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Cultura

 Lluís Domènech i Montaner

El  2014  és  un  any clau  per  al  reconeixement
internacional  de  l'arquitecte  modernista  amb
l'obertura al públic del pis principal de la Casa Lleó i
Morera i del recinte de l'Hospital  de la Santa Creu i
Sant Pau.

Lluís  Domènech i  Montaner, va ser  un arquitecte,
historiador, humanista i polític català, dissenyador
de  tipografies  i  enquadernacions  de  llibres  i
il·lustrador.

  

Va  néixer  el  21  de  desembre  de  1850  al  carrer
Avinyó  de  Barcelona,  era  el  segon  fill  de  Pere
Domènech  i  Saló,  un  editor  i  enquadernador  de
prestigi i  de Maria Montaner, que pertanyia a una
família acomodada de Canet de Mar, població on va
residir  freqüentment  a  la  seva  casa-estudi  avui
convertida en museu. 

Després  d'estudiar  ciències fisicomatemàtiques, va
estudiar  la  carrera  d'arquitectura a  Barcelona  i  a
l'escola d'arquitectura de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid, on es titulà el 13
de desembre de 1873. El 1877 va obtenir la càtedra
de  "Coneixement  de  materials  i  aplicació  de  les
ciències  fisicoquímiques  a  l'arquitectura".  El  1899
fou nomenat catedràtic de "Composició d'edificis" i
professor de projectes.

El 1900  va ser director de l'escola d'arquitectura, i
entre  1901-1905  fou  substituït  per  Joan  Torras  i

Guardiola, període en què Domènech va estar a

 Madrid com a diputat. Va tornar a ocupar el càrrec
entre 1905-1920. La seva tasca docent va durar 45
anys, des d'on va exercir una influència considerable
sobre com havia de ser el modernisme a Catalunya.

Va  combinar  la  seva  professió  amb  els  estudis
d'heràldica  i  art  romànic,  estudis  que  realitzà  en
gran  part  als  darrers  anys  de la  seva  vida  al  seu
estudi de la Masia Rocosa, antic mas vell del segle
XVII, propietat de la familia Montaner i situada al
costat  de  la  Casa  Domènech,  residència  familiar
dels Domènech i Montaner a la vila de Canet de Mar
i  actual  seu  de  la  Casa  Museu  Lluís  Domènech  i
Montaner.

És un dels principals protagonistes del modernisme
català.  Com  a  arquitecte,  es  va  avançar  a  les
propostes  arquitectòniques  europees,  amb  un
llenguatge  innovador  i  una  arquitectura
fonamentada  en  un  nou  concepte  integrador  de
totes  les  arts.  Algunes  de  les  seves  obres  són
Patrimoni de la Humanitat.

Des  de  l'ensenyament,  va  formar  deixebles  com
Gaudí, Puig i  Cadafalch, Raspall,  Oms, Falguera o
Jujol. Compromès políticament amb el catalanisme va
ser un impulsor polític del catalanisme. 

Va morir el  27 de desembre de 1923.
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