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5D44 Lasarte Karr, Joan de 

Introducció 

 

Joan de Lasarte i Karr (Barcelona, 1 d'agost de 1892 - 6 de gener de 1960) fou enginyer 
elèctric, especialitzat en electrònica i luminotècnia. Va exercir com a professor i dirigí els 
serveis elèctrics de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Està enterrat al Cementiri 
de Montjuïc (Barcelona). 

Fill de Carme Karr i Josep Maria de Lasarte. Fou alumne i professor a l'Escola d'Enginyers 
Industrials (hi ensenyà física de 1920 a 1922), a la Universitat Nova de la Mancomunitat de 
Catalunya, a l'Escola del Treball de Barcelona i a la Superior d'Agricultura. Perdé els seus 
càrrecs el 1923, amb l'adveniment de la dictadura de Primo de Rivera. S'especialitzà en 
electricitat i luminotècnia. 

Dirigí els serveis elèctrics de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. El projecte fou 
realitzat per Joan de Lasarte Karr, cap del servei elèctric de l'Exposició, sota la direcció de 
Mariano Rubió Bellvé, Cap de la Secció d'Enginyeria de l'Exposició. Lasarte havia completat 
la seva formació amb estades a França, Itàlia, Àustria, Bèlgica, Holanda i Alemanya (va estar 
a Berlín el 1928, enviat per l'Exposició, amb l'encàrrec d'estudiar les instal·lacions de les 
festes de la llum que allà se celebraven). Va plantejar un projecte que havia de servir per 
poder donar servei d'il·luminació tant a l'interior com a l'exterior dels edificis. 

Posteriorment fundà i dirigí Erebus SA, societat dedicada a la fabricació i instal·lació de 
calderes, amb fàbrica a Poblenou i seu al carrer Marquès d'Argentera (extinta el 1993). 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_de_Lasarte_i_Karr (consulta: 04-02-2015) 

S’ha procedit a l’elaboració d’una relació de continguts, per tal de facilitar l’accés a la 
informació i documentació. Resta pendent d’un tractament arxivístic. 

Cota Contingut 

5D44-1/1 1.-Servei elèctric dels pavellons. Exposició Internacional de Barcelona, 1929 
2.-Elements lluminosos. Relació de làmpades. Secció d’Aigües i Il·luminació. Exposició 
Internacional de Barcelona, 1929. Inclou plànols 
3.-Dades i característiques dels sortidors i cascades. Secció d’Aigües i Il·luminació 
d’Espectacle. Exposició Internacional de Barcelona, 1929 

5D44-1/2 Distribució de l’Energia Elèctrica. Línies i xarxes. Figures 
5D44-1/3 Distribució de l’energia elèctrica. Línies i xarxes. Text 
5D44-2/1 1.-Retalls de premsa 

2.-Inventari del material de les estacions transformadores de l’Exposició Internacional de 
Barcelona, 1929 
3.-Inventari de les instal·lacions d’enllumenat de l’Exposició Internacional de Barcelona, 
1929 
4.-Memòria dels treballs de la Secció d’Electricitat de l’Exposició Internacional de 
Barcelona, 1929 
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Cota Contingut 

5.-Import de les instal·lacions de l’Exposició Internacional de Barcelona, 1929 
6.-Honoraris de la Secció d’Enginyeria de l’Exposició Internacional de Barcelona, 1929 
(1926-1929) 
7.-Projecte d’Instal·lació elèctrica per a l’Exposició Internacional de Barcelona, 1929 
(1928) 
8.-Pla general dels treballs del Servei Elèctric de l’Exposició Internacional de Barcelona, 
1929, 1a part 

5D44-2/2 Patent per a la disposició de galeries o laberints de miralls 
5D44-2/3 Impresos de l’Exposició Internacional de Barcelona, 1929 
5D44-2/4 Relació de personal dels Serveis d’Enginyeria, de l’Exposició Internacional de 

Barcelona, 1929 
5D44-2/5 Conferències de Joan de Lasarte Karr 
5D44-2/6 Concurs de projectes per a l’electrificació rural. Dos dossiers. 1929 
5D44-2/7 Ressenya biogràfica i currículum de Joan de Lasarte i Karr 
5D44-2/8 Instal·lacions elèctriques de l’Exposició Internacional de Barcelona, 1929 
 

 

 


