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Dossier de premsa 

 
L’Obra Social dedica una mostra a l’arquitecte de la primera seu de ”la Caixa” 
construïda expressament a Tarragona, amb motiu del centenari de l’entitat 
financera a la ciutat  
 

La ciutat de Sagnier 
Modernista, eclèctica i monumental 
 
Mansions i cases barates, esglésies i fàbriques. Artífex de més de cinc-
cents projectes, Enric Sagnier i Villavechia (Barcelona, 1858-1931) és un 
dels arquitectes més prolífics de la fi del segle XIX i les primeries del XX. 
Edificis com el temple expiatori del Tibidabo, el Palau de Justícia de 
Barcelona o la primera seu de ”la Caixa” a Tarragona han esdevingut 
punts de referència del paisatge urbà català, amb ramificacions en altres 
indrets d’Espanya i l’estranger. Amb l’exposició La ciutat de Sagnier. 

Modernista, eclèctica i monumental, comissariada per Santi Barjau i Julià 
Guillamon, l’Obra Social ”la Caixa” vol aprofundir en l’obra de l’arquitecte 
i el context històric en què va ser concebuda. El visitant descobrirà, 
d’aquesta manera, l’empremta de Sagnier a diferents punts de la Ciutat 
Comtal, com és el cas dels grans edificis públics i les residències 
particulars que van contribuir a modelar l’Eixample barceloní. A través de 
diversos suports i formats (fotografies d’època, imatges actuals dels 
edificis, diaris de l’època, postals, maquetes i audiovisuals), es fan 
paleses la versatilitat i la ubiqüitat de l’arquitecte, així com la seva 
evolució artística: de l’eclecticisme característic de les últimes dècades 
del segle XIX i les influències clàssiques, al modernisme i, en la seva etapa 
de maduresa, el desenvolupament d’un estil propi amb la voluntat de 
crear punts de referència monumentals en la trama urbana i en 
concordança amb les necessitats d’una arquitectura sòlida i burgesa. Una 
vida, la burgesa, confortable i cosmopolita, en la qual Sagnier va 
desenvolupar la seva vocació, tal com reflecteix la mostra. 
 
La mostra La ciutat de Sagnier. Modernista, eclèctica i monumental, 
comissariada per Santi Barjau i Julià Guillamon, es podrà veure a 
CaixaForum Tarragona (Cristòfor Colom, 2) del 6 d’abril al 14 d’agost de 
2011. Posteriorment viatjarà a CaixaForum Barcelona, on es podrà veure a 
partir del setembre.  



Tarragona, 5 d’abril de 2011. El director de CaixaForum Tarragona, Carles 
Marquès, i els comissaris de l’exposició La ciutat de Sagnier. Modernista, 

eclèctica i monumental, Santi Barjau i Julià Guillamon, han presentat avui la 
mostra dedicada a l’obra de l’arquitecte Enric Sagnier i el context històric en 
què va desenvolupar-la, la darreria del segle XIX i les primeres dècades del XX. 
 

Dins la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” presta una atenció 
preferent a grans figures de l’arquitectura de tots els temps. En són exemple la 
mostra dedicada a l’arquitecte britànic Richard Rogers o l’exposició sobre el 
mestre renaixentista Andrea Palladio. En aquest mateix àmbit, CaixaForum 
Barcelona acull actualment Construir la Revolució. Art i arquitectura a Rússia, 

1915-1935, centrada en l’art de l’avantguarda soviètica dels anys vint i trenta 
del segle XX.  
 
Enric Sagnier, actiu entre 1881 i 1931, és una figura destacada i alhora massa 
oblidada de l’època. Al llarg d'aquests cinquanta anys de carrera professional, 
la seva obra abundantíssima (segurament més de cinc-cents projectes de tota 
mena) li va reportar distincions i reconeixements de tot tipus, i les seves 
edificacions estan repartides per tot Barcelona, amb ramificacions en altres 
indrets de Catalunya, Espanya i l’estranger. 
 
Això el converteix en una presència constant, fins i tot per a qui no coneix el 
nom de l’arquitecte, però que alguna vegada ha vist edificis tan emblemàtics a 
la ciutat de Barcelona com el Palau de Justícia, la seu de ”la Caixa” a la Via 
Laietana, la Nova Duana o el temple del Tibidabo, per esmentar-ne només uns 
quants. Coetani de figures com Gaudí, Domènech i Montaner o Puig i 
Cadafalch, el treball de Sagnier representa un moment clau en l’evolució de 
l’arquitectura catalana de la fi del segle XIX i les primeries del XX.  
 
L’exposició, organitzada i produïda per l’Obra Social ”la Caixa”, recrea el món 

d’ahir, el de la burgesia barcelonina on va néixer Enric Sagnier: la família, la 
modernitat tècnica, els viatges per Europa. I desplega la seva arquitectura en 
un muntatge inesperat que introdueix el visitant en una ciutat en construcció. 
D’una banda, mostra la versatilitat que el du a interessar-se per diferents 
menes d’edificis: des d’un petit taller fins a un hotel, des d’un xalet fins a un 
banc. Al mateix temps, presenta l’ús dels elements decoratius del modernisme, 
reconstrueix la vida en l’edifici que va projectar a la Rambla de Tarragona, 
aprofundeix en el seu treball al Palau de Justícia i recupera una col·lecció 
espectacular de fotografies de la construcció del Tibidabo, símbol religiós i 
icona internacionalment coneguda de la ciutat de Barcelona.  
 



A través de diversos suports i formats (fotografies d’època, imatges actuals dels 
edificis, diaris de l’època, postals, maquetes i audiovisuals), es fan paleses la 
versatilitat i la ubiqüitat de l’arquitecte, així com la seva evolució artística: de 
l’eclecticisme característic de les últimes dècades del segle XIX i les influències 
clàssiques, al modernisme i, en la seva etapa de maduresa, el 
desenvolupament d’un estil propi amb la voluntat de crear punts de referència 
monumentals en la trama urbana i en concordança amb les necessitats d’una 
arquitectura sòlida i burgesa. 
 
L’organització de l’exposició La ciutat de Sagnier. Modernista, eclèctica i 

monumental forma part dels actes de celebració del centenari de ”la Caixa” a 
Tarragona. Amb aquest objectiu, l’entitat ha preparat una programació diversa 
que inclou exposicions destacades i inèdites repartides per tot el territori, així 
com nombroses propostes de música i iniciatives de tipus social i científic. La 
programació, doncs, vol ser un reflex del tarannà de ”la Caixa” i de la seva 
Obra Social, en la seva voluntat d’obrir nous espais de trobada entre la cultura, 
la ciència i la ciutadania.  
 
 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 

EL MÓN D’AHIR 

 
L’exposició s’obre amb l’àmbit «El món d’ahir», que recrea l’ambient de la 
burgesia barcelonina que va veure néixer Enric Sagnier i Villavecchia. A través 
d’objectes personals, fotografies familiars i documentació sobre els viatges per 
Europa i sobre la modernitat tècnica que van condicionar el seu estil de vida i el 

del seu entorn, apropa el visitant al personatge i 
li permet contextualitzar la seva obra. 
 
L’arquitectura de Sagnier s’emmarca en una 
època concreta de la història europea, la Belle 
Époque, que va representar el triomf de les 
formes de vida burgeses. Era l’època dels 
primers automòbils, amb xofer, que permetien 
sortir a la descoberta de nous paisatges; i l’edat 
d’or dels viatges amb tren, que connectaven les 
principals capitals europees i els centres 
d’estiueig de la Costa Blava o els Alps.  
 

Enric Sagnier al balcó d'un hotel de 
Camprodon, 1928 
Col·lecció particular, Barcelona 
 



Fou en aquest ambient, confortable i cosmopolita, on Enric Sagnier va 
desenvolupar la seva vocació d’arquitecte. La seva obra, doncs, és el reflex 
d’una època de grans transformacions, marcada pel creixement de les ciutats, 
fruit de l’esperit emprenedor de la burgesia. Tot això es fa palès en els grans 
edificis i les residències particulars que va projectar, que van contribuir a 
modelar la personalitat de l’Eixample de Barcelona, on encara avui conviuen 
diversos edificis de Sagnier destinats a diferents usos. 
 
SAGNIER, AQUÍ 

 
Un mapa que mostra la geografia catalana localizant sobre el territori les obres 
de Sagnier, un audiovisual realitzat amb fotografies de Rafael Vargas que ens 
mostra tots els edificis encara existents de l’arquitecte, i un doble vídeo 
resultant de vint-i-quatre hores de filmació en dues cruïlles molt concorregudes 
de Barcelona, mostren que l’arquitectura de Sagnier és omnipresent a casa 
nostra. 
 

A través d'aquests suports diversos, el visitant es podrà fer una idea dels 
gairebé cinquanta anys de carrera professional i els seus més de cinc-cents 
projectes que li van reportar distincions i reconeixements. Sagnier fou 
l’arquitecte que més vegades va rebre el premi que l’Ajuntament de Barcelona 
concedia anualment als millors edificis (un premi que va recollir fins a cinc 
vegades) i als millors establiments (el va recollir en dues ocasions). 
 

La basílica del Tibidabo, el Palau de Justícia, la Nova Duana de Barcelona i 
desenes de cases particulars, esglésies i fàbriques són el testimoni de la seva 
activitat, que va evolucionar des de l’estil eclèctic, característic de les darreres 
dècades del segle XIX, fins al modernisme. Més endavant, va interpretar un 
repertori de formes clàssiques d’influència francesa, i en l’etapa final de la seva 
carrera va desenvolupar un estil propi, adaptat a les necessitats d’una 
arquitectura sòlida i burgesa, i a la voluntat de crear punts de referència 
monumentals que ja són icones en la trama urbana.  
 
LA CIUTAT DE SAGNIER 

 
La part més àmplia de l'exposició sorprèn el visitant amb el muntatge d’una 
ciutat imaginària que s’estén rere cinc façanes d’edificis emblemàtics de 
Sagnier. La Fàbrica Torra de Vic, l’edifici de ”la Caixa” a Tarragona, el Xalet El 
Pinar, el Palau de Justícia i la basílica del Sagrat Cor del Tibidabo introdueixen 
cinc seccions que analitzen i descriuen diversos aspectes relacionats amb 
l’obra de l'arquitecte. 



Tipologies constructives (Fàbrica Torra de Vic) 

 
Sagnier va construir molt, tota mena d’edificis i per a tota mena de promotors. 
La seva arquitectura s’adapta a les diferents tipologies constructives: esglésies 
i fàbriques, hotels i bancs, arquitectures efímeres i edificis singulars, grans 
edificis públics i d’altres nascuts de la iniciativa privada, com els edificis 
d'habitatges, xalets o cases per obrers. 
 

Els seus primers clients van ser famílies 
acomodades de Barcelona, que tenien llotja al 
Liceu i que apareixien habitualment a les cròniques 
mundanes de la ciutat: aristòcrates i empresaris, 
com el comte de Fígols; comerciants de vins, com 
els marquesos d’Alella; grans capitalistes, com 
Joan Josep Ferrer-Vidal o Lluís Rocamora; amos 
de terrenys a l’Eixample; banquers, com Ignasi Coll 
Portabella o Iu Bosch; empresaris vinculats al món 
de l’automoció, com Rodolf Juncadella o Tomàs 
Recolons; Arnús, Garriga Nogués, Bertrand, 
Girona, Godó, Sert o Andreu… La historia política, 
econòmica i cultural de la Catalunya 
contemporània. 
 
Entre aquests encàrrecs, Sagnier va construir diversos edificis industrials. Un 
dels més destacats és la fàbrica d’embotits de Joan Torra, a Vic. La seva 
estructura, senzilla i diàfana, va permetre adaptar posteriorment l’edifici per a la 
producció de farines.  
 
Vida d’un edifici (Edifici de ”la Caixa” a Tarragona) 

 
Entre les obres nascudes de la iniciativa privada més destacades d’Enric 

Sagnier, hi trobem les seus de la Caixa de 
Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis que 
l’arquitecte va anar dissenyant en paral·lel a la 
ràpida expansió de l’entitat, fundada l’any 1904.  
 
En aquest sentit, l’arquitecte va projectar la seu 
de l’edifici central, el Casal de l’Estalvi, construït 
el 1914 a la Via Laietana de Barcelona. També 
va projectar el Casal de Previsió, situat just 
davant del primer i dedicat a l’obra social de 

Fàbrica Torra, al carrer del Bisbe 
Morgades de Vic, 1896-1897. 

Arxiu Bach 
 

La Rambla Nova de Tarragona (c. 1950), 
amb l’edifici emblemàtic de  ”la Caixa”. 
AHT. Arxiu  Històric de Tarragona. Fondo 
Foto Raymond. 



l’entitat. I, més tard, va construir diverses sucursals de la financera a Igualada, 
Manresa, Reus, Sabadell i Tarragona.  
 
L’antiga seu de l’entitat a Tarragona, inaugurada l'any 1930 a la Rambla Nova, 
és l’únic edifici que Sagnier té a la ciutat, i va seguir el mateix model d’altres 
immobles de ”la Caixa” de l’època: hi havia un espai dedicat a oficines a la 
planta baixa i pisos de lloguer a les plantes superiors, per tal de rendibilitzar la 
inversió.  
 
El pis superior de l’edifici el va llogar entre 1933 i 1960 Josep Maria Terrassa, 
l’impulsor de Ràdio Tarragona, i hi va instal·lar les oficines i l’estudi de la ràdio. 
De fet, fou en aquest edifici on va crear el popular personatge Maginet 
Pelacanyes, que va ser el símbol de diferents campanyes benèfiques 
promogudes pel locutor amb el lema «Demanar sense molestar per donar 
sense ofendre». 
 
Les oficines de l’entitat financera aviat van quedar petites i, l’any 1954, ”la 
Caixa” va inaugurar un nou edifici al xamfrà de la Rambla Nova amb el carrer 
Cristòfor Colom. 
 
Les arts aplicades (Xalet El Pinar) 

 
En l’àmbit de l’habitatge, la versatilitat de Sagnier no té límits: xalets, cases 
barates, apartaments i mansions senyorials. 
 
Un dels immobles més destacats és el Xalet El Pinar. Situat en un indret 
privilegiat, al capdamunt d’un turó a la falda del Tibidabo, la casa és visible des 
de diferents punts de la ciutat. Es tracta d’un xalet de 
luxe, construït per encàrrec del banquer Manuel 
Arnús, que incorpora elements d’una arquitectura 
fantàstica: torres amb merlets, pinacles i gàrgoles, 
tribunes, balcons, lògies i galeries. L’interior integra 
les arts decoratives del modernisme: vitralls, 
ceràmica, escultures de marbre blanc i mobles 
dissenyats per Joan Busquets. 
 
A més dels palaus, dels xalets i dels edificis de pisos 
de l’Eixample, Sagnier també va construir cases 
barates per encàrrec de l’Obra de la Llar, una 
iniciativa benèfica promoguda per diversos prohoms 
barcelonins, com el comte de Sert, Joan Josep 

Xalet de Manuel Arnús, “El 
Pinar”, a l’avinguda del Tibidabo 
de Barcelona, 1902-1904. Arxiu 

Rafael Vargas 
 



Ferrer-Vidal, Manuel Arnús o Francesc Moragas. El conjunt més destacat de 
cases barates, promogut per la Caixa d’Estalvis de Barcelona, es va edificar a 
Horta: trenta-sis cases unifamiliars de planta baixa i pis que es podien pagar en 
quinze anys. 
 
Com a arquitecte de les famílies de l’aristocràcia i l’alta burgesia barcelonina, 
Enric Sagnier també va construir els panteons dels qui, en vida, van ser els 
seus clients. Es tracta de construccions sumptuoses, amb elements simbòlics 
personalitzats que fan referència a les persones que fan l’encàrrec. 
 
Arquitectura i poder (Palau de Justícia) 
 

A banda d’encàrrecs privats com els xalets 
familiars, les seus d’empreses o les fàbriques, 
Enric Sagnier també va projectar nombrosos 
edificis per a l’Administració. 
 
Un dels projectes més destacats de 
l’arquitecte fou el Palau de Justícia, que va 
dissenyar conjuntament amb Josep 
Domènech i Estapà. Es tracta d’un edifici 
modern per a l’època, amb estructura de ferro 
laminat, d’acord amb les tècniques 
constructives de la primera dècada del segle 
XX. Aquesta estructura lleugera està recoberta 
amb grans quantitats de pedra i, en conjunt, 

l’edifici transmet una imatge colossal. Les grans arcades, les cúpules, les 
escultures al·legòriques de la façana i l’escalinata que dóna accés al Saló dels 
Passos Perduts reforcen la idea d’una arquitectura al servei del poder, en la 
qual els diferents elements constructius i decoratius representen simbòlicament 
el pes de la justícia. 
 
També destaca entre els encàrrecs públics de l’arquitecte l’edifici de la Nova 
Duana de Barcelona, situada a les Drassanes i singular per la seva 
ornamentació. Sagnier va voler decorar l’immoble amb àguiles i grius, amb la 
voluntat de conferir un sentit mític i heroic a l’activitat comercial. 
 
La construcció del Tibidabo (Basílica del Sagrat Cor del Tibidabo) 
  
Catòlic i conservador, Sagnier va projectar nombroses esglésies i escoles 
religioses. La seva obra més important en aquest àmbit va ser el temple 
expiatori del Sagrat Cor del Tibidabo.  

El Palau de Justícia, al passeig de Lluís 
Companys de Barcelona, 1887-1911. (Autor 
desconegut). Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
 



 
Arran del viatge a Barcelona de sant Joan Bosco el 1886, un grup de promotors 
va cedir un terreny al cim de la muntanya per fer-hi un temple dedicat al Sagrat 
Cor, semblant al Sacro Cuore di Gesù de Roma o al Sacré Coeur de París. El 
28 de desembre de 1902 se’n va posar la primera pedra i les obres es van 
allargar més enllà de la mort d’Enric Sagnier l’any 1931.  
 
La complexa construcció del temple va presenciar la transformació de la 
muntanya que, en pocs anys, va esdevenir un símbol, una visita obligada per a 

les personalitats del món de la política o 
de la cultura que passaven per 
Barcelona, com per exemple Grace 
Kelly i el príncep Rainier, que van visitar 
el temple durant el seu viatge de noces, 
l’any 1956. 
 
El temple va ser inaugurat el 1961, i la 
seva silueta, que corona Collserola, és 
una de les imatges més conegudes de 
Barcelona. 
 

 
 
 
 
 
 

Basílica del Sagrat Cor, al cim de la muntanya del 
Tibidabo de Barcelona, 1902-1961. Arxiu Zerkowitz 
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CaixaForum Tarragona 
Cristòfor Colom, 2 
43001 Tarragona 
 
Horari d’obertura del centre 
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h 
Dissabtes i festius, d’11 a 14 h i de 16 a 21 h 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social Fundació ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel. 902 22 30 40 
www.laCaixa.es/ObraSocial  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo - 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


