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Presentació  
de l’any 
 

 
Els actes commemoratius de l’Any 
Domènech i Montaner consistiran en un 
seguit de propostes de diferents 
tipologies que tindran l’objectiu de posar 
en valor la figura de Lluís Domènech i 
Montaner i de difondre la seva obra arreu 
del país.  
 
Serviran també per destacar la singularitat 
de Domènech, ja que fou un dels 
personatges més importants i influents del 
país, no només en el camp de 
l’arquitectura sinó també en altres àmbits 
com la historiografia, l’heràldica o la 
política. La finalitat d’aquestes propostes 
és la de donar a conèixer totes les facetes 
del personatge amb l’aprofundiment en 
cadascuna d’elles.  
 
La multidisciplinarietat de Domènech el fa 
únic, ja que invertí els anys de la seva vida 
en lluitar per reformar i introduir aspectes 
fins aquell moment no treballats a l’Escola 
d’Arquitectura. Ell va ser qui, ja des dels 
inicis, recuperà l’arquitectura del passat 
per gestar una nova arquitectura: el 
Modernisme. 
 
La voluntat de l’organització, així com del 
comissariat de l’Any Domènech i 
Montaner, és la descentralització de les 
activitats, atès que l’arquitecte treballà en 
diferents ciutats i municipis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lluís Domènech i Montaner 
projectà més de cent obres 
arquitectòniques, dues 
d’elles declarades el 1997 
Patrimoni Mundial per la 
UNESCO. Però no només 
destacà en aquest camp, 
sinó també com a 
historiador, i polític  

 
 
Barcelona fou la ciutat on va néixer i on 
projectà les obres més representatives, 
dues d’elles declarades Patrimoni 
Mundial: el Palau de la Música Catalana i 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
 
Però amb Canet de Mar té un lligam molt 
important, el personal i familiar, i on al 
final de la seva vida reformà la seva casa 
pairal per convertir-la en la Casa 
Domènech, l’última obra de l’arquitecte. 
A banda d’aquest aspecte, Can Rocosa va 
ser l’espai on va pensar, dibuixar i 
projectar les grans obres. 
 
Reus va acollir la vessant més intel·lectual 
de Domènech, ja que hi passà llargues 
temporades estudiant la Tàrraco romana, 
el monestir de Poblet, etc. i on realitzà 
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l’obra residencial més representativa del 
Modernisme: la Casa Navàs, i 
experimentà amb la projecció de l’Institut 
Pere Mata, precursor de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. 
En conseqüència, seguint les passes de 
Domènech, defensem la itinerància de les 
activitats i la coparticipació de tots els  
municipis domenequians. És per això que 
les exposicions, les conferències, els 
congressos i les activitats culturals es 
portaran a terme en diferents seus per 
arribar al públic de tot el territori. 
Aquesta itinerància s’aconseguirà amb la 
vinculació i cooperació de les entitats i 
administracions dels municipis que acullin 
aquestes activitats, amb la creació de 
sinèrgies que ajudaran a aconseguir 
aquests objectius. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Durant l’Any Domènech i 
Montaner podrem gaudir 
d’un gran nombre de 
conferències, de novetats 
bibliogràfiques, 
d’exposicions temàtiques, 
d’activitats culturals, de 
visites i rutes guiades per 
conèixer el patrimoni 
domenequià. Però també 
d’activitats pedagògiques 
per acostar la figura de 
Domènech i el Modernisme 
a infants i joves. 

 
 

 

Im
at

ge
s:

 C
ED

IM
 



 

 5 

 
 
 
Objectius  
de l’any 
 
 
L’objectiu de l’Any Domènech i Montaner 
és donar a conèixer totes les facetes del 
personatge amb l’aprofundiment en 
cadascuna d’elles, a través d’un programa 
extens d’activitats adreçades a tots els 
públics. La commemoració ha de servir 
per situar l’arquitecte definitivament al 
lloc que li pertoca com a pare del 
Modernisme català. 
El centenari de la seva mort és una gran 
oportunitat per divulgar el llegat que ens 
va deixar, per tenir una visió crítica de la 
seva aportació i per donar a conèixer els 
resultats de noves investigacions que 
contribueixen a eixamplar la base de 
coneixement sobre el seu vast treball. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

 
 
 
 
 

Lluís Domènech 
i Montaner (1849-1923) 
 
 
Lluís Domènech i Montaner va néixer el 27 
de desembre de 1849 al carrer Ferran de 
Barcelona. Era fill de l’enquadernador 
barcelonès Pere Domènech Saló i de 
Maria Montaner Vila, d’una família 
benestant de Canet de Mar. 

Domènech va estudiar primària i 
batxillerat a Barcelona i seguidament es 
matriculà a la Universitat de Barcelona, on 
el 1870 obtingué la llicenciatura de 
Ciències Exactes, Físiques i Naturals. 

El mateix any marxà a Madrid per 
matricular-se durant un any a l’Escola 
d’Enginyers i posteriorment a l’Escola 
Superior d’Arquitectura, on va obtenir el 
títol d’arquitecte el 13 de desembre de 
1873. 

Un cop acabats els seus estudis, va haver 
de fer-se càrrec del taller editorial del seu 
pare, que morí el mateix any. En aquella 
època, el Taller de Encuadernaciones de 
lujo, antiguas y modernas de Pere 
Domènech era un establiment consolidat, 
així que Lluís va dedicar-se plenament a 
projectes editorials que esdevingueren de 
referència, com la Biblioteca Arte y Letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És en aquesta època que Domènech 
dissenyà cobertes, il·lustracions i 
capçaleres de llibres, comptant també 
amb la col·laboració d’artistes reconeguts 
com Apel·les Mestres, Alexandre de 
Riquer o Josep Pascó per a la il·lustració 
de les seves col·leccions. 
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Paral·lelament al seu treball a l'editorial, i 
juntament amb el seu company arquitecte 
Josep Vilaseca, presentà diferents 
projectes a concursos, com el que es 
convocà per a la construcció del 
monument funerari a Anselm Clavé 
(1874). És en aquest moment que inicia la 
seva etapa com a arquitecte. 

El 1875, mentre encara treballava al taller, 
s’incorporà com a professor a l’Escola 
d’Arquitectura de Barcelona, on impartia 
diverses assignatures. Mentre va estar 
vinculat a l’Escola, Domènech va lluitar 
per modernitzar el pla d’estudis. 

El mateix 1875 es casà amb Maria Roura 
Carnasoltes, filla d’una de les nissagues 
més importants de navegants i propietaris 
de Canet de Mar. És per això que la 
família Domènech Roura passà llargues 
temporades a Canet de Mar, on 
Domènech hi establí el seu despatx i on 
acabaria fent, juntament amb el seu fill 
Pere i el seu gendre Francesc Guàrdia, la 
seva casa familiar: la Casa Domènech. 

El 1878 publicà a la Renaixensa l’article 
"En busca d’una arquitectura nacional", 
una gran declaració d’intencions que serà 
clau per a la creació d’una nova 
arquitectura, el Modernisme. 

El 1879 publicà un estudi sobre el Claustre 
del Monestir de Sant Cugat a l’Album  

 

 

 

 

 

Amb l’article “En busca de 
una arquitectura nacional”, 
Domènech apunta ja com 
ha de ser la nova 
arquitectura: el 
Modernisme. 

 

Pintoresch-Monumental de Catalunya, i el 
1880, gràcies a la seva inquietud per 
trobar un nou estil, decidí viatjar amb 
Vilaseca per França, Alemanya, Suïssa, 
Àustria i Itàlia per conèixer l’obra 
arquitectònica d’aquests països.  

Domènech quedà meravellat pel romànic 
francès i el gòtic alemany, fet que el va 
empènyer a estudiar el romànic i el gòtic 
català en diferents períodes i a publicar 
diferents treballs sobre patrimoni, com 
l’estudi sobre el monestir de Sant Benet 
de Bages o el Monestir cistercenc de 
Poblet. 

Domènech, influenciat per l’arquitectura 
europea però també per la del país, 
incorporà noves formes, estils i materials 
que caracteritzen la seva obra, com el 
ferro en les estructures, la construcció 
racional i funcional i la recuperació de la 
ceràmica i les arts decoratives, que havien 
quedat oblidades amb la industrialització.  
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Però també integrà en la seva obra 
iconografia simbòlica, com imatges de 
bestiaris medievals, escuts heràldics, 
figures femenines i elements vegetals i 
florals. 

Domènech s’inspirà en el passat per crear 
un nou estil, el Modernisme, però 
recuperant la identitat de Catalunya. 

 

Un home compromès amb el país 

 

Domènech, un home compromès amb la 
societat catalana, formà part de 
nombroses institucions, tant acadèmiques 
com culturals, com l’Acadèmia de 
Ciències Naturals i Arts de Barcelona, la 
Junta Tècnica Municipal de Museus de 
Belles Arts, Indústries Artístiques i 
Reproduccions de Barcelona, la Reial 
Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi, la 
Reial Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona o l’Ateneu Barcelonès, del qual 
fou escollit president en diverses 
ocasions. 

Però també fou un personatge 
compromès amb el país a través de la 
política. Ja el 1869 era membre de la Jove 
Catalunya, una associació que volia anar 
més enllà del catalanisme cultural de la 
Renaixença. El 1882 ingressà al Centre  

 

 

 

 

 

Català, que redactà el 1885 un Memorial 
de Greuges que fou presentat a Alfons XII, 
una sèrie de reivindicacions polítiques, 
jurídiques i econòmiques que és 
considerat com el primer acte polític del 
catalanisme davant l’Estat Espanyol. 

El 1887 el Centre Català s’escindí i es 
fundà la Lliga de Catalunya, de la qual en 
fou president el 1888. El 1891 es creava la 
Unió Catalanista, que també presidí, i que 
va redactar el projecte de bases per a la 
constitució regional catalana, que es 
presentaren a la primera assemblea 
catalanista a Manresa el març de 1892. 

Amb l’entrada al segle XX, Domènech 
portà a terme una dilatada activitat 
política. L’any 1898, va ser un dels 
representants que va desplaçar-se a 
Madrid per lliurar el Missatge a la Reina 
Regent com a president de l’Ateneu 
Barcelonès. De fet, la presidència de 
l’Ateneu el portà també a encapçalar el 
1901 la candidatura dels quatre 
presidents i fou escollit diputat a Madrid, 
fet que l’obligà a passar-hi temporades 
per tal de poder assistir a les sessions del 
Congreso de los Diputados i, entre 1901 i 
1904, absentar-se de l’Escola 
d’Arquitectura.  
 
Malgrat que l’activitat política semblava 
fer minvar la projecció arquitectònica,  
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durant els temps que va ser diputat a 
Corts, Domènech inicià l’etapa més 
culminant de la seva trajectòria 
professional, que el portà a ser guardonat, 
en diferents ocasions, pel concurs 
d’edificis que organitzava anualment 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 

 

Els últims anys de la seva vida 

 

Al final de la seva vida, Domènech dedicà 
el seu temps a escriure sobre la història i 
l’heràldica de Catalunya, amb treballs 
com l’Armorial Històric de 
Catalunya (1921); Centcelles: baptisteri i 
cellae-memoriae de la primitiva església 
metropolitana de Tarragona (1921), 
el Nobiliari general català de 
llinatges (1923), redactat amb el seu fill 
Fèlix; Història i arquitectura del monestir 
de Poblet (publicada el 1925); la Iniquitat 
de Casp i la fi del Comtat 
d’Urgell (publicat el 1930) i les Ensenyes 
nacionals de Catalunya (publicada el 
1936) pel seu fill Fèlix Domènech. 

El 27 de desembre de 1923 Domènech 
morí a Barcelona, al carrer Diputació 285, 
gairebé quatre mesos després de l’inici 
del directori del general Primo de Rivera. 
Malgrat que Domènech sempre havia 
manifestat la voluntat de ser enterrat al  

 

 

 

 

cementiri de Canet de Mar, les autoritats 
primoriveristes ho desaconsellaren i els 
familiars van haver d’enterrant-lo en un 
nínxol del cementiri de Sant Gervasi de 
Barcelona. 

 
Entre les autoritats que van assistir al 
funeral, hi havia Santiago Estapé i Pagès, 
en representació de la Mancomunitat de 
Catalunya; els canonges de la Junta de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i 
Andrés Martínez Vargas, rector de la 
Universitat de Barcelona. També 
encapçalava el seguici el president de la 
Lliga Regionalista, Ramon d’Abadal; 
exdiputats provincials, senadors i un 
nombre important de regidors 
catalanistes i republicans. 
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Comissariat 
 
Gemma Martí Rey  
(Canet de Mar, 1976) 
 
Restauradora-conservadora de béns 
culturals i màster en Gestió Cultural. És 
membre fundadora i gestora del Centre 
d’Estudis Lluís Domènech i Montaner. 

Com a conservadora ha restaurat diverses 
peces de la Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner, com les proves en guix 
d’Eusebi Arnau o la taula de dibuix de 
l’arquitecte. Va participar també en els 
treballs d’excavació i el dibuix de peces 
arqueològiques trobades a l’antiga ermita 
de Sant Pere de Romeguera de Canet de 
Mar (2012).  

És coautora dels llibres Lluís Domènech i 
Montaner. Modernisme a la Dreta de 
l’Eixample (2021), La Casa Domènech. 
L'arquitectura íntima de Lluís Domènech i 
Montaner a Canet de Mar (2019), Lluís 
Domènech i Montaner. El llegat 
arquitectònic a la ciutat de Reus (2017), 
Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). 
Obra arquitectònica raonada, vol. 1 i 
2 (2015, 2016) i L’ermita de Sant Pere de 
Romeguera. Els orígens de Canet de 
Mar (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha escrit diversos articles sobre l’obra de 
Lluís Domènech i Montaner a la 
revista Domenechiana i ha cocomissariat 
l’exposició Domènech i les Bases de 
Manresa. A la recerca de la Constitució 
Catalana perduda (Manresa, Barcelona, 
Reus, Canet de Mar, 2017 i 2018).  

És cocomissària de les exposicions en 
motiu de l’Any Domènech i 
Montaner: Domènech i Montaner. 
Patrimoni de la Humanitat i Domènech i 
Montaner. Modernisme i modernitat a 
Canet de Mar. Actualment cursant el 
màster Museologia i museografia 
moderna. 
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Clàudia Sanmartí i Martínez  
(Barcelona, 1974) 
 
 
Arquitecta especialitzada en restauració 
arquitectònica. És professora associada 
del departament de Teoria i Història de 
l’arquitectura de la UPC i membre de 
l’Agrupació d’Arquitectes per la Defensa i 
la Intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic (AADIPA – COAC). 
Gestiona la comunicació de la Fundació 
LLuís Domènech i Montaner. 

Exerceix activitat professional des del 
despatx MATTERS Arquitectura 
[Repensem i projectem el patrimoni 
arquitectònic], amb la Gemma Serch i 
l’Oriol Gili.  Col·laboradora habitualment 
amb el Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Local de la Diputació de Barcelona. La 
seva activitat principal és la intervenció i el 
(re)coneixement del patrimoni 
arquitectònic com a llegat cultural i 
material, entès no només com a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edificacions i conjunts catalogats sinó 
també l’arquitectura tradicional que 
configura els territoris. 

Ha coordinat la comunicació i els 
continguts del web de la Fundació Lluís 
Domènech i Montaner i actualment té en 
curs una tesi doctoral sobre l’arquitecte, 
amb diverses publicacions sobre el tema. 
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Programació 

 
 
 

Actes institucionals  
de l’Any Domènech i Montaner 
 
 

 
Acte d’inauguració de l’Any 
27 de gener a les 13 h 
Institut Pere Mata de Reus 
Organitza: Generalitat de Catalunya  
i Taula Lluís Domènech i Montaner 
 
L’inici oficial de la commemoració tindrà 
lloc a Reus. L’acte comptarà amb els 
parlaments institucionals a càrrec de la 
Consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i 
de l’alcalde de Reus, Carles Pellicer; la 
presentació dels eixos principals de l’Any 
a càrrec de les comissàries, el visionat de 
l’audiovisual creat per difondre l’obra de 
Domènech arreu, un petit concert a la sala 
d’estar del Pavelló dels Distingits de 
l’Institut Pere Mata i una visita guiada pel 
pavelló. L’acte serà conduït pel periodista 
Xavier Grasset. 
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Exposicions 
 
 
Sant Pau. 25 anys de Patrimoni Mundial 
Fins el 26 de març 
Sala Hipòstila de Sant Pau Recinte 
Modernista 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista 
 
Exposició de fotografies dels primers 
treballs de restauració i recuperació de 
l’Hospital, que testimonien el despertar 
de la consciència de la seva singularitat 
des de finals dels anys 1970. 
A partir d’aquell moment, cristal·litza la 
voluntat d’apropar-se a la ciutadania com 
a valor patrimonial, tot compatibilitzant-lo 
amb l’activitat sanitària d’alt nivell que s’hi 
segueix desenvolupant. 
La culminació d’aquests esforços arriben 
amb la declaració de l’Hospital com 
Patrimoni Mundial per la UNESCO –únic 
cas al món d’un hospital en actiu que ha 
aconseguit aquesta fita–. 
 
 
Domènech i Montaner, catalanisme i país. 
La vertebració de la Catalunya moderna  
Casa museu Lluís Domènech i Montaner 
(Canet de Mar): fins el 12 de març  
Centre de Lectura (Reus): abril  
Ateneu Barcelonès (Barcelona): maig-juny  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organitza: Generalitat de Catalunya i 
Centre d’Estudis Lluís Domènech i 
Montaner 
L’exposició Domènech i Montaner, 
catalanisme i país. La vertebració de la 
Catalunya moderna, comissariada per 
l’historiador i president del Centre 
d’Estudis Lluís Domènech i Montaner, 
Carles Sàiz i Xiqués, pretén recuperar 
l’empremta política de l’arquitecte Lluís 
Domènech i Montaner durant els primers 
anys del moviment catalanista. 
La trajectòria de Domènech, -president de 
la Unió Catalanista, promotor de les Bases 
de Manresa, fundador de la Lliga 
Regionalista i del Centre Nacionalista 
Republicà- ens permet presentar-lo com 
un dels teòrics del nacionalisme que més 
ha contribuït a forjar la Catalunya 
moderna. 
 

 
Els plànols de Domènech i Montaner in situ 
Des del mes de març 
Sant Pau Recinte Modernista 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista 

 
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és 
l’únic exemple d’edifici modernista del qual 
es conserva tota la documentació relativa a 
la construcció, fins i tot la que no estava  
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pensada per ser conservada. Per tal de 
donar-li visibilitat, s’instal·larà una mostra 
permanent de còpies d’alta qualitat de 
plànols produïts per Domènech i Montaner. 
Se n’exposaran diverses tipologies 
(esbossos, detalls decoratius, 
especejaments, detalls estructurals, alçats i 
seccions generals, etc.) repartits per tots els 
espais visitables del Recinte Modernista, 
tot confrontant-los amb els elements 
construïts als quals fan referència. 
 
 
El Palau, Europa i la Porta de l'Infern 
Del 15 de març al 16 de juliol  
Foyer i Sala Lluís Millet  
del Palau de la Música 
Organitza: Palau de la Música 
 
Una exposició especialment dedicada a la 
construcció del Palau de la Música Catalana 
i al geni inspirador que culminà amb la 
magnífica Sala de Concerts, única al món. 
Domènech i Montaner aglutinà al Palau 
totes les arts pròpies de l’època 
modernista: l’escultura, els vitralls i els 
mosaics, però també sabem que es va 
inspirar en grans sales de concerts 
internacionals i en artistes estrangers. Una 
nova mirada reveladora per comprendre el 
fonament creatiu de Domènech i 
Montaner. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Domènech i Montaner, patrimoni de la 
humanitat. A la recerca de l’art nacional 
perdut 
Casa museu Lluís Domènech i Montaner 
de Canet de Mar: març- juny 
Barcelona: juliol-agost 
Pati Jaume I de l’Ajuntament de 
Tarragona: setembre 
Casa Navàs de Reus: octubre 
Monestir de Poblet: novembre 
Sant Joan de Boí: desembre 
Organitza: Generalitat de Catalunya i 
Centre d’Estudis Lluís Domènech i 
Montaner 
Amb el suport: Ajuntament de Canet de 
Mar 
 
Domènech i Montaner, patrimoni de 
la humanitat. A la recerca de l’art nacional 
perdut, comissariada per Carles Sàiz i 
Xiqués i Gemma Martí Rey, del Centre 
d’Estudis Lluís Domènech i Montaner, és 
un itinerari fotogràfic, audiovisual i 
patrimonial als monuments històrics i 
artístics catalans de l'antiguitat -avui 
declarats patrimoni de la humanitat per la 
UNESCO- i la seva repercussió en l'obra 
arquitectònica de Lluís Domènech i 
Montaner.  
L'exposició s'estructura en set àmbits 
diferents, projectats a partir dels estudis, 
les recerques i el gruix de fotografies que 
va fer personalment Lluís Domènech i 
Montaner al llarg de la seva vida. La mostra 
comença amb la visió domenequiana de  
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Tàrraco, que deixa aflorar el Domènech 
arqueòleg, passa al medievalista, amb una 
incursió als monuments romànics i gòtics 
de l'Edat Mitjana, sobretot fent incís als 
monuments més importants del període 
comtal com són les esglésies romàniques 
de la Vall de Boí i de l'època nacional de 
la monarquia catalano-aragonesa, amb el 
Monestir cistercenc de Poblet.  
 
L'exposició desemboca en la projecció 
d'una nova arquitectura que integra tots 
els estils nacionals antics i que Domènech 
els transcendeix en el nou art, conegut 
com el modernisme català, i especialment, 
s'exemplifica amb les dues obres magnes 
de l'arquitecte; el Palau de la Música i 
l'Hospital de Sant Pau, avui 
també Patrimoni de la Humanitat.   
 
 
Exposició bibliogràfica 
Del 3 al 21 d'abril 
Biblioteca del Centre de Lectura de Reus 
Organitza: Centre de Lectura de Reus 
 
Mostra bibliogràfica de i sobre Domènech i 
Montaner. 

 
 

Domènech i Montaner urbanista 
Març - setembre de 2023 
Casa Padellàs, Barcelona 
Organitza: Museu d’història de Barcelona 
MUHBA-Fundació Lluís Domènech i 
Montaner 

 
 
 
 
Aquesta exposició vol permetre 
comprendre com l’arquitectura de Lluís 
Domènech i Montaner rellegeix la forma 
antiga de la ciutat quan intervé en ella, i 
n’inventa una de nova que posava en crisi 
el Pla Cerdà i que cercava marcar futurs 
camins per a “la Barcelona d’anys a venir”.    
 
 
Els mosaics historiats del Pavelló  
de l’Administració 
Abril - agost de 2023 
Sala Hipòstila. Sant Pau Recinte Modernista 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista 
 
Aquesta exposició donarà als visitants la 
possibilitat d’apreciar els mosaics que 
decoren les façanes del Pavelló de 
l’Administració, alguns dels quals queden 
fora de l’abast o passen desapercebuts. 
S’hi reproduiran íntegrament tots els 
panells mosaics de les façanes de 
l’Administració, que inclouran detalls i 
explicacions que incidiran en diversos 
aspectes: primer, la contextualització 
històrica de les escenes i el personatges 
representats; en segon lloc, el context  
creatiu en el qual Domènech escull aquest 
motius i no d’altres, i els artistes que 
l’executen; en tercer lloc, el mosaic com a 
técnica decorativa, acompanyant amb 
imatges de detalls a mida natural. 
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L’Àgora de la ciutat 
Maig - desembre de 2023 
Columnes del Temple d’August, Barcelona 
Organitza: Museu d’història de Barcelona 
MUHBA-Fundació Lluís Domènech i 
Montaner 

 
Instal·lació artística a càrrec d’Antoni Llena 
 
 
Domènech i Montaner. Modernisme  
i modernitat a Canet de Mar 
Juny-desembre 2023 
Casa museu Lluís Domènech i Montaner de 
Canet de Mar 
Organitza: Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner i Ajuntament de 
Canet de Mar 
 
“Sa casa de Canet! Com se l’estimava, la 
casa del poble, el mar i la muntanya!” 
L’exposició Domènech i Montaner. 
Modernisme i modernitat a Canet de Mar es 
planteja com una mostra d’objectes que 
pretén recordar l’empremta de l’arquitecte 
a la població. La mostra comença a la Casa 
Domènech on es presenta aquesta mansió 
d’estiueig com una espai d’intimitat familiar. 
Es tractaran les estances principals de la 
planta baixa amb elements museogràfics 
per recuperar aquesta atmosfera 
domenequiana atès que per a la família 
Domènech la mansió va ser sempre un punt 
de trobada nuclear, una autèntica capsa 
d’intimitat, de relacions i complicitats amb 
la gent del poble.  

 
 
 
 
Violet-le-Duc deia que les cases han de ser 
“un reflex de la personalitat de qui l’habita”, 
i certament Can Domènech també esdevé 
una aglutinador de coneixement de 
l'arquitecte ja que l'espai ha contribuït a 
preservar diferents objectes que són part 
del llegat arquitectònic. El conjunt de 
modelats de les seves parets, les 
ceràmiques vidriades, les mostres 
d’ebenisteria i el mobiliari del seu interior 
són la síntesi més buscada del seu pas per 
Canet de Mar. És per això que l’exposició 
familiar es perllonga cap a la sala 
d’exposicions de la casa, situada a l’antic 
jardí, on es fa palesa l’empremta 
arquitectònica de Domènech a la població, 
amb els edificis més representatius bastits 
entre segles i amb projectes tan singulars 
com l’ingent planificació urbanística i de 
serveis del poble que deixa entreveure que 
la modernitat va arribar a Canet de Mar, 
inequívocament, de la mà de Lluís 
Domènech i Montaner. 
 
 

Exposició fotogràfica 
Juny 
Sala Santa Llúcia 
Organitza: Fotocamp Reus 
 
Mostra de fotografies actuals del 
patrimoni Modernista de Domènech i 
Montaner situat a la ciutat de Reus. 
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Els quatre llegats documentals de 
Domènech i Montaner: Arquitectura, 
Política, Heràldica i Romànic 
Juny - Agost de 2023 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
Barcelona 
Organitza: COAC-Fundació Lluís 
Domènech i Montaner 

 
Tot el fons conservat a l’Arxiu Històric de 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
permet resseguir la transversalitat de l’obra 
de Domènech amb una mostra de la seva 
bastíssima erudició i capacitat de treball. 
 
 
L’arquitectura hospitalària estudiada per 
Domènech i Montaner 
Setembre - desembre de 2023 
Sala Hipòstila. Sant Pau Recinte Modernista 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista 
 
En aquesta exposició es reproduiran 
plànols i detalls d’alguns dels més de 240 
hospitals de tot el món que Domènech i  
Montaner estudia abans de projectar els 
hospitals de la Santa Creu i Sant Pau, a 
principis del segle XX. 
 
A més de resseguir l’evolució de 
l’arquitectura hospitalària fins al moment, 
així com els 
hospitals de tot el món que cita com a 
referència, es podrà entreveure que 
Domènech no es limita a adoptar una 
tipologia hospitalària “tipus” d’entre les ja  

 
 
 
 
consolidades a l’època, sinó que només les 
agafa com a punt de partida per a arribar al 
millor disseny possible tot adaptant les 
darreres innovacions per configurar un 
conjunt coherent i d’una gran bellesa que 
no li resta funcionalitat. 
 

 
Domènech i Montaner, professor 
Octubre - Desembre de 2023 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona 
Organitza: ETSAB-Fundació Lluís 
Domènech i Montaner 

 
Mostra del llegat que va deixar Domènech 
i Montaner a l’Escola d’Arquitectura de 
Barcelona, amb el camí que va deixar 
marcat en els seus alumnes i deixebles 
 
 
Exposició bibliogràfica 
Del 6 al 31 d'Octubre 
Biblioteca Xavier Amorós 
Organitza: Servei Municipal de 
Biblioteques 
 
Exposició de llibres de i sobre Domènech i 
Montaner a la Biblioteca Xavier Amorós. 

 
 
Domènech i Montaner i l’heràldica 
Gener - març de 2024 
Casa de l’Ardiaca, Barcelona 
Organitza: Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona-Fundació Lluís Domènech i 
Montaner 
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L’exposició amb el fons heràldic conservat 
a l’Arxiu Històric de Barcelona vol enunciar 
la hipòtesi sobre l’interès de Domènech i 
Montaner que unia l’Heràldica, l’Art 
Romànic, la Política i l’Arquitectura: Aquest 
interès consistia en definir els trets de la 
identitat de Catalunya i per aconseguir això 
es recolzava, per una banda, en la 
localització i estructura territorial de l’Art 
romànic que dibuixa un mapa del territori 
català amb camins, rius i ciutats que ha 
romàs fins fa poc, i per altra banda, en el 
reconeixement de les estructures familiars i 
nuclis socials, gracies a la Heràldica, també 
amb fortes connexions a l’època de la 
Renaixença. 
 
 
Exposició de plànols originals 
Arxiu Municipal de Reus i Arxiu Comarcal 
del Baix Camp 
 
Exposició dels plànols i altres documents 
originals de Domènech i Montaner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mostra de dibuix 

El Círcol 
Organitza: El Círcol 
 
Mostra del dibuix de Domènech i 
Montaner del projecte de vestíbul, no 
realitzat, dins d'una petita mostra sobre 
l'arquitecte. 
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Cicles de conferències,  
cursos i congressos 
 
 
 
Cicle “Diàlegs amb Lluís Domènech” 

Organitza: Sant Pau Recinte Modernista i 

Fundació Lluís Domènech i Montaner  

 

L’Avinguda Gaudí, un misteri per aclarir 

19 de gener a les 19.30 h 

Sala Francesc Cambó. Sant Pau Recinte 

Modernista 

 

Conversa amb Lluís Domènech Amadó 

(arquitecte i director d’arquitectura de 

l’estació de la Sagrera) i Joan Busquets, 

arquitecte i catedràtic de la Universitat de 

Harvard. 

 

Els carbonets de Ramon Casas 

21 de febrer a les 19 h 

Sala Francesc Cambó. Sant Pau Recinte 

Modernista 

 

Conversa amb Cristina Mendoza 

(historiadora de l’art i especialista en el 

pintor Ramon Casas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conservació de l’obra de Domènech 

29 de febrer a les 19 h 

Sala Francesc Cambó. Sant Pau Recinte 

Modernista 

 

Conversa amb Andreu Carrascal (cap de 

l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes), 

Miquel Terreu (responsable de l’Arxiu 

Històric de l’Hospital de Sant Pau) i Marta 

Grassot (responsable del Centre de 

Documentació de l’Orfeó Català). 

 

 
Curs per a docents  
Lluís Domènech i Montaner 
Del 7 de febrer al 18 d’abril 
Casa museu Lluís Domènech i Montaner. 
Canet de Mar 
Organitza: Lab Domènech (Centre 
d’Estudis Lluís Domènech i Montaner i 
Ajuntament de Canet de Mar) 
 
Curs adreçat als docents dels centres 
educatius de Canet de Mar i als mestres 
residents al municipi dedicat al patrimoni 
de Lluís Domènech i Montaner. 
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Curs Lluís Domènech i Montaner:  
Art total  
Del 15 de febrer al 3 de maig. Dimecres 
de 18.00 h a 20.00 h 
Aulari CRTTT-Escola de Teixits de Canet 
de Mar 
Organitza: UNED Canet de Mar, amb la 
col·laboració del Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner 
 
El curs Lluís Domènech i Montaner, art 
total pretén donar a conèixer la vida i 
l’obra del pare del modernisme català i, al 
mateix temps, entendre la singularitat del 
personatge. Un viatge apassionant a la 
recerca del substrat personal de 
Domènech i Montaner que ens permetrà 
gaudir del modernisme català. 

 
 
Cicle de conferències  
“Domènech, Catalunya, Europa” 
16, 17 i 18 de març a les 19.30 h 
Pavelló de l’Administració. Sant Pau 
Recinte Modernista 
Organitza: Fundació Lluís Domènech i 
Montaner i Sant Pau Recinte Modernista 
 
Cicle de cinc conferències amb ponents 
especialitzats d’abast internacional: 
 
Domènech i els orígens de Catalunya 
Josep M. Salrach (catedràtic d’Història 
Medieval, UPF). 
Domènech, entre el Classicisme i el Barroc 

 
 
 
 
 
Maria Garganté (historiadora de l’Art, 
UAB) i Raül Garrigasait (filòleg i editor, 
Fundació Bernat Metge). 
Domènech, del positivisme al pessimisme 
Mita Casacuberta (historiadora i filòloga, 
UdG). 
Domènech, el polític 
Borja de Riquer (historiador, president de 
l’Acadèmia de Bones Lletres). 
Domènech, eclèctic i avantguardista 
Hans Ibelings (historiador de 
l’arquitectura, Universitat de Toronto). 
 
 
L’arquitectura del Palau abans i ara 
15 de març a les 12.00 h 
Sala d’Assaig de l’Orfeó Català. Palau de 
la Música 
 
Diàleg entre Lluís Domènech Girbau i 
Òscar Tusquets al voltant de l’arquitectura 
original del Palau i la seva adequació als 
reptes de finals del segle XX i inicis del 
XXI. Una història arquitectònica de l’edifici 
i la seva genialitat que es completa amb 
la presentació del llibre Lluís Domènech i 
Montaner, una visió del segle XXI (Viena 
Edicions). 
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Congrés Lluís Domènech i Montaner  
Castell de Santa Florentina i Biblioteca 
P.Gual i Pujadas (Canet de Mar): 28 d’abril 
Fundació Antoni Tàpies: 29 d’abril  
Sant Pau Recinte Modernista: 5 de maig 
El Círcol de Reus: 6 de maig 
Organitza: Ajuntament de Reus, 
Ajuntament de Canet de Mar i Centre 
d’Estudis Lluís Domènech i Montaner 
Coordina: Lab Domènech 
 
Amb motiu de l’Any Lluís Domènech i 
Montaner 2023 -que es commemora el 
centenari de la mort de l'arquitecte- 
l’Ajuntament de Reus, l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner (CEDIM) 
organitzen el I Congrés Lluís Domènech i 
Montaner amb l’objectiu de contribuir 
amb noves aportacions al voltant de la 
vida i obra del pare del modernisme 
català. 
El Congrés també vol fer una aposta per 
revalorar d’altres camps domenequians 
fins ara poc explorats. D'una banda, 
l’aportació de Domènech en la política 
catalanista d’entre segles i de l'altra, tot el 
seu llegat intel·lectual com a investigador 
d’història i  redescobridor del patrimoni 
antic del país. Tres disciplines que 
Domènech treballa intensament durant 
tota la seva vida, els resultats de les quals 
tendeixen a complementar-se, talment com si 
fossin vasos conductors, com a part d’un 
projecte global de reconstrucció nacional del 
país.  

 

 
 
 
 
El Congrés Lluís Domènech i Montaner es 
configura, d'aquesta manera, com un 
viatge apassionant a la recerca del 
substrat personal de Domènech i 
Montaner que ens permetrà gaudir de la 
riquesa d’aquest personatge amb 
projecció universal.  
 
El Congrés Lluís Domènech i Montaner 
s’estructura en quatre jornades 
temàtiques. La primera es realitzarà a 
Canet de Mar, les dues següents a 
Barcelona i la darrera a Reus, ciutats totes 
elles plenament vinculades a l’arquitecte. 
Cada trobada acadèmica es desenvolupa 
a partir d’un eix que dona inici a les 
ponències a partir d’una ponència marc,  
una taula rodona i una exposició final de 
les conclusions. 
 
Més informació: El termini per presentar 
comunicacions finalitza el 13 de febrer. 
A partir del 25 de febrer començarà el 
període d’inscripció al congrés. 
Informació i inscripcions 
 
 
Cicle de conferències  
“Domènech, Catalunya, Europa” 
 
“Centcelles, de Domènech i Montaner a 
l'actualitat” 
25 d’abril  
Palau Requessens, Barcelona 
Organitza: Acadèmia de Bones Lletres 
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Isabel Rodà, catedràtica d'arqueologia a 
la UAB i membre de l'Acadèmia:  "El 
discurs de Domènech i Montaner a 
l'Acadèmia". 
Jaume Massó director del Museu de Reus: 
"Recorregut per la historiografia de 
Centcelles". 
Josep M. Macias, Investigador de l'ICAC: 
"Centcelles i el seu context". 
 
 
IV Congrés Internacional  
coupDefouet 2023 
Del 29 de juny al 2 de juliol  
Universitat de Barcelona, Facultat de 
Geografia i Història de Barcelona i Sant 
Pau Recinte Modernista 
Organitza: Ajuntament de Barcelona i 
Universitat de Barcelona 
La Ruta Europea del Modernisme 
convoca el IV Congrés Internacional 
coupDefouet sobre Art Nouveau. 
Organitzat conjuntament per 
l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat 
de Barcelona, el Congrés tindrà lloc a 
Barcelona del 29 de juny al 2 de juliol de 
2023. 

En aquesta quarta edició del Congrés 
coupDefouet, l’eix temàtic principal 
proposa abordar noves perspectives 
sobre el moviment Art Nouveau en relació 
amb les identitats nacionals (art, societat i 
pensament). La coincidència en el temps 
de la construcció de les identitats  

 

 

 

 

nacionals esdevé motiu d'anàlisi i reflexió 
des de diferents punts de vista. 

El segon eix temàtic es centra en els 
programes decoratius dels edificis, 
relacionant-los també amb les iniciatives 
de restauració que han fet necessari 
recuperar tècniques i oficis del segle XIX. 

El tercer eix es dedica, en el centenari de 
la seva mort, a Lluís Domènech i Montaner 
i l’Art Nouveau arreu del món, amb 
l’estudi de les influències rebudes i del 
mestratge exercit per l’arquitecte arreu del 
món. Finalment, la secció de recerques i tesis 
doctorals en curs, que anima estudiants de 
doctorat i investigadors veterans a compartir 
anàlisis i opinions, completa els quatre eixos 
temàtics del programa. 

http://artnouveau.eu/ca/4th_congress.php 
 
 
L’estructura arquitectònica  
de Johann Sebastian Bach 
8 de juny a les 19.00 h 
Sala d’Assaig de l’Orfeó Català. Palau de la 
Música 
Organitza: Palau de la Música 
 
Diàleg entre Lluís Domènech Girbau i 
l’organista Juan de la Rubia sobre els 
paral·lelismes que es poden establir entre 
música i arquitectura Ambdues són arts 
abstractes, reflexives, amb sistemes de 
comunicació que bé poden ser un projecte 
o una partitura La idea de composició i 
arquitectura evoca dues figures decisives de 
la història del Palau el pare de l’edifici  
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modernista i un dels compositors la música 
del qual va inspirar la creació de l’Orfeó 
Català. 
 
 
El patrimoni de Lluís Domènech i 
Montaner 
Setembre-novembre 
Casa museu Lluís Domènech i Montaner. 
Canet de Mar 
Organitza: Lab Domènech (Centre 
d’Estudis Lluís Domènech i Montaner i 
Ajuntament de Canet de Mar) 
 
Curs adreçat al públic en general amb 
l’objectiu de difondre el patrimoni 
domenequià. 
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Actes culturals 
 
 
Podcast Domènech 100 
Gener-desembre 2023 
Ràdio Canet 
Organitza: Ràdio Canet i Centre d’Estudis 
Lluís Domènech i Montaner 
 
12 podcast sobre Lluís Domènech i 
Montaner en els quals es tractaran les 
diverses facetes del personatge. El públic 
podrà escoltar els podcast al web de 
Ràdio Canet i al web commemoratiu de 
l’Any Domènech i Montaner. 
 
 
Lectura de poesia: La poesia i Domènech 
16 de febrer a les 18.30 h 
Sala Francesc Cambó. Sant Pau Recinte 
Modernista 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista i 
Fundació Lluís Domènech i Montaner 
 
Carles Duarte, poeta i membre de la 
Fundació Lluís Domènech i Montaner, 
llegirà una paràfrasi composta per ell de 
l’article que Joan Brossa va escriure l’any 
1963 sobre Domènech i Montaner, en la 
monografia de 1963 a “Cuadernos de 
Arquitectura “del COAC, pensada i 
dirigida per Oriol Bohigas, redescobridor 
de Domènech. El caràcter poètic de l’acte 
es completarà amb peces de música  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
romàntica interpretades per la 
violoncel·lista Erica Wise, i amb les 
fotografies de Leopoldo Pomés que 
il·lustraven l’article de Joan Brossa. 
 
 
Los Sara Fontán & instruments de veu 
24 de febrer a les 22.00 h 
Sala d’Assaig de l’Orfeó Català. Palau de 
la Música 
Organitza: Palau de la Música 
 
Sessió nocturna amb uns dels principals 
agitadors culturals i experimentals de la 
ciutat que fa del cant, la llavor fundacional  
del Palau, el centre de la seva intervenció 
Les partitures gràfiques permeten crear 
música grupal atorgant una àmplia 
llibertat als intèrprets, independentment 
de la tècnica, l’estil o l’instrument En 
aquest taller es treballen partitures 
gràfiques i es consensua el significat de 
noves imatges per tal d’executar les en un 
concert obert al públic a la Sala d’Assaig 
de l’Orfeó Català Durant el procés, es 
projecta una mirada sobre la composició i 
la improvisació centrada en l’escolta i la 
dinàmica, tessitura i textura de la veu Una 
sessió que no és aliena al propi espai i la 
seva connexió amb l’arquitectura. 
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Acció sonora/poètica a l’escenari amb 
Maria Arnal i Eduard Escoffet 
26 de març a les 18.00 h i 18.45 h 
Sala de concerts del Palau de la Música 
Catalana. Palau de la Música 
Organitza: Palau de la Música 
 
Sessió nocturna amb uns dels principals 
agitadors culturals i experimentals de la 
ciutat que fa del cant, la llavor fundacional 
del Palau, el centre de la seva intervenció 
Les partitures gràfiques permeten crear 
música grupal atorgant una àmplia 
llibertat als intèrprets, independentment 
de la tècnica, l’estil o l’instrument En 
aquest taller es treballen partitures 
gràfiques i es consensua el significat de 
noves imatges per tal d’executar les en un 
concert obert al públic a la Sala d’Assaig 
de l’Orfeó Català Durant el procés, es 
projecta una mirada sobre la composició i 
dinàmica, tessitura i textura de la veu Una 
sessió que no és aliena al propi espai i la 
seva connexió amb l’arquitectura. 
 
 
Theodor Currentzis: Metamorfosis de 
Richard Strauss 
14 de maig a les 20h 
Sala de concerts. Palau de la Música 
Organitza: Palau de la Música 
 
L’iconoclasta director dirigeix 
musicAeterna en un programa simfònic 
que inclou la Patètica de Txaikovski i 
Metamorfosis de Strauss. Les vinculacions  

 

 

 

entre Strauss i Domènech i Montaner són 
notables. Richard Strauss va participar als 
concerts inaugurals del Palau l’any 1908 
amb la Filharmònica de Berlín. Domènech 
i Montaner va rebre una influència 
impactant del bombardeig de la catedral 
de Reims durant la Primera Guerra 
Mundial i Strauss va inspirar-se en els 
bombardejos de la Segona Guerra 
Mundial per compondre Metamorfosis. I 
ambdós van treballar sobre la idea de la 
metamorfosi en les seves obres; així, 
l’arquitectura del Palau és, també, un 
monument erigit sobre arts antigues 
sobre les quals s’introduïen tècniques 
modernes. 

 

Festival de Blues & Jazz  
al Castell de Santa Florentina 
Finals de maig 
Castell de Santa Florentina  
de Canet de Mar 
Organitza: Castell de Santa Florentina 
 
El Pati del Castell de Santa Florentina, 
famós per l'acústica aconseguida per Lluís 
Domènech i Montaner, acollirà el festival 
de Jazz&Blues gestionat pel músic Edgar 
Blues. 
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Vine a sopar al Castell de Santa Florentina 
i deixa que et sorprenguin 
20 de maig, 24 de juny, 22 de juliol, 19 
d’agost a les 19.00 h 
Castell de Santa Florentina  
de Canet de Mar 
Organitza: Castell de Santa Florentina 
 
Sopar-espectacle de la mà de Comediants 
juntament amb el xef canetenc Ricard 
Cáceres d’Hibiscus, que ens oferiran un 
sopar modernista d’allò menys 
tradicional. 

 
 
Gente Bien al Castell de Santa Florentina 
23 d’abril a les 11.00 h, 5 de maig, 7 
d’octubre, 21 d’octubre a les 16.30 h, 19 
de maig, 2 de juny, 16 de juny, 30 de juny, 
8 de setembre a les 17.30 h, 14 de juliol, 
28 de juliol, 11 d’agost, 25 d’agost a les 
18.30 h 
Castell de Santa Florentina  
de Canet de Mar 
Organitza: Castell de Santa Florentina 
 
Una teatralització com mai abans s'ha 
pogut viure. Posada en escena del sainet  
d'un altre modernista, Santiago Rusiñol, 
dins de l'espai i context propi de l'època 
en què s'ambienta aquesta sàtira de l'alta 
burgesia catalana. 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’únic castell de Domènech i Montaner a 
través dels teus ulls. Taller d’sketching 
30 d’abril, 25 de juny, 24 de setembre a 
les 11.00 h 
Castell de Santa Florentina  
de Canet de Mar 
Organitza: Castell de Santa Florentina 
 
Taller d’sketching amb aquarel·la realitzat 
en 3 sessions. 
 
 
Teatre de Microsensacions 
7 de maig, 4 de juny, 2 de juliol, 6 d’agost, 
3 de setembre i 1 d’octubre a les 11.00 h 
Castell de Santa Florentina  
de Canet de Mar 
Organitza: Castell de Santa Florentina 
 
Immersió teatral en el Castell de Santa 
Florentina, tal com la família Montaner 
acostumava a fer als seus espais. En 
aquest cas, passarem per tres punts 
diferents vivint micro obres de teatre. 
 
 

Tast-al Castell de Santa Florentina 

7 de maig, 4 de juny, 2 de juliol, 6 d’agost, 

3 desetembre, 1 d’octubre 12.00 h 

 

“Tast-al Castell de Santa Florentina” és 

una experiència sensorial en la que, des 

del celler creat per Lluís Domènech i 

Montaner, podrem conèixer de més a 

prop begudes similars a les que la  
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burgesia catalana de l’època acostumava 

a gaudir. 

 

 

Concert homenatge al Festival  
Primavera LIFE 
25 de maig a les 20.00 h 
Sala Domènech i Montaner.  
Sant Pau Recinte Modernista 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista i 
la Fundació Victoria de los Ángeles 
 
En el sí del Festival Primavera LIFE, 
organitzat per la Fundació Victoria de los 
Ángeles a l’antic Hospital de Domènech i 
Montaner, s’inclourà un recital on la 
música popular catalana i l'anomenada 
culta es donaran de la mà, tal i com ho fan 
al prosceni del Palau de la Música 
Catalana, on Beethoven dialoga amb 
Clavé, i les valquíries amb els cantaires de 
l'Orfeó. 
Aquest diàleg entre el cosmopolitisme i la 
identitat, tan present a l'obra de 
Domènech i Montaner, es plasmarà en un 
recorregut per la música que escoltava 
l’arquitecte: des 
de les influències germàniques, passant 
per la sofisticació francesa que li mostrà el 
pianista Vidiella, i acabant per la cançó 
catalana. 
 

 

 

 

 

 

 
 
LIVE music visit 
3 de juny a les 17.30 h, 1 de juliol a les 
18.30 h, 5 d’agost a les 18.30 h, 2 de 
setembre a les 17.30 h 
Castell de Santa Florentina  
de Canet de Mar 
Organitza: Castell de Santa Florentina 
 
Una manera diferent de gaudir el 
patrimoni que Lluís Domènech i Montaner 
ens va deixar. Una visita sensitiva on 
coneixerem els avantatges de 
l'arquitectura del pare del modernisme 
català. Ens delectarem amb la visita per 
l'interior del Castell de Santa Florentina. 
Sentirem de primera mà els materials dels 
quals Lluís n'era un enamorat i, mentre 
tastem una copa de cava, escoltarem 
música en directe a l'acústic Pati d'Armes, 
que la família Montaner utilitzava per a 
aquest fi. 
 

L’estructura arquitectònica  
de Ludwig van Beethoven 
8 de juny de 2023 a les 19.00 h 
Sala d’Assaig de l’Orfeó Català.  
Palau de la Música 
Organitza: Palau de la Música 
 
Es parla molt en la música de Beethoven 
de la forma i la estructura, però com pot 
entendre l'oient una arquitectura musical? 
I com funciona en un art temporal en el 
què no es pot percebre l’obra sencera, 
com per exemple, amb la façana d'un  
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edifici? Explorarem en detall i amb 
exemples musicals aquestes preguntes 
fonamentals de la nostra percepció de la 
música amb Jonathan Brown i el pianista 
Victor Braojo que interpretarà la sonata 
per a piano sol Opus 111 de Beethoven 

 
 
Pelegrinatge Pirineu 
Experiència de “viatge” en record dels 
viatges de Lluís Domènech i Montaner a la 
recerca de l’arquitectura Romànica. 
 
Pelegrinatge a les Valls d’Àneu. Sant Pere 
de Burgal. Concert d’Arnau Obiols i 
conferència de Milagros Guàrdia i Imma 
Lorés.  
10-11 de juny  
 
Pelegrinatge a Sant Pere de Roda. 
Actuació de l’Orfeó Català i de Arnau 
Obiols. 
16-17 de juny  
 
Pelegrinatge a Montgrony. Recital poètic 
de l’actor Lluis Soler sobre Mossèn Cinto 
Verdaguer i Joan Maragall. Concert 
d’Arnau Obiols 
 7-8 de juliol  
 
Pelegrinatge a la Vall de Boí. Excursió per 
les esglésies. Concert d’Arnau Obiols 
16-17 de setembre  
 
 
 

 
 
 
 
Concert homenatge  
al Festival Bachcelona 
Juliol de 2023 
Sala Domènech i Montaner.  
Sant Pau Recinte Modernista 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista i 
la Fundació Bachcelona 
 
En el marc del Festival Bachcelona, que 
organitza les seves edicions al Recinte 
Modernista de Sant Pau, se celebrarà un 
concert d’homenatge a Domènech i 
Montaner, interessat en l’obra del 
compositor Johann Sebastian Bach. 
 
 
Concert homenatge de la  
Banda Municipal de Barcelona 
Juliol de 2023 
Jardins Sant Pau Recinte Modernista 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista 
 
Com cada estiu, la Banda Municipal de 
Barcelona oferirà diversos concerts d'estiu 
als jardins del Recinte Modernista. En una 
d'aquestes ocasions, i en homenatge a 
Lluís Domènech i Montaner, interpretarà 
peces de diversos compositors coetanis 
del genial arquitecte. 
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Orquestra Simfònica del Gran Teatre del 
Liceu: wagnerisme 
17 de juliol de 2023 a les 20.00 h 
Sala de concerts. Palau de la Música 
 
Fragments simfònics d’òperes de Wagner 
dirigides per Josep Pons ressegueixen les 
pistes del darrer llibre del periodista Alex 
Ross: Wagnerism. Domènech i Montaner 
no va ser aliè a l’impacte de la música de 
Wagner a Barcelona; una energia que va 
marcar la vida cultural de tota una ciutat. 
Per a l’arquitecte, l’obra de Wagner va 
esdevenir una forta influència gràcies a les 
primeres obres del compositor 
(Lohengrin, Tannhäuser...), per bé que 
després l’admiració es va anar diluint amb 
les obres més tardanes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Intervencions poètiques d’Eduard 
Escoffet 
Novembre 2023 
Palau de la Música 
Organitza: Palau de la Música 
 
Eduard Escoffet poeta i artista polièdric, 
imagina una sèrie d’intervencions 
plàstiques i poètiques en diferents indrets 
del Palau dialogant amb l’edifici i 
significant i resignificant simbòlicament 
els seus espais plens d’història i mestratge 
artístic. 

 

VI trobada dels dibuixants urnbans de 
Catalunya 

Dissabte 15 d'abril 
Organitza: Sketcher Reus 
 
 
El col·lectiu Urban Sketchers Reus prepara 
una serie d'activitats en relació a la 
celebració de la sisena assemblea de 
dibuixants urbans de tota Catalunya a 
Reus. 
Seran dibuixos al natural del patrimoni de 
Lluís Domènech i Montaner a la ciutat. 
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Activitats pedagògiques 
 
 
 
Holograma interactiu de Lluís Domènech 
i Montaner 
Gener - desembre de 2023 
Pavelló de Sant Salvador. Sant Pau 
Recinte Modernista 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista 
 
Holograma interactiu de Domènech i 
Montaner, a escala natural, ubicat a l’espai 
dedicat a l’arquitecte del pavelló de Sant 
Salvador. 
La instal·lació permet interactuar amb el 
personatge per mitjà de pantalles tàctils, 
a través de les quals se li poden formular 
les preguntes més habituals sobre la seva 
figura. L’arquitecte respon en primera 
persona, directament al visitant, i en 
diversos idiomes. 
 
 
Descobrim Domènech i Montaner 
Gener - desembre de 2023 
Organitza: Lab Domènech (Centre 
d’Estudis Lluís Domènech i Montaner i 
Ajuntament de Canet de Mar) 
Activitat de descoberta del patrimoni 
domenequià. Amb aquesta ruta 
s’introduirà l’alumnat al Modernisme, estil  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
arquitectònic que sorgí a finals del segle 
XIX en un moment de canvis. Durant la 
ruta podrem veure tres edificis de 
diferents èpoques de Domènech: 
l’Ateneu de Canet, la Casa Roura i la Casa 
Domènech, situats al centre del municipi. 
L’observació dels edificis ens permetrà 
centrar-nos també en els elements 
simbòlics presents a les façanes: flors, 
grius, dracs, escuts, etc. inspirats en la 
natura, en els bestiaris i en l’heràldica. 
 
 
Pintem els escuts de l’Ateneu de Canet de 
Mar 
Casa museu Lluís Domènech i Montaner. 
Canet de Mar 
Gener - desembre de 2023 
Organitza: Lab Domènech (Centre 
d’Estudis Lluís Domènech i Montaner i 
Ajuntament de Canet de Mar) 
 
Activitat de descoberta d’una de les obres 
més representatives del patrimoni 
domenequià canetenc a través de la 
creació plàstica. Els alumnes podran 
pintar els diferents models d’escut 
presents a la barana de l’edifici, al mateix  
 
 



 

 31 

 
 
 
temps que descobriran els elements que 
s’hi amaguen. Els dibuixos seran lliurats a 
l’alumnat, que haurà de portar el seu 
propi material pictòric (llapis de colors) i 
podran pintar, si el temps ho permet, 
situats davant de la façana de l’edifici a la 
riera Buscarons. 
 
 
Taller de dibuix dels edificis de 
Domènech i Montaner a Canet de Mar 
Casa museu Lluís Domènech i Montaner. 
Canet de Mar 
Gener - desembre de 2023 
Organitza: Lab Domènech (Centre 
d’Estudis Lluís Domènech i Montaner i 
Ajuntament de Canet de Mar) 
 
Activitat de descoberta de les obres més 
representatives del patrimoni 
domenequià canetenc a través de la 
creació plàstica. Els alumnes observaran 
les característiques arquitectòniques de 
tres obres de diferents èpoques de Lluís 
Domènech i Montaner. Durant aquesta 
observació podran veure les influències 
d’altres estils arquitectònics. 
 
 
Colors i més colors (funcions escolars) 

27, 28 i 30 d’abril, 13, 14, 15 i 19 de 
novembre a les 10.00 h i 11.45 h 
Petit Palau. Palau de la Música 
Organitza: Palau de la Música 
 
A partir de l’univers arquitectònic i musical 
de Domènech i Montaner es fa un  

 

 

recorregut per la història de la música 
recreant a través de projeccions de 
mapping diversos espais emblemàtics de 
la seva vida Lluís Domènech i Montaner va 
ser un gran aficionat a la música i un dels 
arquitectes catalans més universals Com a 
historiador i polític humanista compromès 
amb el nostre país, va redescobrir algunes 
de les esglésies més importants de l’art 
romànic català, com l’església de Sant 
Climent de Taüll a la Vall de Boí 
Recomanat a partir de 6 anys 
 
 
Els móns de Domènech i Montaner 
18 de novembre a les 21 h 
Petit Palau. Palau de la Música 
Organitza: Palau de la Música 
 
A partir de l’univers arquitectònic i musical 
de Domènech i Montaner es fa un 
recorregut per la història de la música 
recreant a través de projeccions de 
mapping diversos espais emblemàtics de 
la seva vida Lluís Domènech i Montaner va 
ser un gran aficionat a la música i un dels 
arquitectes catalans més universals Com a 
historiador i polític humanista compromès 
amb el nostre país, va redescobrir algunes 
de les esglésies més importants de l’art 
romànic català, com l’església de Sant 
Climent de Taüll a la Vall de Boí. Sessió  
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adaptada per al públic en general a partir 
del concert familiar Colors i més colors. 
 
 
Visita-taller educatiu al Recinte 
Modernista de Sant Pau 
Febrer-desembre de 2023 
Sant Pau Recinte Modernista 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista i 
Voltes, cooperativa d’arquitectura 
 
Visita-taller dirigida a infants i joves de 
primària i secundària, que es centra 
principalment en abordar l’arquitectura 
del Recinte Modernista des de l’ofici del 
seu arquitecte. 
Al llarg del recorregut es proposen 
dinàmiques de treball grupal per a establir 
un diàleg entre el context històric de 
l’Hospital de Sant Pau i les actuals formes 
de concebre els equipaments sanitaris, i 
es conclou amb la creació d’un objecte 
grupal. 
 
 
Taller infantil d’arquitectura ‘Construint a 
la Sala’ 
Novembre 2023 
Sant Pau Recinte Modernista 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista i 
l’associació ‘Construint a la Sala 
 
L’associació ‘Construint a la Sala’ 
organitza aquest taller anual que vol  
 
 
 

 
 
 
apropar de manera lúdica i creativa 
l’arquitectura als infants d’entre 7 i 12 
anys. Aquesta entitat sense ànim de lucre 
és formada per professionals de diversos  
àmbits amb l’interès comú per 
l’arquitectura i l’educació. 
 
 
Activitats pedagògiques Domènech i 
Montaner. Patrimoni de la Humanitat 
Març-juny  
Casa museu Lluís Domènech i Montaner. 
Canet de Mar 
Organitza: Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner  
Amb el suport de: Centre de Recursos 
Maresme II i Ajuntament de Canet de Mar 
 
Situacions d’aprenentatge adreçats a 
alumnes de secundària i batxillerat entorn 
la temàtica de l’exposició Domènech i 
Montaner. Patrimoni de la Humanitat. 
 
 
Activitats pedagògiques Domènech i 
Montaner. Modernisme i modernitat a 
Canet de Mar 
A partir de juny 
Casa museu Lluís Domènech i Montaner. 
Canet de Mar 
Organitza: Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner  
Amb el suport de: Centre de Recursos 
Maresme II i Ajuntament de Canet de Mar 
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Situacions d’aprenentatge adreçats a 
alumnes de primària, secundària i 
batxillerat entorn la temàtica de 
l’exposició Domènech i Montaner. 
Modernisme i modernitat a Canet de Mar. 
 
 
Dibuixa Canet 
Abril  
Canet de Mar 
Organitza: Ajuntament de Canet de Mar i 
Centre d’Estudis Lluís Domènech i 
Montaner 
 
Aquesta iniciativa, que es porta a terme 
des de fa uns anys amb la participació dels 
centres escolars de Canet de Mar, es 
dedicarà aquest any a Lluís Domènech i 
Montaner. 
 
 
Taller de rajola i marqueteria 
Pavelló dels distingits de l’Institut Pere 
Mata. Reus 
 
Decora la teva rajola fent servir la trepa. 
T’animes? 
Els participants aprenen la tècnica de la 
trepa decorant una rajola vidriada a partir 
d’un dels motius presents en diferents 
edificis modernistes de la ciutat. 

 

 

 

 

 

Convertim-nos en ebenistes per una 
estona. Som-hi!! 

En aquest taller de marqueteria 
coneixerem una de les tècniques 
artístiques que els arquitectes van 
incorporar en la decoració de les seves 
obres. 

Consultar dies i horaris a: 
https://ticket.reusturisme.cat/ 

 

Activitats didàctiques   
"Domènech i Montaner,  
una provocació a l'aprenentatge" 
Durant el curs escolar 
Organitza: Centre de Recursos 
Pedagògics del Baix Camp 
 
La proposta pedagògica Lluís Domènech 
i Montaner, una provocació a 
l’aprenentatge neix de la complicitat de 
diferents entitats i institucions amb la 
voluntat d’apropar la figura i obra de 
l’arquitecte al conjunt d’infants i joves tant 
de Reus com de la nostra comarca. 
En el marc del desplegament del nou 
currículum pensem que la celebració de 
l’Any Domènech i Montaner esdevé una 
ocasió perfecta per modelar una situació 
d’aprenentatge  que connecti escola i 
vida. 
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Hi participen: L'Arxiu Municipal i 
Comarcal , La Casa Navàs, Membres de la 
comissió Any Domènech i Montaner de 
l'INS Lluís Domènech i Montaner  La 
biblioteca infantil del Centre de Lectura, 
Les biblioteques municipals, Els museus 
de Reus i Serveis Educatius Reus-Baix 
Camp. 
 
 
Els picapedrers. Artesans de referència 
del modernisme de Domènech i 
Montaner 
Reus 
Organitza: Cambra de comerç de Reus i 
l’Institut Domènech i Montaner, amb el 
suport del Gremi de la Construcció del 
Baix Camp A càrrec de Mestre Artesà 
Picapedrer, Joan Mateu. 
 
Un taller teòric i pràctic on els alumnes 
podran conèixer la importància dels 
artesans picapedrers en la construcció 
dels edificis modernistes dissenyats per 
Domènech i Montaner, i on tindran 
l'oportunitat de poder conèixer la tècnica 
de picar pedra amb el Mestre Artesà 
Picapedrer, Joan Mateu. 
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Difusió de l’obra 
arquitectònica  
 
 
 
17a Fira Modernista de Barcelona 2023 
19, 20 i 21 de maig  
Carrer Bruc entre av. Diagonal i c. València  
Organitza: Ajuntament de Barcelona 
Amb la col·laboració: Associació de 
Comerciants Cor Eixample i Mercat de la 
Concepció 
 
Organitzada per l’Ajuntament de 
Barcelona i amb la col·laboració de 
l'associació de comerciants Cor Eixample 
i el Mercat de la Concepció, l’objectiu és 
promoure el patrimoni modernista fent un 
viatge en el temps, fins a final del s. XIX i 
principi del s. XX, oferint durant tres dies 
un munt d'activitats lúdiques i culturals 
per a tothom, relacionades amb l’època 
del Modernisme. La Fira, emmarcada dins 
de les activitats de la Festa Major de la 
Dreta de l'Eixample. 

 
Fira Mercat Modernista de Canet de Mar 
15, 16 i 17 de setembre 
Canet de Mar 
Organitza: Ajuntament de Canet de Mar 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fira Mercat Modernista, és un projecte 
que neix al 2008 amb un doble objectiu:  
donar a conèixer Canet de Mar com a 
municipi d’interès turístic i cultural, tot 
vinculant-lo amb la figura i obra de Lluís 
Domènech i Montaner i, alhora, implicar a 
les associacions, entitats i ciutadania en un 
projecte comú de ciutat. 
Durant un cap de setmana es vesteix el 
centre històric d’elements, ambient i 
figuració 
completament del segle passat. Els 
carrers es vesteixen de festa, i s’omplen 
de tota mena d’activitats, amb 
demostracions d’oficis, artesania, 
teatralitzacions, música, exposicions, rutes 
culturals, visites guiades pel patrimoni 
arquitectònic, espectacles i taller per a 
infants, animació i cercaviles, comerç al 
carrer, pintura, sardanes i gegants, que 
ens permet reviure l’ambient, els costums, 
els vestits i l’esperit dels anys del 
Modernisme. 
L’edició de l �any 2023 tindrà com a 
temàtica principal la figura i obra de Lluis 
Domènech i Montaner. 
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Recinte Modernista - Palau de la Música 
Catalana - Casa Fuster 
2023 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista, 

Palau de la Música, Hotel Casa Fuster 

Entrades combinades 

Visita al Recinte i al Palau, i una tapa al 
Cafè Vienès de Casa Fuster. 

Visita al Recinte i al Palau, i un àpat (dinar 
o sopar) al Cafè Vienès de Casa Fuster. 
 
 
Recinte Modernista - Palau de la Música 
Catalana 
2023 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista, 
Palau de la Música Entrada combinada 

Entrada combinada 

 
Nova audioguia amb jocs interactius 
2n trimestre de 2023 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista 
 
De la mà de GVAM, especialistes en apps 
i guies interactives, es renovarà 
l'audioguia del programa de visites al 
Recinte Modernista de Sant Pau. 
El nou aplicatiu, a més de continuar 
oferint el servei d'audioguia convencional,  
 
 
 
 

 
 
 
incorporarà jocs interactius en què els 
visitants podran acumular punts a mesura 
que assoleixin les diverses fites. 
Aquestes activitats ajudaran a difondre 
l'obra i la figura de Domènech i Montaner, 
implementant recursos especialment 
atractius de realitat virtual i realitat 
augmentada. 
 
 
La Casa Thomas de Lluís Domènech i 
Montaner  
Dissabte 21 de gener, 23 de setembre a 
les 10.30 h 
Organitza: Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner  
 
La Casa Thomas és un tipologia 
arquitectònica que combina l’habitatge 
de la família Thomas amb el negoci de la 
fototípia als baixos de l’edifici. En la visita 
podrem veure l’interior del taller, on 
descobrirem qui era Josep Thomas i la 
importància del seu negoci. Analitzarem 
l’espai, amb el suport d’imatges, fent 
especial èmfasi en les diferents parts del 
taller i acabarem la visita observant la 
façana, tant l’original de Domènech com 
l’ampliació, de Francesc Guàrdia Vial. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 37 

 
 
 
Ruta íntima Lluís Domènech i Montaner 
per Canet de Mar 
Primer dissabte de mes a les 11.00 h 
Casa museu Lluís Domènech i Montaner. 
Canet de Mar 
Organitza: Lab Domènech (Ajuntament 
de Canet de Mar i Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner) 
 
Ens endinsarem en els aspectes més 
personals de Domènech i Montaner 
durant les seves estades d’estiueig a 
Canet de Mar. En aquesta experiència 
visitarem la casa on va viure, la Casa 
Domènech i Can Rocosa; l’Ateneu de 
Canet, la Casa Roura i acabarem en un 
dels espais més íntims, el cementiri de la 
població, on l’arquitecte hi va dissenyar 
diferents panteons per a la seva família.  
 

Ruta Lluís Domènech i Pere Domènech. 
Modernisme i modernitat a Canet de Mar 
Segon dissabte de mes a les 11.00 h 
Casa museu Lluís Domènech i Montaner. 
Canet de Mar 
Organitza: Lab Domènech (Ajuntament 
de Canet de Mar i Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner) 
 
Visitarem el Canet modernista de 1900. 
Començarem per les obres de Lluís 
Domènech i Montaner -la Casa 
Domènech, l’Ateneu i la Casa Roura- i a 
continuació seguirem pel centre de la 
població comentant les obres del seu fill  
 
 

 
 
 
Pere Domènech i Roura -la Casa Floris, la 
Casa Font i la Casa Serra-, que 
contribueixen a vertebrar la imatge 
moderna del Canet d’inicis de segle XX.  
 
 
La Casa Domènech 1919 
Tercer dissabte de mes a les 11.00 h 
Casa museu Lluís Domènech i Montaner. 
Canet de Mar 
Organitza: Lab Domènech (Ajuntament 
de Canet de Mar i Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner) 
 
En aquesta visita ens endinsarem en la 
història de la casa familiar dels Domènech 
Roura a través d’imatges que 
contextualitzaran l’època en què la família 
Domènech va adquirir les propietats per 
convertir-les posteriorment en el despatx 
de l’arquitecte i en l’habitatge familiar, on 
hi passaven llargues temporades. 
Seguidament visitarem els diferents 
espais de les dues cases i descobrirem els 
records que s’hi amaguen. 
 

Joc de natura.  
L’arquitecte excursionista 
2023  

Organitza: Ajuntament de Canet de Mar 

Ruta interactiva de natura dirigida a un 
públic familiar pels diferents punts de 
l’entorn urbà i natural de Canet de Mar: 
Casa museu Lluís Domènech i Montaner,  
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Plaça mercat, Passeig de la Misericòrdia, 
Castell de Santa Florentina i Creu de 
Pedracastell. Amb aquest joc podràs 
compartir amb Lluís Domènech i 
Montaner la seva afició per la natura, la 
qual el va ajudar a inspirar part de la seva 
obra. 
 
 
La Casa Fuster, l’última obra de  
Lluís Domènech i Montaner a Barcelona 
28 de gener, 11 de març, 1 d’abril 
Hotel Casa Fuster de Barcelona 
Organitza: Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner i Hotel Casa Fuster 
 
Amb motiu de l’Any Domènech i 
Montaner, l’Hotel Casa Fuster i el Centre 
d’Estudis Lluís Domènech i Montaner 
organitzen una visita especial a la Casa 
Fuster Fabra. 
La Casa Fuster Fabra, última gran obra 
barcelonina de Lluís Domènech i 
Montaner, és l’exemple més clar de l’estil 
domenequià en l’obra privada, amb el joc 
d’obertures, el sistema constructiu, el 
llenguatge ornamental, la importància de 
la llum natural i la monumentalitat.  
En aquesta visita descobrirem la història 
de l’edifici, del projecte de Domènech i 
Montaner, dels seus propietaris i dels 
estadants de la casa al llarg dels seus cent 
dotze anys d’història.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Acabarem la visita al Cafè Vienès, un dels 
espais de la casa més coneguts, mentre  
gaudim d’una copa de cava gentilesa de 
l’Hotel Casa Fuster. 
 
 
La Maria us convida a passar 
Quart diumenge de mes a les 12h 
Casa Museu Lluís Domènech i Montaner 
de Canet de Mar 
Organitza: Ajuntament de Canet de Mar 

Visita teatralitzada a la Casa museu Lluís 
Domènech i Montaner, espai format per 
dues edificacions de gran interès 
patrimonial: Can Rocosa i la Casa 
Domènech. Els dos edificis mostren la 
trajectòria polifacètica de l'arquitecte Lluís 
Domènech i Montaner. 

En aquesta divertida visita, la seva esposa, 
la Maria Roura, i la seva minyona, ens 
deixaran entreveure la part més humana 
d’aquest gran home amb anècdotes i 
curiositats del seu dia a dia. 

 

El Modernisme burgès  
de Lluís Domènech i Montaner  
a l’Eixample Dret de Barcelona 
18 de febrer, 21 d’octubre a les 10.30 h 
Barcelona 
 
Farem un recorregut per les diferents 
obres burgeses que l’arquitecte va aixecar  
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a l’Eixample Dret de Barcelona. En aquest 
itinerari guiat descobrirem la història i els 
detalls d’edificis singulars com la Casa 
Lamadrid, l’antiga Farmàcia Duran i 
España, el Palau Montaner, la Casa 
Thomas, l’Editorial Montaner i Simon i la 
Casa Lleó Morera. En alguns dels edificis 
s’accedirà en el seu interior. 
 
 
Visita guiada al cementiri de Canet de Mar 
1 d’abril, 16 de setembre i 28 d’octubre a 
les 18.00 h 
Cementiri municipal de Canet de Mar 
Organitza: Ajuntament de Canet de Mar 
 
A finals del segle XIX i principis del XX, 
alguns canetencs benestants van fer 
construir panteons per a les seves famílies 
i generalment encarregaven el projecte al 
mateix arquitecte que els feia les cases. Us 
convidem a conèixer la qualitat de 
l'arquitectura funerària que va servir per a 
remarcar encara més la importància 
d'aquella nova classe emergent, més enllà 
de la seva mort. Obres de grans 
representants del Modernisme com Lluís 
Domènech i Montaner o Eduard Ferrés i 
Puig, hi són presents, així com dels seus 
freqüents col·laboradors com Pau 
Gargallo, Josep Llimona, entre d'altres. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Visita al Palau Montaner de Barcelona 
8 d’abril, 10 de juny, 8 de juliol, 7 
d’octubre, 11 de novembre a les 10.30 h 
Barcelona 
Organitza: Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner  
 
El Palau Montaner va ser la residència de 
l’editor barceloní Ramon de Montaner i 
Vila, un dels personatges més adinerats 
de la Barcelona d’entre segles. Farem una 
visita per les façanes, el jardí i l’interior, on 
gaudirem de les diferents estances i dels 
elements decoratius que va projectar 
l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. 

  

Visita al Castell de Santa Florentina  
de Canet de Mar 
25 de febrer, 22 d’abril, 1 de juliol, 18 de 
novembre a les 10.00 h 
Canet de Mar 
Organitza: Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner  
 
Ens endinsarem a la casa de Ramon de 
Montaner i Vila, propietari de la Casa 
Forta de Canet, que va encarregar al seu 
nebot Lluís Domènech i Montaner la 
restauració i ampliació de l’immoble amb 
peces originals gòtiques que havia anat 
adquirint per incorporar-les al casal dels 
seus avantpassats. Durant el recorregut 
pel castell podrem observar gran 
quantitat d'escultures, realitzades per 
escultors modernistes consagrats, com  
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Antoni Samarra i Tugues, Carles Flotats i 
Galtés i Dídac Massana, així com vitralls i 
enteixinats policromats de gran qualitat 
que confereixen a l'immoble un clar aire 
medieval. 
 
 
Jornades d’entrada gratuïta 
23 d'abril i 24 de setembre  
Sant Pau Recinte Modernista 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista 
 
Amb motiu de les diades de Sant Jordi i la 
Mercè, el Recinte Modernista de Sant Pau 
obrirà les seves portes de forma gratuïta. 
A més de visitar els diversos espais, es 
podrà participar en diverses activitats que 
permetran acostar la figura de Domènech 
i Montaner i la història del Recinte al 
públic més local. 
 
 
Les residències d’hivern i d’estiu  
de Ramon de Montaner, en un dia  
13 de maig, 9 de setembre de 10.00 h a 
19.00 h 
Palau Montaner i Castell de Santa 
Florentina 
Organitza: Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner 
 
Amb motiu de l’Any Domènech i 
Montaner, el Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner organitza una visita 
molt especial: les residències d’hivern i 
d’estiu de l’editor Ramon de Montaner,  

 

 

 

soci de l’Editorial Montaner i Simón i 
oncle de Domènech i Montaner, en un 
dia. 

Iniciarem la jornada amb la visita al Palau 
Montaner de Barcelona (actual seu de la 
Delegació del Govern a Catalunya), que 
fou la residència de la família Montaner-
Malató. Domènech i Montaner fou 
l’encarregat de projectar la casa pel seu 
oncle, en base a una construcció prèvia de 
l’arquitecte Josep Domènech i Estapà. 

Ramon de Montaner, satisfet amb el 
treball del seu nebot en la seu de 
l’Editorial Montaner i Simón i el Palau 
Montaner, encarregà a Domènech la 
restauració i ampliació de la Casa Forta de 
Canet de Mar, la residència d’estiu de la 
família. Domènech convertí l’antiga Casa 
Forta en un castell d’inspiració medieval.  

Un cop visitat el Palau Montaner ens 
desplaçarem a Canet de Mar, on 
coneixerem la Casa Domènech i Can 
Rocosa (actual Casa museu Lluís 
Domènech i Montaner). Seguidament 
podrem donar un tomb per Canet de Mar 
i dinar en algun dels restaurants del poble. 
I a la tarda ens desplaçarem al Castell de 
Santa Florentina, on podrem contemplar 
el castell que Domènech va crear a petició 
del seu oncle. 

Amb la col·laboració de la Delegació del 
Govern a Catalunya. 
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Visites a l’Arxiu Històric de l’Hospital  
de la Santa Creu i Sant Pau 
5 a 9 de juny  
Arxiu Històric. Sant Pau Recinte 
Modernista 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista 
 
Sumant-nos a la celebració de la Setmana 
dels Arxius, l'Arxiu Històric de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau obrirà les seves 
portes per ensenyar al públic assistent el 
seu fons documental, que compta amb 
més de 600 anys d'història. 
Sense deixar de mostrar documentació 
històrica representativa, les visites giraran 
al voltant de Domènech i Montaner i la 
construcció de l'Hospital de Sant Pau, de 
la qual es conserva tota la documentació: 
plànols, però també certificacions, 
factures contractes llibres d'obra, 
liquidacions, etc. 
 
 

Visites teatralitzades a  
Sant Pau Recinte Modernista 
Tardor de 2023 
Sant Pau Recinte Modernista 
Organitza: Sant Pau Recinte Modernista 
 
Com en altres ocasions, el Recinte 
Modernista de Sant Pau posarà en marxa  
diverses visites teatralitzades 
protagonitzades pel mateix Lluís 
Domènech i Montaner, que des d’un dels 
auditoris del Recinte s’encarregarà 
d’explicar al públic assistent les diverses  

 
 
 
 
vessants de la seva figura: arquitecte, 
editor, historiador, polític, professor. 
 
 
Escape town modernista.  
L’edifici secret de Domènech i Montaner  
2023 
Canet de Mar 
Organitza: Ajuntament de Canet de Mar 
 
Un recorregut pel Canet de Domènech i 
Montaner. La proposta consisteix en un 
joc en equip pels diferents carrers de 
Canet del Mar resolent els enigmes que et 
plantejarà Lluis Domènech i Montaner, 
alhora que permetrà als participants 
descobrir racons i detalls molt especials 
de la història del municipi i de l’arquitecte. 
 
 
La ciutat de Reus de la mà de Lluís 
Domènech i Montaner 
13 de setembre de 8.45 h a 19.00 h 
Reus 
Organitza: Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner 
 
La ruta Domènech i Montaner per Reus fa 
un recorregut comentat per les obres més 
emblemàtiques de l’arquitecte: la Casa 
Rull, la Casa Gasull i la Casa Navàs i tot 
seguit visitarem la Capella Margenat al 
cementiri de la ciutat. I per finalitzar 
l’itinerari ens endinsarem a l’Institut Pere 
Mata, precursor de l’Hospital de Sant Pau 
de Barcelona. 
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Ruta Canet de Mar-Sant Iscle-Sant Cebrià 
-Sant Pol 
17 de setembre 
Organitza: Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner, Fot-li Castanya, 
Centre d’Estudis Sant Cebrià 
 
Itinerari rememorant l’excursió que 
Domènech va fer el 17 de setembre de 
1897 i que va deixar escrita en el seu 
quadern de notes. 
 
 
Jornada de Portes Obertes 
19 de novembre a partir de les 10h 
Palau de la Música 
Organitza: Palau de la Música 
 
El Palau de la Música Catalana i l’Orfeó 
Català tornaran a obrir a les seves portes 
per apropar la meravellosa arquitectura 
del temple modernista a tots els 
ciutadans, però també per convidar el 
públic a viure més intensament el Palau 
per mitjà de la seva activitat principal el 
cant coral. Durant 5 hores, el públic podrà 
visitar diferents espais del Palau de la 
Música Catalana i conèixer tots els detalls 
arquitectònics de l'arquitecte Domènech i 
Montaner. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Visita Inspira 
2023 
Palau de la Música 
Organitza: Palau de la Música 
 
L’il·lustrador Joel Miñana ens guia pel 
Palau amb un taller creatiu on trobar la 
inspiració visitant els espais del recinte 
modernista i amb la possibilitat, fins i tot, 
de trepitjar l’escenari amb el bloc de 
dibuix Un taller per envoltar se de 
patrimoni i història i projectar la pròpia 
mirada i visió de l’edifici i el seu 
calidoscopi de formes, materials, 
ornaments i colors. 
 
 
Escape Room: tocata i fuga 
2023 
Palau de la Música 
Organitza: Palau de la Música 
 
La proposta lúdica del Palau per a l’Any 
Domènech i Montaner és la programació 
de diverses dates d’aquest escape room 
titulat Tocata i fuga A través d’una 
proposta que combina història, ficció i 
molta adrenalina, els participants d’aquest 
joc han de trobar al llarg d’un joc trepidant 
de proves pel recinte modernista els plànols 
d’una arma definitiva Un document que va 
amagar una figura real i clau a la Barcelona 
melòmana d’inicis del segle XX Albert 
Schweitzer. 
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Visita virtual 
2023 
Plataformes digitals 
Organitza: Palau de la Música 
 
Ara pots endinsar te a la caixa de música 
del Palau des del dispositiu que desitgis, 
quan vulguis, i des de qualsevol indret del 
món! Amb aquesta visita guiada viatjaràs 
a la Barcelona del miracle modernista 
agafat de la mà de la nostra guia i 
coneixeràs la història, l’arquitectura i el 
batec d’aquesta sala única de concerts 
Patrimoni Mundial de la UNESCO 
Adreçada a aquells que volen visitar el 
temple musical de forma ubiqua i a 
aquells que volen reviure’n l’experiència 
des de casa. 
 
 
Visita guiada a la Casa Gasull 
Casa Gasull 
Organitza: Reus Ocult 

El Reus Ocult és una iniciativa de 
l’Associació Espais Ocults que es basa en 
difondre el patrimoni arquitectònic i 
històric de la ciutat de Reus. Es realitzen 
visites guiades a espais de la ciutat que 
normalment no són visitables. Per aquesta 
edició, i en commemoració de l'Any 
Domènech i Montaner, obriran les portes 
de la Casa Gasull. 

 

 

 

 

 
Visita audioguiada a l’Institut Pere Mata 
Pavelló dels Distingits  
Organitza: Agència de Promoció de Ciutat 
 
L’Institut Pere Mata és una de les obres 
més destacades del Modernisme 
europeu. És un hospital psiquiàtric que va 
ser projectat per l’arquitecte Lluís 
Domènech i Montaner a finals del segle 
XIX i també part imprescindible de la Ruta 
del Modernisme de la ciutat pel seu gran 
valor cultural.  
Per encàrrec d’un grup de prohoms 
reusencs, l’arquitecte va dissenyar un 
centre psiquiàtric innovador i avançat per 
a l’època, que seguia els paràmetres de 
l’arquitectura modernista. Malgrat no es 
va acabar desenvolupant l’obra sencera 
que Domènech i Montaner havia 
projectat, es va arribar a construir un 
imponent conjunt arquitectònic de 
diversos pavellons que va ser referent de 
la construcció de tipologia sanitària. 

El més destacat i de major valor artístic és 
el Pavelló dels Distingits, allà on vivien els 
interns de les famílies benestants. 
Considerat la joia del complex, està 
catalogat com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional. Actualment, aquest pavelló no 
presta serveis sanitaris i està obert als 
visitants. La visita compta amb audioguia 
en català, castellà, francès i anglès. 

Consultar horaris a 
https://reusturisme.cat/joia-
modernista/institut-pere-mata 
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Visita teatralitzada a l’Institut Pere Mata 
3er dissabte de mes 
Pavelló dels Distingits 
Organitza: Còdol Educació 
 
Farem un viatge enrere en el temps i 
coneixerem l’arquitectura, la decoració i 
l’estil modernista que impregna aquest 
espai que, alhora, va ser un model en la 
cura dels malalts mentals a principis del 
segle XX. 
L’experiència s’acaba també amb un 
petit concert de música d’època i a més 
un Vermut de Reus al jardí. Us hi esperem! 
 
https://codoleducacio.com/ 
 
 
Experiència digitalitzada a l’Institut Pere 
Mata 
Pavelló dels Distingits 
 
Visita digitalitzada per descobrir els 
tresors i secrets que amaga el Pavelló dels 
Distingits i el seu entorn a través des 
diferents jocs i proves. 
Aquesta eina està especialment pensada 
per visites familiars. 
Idiomes: català, castellà, anglès i francès 
Consultar horaris a 
https://reusturisme.cat/joia-
modernista/institut-pere-mata 
 
 
 
 

 
 
 
 
Visita guiada a la Casa Navàs 
Casa Navàs. Reus 
Organitza: Casa Navàs 
 
La Casa Navàs és per la seva singularitat 
un dels millors exemples del Modernisme 
a nivell europeu, ja que és l’única obra 
modernista d’Europa que ha arribat fins 
als nostres dies tal com es va estrenar. 
Entrar a la Casa Navàs és com endinsar-se 
en un gran jardí artificial ple de floritures 
en el que destaquen els vitralls de més de 
dos-cents metres quadrats de superfície, 
el treball en pedra, el mobiliari, les 
tapisseries brodades, ceràmiques, 
pintures, teixits de seda, làmpades, 
estors… Amb les Visites Guiades de la 
Casa Navàs, un guia expert 
t’acompanyarà per l’interior de la casa per 
fer-te descobrir tots els detalls i curiositats 
d’aquesta joia construïda per Lluís 
Domènech i Montaner l’any 1908. 
De dilluns a diumenge. Reserva prèvia 
Consulta horaris a: www.casanavas.cat 
 
 
Visita teatralitzada a la Casa Navàs 
Casa Navàs. Reus 
Organitza: Casa Navàs 
 
Voleu veure la Casa Navàs des d’una altra 
perspectiva i descobrir racons que no es 
veuen amb les visites guiades? Si la 
resposta és sí, aquesta és la vostra visita! 
Les visites teatralitzades estan pensades  
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perquè tota la família gaudeixi d’aquesta 
joia modernista d’una forma divertida i 
amena. 
Per fer-ho ens situem a començaments 
dels anys 40. Una vegada acaba la Guerra 
Civil, a la Casa Navàs comencen les obres 
de restauració de les destrosses causades 
per les bombes del 1938. En Pere Ferré és 
el cap de les obres que es porten a terme. 
Ell i en Marcel Pons, l’encarregat de la 
botiga, guiaran per la casa els artesans 
dels diferents tallers implicats en la 
reconstrucció, per tal que puguin veure 
què han de fer. Però en Pere i en Marcel 
amaguen un secret… i durant la visita 
s’hauran d’esforçar perquè no surti a la 
llum. 
Amb les visites teatralitzades us 
endinsareu a la Casa Navàs de la mà de 
l’encarregat de la botiga i el cap d’obres. 
Aquests personatges us portaran per 
racons de la casa que generalment no es 
visiten. És una experiència única que 
segur que no us deixarà indiferents! 
Consulta dies i horaris a: 
www.casanavas.cat 
 
 
Visita Vermut a la Casa Navàs 
Casa Navàs. Reus 
Organitza: Casa Navàs 
 
Si hi ha alguna beguda que representa la 
ciutat de Reus és, sense cap mena de 
dubte, el vermut. El vermut és un vi blanc 
macerat amb herbes que es va començar  

 
 
 
 
a elaborar de manera tradicional per 
moltes famílies de la ciutat durant el segle 
XVIII. Als anys 50, Reus comptava amb 
una trentena de productors que 
fabricaven unes cinquanta marques de 
vermut; després, el producte va viure una 
davallada, i fa uns anys va esclatar de nou 
el boom del vermut de Reus aconseguint 
reconeixement i prestigi internacional. 
Tant és així que, avui en dia, no hi ha ningú 
que visiti la ciutat i marxi sense provar el 
vermut de Reus. 
La «Visita Vermut» comença amb una 
visita guiada per l’interior de la Casa 
Navàs. Una vegada els guies de la casa 
han donat tots els detalls d’aquesta joia 
modernista, el visitant es trasllada a la 
terrassa que va dissenyar Domènech i 
Montaner ara fa un segle. Allí pot 
degustar els vermuts blanc, roig i reserva 
de Vermuts Miró. 
Consulta dies i horaris a: 
www.casanavas.cat 
 
 
Visita fotogràfica a la Casa Navàs 
Casa Navàs. Reus 
Organitza: Casa Navàs 
 
Una de les peticions més sol·licitades pels 
clients que visiten la Casa Navàs és la 
possibilitat de fotografiar tot l’interior de 
la casa. Fins ara, això no era possible 
perquè és incompatible amb el ritme 
habitual de les visites guiades. Per donar 
resposta als vostres desitjos, estrenem les  
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Visites Fotogràfiques! Una visita pensada 
pels amants de la fotografia, on podreu 
immortalitzar cadascun dels racons 
d’aquesta joia modernista de Lluís 
Domènech i Montaner. 
L’experiència comença a la botiga, on un 
fotògraf professional us donarà totes les 
pautes necessàries perquè pugueu 
capturar les millors instantànies de la casa. 
Tot seguit, entrareu a l’interior de la Casa 
Navàs. Perquè la visita sigui més 
enriquidora, mentre feu les fotografies 
aquest fotoperiodista us anirà donant 
pinzellades històriques de la casa alhora 
que us explicarà curiositats sobre totes les 
fotografies antigues que hi ha a la Casa 
Navàs. El recorregut acaba a l’antiga 
botiga tèxtil, on podreu compartir les 
vostres imatges amb la resta dels visitants 
mentre degusteu un vermut Miró. 
Consulta dies i horaris a: 
www.casanavas.cat 
 
Nits Modernistes a la Casa Navàs 
Casa Navàs. Reus 
Organitza: Casa Navàs 
 
Endinsar-se a la Casa Navàs és com fer un 
salt enrere en el temps per conèixer com 
era el dia a dia de la burgesia de principis 
del segle XX. Ara, la Casa Navàs vol fer un 
pas més donant l’oportunitat als visitants 
de posar-se a la pell dels reusencs del 
segle passat amb les «Nits Modernistes».  
 
 

 
 
 
 
La iniciativa permet, a més de fer la visita 
guiada, descobrir quin tipus de música 
s’escoltava a l’època, mentre es degusta 
un sopar a peu dret a l’emblemàtica 
botiga dels Navàs Blasco. 
L’experiència començarà amb la visita 
guiada per tota la Casa Navàs, per acabar 
a la botiga, on tindrà lloc el concert sopar. 
El sopar anirà a càrrec de Cal Borrull i 
estarà maridat amb vi blanc i negre 
Secrets de Casa Navàs de Clos Galena. 
Aquest celler, de prestigi internacional, 
continua apostant per col·laborar amb la 
Casa Navàs després de l’èxit assolit amb 
les «Visites Premium» –visita guiada i tast 
de vins i vermut a la terrassa– d’aquest 
agost i setembre. Per a aconseguir una 
vetllada més autèntica, es recomana a tots 
els visitants que vinguin vestits d’etiqueta. 
 
Consulta dies i horaris a: 
www.casanavas.cat 
 
 
Ruta del Modernisme de Reus. La petjada 
de Domènech i Montaner 
Dissabtes a les 11,30h 
Estació Enològica de Reus 
Organitza: Agència de Promoció de 
Ciutat 
 
L’estil arquitectònic i decoratiu del 
Modernisme, propi del 1900, va marcar 
per sempre el paisatge urbà de Reus. 
L’esplendor econòmica i cultural d’aquell 
moment van transformar la seva  
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arquitectura fins a convertir-la en la ciutat 
modernista. 

El Modernisme és l'estil més destacable 
en l’urbanisme reusenc. El naixement 
d’Antoni Gaudí i la presència d’alguns 
dels seus més estrets col·laboradors a la 
ciutat han deixat una empremta visible i 
han atorgat caràcter estètic a la ciutat. 

L’efervescència econòmica i cultural de la 
ciutat a finals del segle XIX i principis del 
XX, quan Reus era la segona ciutat de 
Catalunya, es pot observar en el luxe de 
les cases de les famílies burgeses del 
moment, com la Casa Navàs o la Casa 
Rull, però també en edificis tan singulars 
com l’hospital psiquiàtric Institut Pere 
Mata,  construïs per Lluís Domènech i 
Montaner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Reus, Gaudí & Domènech i Montaner 
Organitza: La teva Ruta Cultural Tours 
 
La ciutat és bressol de Gaudí i lloc escollit 
per nombrosos arquitectes de renom, 
com Lluís Domènech i Montaner, que va 
deixar la seva petjada artística a Reus amb 
nombroses obres. 

Amb aquesta ruta coneixerem dos grans 
genis del modernisme: Gaudí i Domènech 
i Montaner. Del primer parlarem dels seus 
orígens: la seva família, la seva infància a 
Reus, la seva època d’estudiant i tot allò 
que li va formar com a persona i com a 
arquitecte. Del segon, veurem les seves 
obres al centre urbà de Reus mentre 
parlem de la seva vida i la seva obra 
general. 

Consultar dies i horaris a: 
https://latevaruta.com/ca/visitas-
guiadas/gaudi-domenech-i-montaner/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 48 

 
 
 
 
 
 
 

Novetats editorials 
 
 
Lluís Domènech i Montaner.  
L’arquitecte total  
(edició limitada i numerada) 
Víctor Gómez 
2023 
 
 
El Seminario de Comillas y «el Arte 
Cristiano».  
Miguel Ángel Aramburu-Zabala, Celestina 
Losada 
Editorial Universidad de Cantabria. 
(castellà) 
2022 
 

 
Maredéu, quin viatge! Seguint Domènech 
i Montaner i les seves excursions 
romàniques pel Pallars (1904).  
Enric Soler 
Tushita edicions 
2023 
 
 
Revista coupDefouet  
Institut del Paisatge urbà, Ajuntament de 
Barcelona 
2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: el 
projecte i l’execució 
Miquel Terreu 
2022 
 
 
Calendari coupDefouet dedicat  
a Lluís Domènech i Montaner 
Institut del Paisatge Urbà, Ajuntament de 
Barcelona 
2023 
 
 
Memòries del meu avi  
Lluís Domènech i Montaner 
Mercè Domènech 
2023 
 
 
Estudi crític de Sant Benet de Bages  
(títol provisional) 
Joaquim Graupera 
2023 
 
 
Lluís Domènech i Montaner en Comillas 
(títol provisional) 
Antonio Sama 
2023 
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Domènech i Montaner i la vertebració de 
la Catalunya autònoma  
Catàleg de l’exposició Domènech i 
Montaner. Catalanisme i país 
Carles Sàiz i Xiqués 
2019 
 
Domènech i Montaner. Patrimoni de la 
Humanitat 
Catàleg exposició Domènech i Montaner. 
Patrimoni de la Humanitat 
Diversos autors 
2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Domènech i Montaner (títol provisional) 
Diversos autors 
Editorial Triangle 
2023 
 
 
Ponències del Congrés  
Lluís Domènech i Montaner 
(Volum especial de la Domenechiana) 
Diversos autors 
Juny 2023 
 
 
Lluís Domènech i Montaner. Una visió des 
del segle XX 
Lluís Domènech i Girbau 
Viena Edicions 
2023 
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Activitats ja realitzades 
 
 
Presentació de la col·lecció documental 
Lluís Domènech i Montaner 
Desembre 2022 
Pavelló de l’Administració. Sant Pau 
Recinte Modernista 
Organitzat: Sant Pau Recinte Modernista 
 
Presentació de la col·lecció documental 
Lluís Domènech i Montaner. Aquest 
conjunt format per uns 400 llibres i 6 
metres lineals de 7 carpetes de 
documents, ha estat cedit per la Fundació 
Lluís Domènech i Montaner. Es té previst 
instal·lar-lo en un espai propi a la sala de 
consulta de l’Arxiu Històric, i publicar-ne 
els catàlegs bibliogràfic i documental a la 
web. 
 
 
Sopar de gala de Cap d’Any en 
homenatge a la figura de Domènech i 
Montaner 
31 de desembre de 2022  
Hotel Casa Fuster 
Organitzat: Hotel Casa Fuster 
 
La Casa Fuster sempre ha tingut una 
relació molt estreta amb la cultura 
catalana, i per aquest motiu, aquest any 
han volgut fer un homenatge a la figura 
del Mestre, aprofitant l'inici de l'Any  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Domènech. Ja que la Casa Fuster va ser la 
seva darrera gran obra a la ciutat de 
Barcelona, han volgut que els assistents 
gaudissin dels diferents espais més 
destacats de l’edifici. Es començà la 
vetllada servint el sopar de gala a la Sala 
Domènech i Montaner, on s’oferí una 
selecció de plats i begudes extreta de 
diferents menús de l’època, combinant-
ho amb algunes de les preferències 
personals de l’arquitecte. Al finalitzar el 
sopar, es va prendre el raïm de la sort i fer 
el brindis de les campanades en el 
mirador de la terrassa de l'edifici, gaudint 
de les seves vistes privilegiades. La 
vetllada s’acabà en el conegut Café 
Vienés, situat en l’espai interior potser 
més singular de la Casa.  
 

 
XLV Curset AADIPA: Lluís Domènech i 
Montaner. Europa i més enllà 
15 al 18 de desembre 
 
Des de fa més de quaranta anys, 
l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa 
i la Intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya (COAC) 
organitza el Curset 'Jornades 
Internacionals sobre la Intervenció en el 
Patrimoni Arquitectònic’.  
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Lluís Domènech i Montaner (1849-1923) 
constitueix, en si mateix i en el conjunt de  
la seva obra, un dels exemples més 
paradigmàtics de l’esperit culte, 
progressista i creatiu del tombant de 
segle. La seva personalitat es projecta 
amb provat èxit dins una versió transversal 
de participació social en diversos àmbits: 
cultura, política, docència i sobretot 
arquitectura, veritable epicentre de la 
seva vida pública. 
 
En aquest curset s’analitzà l’obra 
domenequiana com a paradigma i figura 
cabdal del Modernisme català, posant en 
relleu les connexions i complicitats amb 
els moviments culturals europeus 
contemporanis.  
Es compararen/complementaren les 
intervencions en obres de Domènech i 
Montaner amb les intervencions en el 
patrimoni arquitectònic d’alguns dels seus 
paral·lels europeus. 
 
 
Curs d’extensió universitària Lluís 
Domènech i Montaner (1849-1923), el 
llegat arquitectònic a la ciutat de 
Barcelona  
Del 8 de novembre al 20 de desembre 
Plataformes digitals 
Organitza: UNED Barcelona, amb la 
col·laboració del Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner 
 
 

 
 
 
 
El curs Lluís Domènech i Montaner (1849-
1923), el llegat arquitectònic a la ciutat de 
Barcelona és una reflexió sobre el llegat 
patrimonial que deixà l’arquitecte a 
Barcelona, on va viure i treballar gran part 
de la seva vida. 
 
 
Curs d’extensió universitària Domènech i 
Montaner: Art total 
Del 12 de setembre al 28 de novembre 
UNED Barcelona 
Organitza: UNED Barcelona, amb la 
col·laboració del Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner 
 
El curs Lluís Domènech i Montaner, art 
total pretén donar a conèixer la vida i 
l’obra del pare del modernisme català i, 
al mateix temps, entendre la singularitat 
del personatge. Un viatge apassionant a 
la recerca del substrat personal de 
Domènech i Montaner que ens permetrà 
gaudir del modernisme català. 
 
 

Al llarg de l’any s’aniran 
incorporant les activitats 
que es vagin programant al 
web de la commemoració 
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Web institucional 
 
 
Amb motiu de l’Any Domènech i 
Montaner s’ha creat la pàgina web 
anydomenechimontaner.cat, que 
recopilarà tota la informació relacionada 
amb la commemoració. S’hi podrà trobar 
la biografia de l’arquitecte, l’agenda 
d’actes previstos, un apartat de recursos 
com el llistat de l’obra arquitectònica de 
Domènech, imatges de les obres més 
representatives, un atles domenequià, 
escrits de Domènech sobre diferents 
temàtiques, bibliografia de referència i 
novetats editorials, un arxiu d’audiovisuals 
sobre Domènech i els que es realitzin 
aquest any en motiu de la 
commemoració, recursos en línia on 
consultar informació sobre l’arquitecte i 
els seus projectes i el catàleg 
d’exposicions. També s’hi podrà trobar un 
apartat amb els edificis visitables i les 
visites i rutes guiades que es fan a 
Barcelona, Reus i Canet de Mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
També s’hi podrà trobar la imatge 
institucional, el recull de premsa de l’Any 
on s’hi recolliran tots els articles generats 
en relació a la commemoració; així com un 
apartat dedicat a l’organització i el 
contacte del comissariat, les entitats i 
institucions col·laboradores i les xarxes 
socials de l’Any. 
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Imatge institucional 
 
 
La imatge institucional de l’Any és un 
retrat de Lluís Domènech i Montaner dels 
últims anys de la seva vida. Es pot 
descarregar des de la pàgina web de l’Any 
Domènech i Montaner. 
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Organització 
 
 
Organitza 
 
Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya 
Taula Lluís Domènech i Montaner 
 
 

Institucions  
i entitats col·laboradores 
 
 
 
Agència Catalana de Turisme 
Ajuntament de Comillas  
Ajuntament de Sant Iscle  
Ajuntament de Sant Cebrià  
Ajuntament de Tarragona  
Barcelona Turisme  
Delegació del Govern a Catalunya  
Diputació de Barcelona  
Diputació de Tarragona  
Direcció General de Turisme 
Agrupació d’Arquitectes per a la defensa 
i la intervenció en el patrimoni 
arquitectònic  
Ans Educació 
Antràs  
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona  
Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arxiu Històric del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes  
Arxiu Municipal de Canet de Mar  
Arxiu Municipal i Comarcal de Reus 
Ateneu Barcelonès  
Biblioteca P. Gual i Pujadas  
Biblioteca Xavier Amorós de Reus 
Cambra de Comerç de Reus 
Casa Gasull 
Casa museu Lluís Domènech i Montaner  
Casa Navàs  
Castell de Santa Florentina  
Centre d’Estudis Sant Cebrià  
Centre de Recursos Pedagògics del Baix 
Camp 
Centre de Documentació de l’Orfeó 
Català  
Centre de Lectura de Reus  
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Centre Excursionista de Catalunya  
Còdol Educació 
Col·legi Kostka  
Cubiñá  
Disseny Hub Barcelona  
El Círcol de Reus  
Foto Camp Reus 
Fundació Antoni Tàpies  
Fundación Comillas  
Fundació Trencadís  
Hotel Casa Fuster  
Hotel España  
Institut Domènech i Montaner 
Institut Pere Mata 
La teva Ruta Cultural Tours 
Museu d’Història de Barcelona  
Museu de les Ciències Naturals  
Museu del Modernisme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Palau de la Música Catalana  
Reus Cultura. Casa Gasull 
Reus Ocult 
Sant Pau Recinte Modernista  
UNED Barcelona  
UNED Sènior Canet de Mar  
Universitat Autònoma de Barcelona  
Universitat de Barcelona  
Universitat Politècnica de Catalunya  
Universitat Rovira i Virgili  
Urban Sketchers Reus 
Mercè Domènech Casellas 
Maria Victòria Domènech Casellas 
Lluís Enric Domènech Casellas 
Lluís Thomas Lieb 
Dolors Blasco Font de Rubinat 
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Comunicació i premsa 
 
Web 
 
Commemoració: 
anydomenechimontaner.cat 
 

Xarxes socials 
 
Commemoració: 
Twitter: @anydomenech2023 
Instagram: any_domenech2023 
 

Correu electrònic 
 
tauladomenech@tauladomenech.cat 

 
Premsa 
 
Departament de Cultura: 
Telèfon: 933 162 732 
Correu electrònic: 
prensa.cultura@gencat.cat 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


