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IDEA INICIAL 
El meu objectiu és identificar tots 
els elements florals i vegetals del 
Palau de la Música Catalana, i en 
cas d'aconseguir-ho, cercar un 
sentit a l'obra de Lluís Domènech 
i Montaner. 

 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 
El meu treball consta d’una 
introducció teòrica als conceptes 
que es tractaran. A més, vaig 
investigar sobre l’arquitecte 
principal per tal d’esbrinar quins 
eren els seus coneixements, a 
més de l'arquitectura. Sobre els 
elements vegetals, no s’havia fet 
cap investigació que pogués fer 
servir de manera que les pàgines 
webs no em van sevir, però vaig 
poder accedir a l'arxiu del Palau 
de la Música, amb l'autorització i 
ajuda de la propia entitat, on vaig 
poder recollir la informació de 
llibres i articles. 
La part pràctica ha estat 
fotografiar tots els elements 
esmentats en diverses visites 
realitzades a l'edifici, i la seva 
posterior catalogació en plànols 
de l'edifici, per pisos i sales.  

 

Després, ve la identificació de totes 
les plantes i flors i la cerca d'un 
sentit en la creació de Lluís 
Domènech i Montaner, situant-lo en 
el context històric i el moviment 
artístic. 

 

CONCLUSIONS 
Domènech i Montaner tenia 
coneixements de botànica que va 
transmetre en l'edifici, així com 
l’esperit modernista per inspirar-se, 
reforçant així la identitat del edifici. 
Vaig poder identificar les flors 
gràcies als estudis del arquitecte, 
probablement compartits amb la 
resta d’artistes col•laboradors. Es 
notable una obsessió per la 
estructura i les simetries, que no 
deixa de ser la base dels elements 
vegetals. Principalment el tipus de 
vegetació es autòctona de 
Catalunya, fet que reforça la 
identitat de l'edifici, màxim 
exponent del modernisme català, 
però també n’hi ha de Cuba i al 
final, la representació de tota 
aquesta vegetació es tradueix en la 
bellesa de la pròpia naturalesa. 
El Palau de la Música Catalana i la 
seva vegetació colorista, la seva 
lluminositat i el seu simbolisme, 
devien ser com una alenada d’aire 
fresc en la Barcelona grisa i 
industrial de començaments del 
segle XX. 


