 

Ganaders i el  Teatre del Palau de Projeccions 

 

La mateixa comissió del parc demanava habilitar les dependències de la Casa de la Premsa per 

instal·lar-hi en elles les seves oficines, així com les oficines administratives de Proveïments (Abastos), i 

que, en el termini més breu possible, s’hi traslladés tot el personal amb la documentació i arxius.  Com 

a dada curiosa cal indicar que les oficines de la Comissió municipal del parc i palaus de Montjuïc, 

juntament amb les de l’Exposició, estaven instal·lades, fins aleshores, en l’actual escola Jacint 

Verdaguer 

 

Durant aquesta fase, la Casa de la Premsa va ser el lloc de celebració de les reunions del Comitè 

Liquidador de l’Exposició Internacional de Barcelona 1929 en les que es prenien les decisions per 

finalitzar tot allò referent al certamen celebrat. El 20 de juliol de 1932, la Casa de la Premsa va ser 

l’escenari on va tenir lloc l’entrega a l’Ajuntament de Barcelona de tots els terrenys, parcs, edificis i 

obres construïdes en el recinte del Parc de Montjuïc que havia sigut Exposició Internacional, així com 

també de la comptabilitat, documents justificatius, antecedents i Memòria. Tot va quedar en dipòsit a la 

mateixa Casa de la Premsa. 

 

 

• Anys 50   - Oficines de la tinença d’alcaldia del districte II i Oficines de la guàrdia urbana 

Als anys cinquanta, es va destinar una part de la Casa de la Premsa a oficines de la Tinença d’Alcaldia 

del Districte II . Durant aquest temps es va habilitar l’edifici per acollir 2 habitatges i les mateixes 

oficines a la segona planta. Es van allotjar els funcionaris Bartolomé M. García Moreno (auxiliar 

administratiu major) i José Ventura Miret (porter).  

Aquest canvi d'ús va comportar unes petites obres, A part de l’adequació de la planta 2 a les vivendes 

es van reparar baixants, esquerdes a les parets i un repàs de la pintura en diverses dependències. 

Aquest darrer punt té una certa importància, ja que és en aquest moment en què es pot situar el 

repintat amb daurat i colors d'alguns elements, com els capitells del hall i les heràldiques més 

guarnides d'aquest espai 

 

Passat un temps (1953) es va sol.licitar per part de la Guàrdia Urbana, habilitar departaments per a la 

Unitat de Serveis Especials i les oficines de circulació. Amb els anys i remodelacions que van sorgir 

(1956) es va acollir els despatxos i oficines del mateix cos de policía. Va mantenir-se com a oficines 

centrals de la Guàrdia Urbana, fins el punt que encara avui dia alguns membres d’aquest cos policial 

anomenen l’edifici “la vella prefectura”. 

 
 
 

• Anys 80 – Remodelació Fallida 

A mitjans dels anys 80, es projecten i es realitzen importants obres de consolidació i remodelació de la 

Casa de la Premsa. Es comencen a fer el 1987 motivades per la detecció de problemes d’estructura 

arrel la construcció d’un pàrquing colindant en l’edifici nou de la guàrdia urbana, L’any 1984 es trenca 

una canonada soterrada que provoca importants assentaments en la fonamentació de l’edifici que 

s’acaben traduint en l’aparició de nombroses esquerdes per tot l’edifici. S’encarrega a l’arquitecte 

Robert Brufau un projecte de consolidació per evitar un major deteriorament de l’estructura. Aquesta 

acció requeria un reforç d’estructura i apuntalament del edifici per evitar més danys. Aprofitant aquest 

fet es pretenia realitzar un seguit d’accions dins l’edifici per rehabilitar l’interior. En aquest sentit el 

projecte inicial va evolucionar d’un reforç estructural cap a un projecte de consolidació i remodelació de 

l'edifici. Es va plantejar en dues fases.  

 

Primera fase.  

• Aspectes estructurals en fonaments, reforç d’estructura i fonamentació 

• Millorar la funcionalitat de l'edifici remodelant els banys i enderrocant i refent l’ascensor i l'escala 

de servei redimensionant-los i refent-los d'acord amb la normativa. 

• Eliminar el forjat que separava les plantes primera i segona i construïnt en el seu lloc una 

claraboia. Crear a planta coberta una coberta amb lluernari 

• Eliminar l'altell que es va afegir a la sala noble a les obres de 1963. 

• Refer la volta de l'espai principal recuperant el seu disseny original. 

• Retirada del parallamps radioactiu que s'havia instal·lat l’any 63 

 

Segona fase 

• Subministre i instal·lació del nou ascensor i dels sistemes de climatització.  

• Pintura 
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• Fusteria 

• Neteja i restauració de les façanes, incloent l'eventual substitució o restauració d’elements 

decoratius.  

• Construcció d'una estació transformadora elèctrica per les  necessitats de potència del sistema 

de climatització. 

 

Les feines es van iniciar a principis de febrer de l'any 1986 (la Guàrdia Urbana va rebre l'ordre de 

desallotjar aquests espais el 29 de gener i el 7 de febrer es va procedir a fer el replanteig i inici de les 

obres). El 20 de juny, van sol·licitar una pròrroga en el termini d'execució de les obres. La raó de  

l'al·legació era que l'estat de la fonamentació de l'edifici era molt pitjor del que s'havia estimat en el 

projecte, de tal manera que s'havia hagut de modificar i ampliar el sistema de recalçament de l'edifici, 

incrementant tant el nombre de micropilotatges com la profunditat de cada un d'ells. 

 

Entre tant, sembla que es va produir una evolució en l'ús de l'edifici. Aquest canvi d'ús havia de 

repercutir en el projecte de la segona fase, la tramitació del qual es va demorar.  

 

En principi, tota la segona planta havia d'acollir el centre de comandament de la Guàrdia Urbana, 

incloent: el centre de comunicació per ràdio, la central del 092 i la central telefònica, la comunicació 

amb els altres cossos de policia i instàncies municipals, els sistemes informàtics i quadres de control i 

les oficines del comandament de la secció.  

La primera planta es destinava íntegrament a la direcció de la Guàrdia Urbana, incloent els espais 

destinats a la direcció pròpiament dita, els espais de les Secretaries de la direcció i dels Caps de la 

Guàrdia Urbana, l'Oficina de Premsa (dita Oficina de relacions infromatives), les oficines del servei 

d'informació intern i els despatxos de Departament 1 de la Guàrdia Urbana, que incloïen: el cap de 

departament, el cap de gabinet, la planificació de serveis, l'equip tècnic d'assistència a la circulació, 

l'oficina d'obres a la via pública i l'oficina tècnica. 

A la planta baixa hi havia els espais destinats a recepció i informació al públic, l'oficina de taxes, 

l'oficina de dipòsits i precintes, la secretaria administrativa, l'oficina d'expedients i armament, l'oficina de 

denúnices, el departament de planimetria i atestats d'accident, els despatxos del Departament 3 i 

l'oficina del departament jurídic de la Guàrdia Urbana 

 

Per raons econòmiques no es va dur a terme la segona fase amb les modificacions en l’ús. Aquest fet, 

deixa un edifici semiacabat i provoca el seu desús com oficines. La no realització de les fases de l’obra 

defineixen l’actual edifici i condicionen l’abandonament del mateix marcant la decadència actual.  

 

L'estat actual de l'edifici permet constatar que la  primera fase d'obra es va dur a terme quasi 

completament, tot i que en alguns aspectes hi ha diferències.  

 

• L'ascensor i l'escala de servei antics van ser enderrocats i l'estructura de l'escala refeta, però no 

acabada. L’ascensor únicament es va redimensionar 

• Els banys no van ser remodelats, però sí eliminats els antics. 

• Es va reforçar tot el forjat amb una capa de compressió. Es va realitzar la retirada del paviment 

però no es va posar cap acabat nou, es formigó vist 

• Es va enderrocar el forjat que separava la primera i segona planta en la galeria de comunicació 

de les sales de l’ala major de l’edifici i construint una claraboia. En aquest mateix tram es va 

modificar la claraboia existent per una de policarbonat a segona planta (no es tracta d’un forjat o 

coberta amb lluernari) 

 
 
L'alteració més significativa vinculada a les obres iniciades l'any 1985 ( tot tenint en compte que no 

estaven previstes en el projecte) és l'eliminació del forjat de separació a l'ala de llevant, el que 

correspondria al sostre de la biblioteca en el programa original. Es volia realitzar un forjat amb un vuit al 

centre que permetés doble alçada. La no construcció de forjat provoca una mala circulació perimetral a 

l'entorn dels dos espais de lluernari interior.  

 

 

5.4 Us actual  i projectes de futur per a la Casa de la Premsa 
 
La caiguda de l’ùs de l’edifici va ser constant des del anys 80. Les obres que he indicat anteriorment i 

que no van ser realitzades a l’edifici, el van deixar en un estat no útil. El seu ús va passar a ser per part 

de la guàrdia urbana com a magatzem de les decomisions. Aquet us no requeria de molts acabats a 

l’edifici i va permetre la seva utilització fins a l’actualitat.  

 

Durant aquests anys, la manca de pressupost i de idees son constants. A principis dels anys 90 sembla 

que es volia enfortir la vinculació de la Casa de la Premsa amb la  Guàrdia Urbana, tot plegat no va 

passar de ser un simple projecte.  

A continuació detallo les idees més rellevants que hi ha hagut per a la transformació, tan les 

descartades com els moviments actuals: 

 

• Centre Internacional de la Cultura del Menjar ( Food Culture Museum) 
Fa set anys, l’Ajuntament estava disposat a convertir-lo en el Centre Internacional de la Cultura del 

Menjar, un projecte de l’artista Antoni Miralda per investigar les connexions de la gastronomia amb la 

ciència, la tecnologia, l’art i la tradició a través del menjar. Aquest museu gastronòmic no va arribar a 

veure la llum per manca de finançament per tirar-lo endavant.  El 2003 va acollir l’exposició “La vaixella 
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imaginària” on es van poder contemplar 200 plats realitzats per diferents personalitats com Mariscal, 

Ferran Adrià, Pasqual Maragall... en una subasta es volia obtenir fons per finançar el Food Culture 

Museum.  El projecte, però, va quedar finalment aturat per manca de finançament.  

 

 

• Museu de les Arts Escèniques i l’Institut del Teatre 
 Es va fer un projecte perquè acollís el Museu de les Arts Escèniques (MAE) i l’Institut del Teatre es va 

interesar com una possible ubicació però es va aturar per manca de recursos econòmics. El patrimoni 

que volia allotjar està considerat un dels més importants d’Europa, amb peces que tenen més de 100 

anys d’història. El Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre conté un fons documental amb 

125.000 volums i 5.000 manuscrits i autògrafs. Destaca, entre d’altres, la col·lecció teatral d’Artur Sedó, 

considerada com la més important del teatre català. L’arxiu fotogràfic compta també amb unes 150.000 

imatges, una part de les quals provenen del fons professional de Pau Barceló, i també conté 5.000 

cartells.  La ubicació va considerar idònia per la seva proximitat al Paral·lel i sobretot a la Ciutat del 

Teatre que formen l’Insitut del Teatre, el Teatre Lliure i el Mercat de les Flors. Es volía que el MAE obris 

portes l’any 2013, coincidint amb el centenari de l’Institut del Teatre i la celebració de l’any del teatre a 

Barcelona.  

 

• Nova Casa de la Premsa 
El sindicat de Periodistes de Catalunya i la Fundació Periodisme Plural demanen ocupar-hi també un 

espai, compartint l'edifici amb els veïns i oferint-los recursos per defensar el dret a la informació. Les 

dues entitats volen recuperar aquest passat de l'edifici i també recordar-hi les dificultats que va patir el 

periodisme durant la dictadura franquista. 

 

• Equipament públic (Comissió del barri) 
Actualment la recuperació del edifici ha estat des de fa anys una reivindicació del teixit veïnal de Poble 

Sec. A mitjans del 2015 va néixer la Comissió per a la recuperació del Palau de la Premsa, formada per 

diverses persones a títol individual i entitats del barri, com ara la Unió de Veïns, la Coordinadora 

d’Entitats, el grup de geganters, els Amics de la plaça Santa Madrona, Cooperasec i Mujeres Palante, 

entre altres. Aquesta comissió vol recuperar aquest espai per donar-hi un ús de barri. S’ha parlat d’un 

espai per a la gent gran, d’un laboratori d’emprenedoria col·lectiva d’assessorament de cooperativisme, 

d’un espai per a les dones i els joves del barri i també d’espais per establir sinergies amb l’escola Jacint 

Verdaguer. 

 

• AMPA Jacint Verdaguer 
En l’actualitat i des de el setembre del 2012, el Consorci d’Educació va habilitar tres sales per ampliar 

provisionalment l’escola Jacint Verdaguer per a que pugui utilitzar-los per a activitats no docents. En 

concret, els tres espais s’utilitzen per ubicar-hi la seu de l’AMPA, fer-hi activitats d’atenció a les famílies 

i també les reunions de l’equip docent. Igualment, s’hi realitzen activitats extraescolars. El compromís, 

el 2012, era que l’escola utilitzés aquests espais fins que se li construís un nou edifici annex a l’escola.  

 

 
Rètol comissió de barri 

 
 
 

En 2018 sembla que per fi l’edifici tindrà un futur clar. L’Ajuntament iniciarà els tràmits per cedir l’edifici 

a la Diputació i ella es farà càrrec d’un estudi per a la seva rehabilitació integral. L’èxit del projecte 

dependrà de les opcions que les dues administracions trobin per finançar-lo. En l’actualitat hi ha un 

pressupost màxim de 3.593.511,63 € i està en tràmit la redacció del projecte de rehabilitació sense un 

ús encara confirmat. 
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6 L’ARQUITECTE:  PERE DOMÈNECH I ROURA 
 

Pere Domènech i Roura (Barcelona, 1881 – Lleida, 1962) 

Arquitecte català nascut a Barcelona. Va obtenir el títol 

d'arquitecte per l'Escola d'Arquitectura de Barcelona el 23 de 

febrer de 1907, exercint com a professor i més tard com a 

catedràtic de 1920 a 1950 

 

Des dels seus inicis va col·laborar amb el seu pare, l'arquitecte 

L. Domènech i Montaner, a l'Institut Psiquiàtric Pere Mata (1898-

1922; passeig de Briansó, s / n, Reus) i de la casa Domènech 

(1908-1910; Riera Gavarra, 2, Canet de Mar; actual seu de la 

casa-museu Domènech i Montaner), on també va col·laborar F. 

Guàrdia, el seu cunyat. Va ser el continuador arrel de la mort del 

seu pare el 1923, de les obres de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1902-1930; Sant Antoni Maria 

Claret, 167) on va realitzar els pavellons de Santa Victòria, Sant Manuel, l'Assumpció i Sant Frederic. 

 

L’arquitecte sempre va ser partidari de l'evolució del modernisme cap al noucentisme distès i relaxant, 

combinant alguns elements del Modernisme amb altres noucentistes  La seva última tendència cap 

aquests estils moderns son la Casa Marcó (1926; Raval de Santa Anna, 23-25, Reus) d'estil déco i la 

Cooperativa Agrícola de l'Espluga de Francolí (1913; avinguda de JM Rendé i Ventosa, 5, l'Espluga de 

Francolí) . Aquest celler, va ser qualificat per l'escriptor Àngel Guimerà com la catedral del vi, nom que 

es va estendre més endavant al conjunt d'edificis d'aquest estil. 

 

Ja plenament noucentistes són les obres per a l'Exposició Internacional de Barcelona del 1929, de les 

quals va ser arquitecte director. En aquest projecte va col·laborar, juntament amb els arquitectes 

Eugenio Cendoya i Enric Catà, al Palau Nacional (Parc de Montjuïc, Barcelona, 1927-1929; actual seu 

del Museu Nacional d'Art de Catalunya) i va projectar l'Estadi de Montjuïc (passeig Olímpic , 17-19, 

Barcelona, 1926-1929) i la casa de la premsa (1927-1929) .  

 

 

 

 

 

 

6.1 Obres destacades 
 
 

• Hospital de Sant Pau - (Av. Sant Antoni m. Claret) 1914-1923 
L'any 1921 s'inicia la segona fase sota la direcció de Domènech i Roura, en que l'Ajuntament de 

Barcelona va aportar finançament amb la compra de l'espai i edificis de l'antic hospital medieval. La 

reducció pressupostaria i el canvi d'estil arquitectònic, dóna com a resultat uns pavellons més austers i 

amb una falta clara d'elements decoratius. Amb tot, els dos primers pavellons fets per Domènech i 

Roura (Sant Manuel i l'Assumpció) són encara bessons dels inicials, la qual cosa denota l'activa 

participació del seu pare. En aquesta fase també es construeixen altres edificis singulars com el pavelló 

de la Convalescència, l'església i el pavelló de les cuines i la farmàcia que tanca el carrer central del 

complex. 

 

 

 
1920 - Edifici del Convent 

Al mig de la cruïlla i tancant el conjunt 

modernista De fet són tres edificis units. El 

central estava dedicat al convent de les 

germanes que atenien l'hospital; al de ponent 

hi estava ubicada la farmàcia  i el de llevant 

tenia les cuines, si bé posteriorment s'hi va 

instal·lar la cafeteria. Destaca l'accés a 

aquesta ala de llevant, que està decorada 

amb la façana de l'església barroca de Santa 

Marta, destruïda en construir en la Via 

Laietana i traslladada aquí el 1928. 

 

 

 

1922-1925 Església  
 
Consta d'una nau central i dues de laterals 

amb absis i girola, amb una cúpula campanar 

sobre el creuer. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/1881
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lleida
http://ca.wikipedia.org/wiki/1962
http://ca.wikipedia.org/wiki/23_de_febrer
http://ca.wikipedia.org/wiki/23_de_febrer
http://ca.wikipedia.org/wiki/1907
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barroca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Via_Laietana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Via_Laietana
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1922 - Sant Manuel i L'Assumpció 

Encara en estil modernista, el de Sant 

Manuel va ser finançat pels germans Mariné 

Molins. El de l'Assumpció es va fer amb 

l'aportació de Lluïsa Rabell i Patxot, en 

memòria de la seva mare Assumpció. Aquest 

últim està adossat a la construcció de la 

fundació Puigvert i ha sofert moltes 

alteracions. 

 

1926 Santa Victòria 
 
El de Santa Victòria es va construir amb les 

aportacions d'Elvira i Emília Llagostera, que 

ho havien donat al papa Benet XV i aquest ho 

va llegar a l'hospital, a més de l'aportació de 

Francesca Prat, vda. de Barbey. 

 

 
1928 - Sant Frederic i Sagrat Cor (destruït) 
 
Sant Frederic és un pavelló de menors 

dimensions a la resta que va ser finançat per 

Frederic Benessat. El Sagrat Cor va ser una 

pavelló finançat amb aportacions diverses 

que tenia accés directe des del carrer Sant 

Quintí. Era un edifici de línies convencionals 

que va ser enderrocat el 2011. 

 

1929 Sant Antoni 
 
És el que té un estil més adulterat en el seu 

format de planta, la seva alçada respecte a la 

resta i els acabats. A més ha sofert moltes 

ampliacions sense cap interès arquitectònic. 

• 1905 Casa Carbonell - Canet de mar C/Ample, 38 
Propietat de l'industrial Joan Carbonell Paloma, va ser construïda i reformada entre 1905 i 1909. 

Destaca pel gran treball de forja dels balcons .  

 
 

• 1910 - Fàbrica Jover i Cia - Canet de mar c/ Riera del Pinar, 12 
Sembla estar inspirada en les esglésies del romànic gràcies a l´ús del maó, les voltes de la coberta i la 

gran rosassa cega amb el nom de l´empresa. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:StPau-pavelloStAntoni-4229.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:StPau-pavelloStAntoni-4229.jpg�
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• 1913 Celler Cooperatiu- Espluga de Francolí  
El Celler Cooperatiu de l’Espluga de Francolí és l’edifici insígnia dels cellers modernistes de Catalunya. 

Àngel Guimerà li dedica el sobrenom de "La catedral del Vi", nom fet servir, després, per molts altres 

cellers de Catalunya.  Fundada el 1902, és una de les societats cooperatives més antigues de 

Catalunya. Consta de tres naus i té una bella decoració exterior, recentment restaurada. L'interior s'ha 

transformat sense perdre cap dels elements arquitectònics: els contraforts, les columnes i les arcades 

de l'interior estan disposats de manera que sembla que tinguin més una intenció decorativa que no una 

utilitat com a elements de suport. Inicialment el celler tingué dues naus. L'any 1957 Cèsar Martinell i 

Brunet n'hi afegí una tercera d'idèntica. 

 

 

 
 

• 1913 Cooperativa agrícola de Sarral– Sarral  Av. de la Conca nº 33 

Conegut també com El Celler del Sindicat de Vinicultors de Sarral és un edifici del municipi de Sarral 

(Conca de Barberà) L'obra és formada per una gran nau (subdividida en tres), d'estructura basilical, per 

a les tines i cups, més una altra nau perpendicular, adossada a la part posterior, per a sala de 

màquines i per a moll per rebre i premsar la verema.  

 

 
 

• 1918 Can Floris - Canet de mar C/Ample, 14 
Encarregada per l'industrial Joaquin Floris i Codina. Al mig de la façana s'hi pot veure el déu Mercuri, 

protector del comerç. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sarral
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• 1920 Estadi Olímpic Lluís Companys- (Av. Estadi s/n)  
L'Estadi de Montjuïc anomenat des de l'any 2001 Estadi Olímpic Lluís Companys, en homenatge al 

President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, afusellat pel règim franquista a la muntanya 

de Montjuïc, l'any 1940, està situat a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. És una obra protegida com 

a Bé Cultural d'Interès Local. En els inicis comptava amb una superfície de 66.075 m2, dels quals 

20.575 van ser destinats a camp d'esports, i el central era destinat a camp de futbol. Per les seves 

dimensions i la gran capacitat (era de 60.000 persones), el 1929 l'estadi barceloní era considerat el 

segon més gran del món. Disposava també de pistes per a salts i llançaments, d'un camp de rugbi, una 

pista de curses per a set atletes i una longitud total de 1.500 m. També tenia instal·lacions subterrànies 

per a la pràctica d'altres esports, com la boxa, l'esgrima, la gimnàstica i disposava de pista de tennis i 

de piscina. Les graderies tenien un perfil aproximadament parabòl·lic. Distribuïdes en dos zones, una al 

mateix nivell de la pista d'atletisme, i la segona sustentada per un podi que les separava, pel qual la 

tribuna tenia visibilitat completa i quasi completa des dels extrems de les graderies. A la porta de 

marató hi ha un frontó decorat amb un grup escultòric, obra de Vicente Navarro, de composició 

acadèmica. La decoració escultòrica es repetiria a l'interior de l'estadi on, coronant la porta de marató, 

es van col·locar dues escultures eqüestres, Genets fent la salutació olímpica, obra de Pau Gargallo, 

foses en bronze. 

 

 
 
 
 
 

• 1926 Casa Marcó – Reus c/Raval de Santa Anna 23-25  
Edifici d'habitatges en cantonada, de planta baixa comercial, tres plantes i terrat, amb façanes al 

raval de Santa Anna i a l'estret carrer de santa Anna. La tribuna és l'element més representatiu de 

tot l'edifici, amb intercalació de superfícies planes i corves s'aconsegueix una composició de gran 

harmonia. La pilastra cantonera de la planta baixa fa de suport a una superfície plana, base per a la 

tribuna del primer pis. El segon i el tercer tenen superfície semi-circular amb balcons d'igual forma i 

d'altres triangulars. La decoració de la façana ve determinada per la mateixa volumetria de l'edifici, 

combinant les formes cúbiques i cilíndriques,  

 

 
 
 

• 1933 Plaça del Mercat municipal  - Canet de mar Riera Buscarons, 101 
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7 EXPOSICIÓ INTERNACIONAL 1929 
 
La segona Exposició Internacional de Barcelona es va celebrar del 20 de maig de 1929 al 15 de gener 

de 1930 a Barcelona. El lloc escollit va ser la muntanya de Montjuïc i es va desenvolupar en una 

superfície de 118 hectàrees amb un cost de 130 milions de pessetes. 

Oficialment van participar una vintena de nacions europees destacant  països com Alemanya, Bèlgica, 

Dinamarca, França, Itàlia , Noruega, Romania o Suïssa. També van participar expositors privats 

japonesos i estadounidens 

 

Per Barcelona aquesta era la segona exposició . La ciutat 

tenia un gran record de la primera exposició universal de 

1888 que va suposar un gran avanç per a la ciutat en el 

terreny econòmic i tecnològic, així com la remodelació del 

Parc de la Ciutadella. Aquest fet i record van ser el motiu per 

celebrar-la de nou. Volien donar a conèixer els nous avenços 

tecnològics i projectar la imatge de la indústria catalana a 

l'exterior. L'exposició va originar de nou una remodelació 

d'una part de la ciutat, en aquest cas la muntanya de 

Montjuïc, així com les seves zones colindants, especialment 

la Plaça d'Espanya. 

 

 

L'Exposició va suposar un gran desenvolupament urbanístic 

per a Barcelona, així com un banc de proves per als nous 

estils arquitectònics gestats a principis del segle XX: a nivell 

local, va representar la consolidació del noucentisme, estil d’aire clàssic que va substituir al 

modernisme a Catalunya durant la transició de segle; Tanmateix va suposar la introducció a Espanya 

dels corrents d'avantguarda internacionals, especialment el racionalisme, a través del Pavelló 

d'Alemanya de Ludwig Mies van der Rohe. 

 

L'Exposició va deixar nombrosos edificis i instal·lacions alguns dels quals s'han convertit en emblemes 

de la ciutat com el Palau Nacional, la Font Màgica, el Teatre Grec, el Poble Espanyol i l'Estadi Olímpic. 

 
 
 
 
 

7.1  Origen de l’Exposició 
 
Al 1905 l'arquitecte i polític Josep Puig i Cadafalch va promoure l’idea d’acollir una nova exposició 

publicant un article al diari de l'època "La Veu de Catalunya" amb el títol de "A votar! Per l'Exposició 

Universal". En ell, a part de sol·licitar el vot per al Partit de la Lliga Regionalista, reclamava una nova 

Barcelona, que s'havia de materialitzar gràcies a la celebració d'una nova exposició universal que, igual 

que la celebrada el 1888, servís per catapultar a Barcelona cap a la modernitat i el futur, donar un nou 

impuls a l’economia i mostrar els avenços propiciats per la introducció de l’electricitat en el procés 

productiu i industrial de l’època; La temàtica de l’exposició seria les Indústries Elèctriques 

 

La idea plantejada per Puig i Cadafalch va trobar un gran recolzament per part de  Francesc d'Assís 

Mas, un dels dirigents de la institució empresarial Foment del treball nacional. Mas va assumir 

plenament el paper de portaveu del projecte, i va ser ell qui va dur a terme totes les negociacions amb 

les institucions i organismes oficials que es van implicar en la realització de la nova exposició. L’any 

1913 va crear la comissió encarregada de l'organització de l'esdeveniment. Era mixta i s'hi trobaven 

representants del Foment Nacional del Treball i de l'Ajuntament. Es va nombrar com a comissaris de 

l'organització a Françesc Cambó, Joan Pich i Pon i en el propi Josep Puig i Cadafalch.  

 

 
Projecte d'urbanització de Montjuïc de Puig i Cadafalch (1917). 

http://es.encydia.com/ca/Exposici%C3%B3n_Internacional_de_Barcelona_de_1929#Origen_de_l.27Exposici.C3.B3
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7.2 Emplaçament 
Un cop decidida i aprovada la celebració de l'Exposició, es va donar inici a un debat obert sobre 

l'elecció del lloc on es celebraria. De fet, la ciutat es trobava en ple procés d'expansió i oferia diverses 

possibilitats, totes elles amb certs atractius o justificants prou raonables com per ser escollides.  

 

1. El Gran Bosc, prop del riu Besòs.  

2. La plaça de les Glòries Catalanes  

3. Una solució mixta entre les dues primeres, unides per una gran avinguda, proposada per 

l'arquitecte Manuel Vega.  

4. Els terrenys de la Ciutadella, on ja s'havia celebrat l'Exposició Universal de 1888. Aquesta 

quarta proposta, menys ambiciosa i menys costosa que les restants, era defensada amb 

l'argument que altres ciutats (París, per exemple) ja havien celebrat diverses exposicions en un 

mateix emplaçament.  

5. La barriada de Galvany, per sobre de l'avinguda Diagonal, amb el raonament lògic d'urbanitzar 

la ciutat en direcció a l'anomenada "zona alta" i els nuclis de Sarrià i Sant Gervasi.  

6. Montjuïc, que ja havia estat començada a urbanitzar tímidament des de l'any 1872. Presentava 

el greu inconvenient de ser l'únic emplaçament dels proposats que no era pla. Fins aquell 

moment cap ciutat del món havia celebrat una exposició internacional en un espai que no fos 

pla.  
 
Finalment l’any 1914, amb molta polèmica es va triar la última de les opcions, la muntanya de Montjuïc 

juntament amb l'esplanada en la qual es trobava la cruïlla de l'antiga carretera de Madrid i la Gran Via 

de les Corts Catalanes, que acabaria sent la plaça Espanya. Va ser polèmica va ser per dos aspectes. 

Per una banda es contradeia el Pla Jaussely. Aquest pla de l'arquitecte francès Léon Jaussely, 

potenciava més la zona de la plaça de les Glòries Catalanes, emplaçament totalment pla i, en principi 

més apropiat per a la celebració de l'Exposició. Tanmateix es van trobar amb l'oposició d'aquells que 

havien especulat comprant terrenys a l'espera de poder vendre'ls a més bon preu per l'exposició. Per 

molta gent, la zona de les Glòries Catalanes era la possibilitat més probable.  El segon punt de 

discòrdia, ja apuntat anteriorment, era la pròpia topografia de la muntanya de Montjuïc. En aquella 

època era una muntanya gairebé sense urbanitzar apartada de la ciutat.  
 
Quan, el 1914, l'espai va ser definitivament seleccionat per a la celebració de l'Exposició de 1929, 

Montjuïc va ser declarat espai d'utilitat pública. Malgrat l'interès declarat en el projecte, aquest es va 

anar materialitzant de manera lenta, fins al punt que, en el moment d'inauguració de l'Exposició, alguns 

dels elements més significatius de la mateixa, com la Font de la plaça Espanya, encara no s'havien 

acabat.  

 

7.3 Construcció recinte i modificacions en temps de dictadura  
Per l'exposició calien almenys 110 hectàrees i l'Ajuntament de Barcelona  tan sols en posseïa 26 l’any 

1914. Es va haver de recórrer a l'expropiació de terrenys, conforme a la llei de 1879 per l'expropiació 

de terrenys amb fins públics. 

 

El 1915 es va presentar l’avantprojecte a càrrec de Puig i Cadafalch, que es va dividir en tres projectes 

més concrets, cadascun encarregat a un equip d'arquitectes: Puig i Cadafalch amb Guillem Busquets, 

es va reservar la part baixa de la muntanya, destinada a la Secció Oficial; Lluís Domènech i Montaner i 

Manuel Vega i March es van encarregar de la part alta de la muntanya destinada a Secció 

Internacional; i Enric Sagnier i Villavecchia i August Font i Carreras van desenvolupar el sector de 

Miramar, destinat a una possible Secció Marítima del certamen que finalment no es va dur a terme. 

 

El 1917 començaren les obres d'urbanització de la muntanya de Montjuïc, a càrrec de l'enginyer Marià 

Rubió i Bellver. El projecte d'enjardinat es va encarregar Jean-Claude Nicolas Forestier amb la 

col·laboració de Nicolau Maria Rubió i Tudurí. Es va construir un funicular per poder accedir fins a dalt 

de la muntanya, així com un transbordador aeri per accedir-hi des del Port de Barcelona, encara que 

fou inaugurat posteriorment (1931).. 

 

Les obres es van endarrerir diversos anys finalitzant el 1923. Malauradament, la instauració aquell any 

de la dictadura de Primo de Rivera i la guerra mundial, aplaça la celebració de l'esdeveniment fins al 

1929, perquè coincidís amb l'Exposició Iberoamericana de Sevilla. Aquesta dictadura espanyolitza el 

certamen i realitza els següents canvis:  

 

• Modifica el nom del Poble Espanyol, que originalment havia de ser Iberona;  

• Donà nom a la Plaça d'Espanya 

• Enderrocà el 1928 les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch 

• Crea una comissió per construir el "monumento a la raza hispana" amb motiu del 12 d'octubre 

"día de la raza". 

• Crea un Comitè Permanent que substitueix la Junta Directiva de l’Exposició creada el 1913.  

• Puig i Cadafalch va ser relegat per les seves idees catalanistes i la seva vinculació amb la 

Mancomunitat. L’organització va recaure en mans del marquès de Foronda, que anomena a  

Pere Domènech i Roura director de les obres. 

 

Tanmateix, l’esclat de la I guerra mundial, el 1914, i la crisi internacional posteriors,  van deixar sense 

sentit la primera idea de celebrar una Exposició Internacional d’Indústries Elèctriques, atès que aquesta 

fons d’energia havia deixat de ser nova. Al 1925 es decideix que l’exposició es denominaria Exposició 
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Internacional de Barcelona. El canvi d'objectiu fa que es reorganitzés l'Exposició dedicant-la a tres 

vessants: la indústria, els esports i l'art. La finalitat del govern de la Dictadura era intentar sortir de 

l’estancament econòmic i resoldre el problema de desocupació existent arreu de l’Estat. 

 

 
Imatge Construcció Plaça Espanya 

 

 

Cal fer el breu incís que la dictadura del moment pretenia eliminar qualsevol signe d'identitat catalana a 

ulls del món i instaurar un projecte nacionalista espanyolitzador. En aquest cas, l’edifici de la casa de la 

premsa destaca encara més ja que ha conservat tota la simbologia en els escuts i vidrieres de 

Catalunya que es poden trobar a tot l’edifici. També cal subratllar que, gràcies a la iniciativa popular, 

l'any 2010 les Quatre Columnes de Josep Puig i Cadafalch es tornaren a aixecar de nou al mateix 

indret on foren emplaçades en un inici com a símbol de la perseverança, la convicció i la fermesa de la 

llengua, la cultura i la identitat nacional catalana. 

 

 

 

7.4 Dades singulars  
La inauguració es va realitzar el 19 de maig de 1929, efectuada pel rei Alfons XIII, amb l'assistència del 

dictador, Miguel Primo de Rivera, així com múltiples personalitats del món de la política, l'economia i la 

cultura catalanes, encapçalats per l'alcalde Darius Rumeu i Freixa, baró de Viver. En total hi van assistir 

unes 200.000 persones entre el públic en general. 

 

L'Exposició tingué un èxit relatiu, ja que durant la seva celebració es va produir el crack de la borsa de 

Nova York ( 29 d'octubre de 1929)  fet que va reduir el nombre de participants en el certamen. 

  

A nivell econòmic va sortir un dèficit d'uns 180 milions de pessetes de l'època (uns 300 milions d'euros 

actuals) un greu endeutament de la capital catalana. 

 

Com va ocórrer el 1888, l'Exposició de 1929 suposà un gran impacte envers la ciutat de Barcelona a 

nivell urbanístic, no només a la zona de Montjuïc, sinó que per tota la ciutat es van realitzar obres de 

millora i acondiciament: s'enjardinaren les places de Tetuan, Urquinaona i Letamendi; es construí el 

pont de Marina; s'urbanitzà la Plaça de Catalunya; i es s’allarguen l'Avinguda Diagonal cap a l'oest i la 

Gran Via de les Corts Catalanes cap al sud-oest. També es van realitzar diverses obres públiques: es 

millorà l'asfaltat de carrers i el clavegueram, s'instal·laren lavabos públics i se substituí la il·luminació de 

gas per l'elèctrica. 

 

També es van enllestir l'edifici de Correus i Telègrafs i l'Estació de França, que portaven diversos anys 

en obres. També es construí el Palau Reial de Pedralbes com a residència de la família reial, obra 

d'Eusebi Bona i Francesc Nebot. Durant aquesta època es construí el primer gratacel de Barcelona, 

l'edifici de Telefònica a la cantonada Fontanella/Portal de l'Àngel, obra de Francesc Nebot. 

 

Finalment, es van millorar les comunicacions de la ciutat, amb la construcció als anys 1920 de 

l'Aeroport del Prat, la supressió dels passos a nivell dins de la ciutat, la millora dels enllaços amb els 

barris perifèrics de la ciutat, el soterrament del "tren de Sarrià" (Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya), l'electrificació dels tramvies públics i l'ampliació de la línia III del Metro fins a Sants, 

connectant a Plaça d'Espanya amb el recinte de l'Exposició. Totes aquestes obres públiques 

comportaren una forta demanda de treball, provocant un gran augment de la immigració envers la ciutat 

comtal, provinent de tot arreu d'Espanya. L'augment de població comportà la construcció de diversos 

barris obrers de "cases barates", com el Grup Aunós a Montjuïc i els Grups Milans del Bosch i Baró de 

Viver a Besòs. 
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 El 1930 es va procedir a la demolició dels pavellons i de part dels palaus. Tot i això alguns dels 

elements de l'exposició es van conservar, destinant-los a usos culturals o lúdics:  

 

- Palau Nacional, que es va convertir en Museu d'Art de Catalunya (actual Museu Nacional d'Art de 

Catalunya) el 1934.  

- Palau de les Arts Gràfiques, readaptat en Museu d'Arqueologia de Catalunya. Les obres es van iniciar 

el 1932 i es va inaugurar oficialment el 1940.  

- Palau de l'Agricultura, que va ser destinat a Mercat de les Flors (Mercat de les Flors) i instal·lacions 

esportives.  

- Palau Barcelona, actual seu de la guàrdia urbana 

- El conjunt de Pavellons de la Metal·lúrgia, Comunicacions i Transports, Tèxtil, Alfons XIII i Victòria 

Eugènia, convertits en pavellons de la Fira de Mostra de Barcelona.  

- Palau Reial (Pedralbes), actualment residència de la família reial espanyola en les seves visites 

oficials a la ciutat o a Catalunya.  

- Poble Espanyol  

-Teatre Grec 

- Estadi Olímpic 

- Fonts, jardins, cascades i escales.  
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7.5 El recinte 
 
 

Palau de la Premsa 

Secció internacions l 
Pabellons Estrangers 

Palau Arts gràfiques 

Palau Agricultura 

Palau Art textil 
Palau Comunicacions 

Palau de les confeccions 

Palau de l’electricitat i metalúrgica 

Font Màgica 

Palau Reina Victoria 

Palau Alfons XIII 

Palau de les Arts Industrials 

Palau Proyeccions 

Palau de la 
quimica 

Poble Espanyol 

Palau de les Misions 

Palau d’Espanya 

Palau de les belles Arts 
Estadi 

Teatre Grec 

Secció internacions l 
Pabellons Estrangers 

Atraccions 

Palau Reial 

Palau Barcelona 

Plaça Espanya 

Poble Oriental 

Oficines de l’exposició 

Palau Nacional 

Palau de les 
diputacions 

Palau Meridional 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3_Internacional_de_Barcelona#El_recinte
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 Vista general de la Plaça Espanya durant la celebració de l'Exposició Universal. 

 

El conjunt de l’exposició partia de la Plaça Espanya, on es van construir quatre grans hotels pels 

visitants, passant per l'Avinguda d'Amèrica (actual Avinguda de la Reina Maria Cristina), on s'ubicaven 

els grans edificis de l'Exposició, fins al peu de la muntanya, on es va situar la Font Màgica, flanquejada 

pels Palaus d'Alfons XIII i Victòria Eugènia; d'aquí partia una escalinata que conduïa al Palau Nacional, 

l'obra més monumental de l'Exposició. L'Avinguda de la Reina Maria Cristina es va decorar amb 

brolladors d'aigua i 116 obeliscs de vidre il·luminats per llum elèctrica, obra de Carles Buïgas i 

l'empresa Siemens AG. A ambdós costats de l'avinguda es trobaven els edificis principals de 

l'Exposició: el Palau del Vestit, el Palau de Comunicacions i Transports i el Palau de la Metal·lúrgia, 

Electricitat i Força Motriu. Aquest conjunt arquitectònic constitueix actualment la Fira de Mostres de 

Barcelona.  

 

Existeixen dos tipologies d’edificis. Per una banda tenim els palaus, dedicats a les seccions oficials del 

certamen, i d’altre banda els pavellons, que representaven països, institucions o societats. En el plànol 

anterior els distingeixo en colors blaus i taronges respectivament. Tanmateix en el mateix plànol es 

marca en verd les edificacions que no entren en les categories descrites. La resta d’edificacions no 

marcades serien seccions privades, serveis i restaurants 

   

 
Vistes de les decoracions de l'Avinguda d'Amèrica (actual Avinguda de Reina Maria Cristina) 

 

 

 
Imatges de les antigues quatre columnes, enderrocades el 1928i de les reconstruïdes el 2011 

 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Quatre_Columnes.jpg
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7.6 Secció Oficial 
 

Pavelló de Comunicacions i Transports 
Félix de Azúa i Adolf Florensa  

En l'actualitat forma part de la Fira de Barcelona 

 

 
Palau de les confeccions 

Josep Maria Jujol i Andrés Calzada 
En l'actualitat forma part de la Fira de Barcelona 

 

 
 

Palau  de Projeccions  
Eusebi Bona y Francisco Aznar 

Enderrocat, al seu lloc es construí l'actual Palau 
de Congressos. 

 

 

 
Pavelló de la Metal·lúrgia, Electricitat  

Amadeu Llopart i Alexandre Soler March  
En l'actualitat forma part de la Fira de Barcelona 

 
 

 
Pavelló de l’Art Textil 

Joan Roig i Emili Canosa 
Enderrocat , es construí al seu lloc el Palau del 

Cinquantenari, pertanyent a la Fira de Barcelona. 
 

 
 

Oficines de l'Exposició 
Joan Bruguera 

Actualment col·legi CEIP Jacint Verdaguer 
 

 

 
 

 

 
Pavelló de la Premsa  

Pere Domènech Roura. 
Actual seu de la guàrdia urbana 

 
 

Pavelló de Barcelona 
Josep Goday 

Actual seu de la guàrdia urbana 

 

Palau de les Arts Industrials 
Manuel Casas i Manuel Puig  

Enderrocat, actual palau dels esports / teatre musical 

 

 
Pavelló de la Agricultura 

Josep Maria Ribas Casas i Manuel Maria Mayol  
Actual mercat de les flors,  teatre lliure i plaça Montllor. 

 
 

 
Pavelló de las Arts Gràfiques  

Raimon Duran Reynals i Pelai Martínez. 
Actual Museu d'Arqueologia 

 
 

 
Palau Nacional, 

Eugeni Cendoya i Enric Catà. 
Actual MNAC exposició d'art espanyol 

 
 

Palaus d’Alfonso XIII i Victoria Eugenia 
Josep Puig i Cadafalch iGuillem Busquets 

En l'actualitat forma part de la Fira de Barcelona 

 
 

 
Pavelló Reial 
Juan Moya 

Actualment com a Palauet Albéniz, 
 

 

https://www.urbipedia.org/hoja/F%C3%A9lix_de_Az%C3%BAa
https://www.urbipedia.org/hoja/Adolf_Florensa
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Palacio_Comunicaciones.jpg
https://www.urbipedia.org/hoja/Eusebi_Bona
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Francisco_Aznar&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:BCN-1929-PalauProjeccions.jpg
https://www.urbipedia.org/hoja/Amadeu_Llopart
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Alexandre_Soler_March&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Palacio_Metalurgia.jpg
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Joan_Roig&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Emili_Canosa&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Palau_Art_T%C3%A8xtil.jpg
https://www.urbipedia.org/hoja/Pere_Dom%C3%A8nech_Roura
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Palacio_Prensa.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Goday
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Casas&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Puig&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Josep_Maria_Ribas_Casas&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Manuel_Maria_Mayol&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Palacio_Agricultura.jpg
https://www.urbipedia.org/hoja/Raimon_Duran_Reynals
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Pelai_Mart%C3%ADnez&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Palacio_Artes_Gr%C3%A1ficas.jpg
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Palacio_Nacional.jpg
https://www.urbipedia.org/hoja/Josep_Puig_i_Cadafalch
https://www.urbipedia.org/hoja/Guillem_Busquets
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Palacio_Alfonso_XIII.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Palauet_Alb%C3%A9niz


Casa de la Premsa, Història i Arquitectura  
 

36 

Pavelló d’Espanya 
Antonio Darder 

Enderrocat, jardins i urbanització 
 

 

 
Pavelló de Missions 

Antonio Darder. 
Enderrocat, jardins i urbanització 

 

 
 

Palau Belles Arts 
Antonio Darder. 

Enderrocat, jardins i urbanització 

 

 
Palau de les Diputacions:  

Enric Sagnier i Villavecchia, 
Enderrocat, actual plaça Sant Jordi 

 

 
 

 
Pavelló de la Química  

Antonio Darder 
Destruït el 1962  per un incendi, va ser seu dels Estudis 

Cinematogràfics  Orphea 
 

.  
 

Palau Meridional 
Antoni Millàs, 

Enderrocat, jardins i urbanització 
 

 

 

 

 

 

7.7 Sección Internacional 
 

Degut a la coincidència amb l'Exposició Iberoamericana de Sevilla, a Barcelona no va participar cap 

país d'Hispanoamèrica. De la resta de països, participaren de forma oficial Alemanya, Àustria, Bèlgica, 

Dinamarca, Finlàndia, França, Hongria, Itàlia, Noruega, Romania, Suècia, Suïssa, Txecoslovàquia i el 

Regne Serbi, Croata i Eslovè (posterior Iugoslàvia); la majoria d'aquests països van tenir pavelló propi, 

excepte Àustria, Finlàndia, Suïssa i Txecoslovàquia. A més d'aquests països, van participar de forma 

no oficial Estats Units, Japó, Països Baixos, Portugal i Regne Unit.  

Cada país va tenir una setmana dedicada al llarg de l'esdeveniment, cal destacar la setmana alemanya 

el vol del dirigible Graf Zeppelin sobre Barcelona, el 16 de maig de 1929.  

 

 
 

'Pavelló Alemania de Ludwig Mies van der Rohe 

Reconstruit i visitable 

 

 

Pavelló de Bélgica de Verhelle  

Enderrocat  

 

 

Pavelló de Dinamarca de Tyge Hvass  

Enderrocat 

 
 

 

Pavelló de França: obra de Georges Wybo, 

Enderrocat 

 

https://www.urbipedia.org/index.php?title=Antonio_Darder&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Pavell%C3%B3_Espanya-Antoni_Darder-1927.jpg
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Antonio_Darder&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Palau_Missions.jpg
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Antonio_Darder&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Palau_Art_Modern-Antoni_Darder-1927.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Enric_Sagnier_i_Villavecchia
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Antonio_Darder&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Palau_Qu%C3%ADmica-Antoni_Sard%C3%A0.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Mill%C3%A0s_i_Figuerola
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A8rica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dirigible
https://ca.wikipedia.org/wiki/Graf_Zeppelin
https://ca.wikipedia.org/wiki/16_de_maig
https://ca.wikipedia.org/wiki/1929
https://www.urbipedia.org/hoja/Pabell%C3%B3n_alem%C3%A1n_(Barcelona)
https://www.urbipedia.org/hoja/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Verhelle&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Tyge_Hvass&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Expo1929_PavelloDinamarca.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Georges_Wybo
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Pavelló d'Hongria:  Dénes György i Nikolaus Menyhér 

Enderrocat t, 

 

 

Pavelló de Italia de Piero Portaluppi  

Enderrocat  

 
 

Pavelló d'Argèlia, Tunísia i el Marroc:  

Enderrocat 

 

 

Pavelló de Croacia, Serbia, Eslovenia  

Dragiša Brašovan  

Enderrocat 

 
 

Pavelló de Romania: obra de Duiliu Marcu, 

Enderrocat 

 

 

Pavelló de Suecia de Peder Clason  

Enderrocat 

 
 

 

 

  

7.8 Pavellons privats 
 

 

Pavelló de la “Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona” 

de Josep Maria Ribas i Casas i Manuel Maria Mayol. Actual 

Institut Cartogràfic 

  

 

Pavelló de la ”Confederación Hidrográfica del Ebro” 

de Regino Borobio, estat Enderrocat 

  
 

 

Pavelló de la companyia Hispano-Suiza  

de Eusebi Bona, estat Enderrocat 

 

 

Pavelló de la companyia de Tabacs Filipinas de 

Antonio Darder, estat Enderrocat 

 
 

Pavelló dels exportadors espanyols d’oli d’oliva. 

Enderrocat 

 
 

 

Pavelló de la “Escuela Central de Anormales de 

Madrid”, estat Enderrocat 

 
 

https://www.urbipedia.org/index.php?title=Piero_Portaluppi&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Pabell%C3%B3n_Italia.jpg
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Dragi%C5%A1a_Bra%C5%A1ovan&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Expo1929_PavelloJugoslavia.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Duiliu_Marcu
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Peder_Clason&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Josep_Maria_Ribas_i_Casas&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Manuel_Maria_Mayol&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Pabell%C3%B3n_Caixa.jpg
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Regino_Borobio&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:BOROBIO-pabell%C3%B3n-Confederaci%C3%B3n-Hidrogr%C3%A1fica-Ebro.jpg
https://www.urbipedia.org/hoja/Eusebi_Bona
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Pavell%C3%B3_Hispano_Suiza.png
https://www.urbipedia.org/index.php?title=Antonio_Darder&action=edit&redlink=1
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Expo1929_PavelloTabacFilipines.jpg
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Oliva29.png
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Pabell%C3%B3n_de_la_Escuela_Central_de_Anormales_de_Madrid.jpg
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Pavelló de Can Jorba.  

Enderrocat 

 

 

Pavelló de Rocalla S.A.  

Enderrocat 

 
 

 

Pavelló de Asland.  

Enderrocat 

 
 

 

Pavelló del “Banco Vitalicio de España” de Lluís 

Bonet Garí, Estat Enderrocat 

  

 
 
 
 
 

7.9 Altres Obres 
 

 

Poble Oriental 

Enderrocat 

 
 

 

Font Magica de Carles Buïgas 

 
 

Teatre greg de Ramon Reventós.  

 

 

Estadi Olímpic de Pere Domènech Roura  

 
 

Poble Espanyol de Ramon Reventós i Francesc 

Folguera  

 

 

Torre de la llum 

Enderrocada el 1967 

 

https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Pabell%C3%B3n_Asland.png
https://www.urbipedia.org/hoja/Llu%C3%ADs_Bonet_Gar%C3%AD
https://www.urbipedia.org/hoja/Llu%C3%ADs_Bonet_Gar%C3%AD
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Pabell%C3%B3n_Vitalicio.png
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Poble_Oriental.png
https://www.urbipedia.org/hoja/Carles_Bu%C3%AFgas
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Font_M%C3%A0gica_del_Montju%C3%AFc.jpg
https://www.urbipedia.org/hoja/Ramon_Revent%C3%B3s
https://www.urbipedia.org/hoja/Pere_Dom%C3%A8nech_Roura
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Estadio_Ol%C3%ADmpico.jpg
https://www.urbipedia.org/hoja/Pueblo_espa%C3%B1ol_de_Barcelona
https://www.urbipedia.org/hoja/Ramon_Revent%C3%B3s
https://www.urbipedia.org/hoja/Francesc_Folguera
https://www.urbipedia.org/hoja/Francesc_Folguera
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Poble1.JPG
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Torres Venecianes 

 

 

Funicular  

Conservada només l’estructura 
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Arxiu decomisions
S.U: 76.35 m2

Menjador
S.U: 32.35 m2

Despatx
S.U: 10.41m2

Magatzem
S.U: 10.26 m2

  Vestibul
S.U: 58.10 m2

Bany
S.U: 19.21 m2

  Passadis 1
S.U: 42.93 m2

  Vestibul
S.U: 56.03 m2

Escala principal
Accès a primera planta

Escala Accès Altell

Respiració caldera

Respiració Sala caldera

Previsió forat ascensor

Magatzem decomisions 1
S.U: 61.17 m2

Magatzem decomisions 2
S.U: 53.50 m2

Magatzem decomisions 3
S.U: 54.88 m2

1
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Distribuidor 3
S.U: 16.82 m2

Entrada Parquing Nova
Prefactura Guardia Urbana

Pati Nova Prefactura Guardia Urbana

Anex Edifici Nova Prefactura
Guardia Urbana
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Arxiu decomisions
S.U: 76.35 m2

Menjador
S.U: 32.35 m2

Despatx
S.U: 10.41m2

Magatzem
S.U: 10.26 m2

  Vestibul
S.U: 58.10 m2

Bany
S.U: 19.21 m2

  Passadis 1
S.U: 42.93 m2

  Vestibul
S.U: 56.03 m2

Escala principal
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Escala Accès Altell

Respiració caldera
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Previsió forat ascensor
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Sense ús triple alçada
Sala 9
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9 CONCLUSIONS 
 

Arribar aquest punt crec que els objectius plantejats al inici s’han resolt de forma satisfactòria. He 

aconseguit plasmar els plànols amb gran detall acompanyats a la memòria per la història i la seva 

descripció arquitectònica  S’ha fet una petita explicació del context del edifici en la exposició Universal i 

també la vida i obres del autor per entendre les seves construccions. 

 

Un cop finalitzat el Projecte Final de Grau sento una gran satisfacció. Ja que m’he posat realment a 

proba millorant amb les eines de treball com l’Autocad o el Photoshop, eines que en seran molt útils en 

el futur.  

 

He intentat que el projecte sigui el més rigorós possible amb la màxima qualitat dels plànols i dels 

detalls constructius. Ha estat un projecte laboriós que per causes personals s’ha allargat una mica més 

però em sento molt orgullòs del resultat final, ha suposat la culminació dels coneixements a la 

universitat  
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11 TERCERA LLENGUA 
 

6. PERE DOMÈNECH I ROURA ARCHITECT 
 

 Pere Domènech i Roura (Barcelona, 1881 - Lleida, 1962) 

Catalan architect born in Barcelona. He earned an architect's 

degree from the School of Architecture of Barcelona on February 

23, 1907, as a professor and later as a professor from 1920 to 

1950 

 

From his beginnings, he collaborated with his father, the architect 

L. Domènech i Montaner, at the Psychiatric Institute Pere Mata 

(1898-1922, Paseo de Briansó, s / n, Reus) and the Domènech 

house ( 1908-1910; Riera Gavarra, 2, Canet de Mar, present 

house of the house-museum Domènech i Montaner), where also 

collaborated with F. Guàrdia, his brother-in-law. He was the root 

cause of the death of his father in 1923, of the works of the Hospital de la Santa Cruz and San Pablo 

(1902-1930; San Antonio Maria Claret, 167) where he made the pavilions of Santa Victoria, Sant 

Manuel, the Assumption and Saint Frederic. 

 

The architect was always in favor of the evolution of modernism towards the relaxed and relaxing 

Noucentisme, combining some elements of modernism with other noucentistes. His latest tendency 

towards these modern styles is Casa Marcó (1926; Raval de Santa Anna, 23- 25, Reus) and the 

Cooperativa Agrícola de l'Espluga de Francolí (1913, Avenida de JM Rendé i Ventosa, 5, l'Espluga de 

Francolí). This winery was described by the writer Àngel Guimerà as the cathedral of wine, a name that 

later extended to the set of buildings of this style. 

 

Already fully noucentistes are works for the International Exhibition of Barcelona in 1929, of which he 

was the architect's director. In this project he collaborated, together with the architects Eugenio 

Cendoya and Enric Catà, at the National Palace (Parc de Montjuïc, Barcelona, 1927-1929, current 

headquarters of the National Art Museum of Catalonia) and projected the Stadium of Montjuïc (Paseo 

Olímpico, 17-19, Barcelona, 1926-1929) and the press house (1927-1929).  

 

 

 

 

 

 

6.1 Outstanding works 
 

• Hospital Sant Pau - (Av. Sant Antoni m. Claret) 1914-1923 
In 1921 the second phase began under the direction of Domènech i Roura, in which the City Council of 

Barcelona provided financing with the purchase of the space and buildings of the old medieval hospital. 

The budget reduction and the change of architectural style, results in more austere pavilions and with a 

clear lack of decorative elements. However, the first two pavilions made by Domènech i Roura (San 

Manuel and the Assumption) are still twin of the initials, which denotes the active participation of his 

father. In this phase, other singular buildings are also built, such as the Convalescència pavilion, the 

church and the pavilion of kitchens and the pharmacy that closes the central street of the complex 

 

 

 
1920 - Building of the Convent 

In the middle of the crossroads and closing 

the modernist complex In fact there are three 

buildings together. The center was dedicated 

to the convent of the sisters who served the 

hospital; In the west, the pharmacy was 

located and the eastern one had kitchens, 

although the cafeteria was later installed. 

Highlights include access to east wing, which 

is decorated with the façade of the Baroque 

church of Santa Marta, destroyed as it was 

built on Via Laietana and moved here in 1928. 

 

 

1922-1925 Church 
 
It consists of a central nave and two of sides 

with apse and girola, with a bell tower over 

the cruise. 



Casa de la Premsa, Història i Arquitectura  
 

69 

 

 
1922 - Sant Manuel and the Assumpció 

Still in modernist style, the one of San Manuel 

was financed by the brothers Mariné Molins. 

The one of the Assumption took place with 

the contribution of Lluïsa Rabell and Patxot, in 

memory of his mother Assumpció. The latter 

is attached to the construction of the Puigvert 

Foundation and has suffered many 

alterations. 

 

1926 Santa Victòria 
The one of Santa Victoria was constructed 

with the contributions of Elvira and Emília 

Llagostera, who had given it to Pope Benedict 

XV and this one came to the hospital, in 

addition to the contribution of Francesca Prat 

 

 
1928 - Sant Frederic and Sagrat Cor 
(destroyed) 
Sant Frederic is a smaller pavilion than the 

rest that was financed by Frederic Benessat. 

The Sacred Heart was a pavilion funded with 

various contributions that had direct access 

from the street Sant Quintí. It was a building 

of conventional lines that was demolished in 

2011. 

 

1929 Sant Anton 
It is the one that has a more adulterated style in 

its format of plant, its height with respect to the 

rest and the finished ones. In addition it has 

undergone many extensions without 

architectonic interest. 

• 1905  Carbonell House - Canet de mar C/Ample, 38 
Property of the industrialist Joan Carbonell Paloma, was constructed and reformed between 1905 

and 1909. It stands out due to the great work of forging the balconies 

.  

 
• 1910 - Jover and Cia Factory - Canet de mar c/ Riera del Pinar, 12 

It seems to be inspired by the churches of the Romanesque thanks to the use of brick, the vaults of the 

deck and the large rosette with the name of the company. 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:StPau-pavelloStAntoni-4229.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:StPau-pavelloStAntoni-4229.jpg�
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• 1913 Cooperative Winery - Espluga de Francolí  
The Cooperative Winery of l'Espluga de Francolí is the flagship building of modernist wineries in 

Catalonia. Àngel Guimerà dedicates the nickname to him of "The cathedral of the Wine", name used, 

later, by many other wineries of Catalonia. Founded in 1902, it is one of the oldest cooperative societies 

in Catalonia. It consists of three ships and has a beautiful exterior decoration, recently restored. The 

interior has been transformed without losing any of the architectural elements: the abutments, the 

columns and the interior arches are arranged so that it seems that they have more decorative intent 

than a utility as support elements. Initially the winery had two ships. In 1957 Cèsar Martinell i Brunet 

added a third of identical. 

 

 

 
 

• 1913 Agricultural Cooperative Sarral- – Sarral  Av. de la Conca nº 33 

Also known as El Celler del Sindicat de Vinicultors de Sarral is a building in the municipality of Sarral 

(Conca de Barbera). The building is made up of a large nave (subdivided into three), of basilical 

structure, for pots and cups, plus another perpendicular ship, back-to-back, for machine room and for 

dock to receive and press the vintage. 

 

 
 

• 1918 Can Floris - Canet de mar C/Ample, 14 
Charged by the industrialist Joaquin Floris and Codina. In the middle of the facade you can see the 

god Mercury, a protector of commerce. 
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• 1920 Olympic Stadium Lluís Companys - (Av. Estadi s/n)  

 
The Montjuïc Stadium called since 2001 Olympic Stadium Lluís Companys, in honor of the President of 

the Generalitat of Catalonia, Lluís Companys, shot by Franco's regime on the Montjuïc mountain in 

1940, is located in the mountains from Montjuïc, to Barcelona. It is a protected work as a Cultural Good 

of Local Interest. In the beginning it had an area of 66,075 m2, of which 20,575 were destined for 

sports, and the center was destined for football. Due to its size and capacity (60,000 people), in 1929 

the Barcelona stadium was considered the second largest in the world. He also had runways for jumps 

and launches, a rugby field, a racing track for seven athletes and a total length of 1,500m. He also had 

underground facilities for the practice of other sports, such as boxing, fencing, gymnastics and had a 

tennis court and a pool. The stands had a roughly parabolic profile. Distributed in two zones, one at the 

same level as the athletics track, and the second one sustained by a podium that separated them, for 

which the platform was full and almost complete from the ends of the stands. At the marathon door, 

there is a pediment decorated with a sculptural group, by Vicente Navarro, of academic composition. 

The sculptural decoration would be repeated inside the stadium where, crowning the marathon door, 

two equestrian sculptures were placed, Genets doing the Olympic greeting, work by Pau Gargallo, cast 

in bronze. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 1926 Marcó’s house – Reus c/Raval de Santa Anna 23-25  

Corner apartment building, with a commercial ground floor, three floors and a roof terrace, with façades 

on the banks of Santa Anna and on the narrow street of Santa Ana. The rostrum is the most 

representative element of the entire building, with interlayer of flat and curved surfaces, it achieves a 

composition of great harmony. The corner column of the ground floor supports a flat surface, base for 

the first floor rostrum. The second and third parties have a semi-circular surface with balconies of the 

same shape and other triangular ones. The decoration of the facade is determined by the same volume 

of the building, combining the cubic and cylindrical forms, 

 

 
 
 

• 1933 Municipal Market Square - Canet de mar Riera Buscarons, 101 
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7 INTERNATIONAL EXHIBITION 1929 
 
The second International Exhibition in Barcelona was held from May 20, 1929 to January 15, 1930 in 

Barcelona. The chosen place was the Montjuïc mountain and it was developed on a surface of 118 

hectares at a cost of 130 million pesetas.Twenty European nations officially participated, including 

countries such as Germany, Belgium, Denmark, France, Italy, Norway, Romania or Switzerland. 

Japanese and American private exhibitors also participated 

 

 

 

For Barcelona this was the second exhibition. The city had a 

great memory of the first universal exhibition of 1888 which 

was a great breakthrough for the city in the economic and 

technological field, as well as the remodeling of the Parc de 

la Ciutadella. This fact and memory were the reason to 

celebrate it again. They wanted to publicize the new 

technological advances and to project the image of Catalan 

industry abroad. The exhibition originated again a 

remodeling of a part of the city, in this case the Montjuïc 

mountain, as well as its adjacent areas, especially the Plaza 

of Spain. 

 

 

 

The Exhibition was a great urban development for Barcelona, as well as a test bench for the new 

architectural styles that were created at the beginning of the 20th century: at the local level, it 

represented the consolidation of the Noucentisme, a classical air style that replaced Modernism in 

Catalonia during the transition of the century; However, it was the introduction in Spain of the 

international avant-garde trends, especially rationalism, through Ludwig Mies van der Rohe's German 

Pavilion. 

 

The Exhibition left many buildings and facilities, some of which have become emblems of the city such 

as the National Palace, the Magic Fountain, the Grec Theater, the Poble Espanyol and the Olympic 

Stadium. 

 

 
 

7.1  Origin of the Exhibition 
 
In 1905 the architect and politician Josep Puig i Cadafalch promoted the idea of hosting a new 

exhibition by publishing an article in the newspaper "La Veu de Catalunya" with the title "To vote! For 

the Universal Exhibition ". In addition to requesting the vote for the Party of the Regionalist League, he 

demanded a new Barcelona, which had to materialize thanks to the celebration of a new universal 

exhibition that, like the one held in 1888, served to catapult Barcelona to modernity and the future, to 

give a new impetus to the economy and show the advances brought about by the introduction of 

electricity in the productive and industrial process of the time; The theme of the exhibition would be the 

Electrical Industries 

 

The idea put forward by Puig i Cadafalch found great support from Francesc d'Assís Mas, one of the 

leaders of the business institution Foment del treball nacional. Mas took on the role of spokesman for 

the project, and it was he who carried out all the negotiations with the official institutions and 

organizations that were involved in the realization of the new exhibition. In 1913 he created the 

commission in charge of the organization of the event. It was mixed and there were representatives of 

the National Employment Promotion and the Town Hall. He was appointed as curators of the 

organization at Françesc Cambó, Joan Pich i Pon and Josep Puig i Cadafalch himself. 

 

Project of urbanization of Montjuïc de Puig i Cadafalch (1917). 

 

 

 

http://es.encydia.com/ca/Exposici%C3%B3n_Internacional_de_Barcelona_de_1929#Origen_de_l.27Exposici.C3.B3
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7.2 Location 
 
Once the Exhibition was decided and approved, an open debate was opened on the election of the 

place where it would be held. In fact, the city was in the process of expansion and offered several 

possibilities, all of them with some attractive or justifiable reasons that were reasonable enough to be 

chosen. 

 

1. The Great Forest, near the river Besòs. 

2. The Plaça de les Glòries Catalanes 

3. A mixed solution between the two first, joined by a great avenue, proposed by the architect 

Manuel Vega. 

4. The land of Ciutadella, where the Universal Exhibition of 1888 had already been celebrated. This 

fourth proposal, less ambitious and less expensive than the rest, was defended with the 

argument that other cities (Paris, for example) and They had held several exhibitions in the 

same location. 

5. The neighborhood of Galvany, above Avinguda Diagonal, with the logical reasoning of 

urbanizing the city towards the so-called "high zone" and the nuclei of Sarrià and Sant Gervasi. 

6. Montjuïc, which had already begun to timidly urbanize from the year 1872. It presented the 

serious disadvantage of being the only site of the proposed ones that was not flat. Until then, no 

city in the world had held an international exhibition in a space that was not flat. 

 
 
Finally in 1914, with a lot of controversy, the last of the options was chosen, the Montjuïc mountain 

along with the esplanade in which was the crossroads of the old road of Madrid and the Gran Vía de las 

Corts Catalanes, which would end up being Plaza España. It was controversial was for two aspects. On 

the one hand, the Jaussely Plan was contradicted. This plan by the French architect Léon Jaussely, 

further enhanced the area of Plaça de les Glòries Catalanes, a totally flat location and, in principle, more 

appropriate for the celebration of the Exhibition. However, they found the opposition of those who had 

speculated buying land waiting for them to sell at a better price for the exhibition. For many people, the 

area of the Catalan Glories was the most likely possibility. The second point of discord, already pointed 

out above, was the own topography of the mountain of Montjuïc. At that time it was an almost 

undeveloped mountain away from the city. 

 

When, in 1914, the space was definitively selected for the celebration of the 1929 Exhibition, Montjuïc 

was declared a public utility space. In spite of the declared interest in the project, this one was 

materialized of slow way, until the point that, at the opening moment of the Exhibition, some of the most 

significant elements of the same, like the Source of the place Spain , they were not yet finished. 

7.3 Construction and modifications during dictatorship 
 
For the exhibition they had at least 110 hectares and Barcelona City Council only owned 26 years in 

1914. Recourse had to be made to land expropriation, in accordance with the law of 1879 for the 

expropriation of lands with fines public 

 

In 1915 the preliminary draft was presented by Puig i Cadafalch, which was divided into three more 

concrete projects, each one commissioned to a team of architects: Puig i Cadafalch with Guillem 

Busquets, the low part of the mountain was reserved , destined to the Official Section; Lluís Domènech i 

Montaner and Manuel Vega i March were in charge of the high part of the mountain for the International 

Section; and Enric Sagnier i Villavecchia and August Font i Carreras developed the sector of Miramar, 

destined to a possible Maritime Section of the contest that finally was not carried out. 

 

In 1917 the construction works of the Montjuïc mountain began, by the engineer Marià Rubió i Bellver. 

The landscaped project was commissioned by Jean-Claude Nicolas Forestier with the collaboration of 

Nicolau Maria Rubió i Tudurí. A funicular was built to access the top of the mountain, as well as an air 

shuttle to access it from the Port of Barcelona, although it was opened later (1931). 

 

The works were delayed several years ending in 1923. Unfortunately, the establishment of that year of 

the dictatorship of Primo de Rivera and the World War, appeals the celebration of the event until 1929, 

because it coincides with the Ibero-American Exhibition of Seville. This dictatorship spells the event and 

makes the following changes: 

 

• Modifies the name of the Poble Espanyol, which originally had to be Iberona; 

• Named the Plaza of Spain 

• In 1928 he demolished the Four Columns of Puig i Cadafalch 

• Create a commission to build the "monument to the Hispanic race" on October 12 "race day". 

• Creates a Permanent Committee that replaces the Board of Directors of the Exposition created 

in 1913. 

• Puig i Cadafalch was relegated by his catalanist ideas and his connection with the 

Commonwealth. The organization fell into the hands of the Marquis de Foronda, who calls Pere 

Domènech i Roura director of the works. 

 

However, the outbreak of World War I, in 1914, and the subsequent international crisis, made sense of 

the first idea of holding an International Exhibition of Electrical Industries, since this energy fund had 

ceased to be new. In 1925 it was decided that the exhibition would be called the International Exposition 

of Barcelona. The objective change means that the Exposition is reorganized by dedicating it to three 
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aspects: industry, sports and art. The purpose of the government of the Dictatorship was to try to get out 

of economic stagnation and solve the problem of unemployment that exists throughout the State. 

 

 
Image Construction Plaça Espanya 

 

It is necessary to make the slightest suggestion that the dictatorship of the moment sought to eliminate 

any sign of Catalan identity in the eyes of the world and to establish a nationalizing Spanish project. In 

this case, the house building of the press stands out even more since it has retained all the symbols in 

the shields and showcases of Catalonia that can be found throughout the building. It should also be 

emphasized that, thanks to the popular initiative, in 2010, the Quatre Columnes by Josep Puig i 

Cadafalch once again rose to the same place where they were located at the beginning as a symbol of 

perseverance, conviction and firmness of Catalan language, culture and national identity. 

 

 

 

 

 

7.4 Unique data 
 
The inauguration took place on May 19, 1929, carried out by King Alfonso XIII, with the assistance of 

the dictator, Miguel Primo de Rivera, as well as multiple personalities from the world of politics, 

economics and culture, headed by Mayor Darius Rumeu i Freixa, Baron de Viver. A total of 200,000 

people attended the general public. 

 

The Exhibition was a relative success, as during the celebration of the crack on the New York stock 

exchange (October 29, 1929), which reduced the number of participants in the contest. 

  

At an economic level, there was a deficit of some 180 million pesetas of the time (about 300 million 

current euros) a serious indebtedness of the Catalan capital. 

 

As it happened in 1888, the Exhibition of 1929 was a great impact on the city of Barcelona at the urban 

level, not only in the Montjuïc area, but improvements were carried out for the entire city: conditioned 

the squares of Tetuan, Urquinaona and Letamendi; the bridge of Marina was built; the Plaça de 

Catalunya was built; and they extend the Avinguda Diagonal to the west and the Gran Vía de las Corts 

Catalanes to the southwest. There were also several public works: paved road and sewerage were 

improved, public toilets were installed and gas lighting for the electric was replaced. 

 

The Postal and Telegraph building and the Station of France were also completed, which had been 

under construction for several years. The Royal Palace of Pedralbes was also built as the residence of 

the royal family, by Eusebi Bona and Francesc Nebot. During this time the first Barcelona skyscraper 

was built, the Telefónica building on Fontanella Corner / Portal de l'Àngel, by Francesc Nebot. 

 

Finally, the communications of the city were improved, with the construction in the 1920s of the El Prat 

Airport, the abolition of the level crossings within the city, the improvement of the links with the 

peripheral districts of the city, the underground "Tren de Sarrià" (Railways of the Generalitat de 

Catalunya), the electrification of public trams and the extension of line III of the Metro to Sants, 

connecting to Plaça d'Espanya with the Exhibition Center. All these public works entailed a strong 

demand for work, causing a great increase of immigration to the county city, from all over Spain. The 

increase in population led to the construction of several "cheap houses" workers' neighborhoods, such 

as the Aunós Group in Montjuïc and the Milans Bosch and Baró de Viver in Besòs Groups. 
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In 1930 the demolition of the pavilions and part of the palaces was proceeded. However some of the 

elements of the exhibition were preserved, destined for cultural or playful uses: 

 

- National Palace, which became the Museum of Art of Catalonia (current National Art Museum of 

Catalonia) in 1934. 

- Palau de les Arts Gràfiques, readapted at the Archeology Museum of Catalonia. The works began in 

1932 and were officially opened in 1940. 

- Palau de l'Agricultura, which was destined to Mercat de les Flors (Flower Market) and sports facilities. 

- Palau Barcelona, the current headquarters of the city guard 

- The set of Pavilions of Metallurgy, Communications and Transport, Textile, Alfons XIII and Victoria 

Eugenia, converted into pavilions of the Mostra de Barcelona Fair. 

- Palau Reial (Pedralbes), currently the residence of the Spanish royal family in its official visits to the 

city or to Catalonia. 

- Poble Espanyol 

-Theatre Grec 

- Olympic Stadium 

- Sources, gardens, waterfalls and stairs. 
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