




Introducció 
L’Art Noveau, la Sezession, el Jugendstil, l’Style Liberty de França, 
Escòcia, Bèlgica, Alemanya i Àustria començava a tenir, durant 
el darrer terç del segle XIX, el seu paral·lelisme a Catalunya amb 
el Modernisme del qual Lluís Domènech i Montaner n’és un dels 
principals referents.

La publicació de l’article titulat “En busca d’una arquitectura nacio-
nal” (1878) és el punt d’inici de les tesis estilístiques de Domènech i 
Montaner, el qual ens ha deixat obres monumentals com el Palau 
de la Música i l’Hospital de Sant Pau, declarats Patrimoni de la 
Humanitat.
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Estat actual de la qüestió 

L’obra arquitectònica i intel·lectual de Domènech i Montaner va 
quedar en entredit amb la historiografia posterior. Lluís Domènech 
i Montaner començà a quedar marginat i, fins i tot, no és ni esmentat 
en el glossari d’Eugeni d’Ors. 

La mort de Domènech l’any 1923 durant el directori de Primo 
de Rivera i la guerra civil posteriorment, van acabar d’esvair 
l’empremta domenequiana. No és fins als anys 60 quan un grup 
d’arquitectes va començar a reivindicar les singularitats de la seva 
arquitectura. Als anys 70 i 80 van aparèixer els primers estudis i 
exposicions al voltant del personatge, i es van començar a revalorar i 
dignificar els edificis de Domènech a Barcelona, Reus i Canet de Mar, 
les tres localitats que encara avui concentren el 90% del patrimoni.
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Què és la 
Taula Lluís Domènech i Montaner? 
La Taula Lluís Domènech i Montaner és una unitat de treball i 
coordinació mancomunada que neix amb la voluntat de portar 
a terme la difusió i divulgació de la vida i obra de l’arquitecte 
català. 
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Finalitat de la 
Taula Lluís Domènech i Montaner 
- Situar la figura de Lluís Domènech i Montaner al nivell prominent 
que li correspon en el marc del Modernisme. 

- Difondre les aportacions de Domènech i Montaner en els àmbits 
que va crear. 

- Com a culminació de les activitats realitzades entre el 2017 i el 
2022, organització de l’any Domènech. 

El 22 de juny del 2016, es va constituir, a Canet de Mar, la primera 
comissió impulsora de la Taula Lluís Domènech i Montaner, for-
mada per: 
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• L’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de 
l’Ajuntament de Barcelona 

Barcelona és avui la ciutat modernista més famosa del món. Després 
de la gran icona Gaudí, el patrimoni modernista més visitat a la 
ciutat són les obres de Domènech, especialment el Palau de la 
Música Catalana i el Recinte Modernista de l’Hospital de Sant Pau,        
una proposta adreçada tant als barcelonins com als visitants, per 
donar a conèixer a fons l’arquitectura modernista, trepitjant el ter-
ritori i posant en valor aquest patrimoni protagonista del paisat-
ge de la ciutat. L’any 2000, l’Institut va crear la Ruta Domènech i 
Montaner, una “versió especialitzada” de la Ruta del Modernisme 
per a celebrar el 150 aniversari del seu naixement, que va comptar 
amb la participació activa dels municipis de Reus i Canet de Mar. 

Mitjançant l’Institut del Paisatge Urbà, Barcelona també té una im-
portant activitat internacional relacionada amb el Modernisme: la 
participació en projectes de la xarxa europea Réseau Art Nouveau 
Network, el lideratge de la Ruta Europea del Modernisme, l’edició 
de la revista internacional coupDefouet, l’organització d’un con-
grés científic bianual sobre Art Nouveau i la creació del club de 
subscripció popular Art Nouveau Club. 
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• L’Agència Reus Promoció de l’Ajuntament de Reus 

L’arribada de Lluís Domènech i Montaner a Reus l’any 1896, de 
la mà de Pau Font de Rubinat, per construir l’Institut Pere Mata, 
l’hospital psiquiàtric de la ciutat, fou l’inici de l’arquitectura 
modernista a Reus. Domènech i Montaner va construir altres edi-
ficis a la ciutat, entre els quals destaca la magnífica Casa Navàs, 
un exemple de modernisme total i considerada una de les joies de 
l’Art Noveau. 

Pere Caselles, arquitecte municipal de l’època i col·laborador 
en la construcció de l’Institut Pere Mata, segueix l’empremta de 
Domènech i Montaner i, juntament amb la seva obra i la d’altres 
arquitectes, fa de Reus una de les ciutats europees amb més patri-
moni arquitectònic modernista. 

Amb la creació de la “Ruta del Modernisme de Reus”, un itinerari per 
descobrir els edificis més emblemàtics del centre ciutat, l’empremta 
domenequiana esdevé un nou recurs per la promoció turística. 

Des de l’Agència Reus Promoció, es van establir convenis amb 
l’Institut Pere Mata i la Casa Navàs per gestionar també les visites 
a l’interior d’ambdós edificis.
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• L’Ajuntament de Canet de Mar 

Canet de Mar és la població on hi ha més patrimoni modernista en 
menys espai. L’aposta per aprofundir en el seu coneixement i la seva 
difusió és a través de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner, 
un espai format per dues edificacions: la Masia Rocosa (s XVII) i la 
Casa Domènech (1918-20). La primera fou el seu taller d’arquitec-
tura, on s’hi presenten les facetes del personatge com a arquitecte, 
editor, polític i intel·lectual. 

A la segona casa, construïda per a la seva família, mostra el Do-
mènech íntim i familiar. L’estructura urbana de Canet, la xarxa de 
serveis, el microclima, l’extensa zona de platja i de bosc el fan un 
lloc ideal per viure-hi i per treballar, i gràcies a l’acumulació de 
patrimoni i d’activitat cultural, el configuren com a destinació de 
turisme cultural de qualitat. 

El patrimoni modernista de Canet és conseqüència del passat 
econòmic i cultural relacionat amb l’activitat marítima, musical i 
la indústria del gènere de punt, que van configurar el poble. L’Es-
cola de Teixits - Eurecat i el grup de teatre de carrer de fama mun-
dial “Comediants” també conformen i amplien l’oferta. 

L’esperit innovador de Canet de Mar explica la voluntat d’estudi, 
difusió i promoció de la figura de Lluís Domènech i Montaner, i 
ajuda a definir el Canet actual.
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• El Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner 
(CEDIM) 

El Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner (CEDIM) és una 
entitat de recerca fundada el 2013 amb l’objectiu de recuperar, 
estudiar i difondre la personalitat i l’obra de Lluís Domènech i 
Montaner. 

El CEDIM ha portat a terme estudis sobre Domènech i Montaner 
en totes les seves vessants i en fa difusió mitjançant activitats lú-
diques i científiques tals com la publicació de la revista semestral 
Domenechiana, rutes guiades i teatralitzades, sortides culturals als 
edificis domenequians de Barcelona, Reus i Canet de Mar, i també 
conferències basades en els resultats de la seva tasca de recerca. 

El CEDIM ha elaborat el primer Atles Domenequià on-line i l’estudi 
Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). Obra arquitectònica raona-
da, el primer treball que aplega la totalitat de les obres i projectes 
en més d’un miler de pàgines. 
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• La Fundació Lluís Domènech i Montaner

La Fundació Lluís Domènech i Montaner neix amb voluntat de re-
cuperar, estudiar i difondre la personalitat i l’obra d’un dels perso-
natges més decisius i emblemàtics de la segona meitat del segle XIX 
i del primer quart de segle XX.

La seva biografia marcada per una excepcional trajectòria, ha que-
dat inexplicablement ignorada, i fins i tot menystinguda, davant de 
la fortalesa mediàtica d’altres propostes històriques o artístiques. 
Conscients dels seus valors i de la importància que té per al nostre 
propi moment històric, la recuperació i el reconeixement de per-
sonatges tan singulars i de llur context, un nombrós grup d’inves-
tigadors, acadèmics, catedràtics, historiadors, escriptors i sobretot 
familiars i admiradors de la seva obra en general, han promogut la 
creació d’un ens cultural que es fixi com a objectiu treure d’aquest 
oblit injustificat la seva memòria, difondre els seus treballs, pensa-
ment, escrits, i la seva obra, artística i arquitectònica.
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A nivell internacional, la Fundació vol difondre l’obra domenequia-
na com a paradigma i figura cabdal del Modernisme català, posant 
en relleu les connexions i complicitats amb els moviments culturals 
europeus contemporanis; aixi com fer visible la seva aportació po-
lièdrica, certament de la màxima actualitat, el seu innegable pro-
gressisme, la seva sorprenent capacitat de creació i d’innovació. 

El lloc web de la Fundació es crea com a plataforma col·laborativa, 
que fomenta la relació entre l’àmbit acadèmic, científic, professio-
nal i ciutadà, basat en el rigor i la claredat de la informació que es 
posa a lliure disposició del públic interessat.
 
L’esperit de la Fundació va dirigit a exercir de forma voluntària, 
responsable, lliure, independent i solidària la seva tasca, en bene-
fici del bé comú i l’interès social.
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Objectius de la 
Taula Lluís Domènech i Montaner
• Difondre al públic en general el patrimoni domenequià. 

• Portar a terme, de manera mancomunada, tota mena d’activitats 
i projectes per posar de relleu la figura i obra universal de Lluís 
Domènech i Montaner, mitjançant activitats, conferències, rutes, 
congressos, exposicions, edicions i publicacions, activitats formati-
ves a escoles i instituts, entre d’altres. 

• Establir contactes i col·laboracions amb d’altres entitats nacionals 
i internacionals que tinguin objectius similars. 

• Promocionar activitats turísticoculturals basades en el coneixe-
ment del patrimoni i l’obra de Lluís Domènech i Montaner. 

• Assessorament patrimonial sobre els edificis domenequians per 
tal de portar a terme la seva preservació i/o restauració. 
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Projectes a desenvolupar 
2017/2023 
• Organització bianual del Simposi Lluís Domènech i Montaner per 
tal de posar sobre la taula els nous estudis sobre l’arquitecte. En 
aquestes jornades es vol reivindicar l’arquitecte com a pare del Mo-
dernisme i aplegar els millors especialistes per oferir als assistents 
els coneixements adquirits al llarg d’anys d’investigació i afavorir 
així el debat i els canvis d’impressions entre els congressistes. 

• Publicació de les comunicacions del Simposi Lluís Domènech i 
Montaner. 

• Disseny de la Ruta turística Domènech total pels municipis de 
Barcelona, Reus i Canet de Mar i altres. 

• Creació de materials i activitats pedagògigues adreçades als cen-
tres educatius de primària i secundària que incidiran en l’aprenen-
tatge i coneixement del Modernisme i l’obra de Lluís Domènech i 
Montaner.

23
-

24





Activitats de difusió 
• Celebració de la Jornada de Portes Obertes als edificis dome-
nequians de Barcelona, Reus i Canet de Mar, amb motiu del Dia 
Domènech que es celebra cada 27 de desembre. 

• Trobada d’Instagramers a Barcelona, Reus i Canet de Mar, perquè 
participin, coneguin i difonguin l’obra de Domènech i Montaner. 

• Elaboració d’un audiovisual per tal de difondre internacionalment 
la figura i obra de Lluís Domènech i Montaner. Per a la realització i 
producció de l’audiovisual es comptarà amb la col·laboració de les 
escoles de cinema de Catalunya. 

• Creació d’una web dinàmica, on s’hi veuran reflectides les ac-
tivitats i notícies relacionades amb Lluís Domènech i Montaner. 
La web pretén ser l’espai de trobada des del qual s’oferirà tota 
la informació que es generi sobre la figura de l’arquitecte: rutes 
guiades, conferències, sortides culturals, congressos, novetats 
editorials, notícies, etc. 

25
-

26



tauladomenech@gmail.com 


