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5D32 Nissaga Fontserè 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Josep Fontserè i Domènech (Vinyols, Baix Camp, 1799 — Barcelona, 1870) va ser un fuster 

i arquitecte català.
 
Fuster d'ofici, va titular-se com arquitecte. Col·laborà amb Antoni Cellers a 

l'església dels Escolapis de Sabadell (1831-1832). Fou autor de la plaça de toros del Torín, a 

la Barceloneta, inaugurada el 1834 a partir d'un encàrrec de la Casa de la Caritat de 

Barcelona. Va ser autor del projecte de l'església de Vallbona de les Monges, aprovat el 8 de 

març de 1835, degut a la ruïna que amenaçava a l'antiga església. Va completar l'església 

parroquial de Pallejà, dedicada a Santa Eulàlia de Mèrida, que s'havia començat a construir el 

1832 sota la direcció de l'arquitecte Joan Merlo i que després d'algunes interrupcions va ser 

finalitzada per Fontserè el 1862. Autor de la plaça de Toros de la Barceloneta (1862). 
 
Va ser 

membre de la Comissió de l'Eixample, creada per l'Ajuntament de Barcelona el 1853 amb el 

nom de Comissió de les Corporacions de Barcelona, un any abans d'enderrocar les muralles. 

Va ser arquitecte municipal de Barcelona, en companyia de l'arquitecte Josep Mas, i fou pare 

dels mestres d'obres Josep (1829-1870) i Eduard Fontserè i Mestre. Fou arquitecte municipal 

de Barcelona. https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Fontser%C3%A8_i_Dom%C3%A8nech 

(consulta: 03-12-2015) 

 

Obres de Josep Fontserè i Domènech que figuren en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de 

Barcelona, amb referència a l’expedient dipositat a l’Arxiu Municipal Contemporani: 

 Carrer Cucurulla núm.4 (fitxa 261 del catàleg). Edifici del reial Cercle Artístic. 

Remunta dos pisos l’any 1854 (ref. AMC-exp.747-C) 

 Carrer Escudellers, 31 (fitxa 299 del catàleg). Construcció d’un edifici de planta baixa 

i quatre pisos. Anys 1847 (ref. AMC-exp.226bis-C) 

 Carrer Ferran, 30 (fitxa 316 del catàleg). Casa Jeroni Juncadella. Construcció d’un 

edifici de planta baixa, entresol, principal i tres pisos. Any 1850 (ref. AMC.exp.504-

C) 

 

Josep Fontserè i Mestre (Barcelona, 1829 - Barcelona, 15 de maig de 1897) fou un mestre 

d'obres català. Fou autor de diverses construccions del Parc de la Ciutadella, i del Mercat del 

Born. Era fill de l'arquitecte Josep Fontserè i Domènech i germà del mestre d'obres Eduard 

Fontserè. Quan era un nen petit va ajudar al seu pare, constructor de la plaça de toros del 

Torín, a mesurar el perímetre del toril. Va estudiar a l'Escola de la Llotja de la Junta de 

Comerç, on destacà per la seva habilitat amb el llapis, i posteriorment a l'Escola de Mestres 

d'Obres i Directors de Camins.
 
Va ser ajudant de Ildefons Cerdà en el traçat de la carretera de 

Barcelona a Vic i en la preparació del plànol del Pla de Barcelona, previ al projecte de 

l'Eixample. La primera obra de Fontserè va ser el nou edifici del Teatre Olimp. Titulat el 

1853, l'any 1859 va obtenir el tercer accèssit en el concurs municipal per urbanitzar 

l'Eixample de Barcelona. El projecte de Fontserè potenciava la centralitat del passeig de 

Gràcia i enllaçava els nuclis veïns amb un joc de diagonals que respectaven les seves trames 

originals. El seu lema era: «No destruir per edificar, sinó conservar per rectificar i edificar per 

engrandir». El concurs va ser guanyat per Antoni Rovira i Trias, però finalment s'implementà 

el Pla Cerdà. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Fontser%C3%A8_i_Dom%C3%A8nech
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Va ser autor del projecte de l'edifici del Teatre Circ Barcelonès, amb capacitat per a 2.300 

espectadors, inaugurat el 25 de novembre de 1869, després de l'incendi que el 1863 havia 

destruït l'antic edifici. El 1870 Josep Fontserè guanyà el concurs públic per a la urbanització 

del Parc de la Ciutadella, on se celebraria l'Exposició Universal de 1888. El projecte de 

Fontserè incloïa els jardins, passeigs i carrers contigus. Va construir la Cascada (1874-1882), 

la Vaqueria (1882), l'Umbracle (1883) i el cafè del Parc (1875), tot i que aquesta construcció 

va ser enderrocada uns anys més tard per a construir el cafè-restaurant oficial de l'exposició a 

càrrec de Domènech i Montaner. Per a aquest projecte comptà amb la col·laboració d'Antoni 

Gaudí, que treballà a la reixa d'entrada al parc i a la Cascada, i la dels escultors Joan Flotats, 

Llorenç Matamala i Rossend Nobas. Va ser víctima d'una intriga i dimití com a director del 

parc, amb un disgust tan gran que mai més tornà a posar-hi els peus. 

Al costat del Parc de la Ciutadella el 1874 va projectar el Dipòsit de les Aigües, en que Gaudí, 

aleshores jove estudiant d'arquitectura, va fer el càlcul estàtic del conjunt i dels elements de 

suport. L'edifici es construí el 1876 i s'inaugurà el 1880 com a dipòsit d'aigües, amb la funció 

de regular el cabal d'aigua de la cascada del parc de la Ciutadella i de regar-ne els jardins. 

Actualment és una biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. 

A més, Fontserè fou autor a Barcelona del Mercat del Born (1873-1876), els porxos del 

passeig Picasso, els Jardins de Torre Melina (1875), la Casa del Marquès de Santa Isabel al 

passeig de Sant Joan, i la d'Ignasi Girona a la plaça de Catalunya, a més de la restauració del 

Cercle del Liceu (1886). També fou autor del Parc Samà de Cambrils, i se li atribueix la Torre 

Retir, una edificació d'estil modernista-colonial a Xerta, que en l'actualitat acull les 

instal·lacions d'un hotel de luxe.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Fontser%C3%A8_i_Mestre (consulta: 03-12-2015) 

 

El fons de la Nissaga Fontserè 
 

Inclou documents generats tant per Josep Fontserè i Domènech com pels seus dos fills 

mestres d’obres, Josep i Eduard. També inclou alguns plànols d’altres arquitectes (ref. 5D32-

1/06). 

Bàsicament es tracta de plànols topogràfics de diferents indrets del país, de croquis i 

esborranys. La documentació més completa és la relativa a un projecte de construcció de 

l’església de Fogars de Tordera (vinculat a Fontserè i Domènech, probablement) i a 

l’aixecament del plànol geomètric de Vilanova i La Geltrú, per part d’Eduard Fontserè 

Conté abundant documentació relativa a qüestions de canalització i proveïment d’aigües. Així 

mateix, alguns documents apareixen signats per un “Arquitecto-fontanero”. Podria ser que 

Fontserè i Domènech fos l’arquitecte municipal responsable de canalitzacions, aigües i 

clavegueram, però cal confirmar-ho. 

Inclou també una extensa memòria de maig de 1841, referent al projecte de canalització de les 

aigües de Barcelona, signada pel “Subjefe de Fontaneria”, Eduard Fontserè. 

En un document (ref. 5D32-2/04) de l’any 1862, es fa menció a l’arquitecte Josep Fontserè 

com a “Encargado del Ramo de Fontanería de esta Ciudad” 

 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Rossend_Nobas_i_Ballb%C3%A9
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Fontser%C3%A8_i_Mestre
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RELACIÓ DEL CONTINGUT DE LES CAIXES 

 

S’especifica a continuació el contingut de cada caixa. Està pendent l’elaboració d’un inventari 

d’acord amb les tècniques arxivístiques. No obstant, amb aquesta relació es podrà obtenir una 

visió general del contingut del fons i facilitar-ne el seu accés. 

 

Núm. 

caixa 
Contingut 

5D32-1  

5D32-1/01 Plànol geomètric de Vilanova i la Geltrú 

5D32-1/02 Fogars de Tordera. Església de Sant Ciprià 

5D32-1/03 Sant Climent de Fogars núm. 10 

5D32-1/04 Sant Ciprià de Fogars. Plànols 

5D32-1/05 Fogars de Tordera. Plànols 

5D32-1/06 Plànols de projectes de panteons funeraris. 12 plànols 

5D32-1/07 Projecte de ferrocarril de Reus a Montblanc (estat de conservació regular) 

5D32-1/08 Aigües de Rubí 

5D32-1/09 Canal de l’Ebre a Tarragona. 1 plànol 

5D32-1/10 Mapa de la serra de Cardó 

5D32-2  

5D32-2/01 Geologia i topografia de Barcelona 

5D32-2/02 Plànols d’instal·lacions i xarxa de distribució d’aigua a Barcelona. 9 plànols. 

5D32-2/03 Memòries de canalitzacions subterrànies a la ciutat. 6 plecs 

5D32-2/04 Rasantes de las calles del Ensanche pertencientes a la jurisdicción de Barcelona 

(nº144). Document i plànol 

5D32-2/05 Expedient sobre subasta para la renovación y conservación de los empedrados de 

esta Ciudad. 1957 

5D32-2/06 Relació alfabètica de carrers i places de Barcelona 

5D32-2/07 Sant Andreu del Palomar, núm. 135 

5D32-2/08 Projecte de canalització de les aigües de Barcelona. Eduard Fontserè, 25-5-1871 

5D32-2/09 Plumero oficial de Barcelona, 1805 

5D32-2/10 Estado de superfícies por distritos, de las calles de la Ciudad de Barcelona 

5D32-2/11 Mesures d’aigua de Barcelona 

5D32-2/12 Fonts de Barcelona 

5D32-2/13 Impresos 

5D32-2/14 Agua de Dos-Rius 

5D32-3  

5D32-3/01 Fontaneria de la Ciudad de Barcelona por el arquitecto D. José Fontserè.- 27-5-

1863.- 1 volum manuscrit. Bon estat de conservació.- Nota: “primera copia del 

original que existe en el archivo municipal de Barcelona”. Notes: es tracta d’un 

estudi, encarregat per l’alcalde Valentín Cabello a J. Fontserè relatiu a la dotació, 

conducció, canalització i cabals d’aigua potable de la ciutat de Barcelona 
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Núm. 

caixa 
Contingut 

5D32-3/02 Continuación del registro de fontaneria de la Ciudad de Barcelona. Comprende 

del 27 de mayo de 1863 hasta el 1 de septiembre de 1869.- [s.d.].- 1 quadern 

manuscrit, bon estat de conservació.- Nota: “1ª copia del original entregado” 

5D32-3/03 Copia del Registro oficial de Fontaneria. Por orden de antiguedad. C.- 1858.- 1 

volum manuscrit, estat de conservació regular. Nota: “El original està en el 

archivo municipal. Para uso particular de E. Fontserè”. [l’autor és el fill, Eduard 

Fontseré] 

5D32-3/04 Registro en borradores de fontaneria. E.- [s.d.].- 1 volum, manuscrits, estat de 

conservació regular 

5D32-3/05 Documents relatius a distribució i concessió d’aigua.- 1869 

5D32-3/05.1 Estado general de distribución de aguas y caudal de entrada de las mines 

propias del Excmo. Ayuntamiento. 12-5-1869 (2 fulls ) 

5D32-3/05.2 Relación de los sujetos que tienen arrendades plumas de agua procedentes de la 

Mina de San Gervasio y Gracia, fechas que han de realitzar los pagos y sus 

cantidades.- [s.d.].- 2 fulls 

5D32-3/05.3 Concesiones de agua. Participes.- [s.d.].- 1 full 

5D32-3/05.4 Borrador de medicions i comptes [s.d.].- 1 full 

5D32-3/05.5 Borrador d’adquisicions i concessions de plomes d’aigua.- [s.d.].- 1 full 

5D32-4  

5D32-4/1 Índice de planos. 1859 

5D32-4/2 Índice de lo despachado desde 1º de enero de 1864 hasta mayo de 1875.- 

[Registre d’assumptes gestionats, relatius a canalitzacions, aigua i clavegueram.- 

1-1-1864 / 1-5-1875] 

5D32-4/3 Registro de los despatxos del arquitecto municipal D. José Fontserè.- [s.d.].- 

Índex alfabètic [1 vol.] 

5D32-5   

5D32-5/1 Cementeri general de Barcelona.- 1847-1868. Inclou documents textuals i gràfics 

relatius als sistemes constructius a utilitzar en els panteons i nínxols del 

cementeri.- Alguns plànols de models de panteons estan signats per Josep 

Fontserè 

5D32-5/2 Testament de Baltasar Dalmau, prevere i arxiver de l’Hospital General de la 

Santa Creu de Barcelona.- 30 d’octubre de 1793.- 1 carpeta 

5D32-5/3 Projecte per al canvi de traçat de la canonada d’aigua potable que passa pel 

Passeig de Sant Joan.- 10 de juny de 1872-30 de maig de 1874. [Alguns 

documents estan signats per Eduard Fontserè, com a encarregat de la Secció de 

Fontaneria, i també apareix el nom de José Fontserè [Mestre] com a director de 

Parcs i Jardins. 

5D32-5/4 Documents relatius a la gestió del proveïment d’aigua a Barcelona.- 30-10-1866 a 

23-7-1870. [Documents signats per Josep Fontserè] 

5D32-5/5 Sol·licituds, autoritzacions i denegacions de permisos per a construir canonades 

d’aigua d’ús domèstic. 23-12-1854 a 22-8-1873 

5D32-5/6 Sol·licituds, autoritzacions i denegacions de permisos per a construir canonades 

d’aigua d’ús domèstic. 19-12-1853 a 23-3-1872 

5D32-5/7 Sol·licituds, autoritzacions i denegacions de permisos per a construir canonades 

d’aigua d’ús domèstic. 17-9-1860 a 15-7-1873 
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Núm. 

caixa 
Contingut 

5D32-5/8 Sol·licituds, autoritzacions i denegacions de permisos per a construir canonades 

d’aigua d’ús domèstic. 19-4-1860 a 14-4-1871 

5D32-5/9 Sol·licituds, autoritzacions i denegacions de permisos per a construir canonades 

d’aigua d’ús domèstic. 2-12-1846 a 30-3-1874 

5D32-5/10 Sol·licituds, autoritzacions i denegacions de permisos per a construir canonades 

d’aigua d’ús domèstic. 1-6-1856 a 3-1-1866. Rec de passeigs i jardins públics: 9-

5-1874 A 1-5-1875 

5D32-5/11 Sol·licituds, autoritzacions i denegacions de permisos per a construir canonades 

d’aigua d’ús domèstic. 18-1-1856 a 26-3-1874 

5D32-6  

5D32-6/01 Mines. Canalitzacions. Montcada. Besós 

5D32-6/02 Dibuixos/plànols pendents d’identificar 

5D32-6/03 Documentació personal de Fontserè. 2 plànols “mina de Montcada” 

5D32-6/04 Mina de Montcada. Documents 

5D32-6/05 Mina de Montcada. Plànols 

 

 


