
 

Departament de Comunicació 
Demarcació de Girona. Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya 

Plaça Catedral, 8. 17004 Girona 
Tel. 972 412 896 | premsa.gir@coac.cat 

 
 

Nota de premsa 

 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE JOSEP DANÉS I TORRAS. NOUCENTISME 
I REGIONALISME ARQUITECTÒNICS A LA SEU GIRONINA DEL COAC 
 
Girona, 4 de març de 2009.‐ El proper divendres 6 de març (20h), la sala Rafael Masó de la 
Demarcació  de  Girona  del  COAC  acull  la  presentació  del  llibre  Josep  Danés  i  Torras, 
noucentisme  i  regionalisme  arquitectònics,  de  l’historiador  Joaquim  M  Puigvert.  La 
presentació  anirà  a  càrrec  de  Jordi  Falgàs,  director  de  la  Fundació  Rafael Masó,  Jeroni 
Moner, arquitecte, i del mateix autor. Aquesta serà presidida pel president de la Demarcació 
de  Girona  del  COAC,  Frederic  Cabré,  pel  director  dels  Serveis  Territorials  de  Cultura  i 
Mitjans de Comunicació, Miquel Sitjar,  i per  la diputada Pilar Mundet de  la Diputació de 
Girona. 
 
A través del llibre l’autor vol oferir una visió global de la trajectòria professional i intel∙lectual 
de  l’arquitecte  d’origen  olotí  Josep  Danés  (1891‐1955).  D’aquest  arquitecte  fins  ara  es 
coneixien  més  els  seus  estudis  publicats  sobre  la  masia  que  no  pas  les  seves  obres 
arquitectòniques que, en ocasió del llibre, han estat catalogades de manera sistemàtica. En 
conjunt, un total de 353 projectes escampats en vint comarques catalanes, Andoora, a més 
de les poblacions d’Onda i Oriola, al País Valencià, i Campos, a la illa de Mallorca. Entre els 
interessos  intel∙lectuals  de  l’arquitecte  i  la  seva  pràctica  professional  Puigvert mostra  la 
coherència que existia. L’autor posa de relleu com Danés formà part de la segona generació 
d’arquitectes  noucentistes  i  participà  del  moviment  del  regionalisme  arquitectònic,  de 
manera molt  especial  en  les  seves obres  situades  a  les  comarques pirinenques,  entre  les 
quals destaca el complex del Santuari de Núria, el Xalet de La Molina, el Refugi del Port 
de la Bonaigua i l’església parroquial de Ribes de Freser, entre d’altres. De la resta d’obres 
de Danés són especialment notables a Barcelona  l’església parroquial de  la Mare de Déu 
dels  Àngels  (un  dels  pocs  temples  art  déco  existents  a  Catalunya),  la Masia Mariona  a 
Mosqueroles,    la restauració de  la façana de  la Pia Almoina de Girona, diverses torres a  la 
ciutat d’Olot (Farjas, Plana i Sacrest), així com l’església olotina dels Caputxins de la qual cal 
destacar els esvelts arcs parabòlics, de clares ressonàncies gaudinianes.   
 
Josep  Danés  i  Torras.  Noucentisme  i  regionalisme  arquitectònics  ha  estat  publicat  per 
Publicacions de  l’Abadia de Montserrat a finals de  l’any 2008, dins  la Sèrie  Il∙lustrada de  la 
col∙lecció  Biblioteca  Abat  Oliba.  Han  cofinançat  i  han  fet  possible  l’edició  diverses 
institucions: Ferrocarrils de  la Generalitat de Catalunya‐Vall de Núria, el Departament de 
Cultura  i  Mitjans  de  Comunicació,  la  Diputació  de  Girona,  el  Col∙legi  d’Arquitectes  de 
Catalunya (Demarcació de Girona) i l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot. El llibre ha estat 
prologat pel  conseller de Política Territorial  i Obres Públiques,  Joaquim Nadal,  i  il∙lustrat 
amb  més  de  sis‐centes  fotografies  elaborades  pels  fotògrafs  Àngel  Almazán,  Xavier 
Puigvert i Quim Turon.  



  

 
 
 
 
 

Autor: Joaquim M Puigvert 
Fotografies: Àngel Almazán, Xavier Puigvert i Quim 
Turon 
Format: 19,5 x 26,5 cm  
Pàgines: 238 p. 
 
ISBN: 
978‐84‐9883‐040‐8 
 
Data publicació: desembre 2008 
Edita: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 

 
 

 
L’autor 
 
Joaquim M. Puigvert i Solà (Vilobí d’Onyar,1959) és doctor en Història Contemporània per 
la  Universitat  de  Barcelona  (1990).  Des  del  1991  és  professor  Titular  d’Història 
Contemporània  de  la  Universitat  de  Girona,  on  a  l’actualitat  és  Vicerector  de  Relacions 
Institucionals,  Societat  i  Cultura. Ha  comissariat  l’exposició  Josep Danés,  l’arquitecte  dels 
Pirineus (2007) organitzada per Vall de Núria‐Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Ha 
publicat diversos llibres dels quals cal destacar Una parròquia catalana del segle XVIII a través 
de la seva consueta (Riudellots de La Selva) (1986), Església, territori i sociabilitat (ss.XVII‐XIX) 
(2001), Les visites pastorals. Dels orígens medievals a l’època contemporània (2003), del qual 
és editor  i  coautor,  Josep Danés  i Torras. Una biografia professional  (2003)  i  Josep Danés  i 
Torras. Noucentisme i regionalisme arquitectònics (2008). Aquest darrer llibre forma part d’un 
projecte d’investigació més ampli dedicat a  la història social de  les professions  liberals a  la 
Catalunya contemporània.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per a més informació: 
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