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Va néixer a Mataró (Maresme) l’any 1869. Als setze Va néixer a Mataró (Maresme) l’any 1869. Als setze Va néixer a Mataró (Maresme) l’any 1869. Als setze Va néixer a Mataró (Maresme) l’any 1869. Als setze 
anys ja feia publicacions i conferències sobre el que se-anys ja feia publicacions i conferències sobre el que se-anys ja feia publicacions i conferències sobre el que se-anys ja feia publicacions i conferències sobre el que se-
ria la seva passió i especialitat: el Romànic a Catalu-ria la seva passió i especialitat: el Romànic a Catalu-ria la seva passió i especialitat: el Romànic a Catalu-ria la seva passió i especialitat: el Romànic a Catalu-
nya.nya.nya.nya.    
Deixeble de Domènech i Montaner, les seves  primeres Deixeble de Domènech i Montaner, les seves  primeres Deixeble de Domènech i Montaner, les seves  primeres Deixeble de Domènech i Montaner, les seves  primeres 
obres les va fer a la seva ciutat natal: el mercat nou i un obres les va fer a la seva ciutat natal: el mercat nou i un obres les va fer a la seva ciutat natal: el mercat nou i un obres les va fer a la seva ciutat natal: el mercat nou i un 
modern sistema de clavegueram. Pocs anys més tard modern sistema de clavegueram. Pocs anys més tard modern sistema de clavegueram. Pocs anys més tard modern sistema de clavegueram. Pocs anys més tard 
dirigirà les seves obres més emblemàtiques a Barcelona dirigirà les seves obres més emblemàtiques a Barcelona dirigirà les seves obres més emblemàtiques a Barcelona dirigirà les seves obres més emblemàtiques a Barcelona 
i començarà una vida política i començarà una vida política i començarà una vida política i començarà una vida política ––––de caire catalanista i conservadorde caire catalanista i conservadorde caire catalanista i conservadorde caire catalanista i conservador–––– que el portarà a ser presi- que el portarà a ser presi- que el portarà a ser presi- que el portarà a ser presi-
dent de la Mancomunitat de Catalunya fins el cop d’estat de Primo de Rivera (1923). Du-dent de la Mancomunitat de Catalunya fins el cop d’estat de Primo de Rivera (1923). Du-dent de la Mancomunitat de Catalunya fins el cop d’estat de Primo de Rivera (1923). Du-dent de la Mancomunitat de Catalunya fins el cop d’estat de Primo de Rivera (1923). Du-
rant la guerra civil va deixar el país, fins al 1942. A la seva tornada va ser anomenat pre-rant la guerra civil va deixar el país, fins al 1942. A la seva tornada va ser anomenat pre-rant la guerra civil va deixar el país, fins al 1942. A la seva tornada va ser anomenat pre-rant la guerra civil va deixar el país, fins al 1942. A la seva tornada va ser anomenat pre-
sident de l’Institut d’Estudis Catalans, fins a la seva mort l’any 1956.sident de l’Institut d’Estudis Catalans, fins a la seva mort l’any 1956.sident de l’Institut d’Estudis Catalans, fins a la seva mort l’any 1956.sident de l’Institut d’Estudis Catalans, fins a la seva mort l’any 1956.    
Alguns dels seus edificis barcelonins més emblemàtics són: la Casa Amatller, la Casa Ma-Alguns dels seus edificis barcelonins més emblemàtics són: la Casa Amatller, la Casa Ma-Alguns dels seus edificis barcelonins més emblemàtics són: la Casa Amatller, la Casa Ma-Alguns dels seus edificis barcelonins més emblemàtics són: la Casa Amatller, la Casa Ma-
caya, la Casa Terradas (Les Punxes), el Palau de Quadras i la Fàbrica Casaramona.caya, la Casa Terradas (Les Punxes), el Palau de Quadras i la Fàbrica Casaramona.caya, la Casa Terradas (Les Punxes), el Palau de Quadras i la Fàbrica Casaramona.caya, la Casa Terradas (Les Punxes), el Palau de Quadras i la Fàbrica Casaramona.    

Marca al plànol la situació de l’edifici. Dibuixa una 
fletxa sobre el cercle assenyalant el N i escriu 
l’adreça completa: 

Adreça:Adreça:Adreça:Adreça:    

Treball gràfic 
Fes un dibuix acurat d’un detall de la façana 

Fes una foto de l’edifici tan general com puguis 
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Casa AmatllerCasa AmatllerCasa AmatllerCasa Amatller    
Josep Puig i Cadafalch
Josep Puig i Cadafalch
Josep Puig i Cadafalch
Josep Puig i Cadafalch va transformar al 1898 l’edifici que s’havia 

construït al 1875. L’encàrrec se’l va fer l’industrial xocolater Antoni Antoni Antoni Antoni 

Amatller.Amatller.Amatller.Amatller.    

Els pisos centralsEls pisos centralsEls pisos centralsEls pisos centrals    
Explica com estan disposats els balcons i les finestres. 

 

 

 

 

La planta baixa i el pis principal:La planta baixa i el pis principal:La planta baixa i el pis principal:La planta baixa i el pis principal:    
Observa les escultures que hi ha als 
brancals de les portes. Què representen? 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre els arcs hi ha quatre figures  
humanes. Fixa’t-hi bé i mira d’explicar què 
representen. 
 

 

Podries trobar les pistes que 

Podries trobar les pistes que 

Podries trobar les pistes que 

Podries trobar les pistes que 
hi ha respecte a l’ofici i el cog-

hi ha respecte a l’ofici i el cog-

hi ha respecte a l’ofici i el cog-

hi ha respecte a l’ofici i el cog-
nom del propietari...?
nom del propietari...?
nom del propietari...?
nom del propietari...?    

La façanaLa façanaLa façanaLa façana    
De què està recoberta? Escriu els materials que hi 
vegis. 

 
 
 
 
 
Quins colors predominen? 

 
 
 

 

 

La tribunaLa tribunaLa tribunaLa tribuna    
Mira les columnes. Són com la resta?  
 
 
 
Per què serveixen els “dracs” superiors? Saps 
com es diu aquest element arquitectònic? 
 
 

El pis superior i teuladaEl pis superior i teuladaEl pis superior i teuladaEl pis superior i teulada    
Observa la teulada. Què et suggereix la seva forma? 

 
 
Quina forma tenen els arcs de les finestres? Dibuixa-la. 

 

 


