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 Una visió des del segle xxi

Lluís Domènech i Montaner és un dels noms imprescindibles 
del nostre país. Figura cabdal del Modernisme català, és l’au-
tor d’edificis emblemàtics com són el Palau de la Música 
Catalana o l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, declarats 
Patrimoni de la Humanitat. 

El seu besnet, el també arquitecte Lluís Domènech Girbau, 
ens descobreix la persona que s’amaga darrere de la figura del 
seu avantpassat. Ens en dona moltes pistes l’article més cone-
gut de Domènech i Montaner, «En busca de una arquitectura 
nacional», que indica per on anava el seu pensament. L’autor 
del llibre reprèn aquest títol en cada capítol i es capbussa en 
la història familiar, a la recerca dels trets més específics del 
seu besavi. 

Un retrat biogràfic on es creuen dues vides, la del biògraf i 
la del biografiat, separades per un segle d’una gran complexi-
tat política i d’una arquitectura apassionant. I, alhora, una 
història plena d’anècdotes personals i familiars, i de coinci-
dències en el camp de l’arquitectura i en el de la ideologia 
política.

Amb motiu del centenari de Lluís Domènech 
i Montaner,  el llibre vol retre un homenatge 

a l’arquitecte i a la persona
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Lluís  Domènech 
Girbau    
(Barcelona, 1940)

És doctor en Arquitectura i ha ensenyat aquesta disciplina a 
Barcelona, Milà i Madrid. Va ser autor del Pla de Museus de 
l’Ajuntament de Barcelona (1983). Ha col·laborat en obres 
d’arquitectura i urbanisme amb Roser Amadó, des de 1971. 
És president de la Fundació Lluís Domènech i Montaner i 
membre del Patronat de la Fundació Orfeó Català - Palau de 
la Música Catalana. Tractadista de l’obra de Domènech i 
Montaner en exposicions i llibres, ha publicat Domènech i 
Montaner (1994), Aprendre d’una arquitectura (1998), El 
Palau de la Música Catalana (2000) i Domènech i Montaner, 
un home universal (2018), sobre la tasca de l’arquitecte.


