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7.4.-Tipologia Modernista:

Amb el canvi al segle XX, la figura de l’arquitecte ja és la prevalent i els nous gustos 

arquitectònics vinguts d’Europa i la capital catalana s’acaben imposant entre la burgesia de 

Figueres. Com en altres capitals, el nou estil omplirà les façanes de les edificacions obertes en 

les noves vies i en les reformes de les antigues. S’aporfita la monumentalitat i singularitat si 

l’emplaçament ho permet, i si no s’intenta amb remats ornamentals o cossos sortints que 

confereixen uns nous valors plàstics a les composicions excessivament planes d’èpoques 

anteriors. 

 

És el triomf de l’arquitectura total, amb les arts aplicades als oficis artesans per arribar a tots 

els racons interiors o exteriors de la construcció. Els processos constructius també evolucionen 

i els nous materials apareguts en les exposicions universals s’incorporen ràpidament als 

processos preindustrialitzats on es volen transformar els oficis artesans. Embigats de ferro 

laminat, estructures mixtes, ceràmica armada i emmotllats de pedra artificial complint 

funcions portants són nous elements incorporats al procés constructiu.  

 

L’arquitecte figuerenc Josep Azemar n’és el principal motor però el segueixen altres de nous o 

adaptats al nou gust. Des de petits detalls en baranes o aplacats ceràmics a grans torreons o 

galeries corregudes i tribunes monumentalitzants, tot un seguit d’elements ornamentals s’han 

d’incorporar en els alçats, que han perdut la dicotomia pla-forat per integrar-ho tot plegat en 

una composició on, a través de la decoració, tot queda integrat. 

 

Els oficis menestrals familiars i les grans firmes industrials incorporen als seus repertoris: 

estucs d’encoixinats abarrocats, esgrafiats policromàtics i figuratius, emmarcaments i voladius 

de pedra artificial, aplacats ceràmics vidriats locals i arrabambadors importats, ebanisteria i 

serralleria seriada o personalitzada, vidrieres emplomades, etc., tot incorporant els nous 

pigments de síntesi (fúcsies, rosats, verds, blaus, etc.) que l’indústria química subministra als 

estucadors i pintors, la qual cosa permet ampliar la gamma cromàtica fins a matisos tant 

personalitzats que farien curta qualsevol carta de colors que no tingués una voluntat 

sintetitzadora com la que aquí desenvolupem.  
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Elements de l’arquitectura modernista
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Exemples de tipologia modernista 
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7.4.a.-Exemples combinacions cromàtiques de la tipologia Modernista: 
 

 
 

 K       L       M 
 
 PARAMENT 

RELLEUS 

COMPLEMENTS 

FUSTERIA 

SERRALLERIA 

K2.15.65 

G4.07.80 

C0.30.30 

L9.22.26 – (6028) 

T5.05.29 – (7015) 

E4.30.60 

F5.11.79 

D6.40.50 

T3.18.44– (5014) 

N0.10.20 – (6012) 

D6.15.65 

F2.10.70 

D2.20.50 

C3.29.21 – (8012) 

H8.07.47 – (7033) 
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7.4.b-Colors representatius de la tipologia Modernista: 

 
 

PARAMENTS  RELLEUS/COM  FUSTERIA  SERRALLERIA

       

C0.10.60  E8.15.65  C3.29.21  H8.07.47 

       

C8.30.50  F2.10.60  C6.14.16  N0.10.20 

       

D6.15.65  F2.10.70  J4.21.43  T5.05.29 

       

D6.25.55  F5.11.79  L9.22.26   

       

E4.30.60  G4.07.80  P2.16.59   

       

E8.25.75  C0.30.30  T3.18.44   

       

F2.10.80  D2.20.50  Y0.10.30   

       

J0.10.70  D6.40.50     

       

K2.15.65  E4.30.50     

       

U0.10.70       

(Els colors reproduits poden presentar distorsió degut al sistema d’impressió). 
 


