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i Mavnou

Domdnech Sugranes i Gras 6s molt possible que hagi estat el primer arquitccte municipal de Mollet del Vallds, almenys d'una manera m6s o menys continuada, pel que es veu en els pocs documents que
s'han pogut conservar. Va comcngar la seva activitat en el nostre poble l'any 1913, essent I'alcalde en Frederic Ros i Sallent, i va dur una
activitat a la vila fins els anys 1929-1930. D'ell 6s el primer Pla General del Municipi, del qual es varen fer diverses cdpies. Avui dia se 'n
conserven unes quantes, 6s datat a I'any l9l3 i titulat
"Plano General de Reforma y Ensanche dc Mollet del Vall6s'.
Una simple visi6 d'aquest pldnol ja indica el nivell professionaL
d'aquest arquitecte. I, per pura inercia comparativa, pensem que si
el Pla Cerdd de Barcelona s'hagu6s seguit fidelment, avui Barcelona
seria sens dubte la millor ciutat del Mediterrani, en quan a l'urbanisme. A Mollet tambd, seguint les principals directrius del Pla, almenys
els carrers m6s importants serien m6s amples, mds ajardinats i mds
llargs en no interrompre's fins al final de la zona urbana projectada.
Els trets urbanistics m€s importants eren:
Avinguda de la Llibertat, ample de 30 m.1., avui 6s de 20 m.l.
Avinguda Calder6, ample de 20 m.1., avui 6s de 14 m.l.
- Avinguda l1 de Setembre, anava de la via del Nord fins a la
de Franga.
Rambla i Caganell, arbrats a cada costat.
-- Carrer
Anselm Clav6, de la mateixa amplada actual i arribava
a La Casilla.
Dues vies de Ronda, de 15 m.l. d'ample cadascuna i arbrades.
- Carrer Espanya, d'igual ample i de Vic a Vic.
- Dues places circulars de 80 m.l. i de 70 m.l.
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Perfil humi i ticnic
Nasqud a Reus l'any 1879 i acabd els estudis d'arquitectura el l9l2
a la Universitat de Barcelona. Al mateix temps comenQa la col labo-

raci6 amb Antoni Gaudi, integrat en el seu equip d'arquitectes per la
direcci6 del Temple de la Sagrada Familia de Barcelona, sense abandonar aquesta tasca fins a la seva mort que va ocdrrer a l'any 1938,
als 59 anvs d'edat.
Al llarg de la seva vida professional es caracteritzir per tenir un
alt nivell tdcnic, que el porta a escriure un ampli tractat sobre construcci6 i arquitectura, dels m6s avanqats del seu temps. Consta de 4
volums, amb un total de 700 pdgines, d'estudi de cAlcul, aspectes
constructius, i va dibuixar 1.000 liLmines sobre variats aspectes dels
edificis. Es va publicar a Barcelona per Marcelino Bordoy - Editor,
amb el titol "Ttatado completo te'rico y prdctico de Aryuitectura y
Construcciones Modemas,. Aquesta monumental publicaci6 t6 avui
dia un gran valor histdric, per situar en el seu temps tots els aspectes
de la constmcci6, tant en els vessants tCcnics com socio-econdmics.
Publice diversos estudis sobre disposicions estirtiques del Temple
de la Sagrada Familia, amb cAlculs resolutoris i projectes dibuixats
de temes concrets. Un d'ells es troba en l'Anuari del Col legi d'Arquitectes publicat l'any 1923.

Col'labord amb edicions ticniques d'altres autors com Crivillers i
Nieto, amb temes besicament constructius.
Obres m6s representatives

Es fa impossible deslligar la figura d'aquest arquitecte de la direcci6 del Temple de la Sagrada Familia, ja que hi va estar unit durant tota la seva trajectdria professional, des de I'any l9l2 que acabd
els estudis, fins l'any 1938 que va morir tamb€ prematurament, com
Gaudi (Fotografia n.' l).
Coincideixen alguns historiadors de l'obra de Gaudi en que, a partir de 1900 (Gaudi va n6ixer tambd a Reus l'any 1852), deixa en els
seus projectes les formes medievals i exdtiques i s'atansa a aspectes
abstractes a nivell formal, preocupat per les dificultats tCcniques de
la resistdncia de materials que imposava a les seves construccions; i
va exercir una gran infludncia en els seus arquitectes col laboradors
m€s directes com Joan Rubi6 i Ballver, Josep M.'Jujol, Francesc Berenguer i sobre tots a Domdnech Sugranes i Gras, que el va substituir
durant 12 anys.
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iportal daccds

L'any 1925, Gaudi veu acabat el campanar de Sant Bernabd, que
servira de pauta concreta per les altres torres.
Mor Gaudi el dia l0 de juny de 1926, atropellat per un tramvia,
a la matinada del dia 7 de juny a la cruilla de Gran Via amb el carrer
Baildn, a poques illetes del Temple, i no sera identificat fins molt tard
del vespre, precisament per Domdnech Sugranes i pel capelld del
Temple, a l'Hospital de la Santa Creu.
Continua llavors la direcci6 Domenech Sugrafles com hem dit i
l'any 1929 s'acabaren els tres campanars de Sant Jaume, Sant Tomirs
i Sant Felip. El pinacle de la Fe i el xiprer central, el 1933, i el portal
de I'Esperanqa, vers el 1935.
La guerra civil i la mort de l'arquitecte el 1938 varen paralitzar,
per un temps, la continuaci6 de l'obra.
L'obra de mds importdncia arquitectdnica, evidentment despr6s
del Temple de la Sagrada Familia, 6s la plaqa de braus La Monumental de Barcelona, en la qual tamb6 col laborh l'arquitecte Ignasi Mas
i Morell. (Fotografia n." 2). Aquesta edificaci6 va ser volgudament monumentalista i ocupir tota una illeta de L'Eixample. Posa especial dm'
fasi en les faganes de la Gran Via i Passeig de Carles I. El tractament
dels exteriors ds amb totxo vist, amb obertures parabdliques. Tenen
imporiancia les vuit torres quadrades que sostenen les caixes d'escales, aixi com les quatre cipules ovoides que coronen les torres principals.
AcabiL els exteriors i interiors de la casa Bellesguard, carrer Bellesguard l6-20 de Barcelona, que va 6sser projectada per Antoni Gaudi.
Tamb6 una altra casa proiectada per Gaudi, en el Passeig de Manuel Girona 55-61. Queda encara la tanca i el portal d'accds, projectat per Sugranes. (Fotografia n.' 3).
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