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Casa Thomas

Ubicació Carrer Mallorca 293, Barcelona

Data de construcció 1895-1898

Història Inicialment, l’edifi ci eren els Tallers de Joseph Thomas, impressor, al 1912 s’afegiren 
pisos per a habitatges, actualment acull la botiga BD, Barcelona Diseño.

Descripció Cos central emmarcat per dues torres i coronament amb merlets.
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Hospital de la Sta. Creu i St. Pau

Ubicació Carrer de St. Antoni M.Claret 167-171, Barcelona

Data de construcció 1901-1912

Història
Conjunt monumental, el projecte inicial del qual comprenia nou illes de l’Eixample, 
havien de ser 48 pavellons dels que se’n construïren 27.

Descripció Obra de plenitud modernista composat d’un edifi ci principal i 27 pavellons comuni-
cats a través de galeries subterrànies.
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Casa Lamadrid

Ubicació Carrer Girona 113, Barcelona

Data de construcció 1902

Història Edifi ci d’habitatges particulars

Descripció Edifi ci entre parets mitgeres de façana senzilla coronat amb decoració vegetal.
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Fonda Espanya

Ubicació Carrer de St. Pau 9, Barcelona

Data de construcció 1902-1903

Història Doménech i Montaner decorà els interiors dels menjadors del 
restaurant.

Descripció Decoració basada en la integració de les arts decoratives al 
servei d’una arquitectura nacional.
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Casa Lleó i Morera

Ubicació Passeig de Gràcia 35, Barcelona

Data de construcció 1905

Història
Premi d’arquitectura de l’Ajuntament al 1906, forma par del denominat Quadrat 
d’Or del Passeig de Gracia.

Descripció Magnífi c exemple de l’estil fl oral de l’arquitecte i de l’horror vacui en la decora-
ció.
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Palau de la Música Catalana

Ubicació Carrer de Sant Francesc de Paula 2, Barcelona

Data de construcció 1905

Història

El Palau de la Música, Patrimoni  de la Humanitat des del 1987 segons la 
UNESCO fou un encàrrec de l’Orfeó Català, avui dia, encara és la seu de 
gran nombre d’activitats musicals en la seva sala d’audicions, de gran qua-
litat acústica.

Descripció
El Palau barreja en el seu exterior elements escultòrics que eludeixen al món 
de la música amb altre de caràcter modernista. L’edifi ci acompleix l’aspiració 
wagneriana d’integració de totes les arts escèniques i aplicades.
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Casa Fuster

Ubicació Passeig de Gràcia 132, Barcelona

Data de construcció 1908-1911

Història Antiga casa de la família Fuster, regal de Marià Fuster i Fuster a la seva esposa, al llarg 
dels anys ha tingut diferents usuaris i funcions, avui en dia és un hotel de luxe.

Descripció
Conjunt de gran contenció expressiva on es troben molts dels elements característics 
de Domènech i Montaner com la base de columnes, les fi nestres trilobulars o la orna-
mentació fl oral.
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Institut Pere Mata

Ubicació Passeig Briansó s/n, Reus

Data de construcció 1898-1922

Història
Projecte nascut com a hospital psiquiàtric, la distribució dels seus espais esta condicionada 
per l’ús de l’edifi ci, és una petita ciutat on s’aplicaren conceptes renovats d’urbanisme i 
planifi cació d’espais. Avui en dia, l’institut conserva la mateixa funció.

Descripció

Pavellons típicament modernistes amb façanes de maó vist adornades amb ceràmica. Per 
assegurar la higiene i el confort dels pacients veiem detalls com les reixes dissimulades o 
els detalls que busquen evitar accidents. Els colors de les vidrieres creen un ambient re-
laxat adequat als malalts.
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Casa del notari Pere Rull

Ubicació Carrer de St. Joan 27, Reus

Data de construcció 1900

Història Casa encarregada pel notari Pere Rull, actualment és l’Institut Municipal d’Acció Cul-
tural de Reus.

Descripció
Les façanes de l’edifi ci combinen la pedra i el maó i estan rematades amb merlets que 
li donen una aparença de luxe junt amb les portes i fi nestres d’inspiració gòtica.
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Casa Gasull

Ubicació Carrer de Sant Joan 29, Reus

Data de construcció 1908-1911

Història Edifi ci d’habitatges que acollia també la seu de l’empresa exportadora Establiments 
F.Gasull SA, actualment segueix essent la seu de l’empresa.

Descripció
Edifi ci que barreja el Modernisme i el Noucentisme. Combina les formes sòbries del 
Noucentisme en l’estructura de les façanes amb la decoració modernista.
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Casa Navàs

Ubicació Plaça Mercadal 5, Reus

Data de construcció 1901-1907

Història
La família Navàs, comerciants, encarregaren la casa per albergar una establiment de teixits 
a “l’estil dels de París”, actualment continua amb la seva funció en mans d’una societat 
privada.

Descripció
Situada en una cantonada és un edifi ci impressionant per la imaginació que l’arquitecte posà 
en el projecte. Abans de la guerra civil la casa tenia una estilitzada torre que fou destruïda 
en un bombardeig. L’interior de la casa és d’una amplitud i lluminositat extraordinàries.
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Celler Cooperatiu

Ubicació L’Espluga de Francolí

Data de construcció 1913

Història Edifi ci començat per Lluís Domènech i Montaner i acabat pel seu fi ll, 
Pere Domènech. Fou un encàrrec del sindicat de pagesos de l’Espluga.

Descripció
L’edifi ci s’inspira en el tipus d’arc de diafragmes del gòtic català. Les 
seves línies són tan austeres com elegants
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Casa Solà Morales

Ubicació Passeig del Firal 38-40, Olot

Data de construcció 1913-1916

Història Reforma de la casa de Joaquim Solà-Morales

Descripció Fusió d’un casal senyorial del S.XVIII amb l’arquitectura modernista. Desta-
ca en l’edifi ci la tribuna del primer pis.
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Monument funerari de Jaume I

Ubicació Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font 1

Data de construcció 1908

Història
Mausoleu encarregat a l’artista després de la profanació del mausoleu reial de Poblet. No 
es va arribar a muntar fi ns al 1992 que s’exposà a un dels patis de l’Ajuntament de Tarra-
gona.

Descripció Monument de tres parts: sòcol, tomba i baldaquí decorats amb escultura i mosaic.
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CATALUNYA CANET DE MAR RESTA D’ESPANYA

Clica cada regió per poder conèixer
les diferents obres de Domènech i
Montaner in situ!
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Descobreix els edi-
fi cis de Domènech i
Montaner! Clica so-
bre cada imatge.
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Ateneu Catalanista

Ubicació Carrer Ample/Riera de Sant Domènech, Canet de Mar

Data de construcció 1885-1887

Història
Sobre les restes d’una antiga casa s’aixeca el primer edifi ci modernista de la vila, 
avui en dia acull la biblioteca de Canet de Mar.

Descripció

Al centre de l’edifi ci trobem una gran rosassa, aquesta i els vitralls de color permeten 
jugar amb la llum a l’interior. La façana està decorada amb abundants esgrafi ats de 
color vermellós com també la columna de maons que suporta la tribuna del primer 
pis i la cúpula del terrat. 



L’OBRA DE DOMÈNECH I MONTANERL OBRA DE DOMÈNECH I MONTANERBRA DE DOMÈNECH I MONTANEL OBRA DE DOMÈNECH I MONTANER

Casa Roura

Ubicació Riera de Sant Domènech 1, Canet de Mar

Data de construcció 1889-1892

Història La casa és una reforma de l’antiga casa dels Roura com a residència per a Ricard de Cap-
many.

Descripció
L’edifi ci destaca per l’ús intens del maó, el ferro i la ceràmica. La cantonada sud de la pri-
mera planta s’eleva com un castell medieval mentre que en la planta baixa es treballa per 
solucionar el desnivell de la riera.
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Casa-Museu Domènech i Montaner

Ubicació Riera Gavarra/Riera Buscarons 2, Canet de Mar

Data de construcció 1908-1910

Història
Casa de la família de l’arquitecte, el projecte sorgí de la necessitat d’espai quan la Masia 
Rocosa es feu petita per a la família.

Descripció

Presenta una alternança d’estils entre elements medievals i elements més moderns. S’ha de 
destacar la tribuna del primer pis, tancada per columnes i, a sobre de les quals, podem veure 
gàrgoles en forma de caps de monstres. A la darrera planta el maó es combina amb la cerà-
mica i les fi nestres.
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Reforma del Castell de Sta. Florentina

Ubicació Vall de Canet de Mar

Data de construcció 1907-1909

Història
Antic edifi ci medieval del S.XI, edifi cat sobre una antiga fortifi cació romana. 
Ramon Domènech encarrega al seu cosí la reforma del castell. Avui en dia es 
d’ús privat tot i que s’ha conservat com un museu.

Descripció

L’obra s’allunya dels moments de més creativitat de l’arquitecte però en ella 
podem  veure elements interessants com la tortuga esculturada en una part de 
les barbacanes del pati, el paviment amb mosaic romà en un pis de la Torre de 
l’Homenatge, el revestiment ceràmic d’un curiós bany circular o els sostres de 
fusta del menjador i del saló del tron.
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CATALUNYA CANET DE MAR RESTA D’ESPANYA

Clica cada regió per poder conèixer 
les diferents obres de Domènech i
Montaner in situ!
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Descobreix els edi-
fi cis de Domènech i
Montaner! Clica so-
bre cada imatge.
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Seminari Pontifi ci de Comillas

Ubicació La Cardosa s/n, Comillas (Cantàbria)

Data de construcció 1883/1889-1899

Història
Domènech i Montaner entra en la segona fase de construcció del pro-
jecte, molt avançat en aquell moment, la seva feina inclou la consoli-
dació d’estructures.

Descripció Destaca l’intens programa decoratiu d’arts aplicades i ple de simbo-
lisme.
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Reforma del Cementiri de Comillas

Ubicació Comillas (Cantàbria)

Data de construcció 1893

Història Aquest cementiri es va construir sobre les restes d’una antiga església del segle XV, a Do-
mènech i Montaner se li encarregà una reforma.

Descripció
Conjunt monumental en perfecta simbiosi amb el paisatge, l’element més decoratiu és la 
monumental portalada principal Roberta per un arc rodó de mig punt sota una teulada a 
dues aigües.
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Font de los tres caños

Ubicació Comillas (Cantàbria)

Data de construcció S.XIX

Història Font aixecada en homenatge a Joaquín de Piélago, fi ll polític del marquès de Comillas 
per aconseguir l’arribada d’aigües a la vila.

Descripció Destaca la seva decoració amb motius vegetals, sanefes fl orals i àngels.
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Gran Hotel

Ubicació Plaça Weyler 33, Palma de Mallorca

Data de construcció 1901-1903

Història Projectat com a hotel, avui en dia allotja la seu de la Fundació La Caixa a les Illes Ba-
lears.

Descripció
Edifi ci de gran riquesa decorativa i estructural, destaca la cantonada de balconades 
arrodonides que uneix les dues façanes.
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L’àmbit es mostrarà al visitant en forma d’una gran taula de suport, sobre la qual hi 
haurà 4 mapes de diferents èpoques que ens mostraran l’evolució i els canvis pun-
tuals de l’urbanisme de Canet de Mar. El recurs a utilitzar seran les línies de Leds 
que, sincronitzadament amb el discurs que es desenvoluparà en un TFT inscrit a la 
gràfi ca de la paret, mostrarà els canvis i els detalls que ens expliqui l’audiovisual. 

Acompanyant el mostrador hi haurà, a part del citat 
plasma, una gràfi ca que acabarà d’explicar al visitant 
les diferents transformacions que pateix la vila. 

A.3. URBANISME, CANVI I EVOLUCIÓ
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PLAFÓ

Domènech i Montaner i Marià Serra van fer de la planifi cació urbanística i la defensa 
del patrimoni de Canet una causa comuna. Aquesta continuà amb Pere Domènech, 
el fi ll de l’arquitecte, deixant un nou Canet per als vilatans. 



262

A.3. URBANISME, CANVI I EVOLUCIÓ

M
A

SIA
 R

O
C

O
SA

Contingut de la locució del TFT, amb les imatges sincronitzades als plànols 
amb les pantalles de leds

LOCUCIÓ IMATGES
PANTALLA TFT

IMATGE REMARCADA AL 
PLÀNOL AMB ELS LEDS

Entre el 1912 i el 1915, el Dr. Marià Serra, 
com a alcalde de Canet, amb l’assessorament 
del seu amic, Lluís Domènech i Montaner, 
emprèn una sèrie de reformes urbanístiques 
per tal de millorar Canet i d’aconseguir una 
major salubritat per a la vila.

Imatges variades de Ca-
net. Imatge des de l’aire. El plànol resta sense els leds 

encesos.

Es renumeren totes les cases del poble i s’hi 
posen plaques, en català, als carrers.

Imatges  de plaques origi-
nals  de diferents carrers 
conservades d’abans del 
franquisme escrites en 
català.

En el plànol de l’època 
s’encenen els leds de la zona 
on hi ha les cases del poble.
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Al 1912 Pere Domènech fa un plànol que ser-
viria com el punt de partida per a la planifi ca-

ció del nou Canet.

Imatges de la vila de 
l’època del plànol.

En el plànol és marquen els li-
mits del planol fet per Pere Do-

mènech.

A partir del plànol s’estudien diverses neces-
sitats:
L’arranjament de molts carrers del poble, es 
comencen a projectar voreres que mancaven 
en molts trams, l’eixamplament d’alguns ca-
rrers, alineació de les cases, es normativit-
zaren les que s’havien de construir al primer 
eixample de la vila…

Imatges de la vila. Es manté l’anterior.

Va enderrocar part de les parets de la riera 
Sant Domènec que havien servit de conten-
ció de les rierades.

Imatges de la riera de 
Sant Domènec.

Marcar la zona de la riera de 
Sant Domènec.
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Va prohibir que les fi nestres de les plantes 
baixes poguessin sobresortir més de cinc cen-

tímetres de la façana.

Imatges d’alguna casa de 
l’època, que es vegin fi nes-

tres.
Plànol de Pere Domènech

Va negar que els propietaris fessin escalons 
fora de casa.

Imatges de casa de 
l’època. Plànol de Pere Domènech.

Va fer arreglar l’escala que portava a l’església 
de la població.

Imatge de l’església i 
l’escala. Marcar la zona de l’església.

Va fer arreglar la pujada del Sant Crist, un 
dels carrers més antics de la vila, que dóna 
accés al barri del Castellet.

Imatges de la pujada del 
Sant Crist o del barri del 
Castellet.

Marcar la pujada del Sant 
Crist.

Va fer obrir nous carrers. Imatges del carrer Josep 
Mora.

Marcar el Carrer Josep 
Mora.
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Va eixamplar carrers estrets 
Imatges del carrer del Ravalet, el 

carrer Romaní, el tram de la fàbrica 
del Corral i el camí de la Famada.

Marcar els carrers del Ravalet, 
el carrer Romaní, el tram de la 
fàbrica del Corral i el camí de 

la Famada.

Reforma del Passeig de la Miseri-
còrdia (no es va arribar a fer perquè 
la victòria dels monàrquics l’any 
1919 va frustrar el projecte, entre 
d’altres motius pel seu elevat cost): 
Encarregada a Domènech i Monta-
ner. El projecte pretenia convertir 
el passeig mal orientat en una gran 
avinguda, amb fonts i brolladors, 
baranes de ferro forjat i unes esca-
linates que ajudaven a superar el 
desnivell dels terrenys.

Imatges del projecte fet per Do-
mènech i Montaner, del Passeig 
en aquell moment i actualment.
Es podria sobreposar sobre la 
imatge, plànols del passeig ac-
tualment com hagués quedat si 

s’hagués fet la reforma de Domè-
nech i Montaner. 

Marcar el Passeig de la Mise-
ricòrdia.
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Va encarregar a Domènech i Montaner un projecte per 
construir un passeig de Mar a la platja de la població i la 
urbanització d’una plaça davant de l’església parroquial.

Imatges de la costa 
i de l’església parro-

quial.

Marcar la costa de Canet 
i l’església parroquial.

Va acordar tirar la casa Macià (1915), que estava en ruï-
na total, en haver comprovat que era un focus d’infecció 
i un niu de rates.

Imatges de la To-
rre Macià.

Marcar l’antiga ubica-
ció de la Torre Macià.

Va promoure l’eliminació de focus infecciosos amb 
l’enderroc de velles construccions i l’espongiment d’espais 
amb poca salubritat.

Al 1912 va portar a la població aigua corrent de la Mur-
tra.

Imatges de 
l’arribada de 

l’aigua.

Marcar l’itinerari per 
on entra l’aigua des de 

la Murtra.

Al 1915 començaren les obres per construir clavegueres 
al poble, inicialment, Marià Serra les encarregà a Domè-
nech i Montaner, si be, les acabà executant el seu fi ll Pere 
Domènech i Roura.

Plànols del clave-
gueram.

Marcar el recorregut 
del clavegueram
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Al 1915, quan Marià Serra deixa l’alcaldia, el succe-
eix Salvador Busquets, aquest ajuntament segueix 

una política força continuista, això si, amb lleugeres 
diferències qualitatives fi ns el 1920.

Imatges de l’ajuntament. Marcar la costa de Canet 
i l’església parroquial.

Tot i això, en el seu llibre “Canet en l’Avenir”, fa una 
refl exió sobre l’estat de la vila i les alternatives més 
adequades per impulsar Canet de cara al futur.

Imatge del llibre Canet 
en l’Avenir, escanejat 

d’algún document origi-
nal (a la biblioteca)

Construcció de banys públics atès que la gent mai 
es banyava.

Desviament de les rieres per evitar que les rierades 
passin pel centre de la població.

Imatges de les rieres i 
si hi ha, d’alguna riera-

da.
Marcar les rieres.

Creació d’una carretera amb Sant Iscle i Sant Ce-
brià de Vallalta per millorar les comunicacions amb 
l’interior, la urbanització del passeig de Mar des del 
barri de Sant Roc fi ns a Vall de Marta.

Imatges de la carretera 
i del passeig de Mar.

Marcar la carretera de 
Sant Iscle i Sant Ce-

brià.
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Acabar la urbanització del passeig de la Miseri-
còrdia.

Imatges de la carretera i del 
passeig de Mar

Passeig de la Misericoòrdia.

Marcar el passeig de la 
Misericòrdia.

Creació de boscos d’esbarjo i zones verdes. Imatges boscos.
Marcar la zona exterior 
del poble on hi han els 

boscos.

Ampliació del cementiri de Canet. Imatge cementiri de Canet. Marcar el cementiri de 
Canet.

Obertura de nous carrers.

Serra està pensant en l’estructuració del nou 
Canet: un pla general que abarca, no només el 
Canet en el qual ell vivia, sinó també, el Canet 
del futur.

Imatges del Canet actual. Plànol de Canet ac-
tual.
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Al 1920, els catalanistes queden fora de 
l’alcaldia de Canet. S’encetà una època de 
poques renovacions urbanístiques fi ns a 

l’arribada de la República.

Fotos d’època de 
l’alcaldía.

Plànol de Pere Domènech o si hi 
ha un altre més proper a l’època 

de la República.

Amb el nou alcalde Josep Fors Vidal, seguidor 
polític d’en Marià Serra, es recupera l’esperit 
urbanista que l’antic alcalde i Domènech i 
Montaner havien intentat divulgar.

Imatges de Marià 
Serra i Domènech i 

Montaner.

Planol de Pere Domènech 
amb alguna de les anteriors 
innovacions marcades (Mar-
car els carrers del Ravalet, el 
carrer Romaní, el tram de la 
fàbrica del Corral i el camí de 

la Famada,...)

Als anys 30, Pere Domènech fa la planifi cació 
del creixement urbanístic a ponent de la riera 
Buscarons.

Imatges de la riera 
Buscarons. Marcar la riera Buscarons.

S’obren carrers com el De Pol, Plaça Indús-
tria, Lluís Domènech i Montaner.

Imatges dels carrers 
De Pol, Plaça Indús-

tria, Lluís Domènech i 
Montaner.

Marcar els carrers De Pol, 
Plaça Indústria, Lluís Domè-

nech i Montaner.
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Es dóna sortida al carrer Sant Pere i Mans 
Muní.

Imatge del carrer Sant 
Pere i Mans Muní.

Marcar el carrer Sant Pere i 
Mans Muní.

Es comencen a asfaltar vies i trams del centre 
de la població.

Imatges del centre de 
Canet. Marcar la zona centre.

Es planifi ca l’enderroc d’algunes cases del 
carrer Pubilles per crear prou espai per fer la 
Plaça Mercat.

Imatges del carrer 
Pubilles i de la Plaça 

Mercat.

Marcar la Plaça Mercat i la 
part propera del carrer Pubi-

lles.

Imposen la instal•lació a totes les cases 
d’aigua corrent.

Imatge d’aigua co-
rrent.

Després de la guerra Civil, amb el nou rè-
gim, els ajuntaments gaudiren de pocs recur-
sos així, va ser una època caracteritzada per 
l’austeritat.

Imatge de gent de la 
època.
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Al 1942 es comença a plantejar una ordena-
ció del territori i un eixamplament del poble. 
Domènech i Roura va elaborar un plànol ge-
neral de rectifi cació i eixamplament de la po-
blació.

Imatges de Canet de mit-
jans de segle.

El plànol de Pere Domènech de 
1942.

Entre el 1943 i el 1949 porta a terme el pro-
jecte del primer gran eixample de la població e 
intenta redreçar espais que no acomplien els 
criteris estructurals i arquitectònics. En cer-
ta forma. Domènech i Roura es converteix en 

l’executor fi nal de les tesis i polítiques que em-
prengueren molt abans el seu pare i en Marià 

Serra.

Imatges de Canet de 
mitjans de segle. Mateix plànol.

A fi nals de 1948 es reurbanitzen els jardins 
del Santuari.

Imatge dels jardins 
del Santuari. Marcar el Santuari.
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S’asfalten places com la de la Mercè o carrers 
com el de Jaume Pagà.

Imatges de plaça de la 
Mercè i el carrer de Jau-

me Pagà.

Marcar la plaça de la Merce i el 
carrer de Jaume Pagà.

Es reforma l’entrada de Canet per la Riera de 
Sant Domènec, aquest projecte s’encarrega a 
Pere Domènech, arquitecte municipal. Aquest, 
planteja la urbanització com una gran avin-
guda en la qual, l’arbrat deixava un pas cen-
trar per on podrien circular els cotxes i pavi-
mentat de forma que, les rierades quedessin 
canalitzades cap al mig de la riera i no cap a 
les cases.

Imatges de la Riera 
Sant Domènech.

Marcar la Riera Sant Domè-
nech.

Pere Domènech projectà, també, una elevació 
de les voreres, pensant també en les riera-
des.

Imatges de carrers, 
part baixa de les faça-
nes, que es vegin les 

voreres.

Plànol de Pere Domènech de 
1942.
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bresortien 
Imatge de la casa 

Roura o la Llauger.
Plànol de Pere Do-
mènech de 1942.

A partir de 1949 executa defi nitivament la planifi cació de 
l’eixample de la zona Mas Clausell on es planteja una orde-
nació urbanística que respon a un pla ortogonal, amb ten-
dència d’illes regulars, que s’adaptaven a les irregularitats 

del terreny, i amb carrers que s’entrecreuaven amb cantona-
des retallades per facilitar la circulació. El projecte partia del 
model de l’Eixample projectat cent anys abans  per Ildefons 

Cerdà per a Barcelona.

Imatges de Mas 
Clausell i planols 

del projecte de 
l’Eixample de Barce-

lona de Ildefons 
Cerdà.

Marcar al mapa 
la zona de  Mas 

Clausell.
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A mitjans dels 50, l’arquitecte rep l’encàrrec de fer un 
nou eixample a la banda oest de la població, la urba-
nització de la fi nca Muní donat el gran augment demo-
gràfi c de la població.

Imatges de la fi nca Muní. Marcar la fi nca 
Muní.

Canet va ser una vila que va crèixer i modifi car-se i el 
seu urbanisme és un testimoni de tots aquests canvis 
que es van succeïr...




