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El somni de
l’aristòcrata



La Barcelona del 1900
El París del Sud, la Rosa de Foc o la
Manchester d’Espanya són diferents 
visions de Barcelona percebudes pels
estrangers que la van visitar a principi
del segle XX. «Ciutat de magnífiques 
façanes», va escriure Unamuno; «Niça
en un infern de fàbriques», deia Trotsky.
Cadascú n’ofereix una percepció parti-
cular, però tots tenen en comú una 
realitat: l’arribada a una ciutat cosmo-
polita que, l’any 1900, i un cop absor-
bits els municipis del pla (Gràcia, Horta,
Sants...), havia superat el mig milió
d’habitants i esdevenia una ciutat d’un
pes econòmic considerable dins l’Estat
espanyol.

Aquells visitants es trobaven davant
d’una societat profundament classista
que no estava exempta de friccions. El
comerç, la indústria i les finances eren a
mans d’una burgesia cada cop més rica

Amb l’assessorament de:

Àngels Solà
Doctora en 
Història Moderna

Juan Roberto Robert
Marquès de Serralavega

El somni de l’aristòcrata
1903-1936

que exhibia amb orgull la seva condició.
Com a resposta, els atemptats anar-
quistes eren a l’ordre del dia, i el 1902,
una vaga general en què els obrers 
reivindicaven la jornada laboral de vuit
hores sacsejava la vida de la ciutat. 

Aquesta Barcelona polaritzada i
conflictiva tenia el seu reflex en l’urba-
nisme: la major part dels ciutadans es
concentraven a la ciutat vella, en pisos
ínfims i carrers insalubres, i en els nuclis
antics dels barris circumdants. En canvi,
la burgesia gaudia de l’amplitud i de la
llum dels nous pisos i les grans avingu -
des d’un Eixample en expansió. 

Moltes de les grans fortunes
d’aquesta burgesia havien estat reu-
nides gràcies a l’activitat comercial amb
les colònies d’ultramar. Aquesta activitat
econòmica, a mans de la família Robert,
originària de Sant Feliu de Guíxols, va
fer possible la gestació d’un Palau que
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encara avui senyoreja el passeig de
Gràcia a l’altura de la Diagonal.

Indians de Sant Feliu
En el primer terç del segle XIX, una 
gran quantitat de joves de Sant Feliu 
de Guíxols van salpar mar enllà per gua-
nyar-se la vida en terres llunyanes. N’hi
havia molts que eren negociants, però
la majoria eren nois procedents de famí-
lies humils d’artesans o de mariners,
aprenents d’oficis diversos —sovint vin-
culats a la indústria tradicional dels taps
de suro—. A les Antilles, aquests joves 
solien treballar com a dependents en
comerços, fins que podien muntar un
negoci pel seu compte, aprofitant un
temps de gran prosperitat en aquelles
illes —amb una economia basada en la
producció de sucre, d’aiguardents i de
tabac, i en el tràfic d’esclaus—. Un cop
establerts, cridaven els germans, les

mullers i les filles per reagrupar les famí-
lies i ampliar els negocis. La seva volun-
tat era tornar a la seva llar, al cap dels
anys —deu o quinze, de mitjana—, un
cop aconseguits uns certs estalvis i
l’ascens professional. 

Surís i Gorgoll són dos dels cog -
noms més habituals en els registres
dels guixolencs emigrats a Cuba. Hi
consta també el patró de vaixells Josep
Baster, i els germans Agustí i Joaquim
Robert, comerciants. El pare d’aquests
darrers, Jaume Robert, prèviament ja
havia establert un negoci força lucratiu,
gràcies a l’associació amb un empresari
navilier de Marsella, que noliejava una
petita flota de velers i distribuïa merca-
deries mar enllà. 

Surís, Gorgoll, Baster i Robert són
nissagues que s’entrellacen, aquests
anys tan dinàmics, per teixir els orígens
dels fundadors del Palau Robert. 

La Barcelona dels nou-rics
Xifré, Güell, Biada, López i Samà van
ser els indians catalans més pròspers; 
a la segona meitat del segle XIX es van
establir a Barcelona i van passar a for-
mar part de les classes més acomo-
dades de la societat. Amb les grans 
fortunes repatriades de Cuba, van en-
trar en els consells d’administració de
les empreses més importants, van com-
prar deute públic i van invertir en l’ad-
quisició de finques i en la construcció. 

El guixolenc Agustí Robert i Gorgoll
(1809-1882) no va viure gaires anys a
Cuba; va ser-hi el temps necessari per
tancar alguns tractes, cridar el germà
petit, Joaquim, perquè li prengués el 
re lleu a l’Havana, i acte seguit tornar 
a la seva vila natal. Mentre mirava de
treure profit de la fortuna reunida, es va
casar amb Maria Surís i Baster (1822-
1879) i el matrimoni es va traslladar a

L’artista català Ramon Casas va pintar aquest 
paisatge urbà el 1891 des d’un dels immobles 
del passeig de Gràcia. [Col·lecció particular]



Barcelona per emular els grans indians.
Agustí Robert es va integrar en els con -
sells directius d’algunes de les empre -
ses més importants del moment —la
Compañía de Ferrocarriles de Zaragoza
a Pamplona y Barcelona, i la Compañía
Transatlántica— i va esdevenir així el 
segon de bord en els negocis de la figu -
ra més poderosa del moment: Antonio
López, marquès de Comillas.

En aquell darrer terç del segle XIX,
s’havia desfermat l’eufòria constructiva
a la ciutat comtal. Els carrers de
l’Eixample en construcció, tot seguint 
la quadrícula projectada per Cerdà, 
donaven a conèixer una nova Barce-
lona, molt més lluminosa i airejada. 
Els nou-rics van trobar-hi l’oportunitat
de fer-se una ciutat a la seva mida, 
bastint uns edificis magnífics, símbols
d’un sector social —la burgesia—, 
dinàmic i emprenedor. 

Un dels pioners a participar-hi va ser
el banquer andalús José de Salamanca,
que posseïa en aquell moment una de
les fortunes més grans d’Espanya. A
Madrid es va implicar en negocis immo-
biliaris i va ser promotor del barri que
encara avui porta el seu nom. La dè-
cada de 1860, va adquirir uns terrenys
als afores de la vila de Gràcia, a banda 
i banda del passeig de Gràcia, en la
confluència amb la Diagonal. Va
parcel·lar la finca situada entre els 
carrers de Còrsega i Bonavista i hi va
construir cinc xalets de planta baixa i
dos pisos, envoltats de jardí. Davant de
cadascun, hi va instal·lar un fanal de
gas, amb el benentès que l’Ajuntament
es faria càrrec del subministrament. Al
sector on avui hi ha el Palau Robert, hi
va construir dues cases més, de la ma-
teixa tipologia. Val a dir que el marquès
de Salamanca va ser l’únic promotor

que va respectar el pla Cerdà, que 
preveia un passeig de Gràcia flanquejat
de cases baixes i amb jardí davanter;
temps a venir, s’hi acabarien construint
palauets amb la façana a tocar de 
la vorera i, sobretot, edificis de pisos, 
de molta més alçada que l’estipulada 
i sense jardí.

Al cap de poc, els negocis del mar-
quès de Salamanca van anar a mal bor-
ràs i es va veure abocat a la ruïna. Les
propietats de Barcelona van quedar a
mans de l’entitat creditora, el Crèdit
Mercantil. Agustí Robert i Gorgoll n’era
un dels principals accionistes i va aprofi-
tar l’avinentesa per adquirir a molt bon
preu algunes de les seves finques, entre
les quals el xalet construït al número 107
del passeig de Gràcia, cantonada amb
Còrsega. Uns anys després, el seu fill
Robert l’enderrocaria per construir-hi el
Palau Robert.

8

Foto pàgina esquerra
Pla de la ciutat del 1859, 
projectat per Idelfons Cerdà. 
[Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona]

Foto pàgina dreta
La nau Titanic. 
© Historical Society, Inc and Titanic Museum, 
Indian Orchard, MA USA
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Un empresari influent 
En els primers anys passats a Barcelona,
Agustí Robert i Maria Surís van tenir qua-
tre fills: Robert, Agustí, Francisca i Victo-
ria. El fill gran, Robert Robert i Surís (Bar-
celona, 15 de gener de 1851 - Torroella
de Montgrí, 20 de juliol de 1929), en la
condició d’hereu, va ser qui va seguir les
passes del pare en diverses empreses.
Ambiciós i perseverant, la vocació pels
negocis es va fer avinent ja en l’adoles-
cència quan, com a estudiant de les 
Es coles Pies, va idear un sistema de tre-
ball en xarxa per a les entranyables cas-
tanyeres de la ciutat. Després de llicen-
ciar-se en la carrera de Dret, va continuar
la tasca del pare en el Consell d’Adminis-
tració de la Compañía Transatlán tica i, 
als 31 anys, juntament amb Antonio Ló-
pez, Evarist Arnús i els germans Vidal 
i Quadras —entre d’altres—, va ser un
dels accionistes fundadors de la Compa-

ñía General de Tabacos de Filipinas, una
de les empreses més importants del 
moment a Espanya. Posteriorment, va
presidir el Crèdit Mercantil, el Banc de
Barcelona i el Banco Hispano-Colonial.
També va ser president de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Barce-
lona, entitat que defensava els interessos
de totes aquestes empreses i bancs. 
Robert també es va dedicar a la política.
Fidel a Cánovas del Castillo, va militar 
activament en el Partit Conservador. 
El 1891 fou escollit diputat a les Corts, 
càrrec que va exercir durant cinc legisla-
tures, i durant més de vint-i-cinc anys, 
a partir de 1897, va ser representant 
en el Congrés del districte de Torroella 
de Montgrí.

Un cacic de Torroella
El vincle de Robert Robert i Surís amb
Torroella de Montgrí neix amb el casa-

ment amb Maria Dolors de Carles, que
procedia d’una important nissaga
d’aquella localitat. Aquest enllaç va pro-
porcionar a Robert el títol de comte de
Torroella de Montgrí, així com diverses
possessions. La més preuada era sens
dubte el Palau del Mirador, un castell
feudal d’orígens remots que va ser es-
cenari de diversos episodis històrics de
la reialesa medieval catalanoaragonesa.
Entre altres llegendes, s’explica que
Joan I, fill de Pere el Cerimoniós, va
passar-hi la nit just el dia abans de 
morir, en circumstàncies estranyes,
mentre caçava als boscos de Foixà. 

A la darreria del segle XIX les mu-
ralles de Torroella van ser enderrocades
a fi d’eixamplar el poble, operació que
no era del grat del comte Robert. Per
evitar-ho, va adquirir tot el terreny que
envoltava el Palau i que actualment ocu -
pa el jardí del Mirador, i va enderrocar la

El navilier era un dels diversos negocis
que entraven en joc en les empreses
d’inversió on col·laborava el marquès 
de Robert. L’abril de 1912 Robert Ro-
bert va rebre una invitació de la compa-
nyia White Star Line, que pertanyia a la
naviliera britànica Oceanic Steam Navi-
gation Company. L’havien convidat,

com a un dels hostes d’honor, al viatge
inaugural del Titanic. Robert va meditar
la proposta, i va arribar a la conclusió
que el viatge des de Barcelona fins a
Londres era excessivament llarg i fati-
gós. Així doncs, que va decidir no anar-
hi. Dies més tard, va assabentar-se de
la tràgica fi de la nau.

L’enfonsament 
del Titanic



torre de la Presó, compensant l’Ajunta-
ment amb un nou quarter. A més, Ro-
bert va encomanar la restauració del
Palau a l’arquitecte noucentista Rafael
Masó, que li va conferir una estètica 
goticista, com avui el coneixem.

El Palau Solterra, un exquisit edifici
gòtic —avui seu de la Fundació Vila Ca-
sas—, també va ser propietat del comte
de Robert, i la família el va emprar com
a residència d’estiueig. 

D’altra banda, els Robert de Carles
van emprendre diverses mesures per
optimitzar l’economia rural de les locali-
tats empordaneses on tenien propie-
tats. Per exemple, van fer construir 
canals de regadiu que feien més pro-
ductives les terres, així com una xarxa
de carreteres per unir els pobles de la
costa gironina. També van reforestar
àmplies zones ermes i van construir
noves masies per posar les terres en

explotació. Els Robert esdevenien així
una família de gran rellevància en
aquest territori.

El 15 de setembre de 1907, el comte
de Torroella va protagonitzar un acte de
gran transcendència simbòlica: davant
del notari de la Bisbal, va renunciar als
drets feudals que tenia sobre les finques
del poble. Sens dubte, Robert era
conscient que els vells drets sobre les
terres i la seva població eren ja del tot
obsolets en els nous temps que corrien.

Un burgès ennoblit
El matrimoni Robert i de Carles feia gala
d’una moral catòlica impecable i per
aquest motiu el papa Lleó XIII, el 1888,
els va concedir el marquesat de Robert.
La monarquia, per la seva banda, havia
adoptat com a pràctica habitual la con -
cessió de títols a l’alta burgesia, com
una forma d’incorporar-la a les esferes

instituïdes del poder; així doncs, l’any
1891, la reina Maria Cristina va atorgar
als Robert el títol de comtes de Serra i
de Sant Iscle —títol que el 1928, per
decret reial, va passar a denominar-se
marquès de Serralavega—, mentre que
l’any 1907 Robert va ser nomenat
comte de Torroella de Montgrí i grande
de España, màxima dignitat de la no-
blesa espanyola rere el càrrec d’infant,
reservat als fills del rei. La grandesa
d’Espanya comportava el càrrec de 
senador vitalici, en el seu cas, per a la
província de Girona. 

Empresari influent, propietari agrícola,
polític destacat, i ara també nou aristò-
crata, Robert Robert i Surís va ser l’artí-
fex de la construcció del Palau Robert.

Un palau a mida
En la dècada de 1890, el matrimoni Ro-
bert i de Carles, amb els fills, Joaquim 
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Fotos pàgina esquerra
El marquès Robert de Robert 
i Surís  i la seva dona, Maria 
Dolors de Carles. 
[Cortesia de Juan Roberto Robert]



i Robert —el primogènit, Santiago, va
morir al poc de néixer—, vivien a la
Gran Via de les Corts de Barcelona. 
Entre els molts negocis que Robert 
tenia entre mans, també hi havia el 
sector immobiliari, amb la construcció
d’edi ficis destinats al lloguer de pisos:
un al carrer de Balmes, cantonada amb
la ronda Universitat —on hi havia el ser-
vei de telègraf públic—, un altre al carrer
de Calàbria amb Parlament i un tercer 
al xamfrà del passeig de Gràcia amb
Rosselló, que portava el nom de la 
seva mare.

El passeig de Gràcia, però, amb el
seu caràcter distingit, era l’espai més
cobejat i la cruïlla amb la Diagonal, en
direcció a la part alta de la ciutat, tenia
cada cop més valor i prestigi. Hi havia
pocs solars disponibles, de manera que
quan Robert va veure l’oportunitat de
comprar-ne un —que a més era contigu

al xalet del pare—, no va deixar escapar
l’ocasió. Va unir les propietats i va en-
derrocar el xalet de Salamanca, amb la
idea de construir-hi de cap i de nou un
palau al seu gust.

El seu arquitecte «de capçalera» era
Joan Martorell i Montells, un home pro-
fundament religiós i arquitecte molt pro-
lífic a Barcelona, autor de nombroses
esglésies, capelles, palaus, monuments
i habitatges, i mestre de Gaudí —a qui
havia encomanat les obres de la Sa-
grada Família. En aquells anys del tom-
bant de segle, Martorell estava edificant
la seu de la Societat de Crèdit Mercan-
til, al carrer Ample. Era lògic, per tant,
que en emprendre el projecte de la casa
familiar, Robert l’encarregués a Marto-
rell, que d’altra banda ja havia treballat
per a ell. Tanmateix, sembla que la pro-
posta de l’arquitecte no va ser del gust
del marquès. Robert volia un habitatge

summament elegant, digne d’ésser 
ubicat en un dels enclaus més distingits
de Barcelona. 

Fantasies arquitectòniques
A l’Eixample, des de final de la dèca-
da de 1860, es van començar a alçar
torretes aïllades, envoltades o no de 
jardins; en general, si els propietaris 
s’ho podien permetre —perquè el sòl
començava a tenir un cost elevat—,
triaven la ubicació privilegiada dels xam-
frans, amb molta llum i les millors vistes,
i evitaven que quedessin encaixats 
entre mitgeres. Alguns exemples, avui 
la majoria desapareguts, foren els pa-
lauets Arnús, el de la vídua de Buena-
ventura Fabra i el palau de Salvador
Samà. Davant per davant d’aquest 
darrer, encara podem contemplar el 
palauet Marcet (actual cinema Comè-
dia), encara que molt mutilat.
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Foto pàgina dreta
Títol del marquesat de Serralavega 
signat pel rei Alfons XIII. 
[Cortesia de Juan Roberto Robert]

Foto pàgina següent
El Palau Robert (a la dreta) 
tot just acabat de construir.
[Autor: Brangulí Fotògrafs. 
Arxiu Nacional de Catalunya. 
Fons Brangulí]



El Palau Robert 
(a la dreta) en els seus 
primers anys de vida. 
[Arxiu Nacional de Catalunya] 





Al costat d’aquests palaus més o
menys neoclàssics, n’hi havia molts de
bastits amb estils sorprenents, inspirats
en el passat o en indrets exòtics, com el
xalet Goytisolo (carrer Mallorca), neoarà-
bic, o el palauet Casades (carrer Mallor -
ca, avui seu del Col·legi d’Advocats),
d’aires pompeians. El més curiós devia
ser la troballa inaudita, al carrer Bailèn,
de l’espectacular temple neoromà que
acollia el taller de pintura i escultura dels
germans Masriera. Tots aquests edificis
tan originals eren precedents del corrent
arquitectònic i estètic que més va repre-
sentar la burgesia catalana a cavall dels
segles XIX i XX: el modernisme. El palau
Montaner (carrer Mallorca), la casa Ma-
caya (passeig de Sant Joan) o la casa
Golferichs (avinguda Gran Via) s’inscriu-
rien ja en aquesta tendència.

També la part alta de Barcelona 
va ser urbanitzada amb cases magní-

fiques. Si bé Horta, Vallvidrera, la Bona-
nova o Sarrià ja feia dècades que eren
destinacions clàssiques d’estiueig de
les classes benestants de Barcelona,
ara aquestes zones eren festejades per
a viure-hi tot l’any, fugint de la insalubri-
tat de la ciutat vella. Al passeig de Sant
Gervasi s’hi construirien noves cases
amb aparença de palaus.

De ben segur que Robert i Surís 
va observar amb atenció la construcció
de tots aquests palauets, més o menys
eclèctics, que pertanyien a famílies 
ben estants com la seva. Tanmateix,
l’exuberància decorativa de Puig i Ca-
dafalch, les floritures de Domènech i
Montaner i els efectes orgànics de
Gaudí, que entusiasmaven els socis de
Robert i ben aviat començarien a acolo-
rir el passeig de Gràcia, a ell l’esfereïen.
Home d’ordre, catòlic i conservador, 
el marquès de Robert tenia una idea

molt clara del que volia: un palau distin-
git que remarqués la seva posició eco-
nòmica i social, magnificent per la seva
robustesa, però sense ser provocatiu 
ni transgressor. Influït pels seus viatges
a França, el que l’entusiasmava de
debò era l’arquitectura classicista dels
bulevards parisencs. Henri Grandpierre,
arquitecte de renom entre les elits 
de París, autor de nombrosos hôtels
hauria estat, sens dubte, l’arquitecte
ideal per a la fantasia versa llesca de Ro-
bert. Però com que la nacionalitat fran-
cesa li impedia de treballar al país veí,
Grandpierre es va encarregar únicament
de traçar el projecte i Joan Martorell, de
fer-lo realitat. 

El Palau Robert va esdevenir el més
important d’aquell seguit de xalets, i per
les dimensions que va assolir i per l’im-
portant parc que l’envoltava —força
més gran en els orígens del que és

14

Henri Grandpierre, autor del Palau Ro-
bert, va ser un reconegut arquitecte fran-
cès. Les seves obres es van considerar
patrimoni de l’arquitectura de final del 
segle XIX del vell París.

Grandpierre va treballar activament en
l’Exposició Universal de París (1900), on
va dissenyar tres pavellons. A la capital de
França van destacar altres obres firmades
per ell com l’hôtel Polignac, fet construir

per Winnaretta Singer, vídua del príncep
Edmond de Polignac i coneguda bene-
factora de músics com Stravinsky i Satie.

Les obres de l’hôtel —nom que es
donava a un tipus de residència de l’alta
societat— van finalitzar el 1904, un any
després del Palau Robert. Aquesta man-
sió estava inspirada en els edificis de l’ar-
quitecte Brongniart, a qui Grandpierre 
admirava molt.

L’arquitecte de l’aristocràcia
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avui—, va superar les luxoses torres
unifamiliars erigides als xamfrans i, 
actualment, és de les poques que 
encara podem contemplar.

Una ubicació privilegiada
Emplaçat al punt més alt del passeig 
de Gràcia, en el vèrtex que domina 
la Diagonal, el Palau Robert destaca
pel seu caràcter d’edifici independent 
amb jardí propi, en comparació amb
les rengleres d’edificis de pisos que 
hi ha a banda i banda del passeig de
Gràcia. Efectivament, un cop enderro-
cades les torretes de Salamanca, el
Palau va ser l’única residència unifami-
liar que es va construir en aquest sec-
tor, i el projecte més similar a la idea 
de Cerdà per donar caràcter a l’avin-
guda, malgrat que el jardí no és pas
davanter i la façana principal, amb la
porta monumental que mira cap al

jardí, sembla que doni l’esquena al 
flamant passeig de Gràcia. 

Per aquest gran passeig que era
l’aparador de les classes benestants 
—i que disposava d’enllumenat ja des
del 1853—, transitaven cada cop amb
més intensitat els carruatges, els tram-
vies i els primers automòbils. El 1899
s’havia inaugurat la primera línia de tram-
via elèctric, que enfilava el passeig fins al
barri de Gràcia, i el 1906 van començar
a circular de punta a punta del passeig
els òmnibus de benzina de la companyia
La Catalana. El 6 d’agost de 1907 es va
expedir la matrícula número 1 d’automò-
bils per al transport privat, que correspo-
nia a un cotxe de la marca Hispano-
Suiza. Robert Robert i Surís també es va
interessar ben aviat pels cotxes, com a
símbol de modernitat i estatus. De ben
segur que havia vist passar el pintor 
Ramon Casas, un dels primers perso-

natges a circular amb cotxe propi. Com
el marquès de Robert, Casas també
provenia d’una família acomodada grà-
cies a la fortuna indiana, i es va fer
construir una casa força a prop del Pa-
lau Robert, que encara podem contem-
plar al número 96 del passeig de Gràcia.

En el Palau Robert, l’entrada pen-
sada per als carruatges i, ben aviat,
també per als automòbils, se situava 
a la part sud de la casa, perquè es po-
guessin deturar davant la fabulosa es-
cala d’accés al Palau i continuar pel jardí
cap a les cotxeres. Els cotxes hi podien
accedir també pel passeig de Gràcia, a
través d’un passatge que permetia als
visitants baixar davant del portal interior,
sense mullar-se en cas de pluja.

Estil imperial
Per erigir el Palau, i en homenatge als
orígens dels Robert, l’arquitecte Marto-
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La plaça de Joan Carles I, a la cruïlla
entre el passeig de Gràcia i la Diagonal,
a principi del segle XX era coneguda
com el Cinc d’Oros. Aquesta curiosa
denominació popular s’explica arran de
la posició de la rotonda central envol-
tada dels fanals modernistes de l’arqui-
tecte Pere Falqués —avui instal·lats a
l’avinguda Gaudí— que, quan s’il·lumi-
naven, recordaven la carta de la baralla.

El Cinc d’Oros
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rell va fer portar la pedra calcària del
Montgrí. La casa consta de semisoter-
rani, planta baixa i dues plantes; al bell
mig del rectangle que dibuixa la planta
de l’edifici, a l’estil de les antigues vil·les
palatines, s’hi ubica una sala amb una
gran claraboia, al voltant de la qual
transcorre l’escala d’estil imperial.
Aquesta sala feia les funcions de distri-
buïdor i de saló principal. L’escala d’ho-
nor condueix al primer pis, on hi havia
les estances privades de la família Ro-
bert. Les habitacions, totes exteriors,
eren àmplies i molt lluminoses gràcies
als grans finestrals, i també disposava
de capella privada. Una escala de servei
mena al pis superior, habitat per les mi-
nyones i cuineres —com era habitual en
aquests palaus, hi havia més servei que
no pas família—, mentre que el semiso-
terrani acollia la cuina, la cambra de
planxar i les zones de neteja. 

A més de disposar de llum elèctrica,
les grans residències com aquesta 
van ser els primers habitatges equipats 
amb avenços sanitaris; la construcció
de la xarxa de clavegueram de Barce-
lona, en l’última dècada del segle XIX,
segons l’excel·lent pla de l’enginyer
Garcia Fària —malgrat que es va aplicar
de manera molt parcial—, permetia 
que ja a principi del segle XX les millors
cases disposessin de cambres de bany
equipades amb banyera, lavabo i bidet,
connectats a les clavegueres.

El jardí, tancat amb reixa, era, per
voluntat de Robert, un bell recés de
calma i privacitat. Encara ho és avui,
malgrat que l’accés és lliure per a tots
els vianants: un bonic i insòlit espai de
pau enmig del brogit de la ciutat. Robert
el va encomanar al jardiner municipal
Ramon Oliva, que hi va trasplantar divuit
palmeres, procedents d’un arc triomfal

aixecat en honor de la reina Maria Cris-
tina i del rei infant Alfons XIII durant la
seva visita a Barcelona amb motiu de
l’Exposició Universal de l’any 1888.

La construcció de l’edifici va finalit-
zar el 1903 i l’any següent ja va rebre 
la menció d’honor en el Concurs Anual
d’Edificis Artístics de Barcelona —el 
primer premi va quedar desert—, junta-
ment amb l’edifici del diari La Vanguar-
dia, al carrer de Pelai, i l’edifici Román 
i Domingo Batlló, a la Gran Via, que va
ser destruït pels bombardejos de 1938.

El 25 d’octubre de 1908, el Palau
Robert va acollir un fastuós sopar amb
ball organitzat per Robert i Surís en 
honor al rei Alfons XIII i a la seva esposa
Victòria Eugènia, que en aquells dies
efectuaven una visita oficial a la ciutat
comtal. Van assistir-hi cinc-cents il·lus-
tres convidats que formaven part de
l’elit financera, política i industrial de 

Foto pàgina anterior esquerra
L’hôtel Polignac de l’Henry Grandpierre. 
© A. Carpentier-Fondation Singer-Polignac

Foto pàgina anterior dreta
Interior de l’entrada principal al Palau Robert. 
A través del corredor s’accedia al jardí i a les
cotxeres. [Arxiu del Palau Robert]

Foto pàgina esquerra
La plaça del Cinc d’Oros i el Palau Robert. 
[Autor: Brangulí Fotògrafs. Arxiu Nacional 
de Catalunya. Fons Brangulí]

Foto pàgina dreta
El cotxe oficial de la família Robert s’aparcava 
a les cotxeres situades al jardí del palau. Enguany,
aquest espai forma part dels jardins públics del 
Palau Robert i s’ha reconvertit en una sala d’expo-
sicions. [Cortesia de Juan Roberto Robert]







El secret 
de l’arròs

Robert Robert i Surís era un home de
caràcter obert, cosa que el predisposava
a tenir tot sovint convidats a casa, i que
gaudia a consciència del plaer de la
bona cuina. Al Palau Robert, l’encarre-
gada de donar un sentit saborós i accen-
tuadíssim a la matèria que després se
servia a taula va ser, durant molts anys, 
la cuinera Anneta.

L’Anneta va començar a treballar al
Palau de ben jove, al voltant dels quinze
anys. La seva mare li havia ensenyat l’art
dels fogons, i com que ben aviat va de-
mostrar tenir talent per a la cuina, la van
nomenar ajudant de la primera cuinera. 

Quan la seva mare es va fer massa
gran per continuar treballant, Robert i
Surís va decidir que l’Anneta la rellevés 
i va enviar-la a estudiar a la millor escola
de cuina del moment, a París. L’Anneta
tenia setze anys, tan sols parlava català 
i mai no havia sortit de Barcelona. Tot i

així, no va desaprofitar l’oportunitat que 
li brindaven, va agafar el tren i va roman-
dre a la capital francesa durant gairebé
mig any, amb les despeses del viatge i
de l’allotjament a càrrec del marquès de 
Robert. L’Anneta no va decebre el seu
senyor, ja que de França va tornar amb 
un receptari.

De París va arribar amb un repertori
gastronòmic d’allò més sofisticat, amb el
qual va delectar els paladars de la família
i dels convidats —alguns dels quals van
ser personatges il·lustres, com l’almirall
Cervera, la infanta Beatriz, el doctor Bar-
raquer i l’actor Gary Merrill—. Però, curio -
sament, el plat que més entusias me sus-
citava entre els comensals del Palau era
un senzill plat d’arròs amb pollastre que 
li havia ensenyat la seva mare. L’Anneta
va viure tota la seva vida al Palau Robert,
fins i tot quan la família ja havia deixat
d’habitar-lo, on va morir, l’any 1932.



Barcelona. Per a l’ocasió es va ins tal·lar
una garlanda de llums elèctrics, en què
es llegien els noms dels reis, que devien
causar un efecte especta cular, ja que
eren molt innovadors en aquella època.

L’any 1926 moria Maria Dolors de
Carles, i Robert Robert, el 1929. Mal-
grat morir a Barcelona, les despulles es
van tras lladar al cementiri de Sant Feliu
de Guíxols, on van rebre sepultura en el
panteó monumental que la família s’ha-
via fet construir l’any 1884, amb el dis-
seny i la direcció facultativa de l’arqui-
tecte de confiança, Joan Martorell. 

La propietat del Palau va quedar a
mans dels dos fills, Joaquim i Robert.
Va ser el primer, Joaquim Robert i
Carles, segon marquès de Torroella de
Montgrí, qui va decidir quedar-s’hi a
viure amb la seva família i els membres
d’un servei fidel a la família Robert des

dels inicis. Amb ells, el Palau Robert va
viure els convulsos anys de la República
i la Guerra Civil.
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Foto pàgina anterior
Visita de la infanta Maria Lluïsa 
d’Orleans a Barcelona. El marquès
Robert vesteix amb l’uniforme de
Gentilhombre de cámara de SM.
[Cortesia de Juan Roberto Robert]

Foto pàgina esquerra
Sala de banquets amb les millors
gales. [Arxiu del Palau Robert]

Foto pàgina dreta
El saló del Palau estava decorat 
de manera clàssica però poc 
recarregada. [Arxiu del Palau Robert]
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Un palau per
a la República



Una època convulsa
A la tercera dècada del segle XX, Europa
bullia. El vell continent es debatia entre les
idees socialistes i feixistes, entre el con -
servadorisme econòmic, el liberalisme ca-
pitalista i la planificació econòmica socia-
lista. La població i els governs maldaven
per recuperar-se del daltabaix de la Prime-
ra Guerra Mundial. No eren conscients,
però, que, en pocs anys, esclataria un
nou conflicte bèl·lic que ho sacsejaria tot. 

Espanya no tenia una economia po-
tent, perquè el procés d’industrialització
tan sols havia arrelat al nord de la Penín-
sula i el país encara no s’havia recuperat
de la pèrdua, a final del segle XIX, del 
seu mercat exterior, les colònies a Cuba,
Puerto Rico, Guam i Filipines. Va ser per
això que es beneficià de la seva posició
neutral durant la Primera Guerra Mundial:
la se va feble economia es recuperà grà-
cies, sobretot, a les exportacions.

Amb l’assessorament de:

Albert Balcells
Catedràtic d’Història
Contemporània a la UAB

Un palau per a la República
1936-1939

El cop més dur, però, va arribar d’ul-
tramar i en forma de crisi borsària. El
crac econòmic de 1929 explotà als Es-
tats Units i, un any més tard, els efectes
van sacsejar les economies de les princi-
pals potències europees. A Espanya,
que tenia una baixa participació en el
mercat internacional, no l’afectà excessi-
vament, però va fer palesa la crisi endè-
mica que patia la seva economia. Aquest
fet precipità el final de la dictadura de
Primo de Rivera, l’inici de la Dictablanda 
i marcà el final del regnat d’Alfons XIII. 

L’intent posterior, per part del rei, 
de legitimar la monarquia parlamentària
mitjançant un encadenament d’eleccions
(municipals, provincials i generals) no
ajudà a estabilitzar la situació. Les elec-
cions municipals del 12 d’abril de 1931
van mostrar que els partits d’esquerres
tenien un gran suport popular als princi-
pals nuclis urbans. 



El vot 
de la dona

El sufragi universal masculí s’havia 
establert el 1890, però el dret de vot 
de la dona no arribà fins anys més tard.
En proclamar-se la II República, la
igualtat de sexes es convertí en una
realitat reflectida a la nova Constitució
espanyola. La política republicana i libe-
ral Clara Campoamor en va fer una de-
fensa aferrissada al Parlament i obtin-
gué el suport dels partits d’esquerres.
Finalment, a les eleccions generals de
1933, la dona va poder votar, per pri-
mera vegada a la història d’Espanya. 

«Señores diputados: se está ha-
ciendo una constitución de tipo demo-
crático, por un pueblo que tiene escrito
como lema principal, en lo que llamo 
yo el arco del triunfo de su República, 
el respeto profundo a los principios de-
mocráticos. Yo no sé, ni puedo, ni
quiero, ni debo, explanar que no es po-
sible sentar el principio de que se han

de conceder unos derechos si han de
ser conformes con los que nosotros
deseamos, y previendo la contingen -
cia de que pudiera no ser así, revocar-
los del día de mañana. Eso no es de-
mocrático. Señores diputados… Yo no
creo, no puedo creer, que la mujer sea
un peligro para la República, porque 
yo he visto a la mujer reaccionar frente
a la Dictadura y con la República. 
Lo que pudiera ser un peligro es que 
la mujer pensara que la Dictadura la
quiso atraer y que la República la re-
chaza, porque, aunque lo que la Dicta-
dura le concedió fue igualdad en la
nada, como me he complacido yo
siempre en decir, lo cierto es que, 
dentro de su sistema absurdo e ilegal,
llamaba a la mujer a unos pretendidos
derechos […]» (Clara Campoamor, 
Mi pecado mortal. El voto femenino 
y yo, 30 de setembre de 1931)



«La República triomfant. Francesc
Macià proclama la República Catalana 
a la Diputació de Barcelona. […] A les 9
de la nit l’ex-rei Alfons XIII marxà en 
automòbil. No se sap on s’ha dirigit.»
(La Publicitat, 15 d’abril de 1931)

El monarca tampoc no tenia el su-
port de l’exèrcit, fet que precipità el 
seu exili i la publicació d’un comunicat
al diari ABC en el qual es podia llegir:
«Las elecciones celebradas el domin-
go me revelan claramente que no ten -
go hoy el amor de mi pueblo. […] Soy
el rey de todos los españoles, y tam-
bién un español. Hallaría medios sobra-
dos para mantener mis regias prerro -
gati vas, en eficaz forcejeo con quienes
las combaten. Pero, resueltamente,
quiero apartarme de cuanto sea lanzar
a un compatriota con tra otro en fratri-
cida guerra civil.» (ABC, 17 d’abril 
de 1931) 

Amb la fi de la monarquia nasqué 
la II República i irromperen els aires 
progressistes d’esquerres. Entre altres 
coses, les dones, per primera vegada,
van poder votar, es restaurà la Generali-
tat de Catalunya —abolida amb el De-
cret de Nova Planta de 1716— i s’apro-
và, el 1932, l’Estatut d’autonomia.

La incautació 
del Palau Robert 
A principi de 1931, Joaquim Robert i
Carles —segon comte de Torroella de
Montgrí— s’instal·là amb la família al
Palau Robert, però poc temps després
es traslladà a un pis propietat de la seva
esposa al carrer Balmes. Tot i així, so-
vint, creuava la porta de l’antiga casa
familiar, perquè els seus fills juguessin al
jardí. El seu germà, Robert, que vivia 
al passeig de Gràcia, 112, es traslladà a
viure a Madrid amb la seva esposa. 

Malgrat que a principi dels convul-
sos anys trenta cap dels membres de 
la família vivia al Palau Robert, conti-
nuava habilitat perquè hi pogués viure 
el servei, que feia més de quaranta anys
que hi treballava. Aquest fet era un lu-
xe que cap dels dos germans no es po-
dia permetre mantenir indefinidament.
Els germans es van haver de replantejar
el futur de la seva llar d’infància. El 1934
decidiren posar el Palau a la venda,
però l’operació no prosperà i l’emble-
màtic edifici encarà un futur incert.

La matinada del 19 de juliol de 1936,
la ciutat es despertà amb una revolta mi -
litar, que a altres llocs de l’Estat, i coman-
dada per diferents generals, havia comen-
çat hores abans. Quan va arribar la nit,
grups de milicians —principalment de 
la CNT-FAI— van assaltar la caserna de
Sant Andreu, van agafar les armes que
hi van trobar, i van sortir al carrer per
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Foto pàgina anterior
Carnet de votació de la Generalitat en època 
republicana. [Arxiu família Cuende]

Foto pàgina esquerra
El passeig de Gràcia era un dels indrets preferits 
de la burgesia barcelonina per anar a passejar.
[Autor: Brangulí Fotògrafs. 
Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Brangulí]

Foto pàgina dreta
Robert Robert i Carles, marquès de Serralavega. 
[Cortesia de Juan Roberto Robert]



plantar cara als militars colpistes, que
van ser derrotats tant a la capital cata-
lana com a la resta de Catalunya. La 
victòria, però, durà poc. El cop militar 
va ser l’inici de la Guerra Civil espanyola. 

Pocs dies després, la resistència 
republicana s’organitzà i es creà un 
comitè central de milícies antifeixistes
de Catalunya. El supervisor era un dele-
gat de la Generalitat, Josep Tarradellas, 
que també constituí un comitè que ha-
via d’encarregar-se de les apropiacions 
i incautacions de tots aquells béns que
estiguessin a mans de propietaris, su-
posadament, afins als colpistes. 

Durant els dos primers mesos de
guerra s’inicià una revolució en què les
autoritats públiques (Estat, Generalitat 
i ajuntaments) van ser incapaces de
protegir polítics i ciutadans dels mili-
cians antifeixistes armats, que van de -
tenir persones, escorcollar domicilis i 

requisar propietats privades de supo-
sats subjectes facciosos o procolpistes. 

El Palau Robert va ser un dels edifi-
cis confiscats en nom de la revolució
durant aquest període anàrquic. El se-
tembre de 1936, s’hi instal·là el Comitè
Sanitari de Guerra del Front Popular,
que habilità un servei de rebuda i envia-
ment de subministraments per als mili-
cians al front. 

El Comitè va anunciar als diaris 
de l’època les necessitats per abastir
els soldats republicans. Familiars i em-
preses, entre d’altres, van enviar vi-
tualles (menjar, roba, medicines, etc.) 
al Palau, i des del passeig de Gràcia 
es van organitzar expedicions de 
combois que viatjaven fins al front i la
rereguarda. L’octubre del mateix any,
també s’establí al Palau l’Associació
d’Escriptors de Catalunya (adscrita 
a la UGT).

El servei de paquets al front
«En la matinada d’ahir va sortir cap al
front d’Aragó un gros camió atapeït
d’encàrrecs per a distribuir-los als com-
batents dels diversos sectors. S’hi han
tramès així mateix diverses bibloteques 
i altres efectes indispensables.  

»Els amics i familiars dels milicians 
poden seguir trametent llurs paquets 
al passeig de Gràcia, 107 (ex-Palau Ro-
bert). Hom encareix la tramesa d’efec -
tes per al ‘milicià desconegut’, els quals
seran lliurats al cap de columna perquè
els lliuri als més necessitats.» (La Publi-
citat, 16 de setembre de 1936)

Comité Sanitario de Guerra. 
El frío y nuestros milicianos 
«Hace días que leemos insistentemente
en todas partes que es necesario hacer
jerseys y abrigos para los milicianos que
luchan en el frente. Encontramos muy
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Robert Robert i Carles era a Madrid
quan esclatà la Guerra Civil. A la capital
de l’Estat, va ser arrestat per l’exèrcit
del Front Popular i empresonat. Primer
el van tancar en una cel·la de Porlier i
després el van traslladar, juntament
amb el director teatral Pedro Muñoz
Seca, a la Model. Allà el van jutjar de
manera sumaríssima i el van condemnar
a morir afusellat pels seus vincles amb

el Partit Conservador. A darrera hora,
però, aconseguí salvar-se, gràcies a la
seva muller i a l’ajuda d’un milicià que
impedí que pugés al camió que l’havia
de portar al lloc de l’execució. Tot i es-
quivar la mort, Robert Robert (presoner
9286) consta com a afusellat als llistats
oficials d’«Asesinados en Madrid y pro-
vincias bajo el gobierno del Frente Po-
pular (julio de 1936-marzo de 1939)».

Crònica d’una mort anunciada



acertado —ya que hemos sido los pri-
meros en lanzar a la prensa esta cru-
zada— que todos cuantos tengan un
miliciano en el frente, sea familiar o no lo
sea, le confeccione o le compre un jer-
sey y se lo mande, pero existe algo más
que este sentimiento símbolo —la mujer
como creadora del compañero que lu-
cha—. Hay necesidad precisa de que
todos los milicianos […] puedan abri-
garse. El frío es un enemigo mortal. Y no
solamente patrimonio de los que tienen
familia. Hay muchos milicianos que se
encuentran completamente alejados de
los suyos, que también tienen frío y en
cambio no hay nadie que confeccione
una prenda de abrigo para ellos. 

»Y, sin embargo, hay fábricas de gé-
neros de punto que podrían hacer en
una semana el trabajo de todas las mu-
jeres de Cataluña a la vez, laborando un
año seguido. Y como en realidad hay

prisa, esperamos que esta sugerencia,
lanzada por el Consejo Sanitario de
Guerra, no será olvidada; que todo el
mundo prestará su atención y se hará
algo rápidamente […] para cubrir las
carnes del hombre que sacrifica la vida
por la libertad que todos anhelamos. 

»¡Abrigos para los milicianos! ¡Jer-
seys! Mujeres catalanas, seguid hacién-
dolos, seguid transmitiendo a nuestras
oficinas del ex Palacio Robert paseo de
Gracia, 107, vuestros envíos. […] Pero las
fábricas que no nos olviden, que no dejen
de escuchar nuestra voz. ¡Es urgente!»
(La Vanguardia, 22 de setembre de 1936)

Servicio de envíos al frente
«El pueblo de Barcelona y aún el de
otras localidades vecinas se ha dado
cuenta de la eficacia del servicio de en-
víos al frente, el cual, recién iniciado, ha
adquirido volumen y raigambre de algo

maduro, normal, indispensable. En las
oficinas habilitadas al efecto en el que
fue Palacio Robert (paseo de Gracia,
107) se aglomeran ciudadanos y ciuda-
danas portadores de bultos más o me-
nos voluminosos conteniendo aquello
que el fervor, la amistad, el cariño de
cada cual ofrece, de acuerdo con las
respectivas posibilidades al ser querido
que lucha en el frente. Y éste en breve lo
recibe por mediación del Consejo Sani-
tario en condiciones de absoluta seguri-
dad y perfecto estado. La que fue man-
sión señorial de las clases parasitarias
se ha convertido en el lazo de unión en-
tre los luchadores del pueblo y quienes
desde aquí velan por ellos.» (La Van-
guardia, 24 de setembre de 1936)

Para todo el que tiene familia en 
el frente. El paquete del miliciano
«Es de gran interés para todos los que
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Industria Obrera Colectivizada de Colchonería,
1937. Ministerio de Cultura. Centro Documental 
de la Memoria Histórica, PS-CARTELES,1643. 
[Col. J. Armero]



tienen en su familia un miliciano que lu-
cha en el frente lean con atención esta
nota: son indispensables para el sol-
dado del pueblo los siguientes alimen-
tos en su mochila ya que completan el
esfuerzo físico anormal y, a su vez, son
de gran valor en todo momento de la
campaña: 
• Chocolate para poderlo comer crudo. 
• Azúcar de terrón. 
• Embutidos pequeños que se puedan

conservar largo tiempo. 
• Galletas, siempre que vayan dentro

de los envases de lata donde se 
puedan conservar y aprovechar si 
se rompen. 

• Café en grano. Leche condensada 
y extractos concentrados para caldo 
y sus similares. 

»Es necesario que se abstengan de
mandar todo cuanto pueda aumentar la
sed. En ciertos lugares del frente el agua

es escasa. […] Las conservas son ina-
consejables, en cuanto se trata de crus-
táceos. Las otras no faltan en el frente,
como las sardinas, o son caras, lo que
demuestra que con su importe se puede
obtener cosas de mayor utilidad. 

»Todas las familias deben estar 
seguras de que no faltan alimentos en
el frente. Nuestros milicianos reciben
cuanto necesitan […]. Pero hay muchas
cosas que la intendencia de las Milicias
no puede proporcionar, y éstas son las
que hemos tratado que pueden man-
darles las familias. Nuestro servicio de
envíos al frente, situado en el paseo de
Gracia, 107, ex Palacio Robert, hará lle-
gar a las manos de los vuestros estos
alimentos, que pueden ser de gran utili-
dad para todos. Mañana trataremos 
de lo que se puede enviar al frente que
no sea comestible y que es también su-
mamente necesario. El Consejo Sanita-

rio de Guerra sigue ocupándose viva-
mente de cuanto es preciso para nues-
tros milicianos.» (La Vanguardia, 27 de
setembre de 1936)

Llibres al front
«L’Agrupació d’Escriptors Catalans 
(AEC) continua activament la recollida 
i tramesa de llibres per al front, hospitals
de sang i centres antifeixistes, amb la
col·laboració del Comitè Sanitari, que té
cura de fer arribar els paquets a llur destí. 

»Darrerament han estat repartits els
volums següents:  
• 1.200 llibres als hospitals de sang 

d’Angüès, Siétamos, Puebla de Híjar, 
Bujaraloz i avançades del front. 

• 100 a l’hospital de sang de Sarinyena. 
• 250 al Comitè Sanitari per a 

diversos llocs. 
• 180 a l’Ateneu Enciclopèdic 

‘Sempre Avant’ de Sants. 
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Organigrama del Comitè Central 
de les Milícies Antifeixistes. 
[Arxiu Monsterrat Tarradellas]







• 150 a la Biblioteca Obrera de Montgat.
• 200 a la Biblioteca Obrera d’Agramunt. 
• 530 llibres a la biblioteca de la 

Juventut Llibertària de La Torrassa. 
• Un lot de llibres francesos al front 

aragonès. 
• Un lot de llibres al Casal de l’Eixample. 
• 500 llibres a diversos llocs del front. 

»Actualment hi ha en circulació
molts lots de llibres tornats i s’està pre-
parant activament els fons de bibliote -
ques permanents als hospitals de Cata-
lunya, el primer dels quals serà instal·lat
dins de breus dies a l’Hospital Clínic
d’aquesta ciutat. 

»Es prega als editors, llibreters i par-
ticulars que vulguin fer nous donatius de
llibres, que els trametin, com més aviat
millor, al local de l’A. d’E. C.’, passeig
de Gràcia, 107, puix que amb les im-
portants remeses que han estat fetes
fins ara han minvat considerablement 

i calen noves aportacions.» (La Humani-
tat, 24 d’octubre de 1936)

El 24 d’octubre de 1936, el govern
de la Generalitat, a proposta del conse -
ller primer de la Generalitat, Josep Tar-
radellas, va aprovar el Decret de col·lec-
tivització i va organitzar controls obrers
amb l’objectiu de reconduir la situació
creada arran de la sublevació militar del
19 de juliol, que havia provocat un dal-
tabaix econòmic a Catalunya. En aquest
text es podia llegir:

«La criminal sublevació militar del 
19 de juliol ha produït un transtorn ex-
traordinari a l’economia del país. El
Con sell de la Generalitat ha d’atendre a
la reconstrució dels estralls que ha cau-
sat a la indústria i al comerç de Catalu-
nya la traïció dels que intentaven impo-
sar […] un règim a la força. [...] L’acu-
  mulació de la riquesa en les mans d’un
grup de persones cada vegada menor,

anava seguida de l’acumulació de misè-
ria en la classe treballadora, i pel fet que
aquell grup, per salvar els seus privile-
gis, no ha dubtat a provocar una guerra
cruenta, la victòria del poble equivaldria
a la mort del capitalisme. El conseller
primer Tarradellas i el conseller d’econo-
mia Joan P. Fabregas.»

El decret va ser força controvertit.
D’una banda, volia reorganitzar la pro-
ducció seguint el model de les col·lecti-
vitzacions. És a dir, els treballadors eren
els qui dirigien «el nou ordre social» i la
propietat individual era «substituïda per
la col·lectivitat». El conseller de la Gene-
ralitat concebia així aquest nou ordre
econòmic: s’havien de «col·lectivitzar els
béns de la gran empresa, és a dir, el ca-
pital, i deixar subsistir la propietat pri-
vada dels béns de consum i de la petita
indústria». La nova orientació de la in-
dústria quedava recollida en els dife-
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Foto pàgina anterior
Façana principal del Palau Robert, des 
d’on es pot observar la boca de metro 
de l’actual estació de metro Diagonal.
[Arxiu del Palau Robert]

Foto pàgina esquerra
Obres públiques als jardinets 
del passeig de Gràcia, 1925-1928. 
[Autor: Brangulí Fotògrafs. 
Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Brangulí]



rents articles que acordaven «col·lecti -
vitzar aquelles empreses industrials i co-
mercials que el 30 de juny de 1936 ocu-
paven més de 100 assalariats i també
aquelles, independentment de la xifra
de treballadors, els patrons de les quals
hagin estat declarats facciosos o hagin
abandonat les empreses, així com po-
den ser objecte de col·lectivització
aquelles que siguin importants per a
l’economia catalana». El 17 de juny 
de 1937 es va aprovar un altre decret
que permetia la municipalització de
finques urbanes de particulars. 

D’altra banda, el 3 de desembre del
mateix any la Generalitat creà un comitè
de responsabilitat per tal de respondre
de manera «justa i equànime» a les in-
cautacions portades a terme al llarg
dels primers mesos de revolució. La
missió del comitè consistia a examinar
les instàncies presentades pels ciuta-

dans afectats pel règim dels decrets
d’empreses industrials col·lectivitzades
o de la municipalització de les finques
urbanes. Si els propietaris expedientats
no havien tingut cap relació ni havien
donat suport als fets del 19 de juliol, 
es fallava al seu favor i rebien una in-
demnització o una compensació a tra-
vés de la Caixa de reparacions i auxilis.
Es van arribar a iniciar set mil expe-
dients, tres mil citacions per edicte i
cent condemnes amb el consegüent 
ingrés de «les finques que pertanyien a
feixistes» al patrimoni de la Generalitat.

La nova seu de la cultura
Amb l’alçament militar, el conseller de
Cultura, Ventura Gassol, es va haver
d’exiliar a França a causa de la seva
aferrissada defensa del patrimoni artís-
tic, especialment el religiós, fet que 
l’enfrontà amb els membres de la FAI.

Poc després, el Departament es
reorganitzà. Provisionalment Josep Tar-
radellas, conseller primer de la Generali-
tat, ocupà el càrrec de conseller de Cul-
tura, i es va crear una nova estructura de
governació amb la participació dels sin-
dicats en el poder. Els nous serveis del
Departament de Cultura requerien d’una
seu alternativa amb major capacitat que
l’edifici de la Generalitat. El nou conseller
interí, Tarradellas, considerà que el Palau
Robert era el lloc idoni, sobretot, per les
seves generoses dimensions, «el seu 
caràcter digne» i l’emplaçament cèntric
respecte de la «nova Barcelona» —el
centre de la ciutat s’havia anat despla-
çant cada vegada més al nord—. «La
casa», detalla el conseller Tarradellas, 
«té tres plantes i un soterrani, les quals
giren al voltant d’un hall. Els ferros de la
barana de l’escala són d’una execució
meravellosa, dintre l’estil Lluís XVI, que
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Porta d’entrada a les dependències 
del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya ubicat al Palau Robert, 1936-1938. 
[Autor: Desconegut. Arxiu Nacional de Catalunya.
Fons: Generalitat de Catalunya (II República)]



és el tipus de l’edifici. En moltes de les
dependències de la planta baixa i del
primer pis, els plafons de les parets són
ornats amb relleus d’un gust molt segur.
En aquests detalls, com els que a l’exte-
rior acusen els principals elements de la
façana, hom veu una rigorosa selecció
dels més bells models produïts a França
en el moment que s’ha anat tipificant
amb el nom famós d’estil Lluís XVI. L’edi-
fici, veritable palau, nobilíssim de propor-
cions, té pel seu emplaçament, per les
seves línies i pels elements que l’ornen
un caràcter monumental perfecte». 

Així doncs, el Palau Robert va pas-
sar de les mans dels sindicats de la
CNT-FAI a les de la Generalitat de Cata-
lunya i, després d’una sèrie de refor -
mes, es convertí en el despatx provisio-
nal de Josep Tarradellas i, per tant, en la
seu del Departament de Cultura, fins al
final de la guerra. 

El 13 de novembre de 1936, el
conseller interí de Cultura encarregà a 
la Comissió de Serveis de Majordomia,
que encapçalava Josep Mainar, l’elabo-
ració d’un pla d’obres de l’edifici per ser
executat en quinze dies. A l’equip que
havia d’organitzar les reformes, s’hi uní
el funcionari de la Secció d’Arquitectura
de la Generalitat, Sebastià Bonet.

Després d’una primera vista, Bonet
conclogué que s’havia d’enderrocar el
pavelló de ferro, vidre i fusta adossat a
la façana de l’avinguda de la Diagonal. 

«Aquesta mesura, junt a l’arranja-
ment del jardí i la neteja dels cartells que
cobrien la part baixa de l’edifici», afirmà
Josep Taradellas, «fóra una excel·lent
contribució del Departament de Cultura
de la Generalitat a l’estètica urbana de
la capital». 

Tres dies més tard, van començar
les obres sota la supervisió de Josep

Mainar. L’encarregat d’executar-les va
ser Sebastià Bonet. Per la seva part,
Josep Tarradellas seguí personalment
les gestions per habilitar el Palau Ro-
bert, els jardins i les cotxeres. Al seu 
llibre Dos mesos i mig al Departament
de Cultura presenta una relació exhaus-
tiva de totes les millores que es van fer i
que incloïen des de l’arranjament de les
portes de ferro o  la col·locació de l’es-
cut de la Generalitat i del rètol Departa-
ment de Cultura a la porta d’entrada,
fins a la distribució de les distintes de-
pendències.

Sense deixar de banda ni un detall,
es pintaren parets, es col·locaren cor-
tines de vellut a les estances, i canelo-
bres de bronze d’estil renaixentista  
—que procedien de la capella de Sant
Jordi—, a l’escala d’honor; s’instal·laren
llums de cristall del segle XVIII, que abans
penjaven dels sostres de la casa Moxó,
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Foto pàgina esquerra
Junta d’Exposicions d’Art de Catalunya: 
Saló de Tardor 1938. 
[Ministerio de Cultura. Centro Documental 
de la Memoria Histórica. PS-CARTELES,1670. 
(Col. J. Armero)]

Foto pàgina dreta
Coberta de les memòries de Josep 
Tarradellas com a conseller interí de Cultura. 
[Arxiu Montserrat Taradellas]



preparats per a l’electricitat a les sales
de la planta baixa, i s’adquirí, fins i tot,
una aranya de cristall per al mig del hall.
A les parets s’arranjaren aplicacions de
metall; es decoraren els despatxos amb
mobiliari d’època de les cases Moxó i
Erasme, i es modificaren els escuts ex-
teriors i interiors de l’edifici. Tampoc no
es van oblidar les comoditats pròpies
del segle XX: es posà calefacció, llum, 
telèfons, timbres i lavabos. Finalment, 
el frontó del jardí se substituí i es feren
obres de jardineria. 

El Sindicat Únic de Belles Arts, ads-
crit a la CNT, i el Sindicat de Decoradors
i de Bells Oficis pertanyent a la UGT, es
van unificar amb l’objectiu d’obtenir la
direcció de les obres esmentades. No
van veure de bon ull la intervenció dels
funcionaris Josep Mainar i Sebastià Bo-
net, perquè cap dels dos no estava sin-
dicat. Convocaren vagues, reclamaren 

la retirada dels obrers i van enviar una
carta amb una llista de queixes a la
Sotssecretaria de Cultura. La situació
era cada vegada més tensa i, finalment,
a principi de desembre, els obrers van
deixar de treballar, mentre que els pre-
paratius de Bonet prosseguien.

El 17 de desembre de 1936, i fins 
a l’abril de 1937, Antoni Maria Sbert
ocupà el càrrec de conseller de Cultura.
Sbert va continuar amb el pla formulat
per Mainat i Bonet. Finalment, les obres
es van reiniciar a mitjan gener de 1937 
i es van acabar el febrer. 

El cost total de les obres de refor -
ma del Palau, que van durar dues set-
manes, va ascendir a 325.000 pessetes
(125.000 per a obres de construcció 
i 200.000 per a la decoració i el mo-
blatge). És una xifra notablement més
baixa que el crèdit acordat per a la 
reforma d’1.500.000 de pessetes. 

Cultura en temps de guerra 
El 1937 la lluita al front era aferrissada.
De moment, el foc creuat encara no ha-
via arribat a Catalunya, tot i que molts
milicians havien marxat per defensar 
la República de les tropes feixistes. 
Malgrat les morts i les penúries de la
guerra, però, la Generalitat va maldar
per salvaguardar i difondre la cultura 
catalana. 

Amb el nou conseller de Cultura,
Antoni Maria Sbert, el departament 
començà una nova etapa als despatxos
i oficines acabats d’estrenar del Palau
Robert. Sbert va continuar diligentment
la tasca iniciada pel seu predecessor
d’abans de la Guerra, en Ventura Gas-
sol, però també treballà infatigablement
per estendre i millorar l’ensenyament 
arreu del país: creà noves ajudes per 
als estudiants i va fundar el Servei de
Biblioteques al Front i a la Rereguarda.
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A l’arxiu Montserrat Tarradellas es
conserva tota la documentació que 
Josep Tarradellas va anar guardant de
manera meticulosa i ordenada. Entre 
els centenars de documents, destaca 
el manuscrit Dos mesos i mig al Depar-
tament de Cultura, escrit pel mateix 
Tarradellas, aleshores conseller primer
de la Generalitat de Catalunya i interí de
Cultura —en substitució de Ventura

Gassol exiliat a França—. L’escrit recull
les vivències i el treball realitzat per Tar-
radellas com a conseller interí de Cul-
tura, fins al nomenament d’Antoni Maria
Sbert el 16 de desembre de 1936. En-
tre les actuacions, l’expresident de la
Generalitat destaca el suport a les me-
sures «revolucionàries» de les col·lecti-
vitzacions, les obres fetes al Palau i l’or-
denació del Departament de Cultura.

Dos mesos i mig



Sbert també es preocupà de la difusió
de la cultura catalana a l’altra banda de
la frontera: promogué nous centres ca-
talans a Amèrica, i va engegar l’Exposi-
ció d’Art Català de 1937 al Museu Jeu
de Paume de París, que va ser tot un
èxit. Segons un article de Janet Flamon
publicat al New York Times, a l’esdeve-
niment hi van assistir més de tres-centes
mil persones. 

Eren, però, temps conflictius. Entre
el 4 i el 7 de maig de 1937 se succeiren
els enfrontaments entre les forces d’or-
dre públic de la Generalitat, que tenien 
el suport de milicians del PSUC, de la
UGT i d’Estat Català, i els milicians de la
CNT i la FAI, ajudats pel POUM. Aquest
conflicte, conegut com els Fets de Maig,
provocà que, a final de juny de 1937, el
conseller Sbert fos destinat a Governa-
ció i Assistència Social, i Carles Pi i 
Sunyer, nomenat conseller de Cultura.

El nou conseller va ambicionar impli-
car tots els homes, nuclis, institucions i
organismes que feien possible la difusió
de la cultura catalana. En aquest desig
per crear una estructura orgànica, Pi 
i Sunyer fundà importants institucions
per a la cultura del país, com la Institu-
ció de les Lletres Catalanes (ILC), que
va publicar noves edicions en home-
natge als escriptors més emblemàtics 
i va gestionar els Serveis de Cultura al
Front. Una altra institució que impulsà 
el nou conseller va ser la Junta d’Expo-
sicions d’Art de Catalunya, que va orga-
nitzar exposicions, edicions de catàlegs
i estudis monogràfics, entre altres activi-
tats. D’altra banda, Pi i Sunyer reorientà
alguns organismes, com la Junta de
Relacions Culturals, dedicada al foment
de la pintura, l’escultura, el teatre, la
música, la literatura i la ciència. El
conseller també incrementà les atribu-

cions a l’àrea d’ensenyament, i va ser
especialment generós amb el Departa-
ment de Llengua Catalana, que dirigia
Pompeu Fabra. Fabra s’encarregà de la
normalització de la llengua, així com del
Tribunal Permanent de la Llengua, que
organitzava els exàmens de nivell de
català per als futurs mestres al Palau
Robert. Els candidats que aprovaven 
es dirigien a les oficines del Palau per
recollir el títol, signat per Pompeu Fabra.
Un dels alumnes que s’emportà la rú-
brica del «mestre» va ser Joan Triadú
Font, el qual més endavant fou Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes i presi-
dent de la Junta Permanent de Català.

Una de les decisions més transcen-
dents del Departament de Cultura repu-
blicana, però, va ser sens dubte la crea-
ció, la tardor de 1937, de la Institució 
de les Lletres Catalanes. Amb aquesta
nova institució, la Generalitat recuperà
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Foto pàgina esquerra
Llibreria mòbil de ferro i fusta dissenyada 
pel grup GATCPAC del Servei de Biblioteques 
al Front de la Generalitat de Catalunya, que 
gestiona la Institució de les Lletres Catalanes, 
per tal de facilitar la lectura als combatents 
republicans del front.
[Autor: Desconegut. Arxiu Nacional de Catalunya.
Fons: Generalitat de Catalunya (II República)]

Foto pàgina dreta
Acte d’homenatge a Joaquim Ruyra amb motiu 
del seu vuitantè aniversari, organitzat per la 
Institució de les Lletres Catalanes, celebrat a la 
seu del Departament de Cultura al Palau Robert.
[Arxiu Pi i Sunyer]



Homenatge 
al Palau

El 27 de setembre de 1938, la Institució
de les Lletres Catalanes (ILC) va retre 
un homenatge popular a l’escriptor 
Joaquim Ruyra i Oms, que també era
membre de la institució i que va col·la -
borar juntament amb Pompeu Fabra 
en l’elaboració del diccionari de 1932,
amb motiu del seu vuitantè aniversari.

Xavier Benguerel va maldar perquè
es pogués celebrar aquest homenatge a
l’autor de relats tan perfectes com Rem
de trenta-quatre, Marines i boscatges,
La parada, Les coses benignes, Pinya 
de rosa i Entre flames, per citar algunes
de les seves obres narratives. Al matí se
celebrà una recepció de «caràcter íntim», 
a la qual assistiren importants personali-
tats de les arts i les lletres catalanes,
com Mercè Rodoreda, Francesc Trabal 
i el mateix Xavier Benguerel, i de la vida
política, com ara Carles Pi i Sunyer, Lluís
Companys i Josep Tarradellas, entre

d’altres. L’acte es va celebrar a la seu 
del Departament de Cultura, al Palau 
Robert, i amb motiu de l’aniversari de
l’escriptor gironí —que va morir l’any 
següent— es publicà l’antologia de les
seves obres, contes i narracions.

Aquesta mena d’esdeveniments 
van ser tot un símbol de la voluntat de
defensar i promoure la cultura catalana,
que s’havia recuperat durant el movi-
ment intel·lectual denominat la Renai -
xença.

A la foto podem veure en el centre,
amb jaqué, Joaquim Ruyra; a la seva
dreta, Carles Pi i Sunyer, conseller de
Cultura, l’actriu Maria Vila; l’escriptor 
Armand Obiols, pseudònim de Joan 
Prat i Esteve, l’escriptor Joan Oliver
i l’escriptora Mercè Rodoreda. A la 
seva esquerra apareixen l’escriptor 
Josep Pous i Pagès i la poetessa 
Clementina Arderiu.





competències que havia perdut, mesos
abans, arran dels Fets de Maig. 

La ILC ambicionà ser una platafor -
ma que aglutinés propostes i projectes
a l’entorn de la literatura i servís de su-
port als escriptors catalans defensors
de la República. Aquest organisme cul-
tural s’estructurà en diverses seccions:
edicions, revistes, relacions inte riors i 
relacions exteriors. 

L’antecedent més immediat havia
estat l’Agrupació d’Escriptors Catalans
(AEC). Fundada el 1936, l’AEC va néixer
després que l’escriptor i periodista sa-
badellenc Francesc Trabal proposés, 
en una reunió del Club dels Novel·listes
celebrada el 7 d’agost del mateix any al
Palau Robert, la creació d’un organisme
més ambiciós. El resultat va ser l’AEC,
que tenia com a nucli dur l’impulsor,
Francesc Trabal, i els escriptors, Mercè
Rodoreda, Xavier Benguerel, Joan Oli-

ver, Cèsar August Jordana i Lluís Mon-
tanyà, entre d’altres. La voluntat de la
nova entitat era clara: defensar la cul-
tura catalana i el llegat (llengua, cultura
popular i literatura) que s’havia recupe-
rat durant la Renaixença, període en
què hi va haver una revifalla de la cons -
ciència nacional després d’una etapa
de decadència. 

El 16 de setembre de 1937, la Ge-
neralitat emeté dos decrets, segons els
quals es constituïen la Institució de les
Lletres Catalanes i els Serveis de Cultu -
ra al Front. Ambdós organismes actua-
ven tant a la rereguarda com al front 
estimulant la producció literària i la lec-
tura. Els llibres, gràcies al Servei de Bi -
blioteques del Front, arribaven fins al
camp de batalla i als hospitals. 

El Servei disposava d’una xarxa de
bibliotecàries voluntàries a qui s’anome-
nava afectuosament les milicianes de la

cultura, que catalogaven els llibres, els
organitzaven i els feien arribar als com-
batents republicans que arriscaven la
vida al front, principalment a l’Aragó. 

El Servei va ser molt actiu des de
l’inici de la guerra, i quan, el 31 de de -
sembre de 1938, va caure el front anti-
feixista, les biblioteques del front no van
defallir i van continuar enviant remeses
de llibres als combatents.

La situació era adversa, tanmateix 
la Generalitat intentava treballar amb
una certa normalitat, i el Departament de
Cultura no era cap excepció. El 23 de
desembre de 1938, l’ofensiva feixista
avançava imparable per terres cata-
lanes, mentre que l’exèrcit republicà pa-
tia una autèntica sagnia humana: perdé
entre quaranta i cinquanta mil homes 
i dos mil soldats van caure presoners. 
El 29 de desembre, sis dies després 
de l’inici de l’ofensiva, la Generalitat 
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Foto pàgina esquerra
El Palau Robert, nova seu del Departament 
de Cultura durant la segona República. 
[Arxiu Montserrat Tarradellas]

Foto pàgina dreta
Visita d’escolars al Palau Robert. 
[Arxiu Pi i Sunyer]







El bibliobús
de la 
llibertat

El secretari del Departament de Cultura,
Miquel Joseph i Mayol, vivia, a les aca-
balles de la Guerra Civil, els vint dies
més intensos i trepidants de la seva
vida, tal com va deixar escrit en un die-
tari. Segons ell mateix relata, salvà la
vida a un important grup d’intel·lectuals
quan l’exèrcit republicà «s’havia esfon-
drat», i el de Franco «es trobava a les
envistes de Barcelona». Tots agafaren
un bibliobús dels Serveis del Front que
sortia del Palau Robert per emprendre
el camí cap a l’exili.

El 23 de desembre de 1938, catorze
passatgers, Mercè Rodoreda, Francesc
Trabal, Joan Oliver, Armand Obiols, Lluís
Montanyà, Cèsar August Jordana i el
mateix Miquel Joseph i Mayol, tots
membres de la Institució de les Lletres
Catalanes, i els seus familiars, van pujar
al bibliobús que els acabaria portant 
a França. 

Des del Palau també van sortir altres
vehicles, que portaven a bord Pompeu
Fabra i Antonio Machado, entre altres
intel·lectuals. 

«23 de gener de 1939. Les hores
transcorrien molt de pressa […]. No era
possible de traçar plans d’avançada,
caldria acomodar-nos a les circumstàn-
cies. […] No disposàvem d’altres vehi-
cles que el bibliobús que prestava ser-
vei al front […] Aparellàrem el bibliobús
al jardí del Palau Robert […]. Amb tau-
lons que trobàrem al garatge havíem
improvisat uns bancs al llarg del vehicle
per acomodar-nos. La manca d’espai
obligà a prescindir d’algunes maletes
[…]; les que carregàrem serviren de
seient on s’acomodaren els que no 
cabien en els bancs, prescindint de 
tota comoditat.» 
(Miquel Joseph i Mayol, extret del seu
dietari El Bibliobús de la Llibertat).



de Catalunya aprovà els pressupostos
anuals de cultura per al 1939: s’hi desti-
naren 3,5 milions de pessetes.

Malgrat l’optimisme i aquest afany
de normalitat de la Generalitat, des-
 prés de tres anys de guerra, l’exèrcit 
republicà estava esgotat. No podia fer
res davant unes tropes que gaudien 
del suport militar de la poderosa i sofis-
ticada aviació alemanya i italiana. Ha-
vien mort milers d’homes i els que so-
brevivien estaven exhausts. El 26 de
gener de 1939, les tropes de Franco,
formades per noranta mil soldats, van
entrar a Barcelona i van ocupar la ciu-
tat. Ja no quedava ningú capaç de fer-
los front. Alguns testimonis guarden a 
la retina la imatge de milers de botes
trepitjant amb fermesa els carrers de la
ciutat. Més que una invasió, va ser una
desfilada de soldats. La victòria feixista
va ser l’inici d’una llarga postguerra i

d’una dictadura que durà fins a la mort
de Franco.

El Palau Robert va continuar la seva
història donant testimoni dels canvis
que es vivien a la ciutat comtal i al país
en general. Quasi des del primer dia de
l’ocupació, aquell 26 de gener, va trans-
formar-se en la seu de la Jefatura de los
Servicios de Ocupación, un organisme
creat pels guanyadors de la contesa
que controlava el govern civil i militar.
L’any 1940 l’edifici va tornar als seus
antics propietaris, els germans Joaquim
i Robert Robert, que fins el 1944 no van
aconseguir vendre l’em blemàtic edifici,
en un moment històric complicat on la
postguerra i l’ombra de la Segona
Guerra Mundial estaven presents.
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El 1907, l’Ajuntament de Barcelona
acordà retre un homenatge a Francesc 
Pi i Margall, president de la I República
espanyola, i alçar-li un monument a 
la cruïlla de la Diagonal amb el passeig 
de Gràcia. El 1915 urbanitzà la zona i
construí una placeta —anomenada po-
pularment Cinc d’Oros— amb un bust 
de Pi i Margall al bell mig. El 1934, decidí
ampliar el monument del president, que

va presidir el pas central, amb un obelisc
coronat amb una escultura al·legòrica a la
República, creada per Josep Viladomat.
Era una figura femenina tocada amb un
barret frigi i el braç alçat, que sostenia un
ram de llorer. Al peu de l’obelisc s’hi va 
situar un medalló amb l’efígie de Pi i Mar-
gall. Quan els nacionals van entrar a Bar-
celona, es va retirar el medalló i l’escultu-
ra va acabar exiliada a la plaça Llucmajor.

El llapis de la plaça

Foto pàgina anterior
Revaloració de la cultura catalana. Acte d’home-
natge a Joaquim Ruyra amb motiu dels seu vuitantè
aniversari, organitzat per la Institució de les Lletres
Catalanes, celebrat a la seu del Departament de
Cultura, al Palau Robert. D’esquerra a dreta Joan
Comorera; Antoni Maria Sbert, (conseller de Gover-
nació i Assistència Social); Lluís Companys, presi-
dent de la Generalitat; Joaquim Ruyra; Carles Pi 
i Sunyer, conseller de Cultura. (Bcn, 27-9-1938).
[Arxiu Pi i Sunyer]

Foto pàgina esquerra
El bibliobús del Servei de Bibloteques del Front 
davant del Palau Robert per salvar el «nucli dur» 
de la Institució de les Lletres Catalanes portant-los
a l’exili. [Diputació de Barcelona. Arxiu Històric]

Foto pàgina dreta
Inauguració del monument a Pi i Margall, a la cruïlla
del passeig de Gràcia amb l’avinguda Diagonal, 
el 12 d’abril de 1936. [Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 
Autor: Pérez de Rozas]
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El triomf
d’un estraperlista



L’ocupació del Palau
La dècada dels anys trenta no va ser
gens plàcida. El país vivia grans trans-
formacions socials i sorgien noves idees
polítiques. Però l’esdeveniment que ho
acabà capgirant tot va ser la Guerra 
Civil espanyola. Després del conflicte
bèl·lic, el país ja no va ser el mateix. 
La postguerra va ser una època fosca
sadollada de penúries, i el Palau Robert
no va estar aliè a aquestes misèries. 

Durant la Guerra Civil, quan el bàn-
dol franquista conqueria un nou territori,
imposava el seu ordre i la seva burocrà-
cia. En el cas de Barcelona, des del
mateix dia de l’ocupació, el 26 de gener
de 1939, s’habilità la Jefatura de los
Servicios de Ocupación sota el coman-
dament del general Eliseo Álvarez Are-
nas. Es tractava d’un organisme que
gestionava tots els aspectes militars i 
civils de la ciutat comtal. Des de les 

Amb l’assessorament de:

Aram Monfort
Professor associat del
departament d’Història
Moderna i Contemporània
de la UAB i membre del
Centre d’Estudis sobre
les Èpoques Franquista
i Democràtica (CEFID)

El triomf d’un estraperlista
1940-1981

oficines, Álvarez Arenas actuava com
una espècie de ministre plenipotenciari:
controlava el govern civil, el govern 
mi litar i l’Ajuntament de Barcelona. La 
capital catalana era l’única ciutat on
s’ins tal·là aquest organisme de control
civil. Per a les noves autoritats fran-
quistes era la ciutat rebel per antono-
màsia: era roja i separatista.

Les oficines de la Jefatura de Ocu-
pación s’ubicaven al Palau Robert, al
passeig de Gràcia, 107, l’antiga resi-
dència familiar del marquès de Robert 
i, que, en temps de la República, havia
estat confiscada per acollir-hi el Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. 

Un dia després de l’ocupació de la
ciutat, el cap dels serveis del general
Álvarez Arenas va publicar un ban oficial
dirigit especialment als barcelonins amb
les noves directrius polítiques de l’Estat



franquista; una declaració d’intencions
sobre com seria el nou destí de Catalu-
nya durant la postguerra. 

«El esfuerzo de Cataluña a la gran
obra de la reconstrucción nacional

»[…] Barceloneses y españoles to-
dos que residís en Barcelona: El triunfo
de las armas del Caudillo Franco aca -
ba de concederos el inmenso beneficio
de la liberación […]. Nadie crea que por
el hecho de que el estruendo de los 
cañones y el fragor de los combates ha
precedido a nuestra entrada en Barce-
lona, vaya aquí a ejercitarse un derecho
de conquista. […] ni Cataluña ni los ca-
talanes tienen nada que temer de este
régimen que hoy se inaugura en Barce-
lona. […] el Caudillo formula la promesa
solemne de respetar […] lo auténtico e
íntimo […] que no aliente pretensiones
separatistas ni implique ataques a
aquella sacrosanta unidad. Estad segu-

ros, catalanes, de que vuestro lenguaje,
en el uso privado y familiar, no será per-
seguido; de que vuestras costumbres y
tradiciones a través de las cuales expre-
sáis los ricos matices de una raza fuerte
y firmemente sensible, hallarán en el
nuevo régimen los más calurosos asen-
sos […]. El General de Brigada del Ejér-
cito Español y Subsecretario de Orden
Público, Eliseo Álvarez Arenas, 27 de
enero de 1939, Año Triunfal.» (La Van-
guardia, 28 de gener de 1939)

Entre altres aspectes, l’edicte emès
pel general Álvarez Arenas recordà que
la resta d’autoritats públiques i privades
estaven obligades a acatar i complir les
seves ordres directes i les dels seus
agents i delegats, així com a cooperar
en el restabliment de la «vida econòmica
i do mèstica». Entre les ordres que recull
la proclama en qüestió, destacà la reac-
tivació immediata de «les fàbriques, ta -

llers i establiments fabrils»; la presència
dels funcionaris de l’«extingida» Genera-
litat en el seu lloc de treball —mentre es
procedia a la depuració política perso-
nal—, i la requisa de transports, esta-
cions de ràdio, impremtes, remeses de
paper, salons d’espectacles i articles 
de comerç de primera necessitat.

Quedà clara la voluntat repressiva
del Nuevo Estado. Els mecanismes de
control social i polític van maldar per 
eliminar qualsevol vestigi republicà i de-
mòcrata. A més, el país havia d’afrontar
les conseqüències de tres anys de
guerra: l’estructura social, econòmica 
i productiva s’havien danyat greument. 

Or i salconduits al Palau
La guerra havia deixat sota mínims les
arques de l’Estat i de la desapareguda
Generalitat. El país necessitava diner lí-
quid, motiu pel qual el govern franquista
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va iniciar una campanya nacional de re-
collida d’or a través de les Juntas Pro-
vinciales de Suscripción. 

En el cas de Barcelona, s’instal·là al
Palau Robert una oficina de recaptació
a càrrec d’un oficial del cos jurídic i dos
taxadors de joies del Monte de Piedad
que, un cop rebut l’or, entregaven als
donants un rebut. Les joies recaptades
s’enviaven periòdicament a Burgos, on
es fonien i es convertien en moneda,
que ràpidament s’ingressava al Banc
d’Espanya mitjançant el Comité de 
Moneda. 

La campanya, àmpliament difosa a
través dels mitjans de comunicació del
moment (La Vanguardia Española, Soli-
daridad Nacional, El Correo Catalán i 
El Noticiero Universal ), instava els ciuta-
dans, en nom de la causa nacional, a
entregar tot l’or que tinguessin. Qui no
ho fes, seria moralment desacreditat. 

Suscripción Nacional 
de objetos de oro
«[…] Nadie lleva cadenas de oro, ni re-
lojes, ni anillos en la España Nacional. Es
de mal gusto ahora. Es, sobre todo, una
vergüenza adornarse con lo innecesario
cuando España necesita de ese oro para
su garantía y solvencia ante el mundo.
Muchos cientos, miles de kilos de oro se
han reunido en Burgos […] Ahora le toca
a la Metrópoli industrial y mercantil de
España dar pruebas de su desprendi-
miento. Empezaron ya algunos buenos
catalanes a traer sus donativos de oro;
pero no son los que corresponden a
esta ciudad […]. A tal fin se establece en
esta Jefatura de los Servicios de Ocupa-
ción, Paseo de Gracia. 107, una Oficina
de recaudación. […]» (La Vanguardia 
Es pa ñola, 21 de febrer de 1939)

Durant la guerra i la postguerra, el
Nuevo Estado desplegà una maquinària

de control i restringí els desplaçaments
interns de la població. Es van tancar
fronteres, es limità la llibertat de residèn-
cia i es van controlar els moviments mi-
gratoris mitjançant salconduits, permi-
sos que, en el cas de Barcelona, es
podien tramitar, entre d’altres, a les ofi-
cines dels Servicios de Ocupación, ins-
tal·lades al Palau Robert. Simultània-
ment, a través de la premsa diària, les
noves autoritats anaven recordant als
refugiats l’obligació de retornar a les
seves localitats de residència d’abans
del 18 de juliol de 1936. En cas d’in-
compliment, els refugiats infractors 
eren reclosos al camp de concentració
d’Horta.

A aquestes mesures de control del
règim franquista calia sumar-hi les pès-
simes condicions de vida i de treball. Hi
havia problemes amb l’aprovisionament
alimentari, mancaven les oportunitats
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Foto pàgina anterior
Cua davant del Palau Robert, 
on es realitza l’expedició de 
salconduits el març de 1939. 
[Autor: Pérez de Rozas. 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona]

Foto pàgina esquerra
Cèdula personal expedida per 
la Diputació de Barcelona durant
el govern franquista, 1939. 
[Arxiu Família Cuende]

Foto pàgina dreta
Títol del marquès de Serrala-
vega legitimat a l’època fran-
quista amb la signatura de 
Francisco Franco. [Cortesia 
de Juan Roberto Robert]



de treball, i no es disposava ni de ma-
tèries primeres ni de recursos energè-
tics. Tot plegat va provocar que, des
del mateix any en què acabà la Guerra
Civil amb la derrota republicana, l’any
1939, hi hagués un gran moviment 
demogràfic: la població abandonà el
camp per la ciutat. Obtenir la docu-
mentació necessària, però, no era 
gens fàcil. Molts d’aquests immigrants 
i refugiats, per tant, es van convertir 
en «sense papers» dins del propi país.
Segons les estadístiques municipals, 
la tardor de 1939, Barcelona tenia poc
més d’un milió d’habitants empadro-
nats, uns 300.000 dels quals eren des-
plaçats. Aquesta problemàtica perdurà
durant anys. 

Davant l’arribada d’aquesta immi-
gració clandestina, el govern civil de
Barcelona habilità un centre de classifi-
cació d’immigrants i d’indigents. El lloc

esco llit, el Palau de Missions de Mont-
juïc, havia estat, fins no feia pas gaire
temps, una presó. Durant la guerra va
ser republicana i, des del 1939 fins al
1944, va ser franquista. Des del març
de 1945 fins al maig de 1956, al mar -
ge de qualsevol marc legal, va ser el
destí dels immigrants sense papers.
Allà, les autoritats els retenien per tal
d’establir-ne la procedència i les possi-
bles responsabilitats sociopolítiques
amb el règim republicà. 

La nova funció del Palau de les Mis-
sions va distar molt del seu objectiu fun-
dacional. L’edifici de més de 6.000 m2,
creat per Antoni Darder amb motiu de
l’Exposició Internacional de 1929, va
acollir l’Exposició de la Central Missio-
nera Espanyola, que volia donar a
conèixer la tasca de les institucions i
congregacions missioneres espanyoles
arreu del planeta. 

El projecte de l’Hotel Palace
Quan el règim franquista va considerar
que el desplegament legislatiu era sufi-
cient per assegurar l’ordre públic a Bar-
celona, va suprimir, per mitjà del Decret
de l’1 d’agost de 1939, la Jefatura de
los Servicios de Ocupación instal·lada 
al Palau Robert. Un any més tard, el 
govern civil restituí el Palau als germans
Robert. La família, però, es trobà que
no podia mantenir la propietat heretada
i decidí posar-la a la venda.

La situació financera del país no afa-
voria les transaccions immobiliàries, però
la ubicació privilegiada del Palau Robert
era prou atraient per a qualsevol inver -
sor. Durant els anys trenta i quaranta els
terrenys on s’havia edificat el Palau ha-
vien augmentat de valor. El cert era que
durant les primeres dècades del segle
XX la riquesa immobiliària s’havia des-
plaçat: les zones més valorades ja no
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Quan es va proclamar la República, la
monarquia es va exiliar voluntàriament i
els nobles van perdre els privilegis. Bona
part de l’aristocràcia, però, els recuperà
quan Franco pujà al poder. El dictador va
legitimar, amb la seva signatura, els títols
nobiliaris d’algunes famílies. Aquest va ser
el cas dels germans Robert. 

L’aristocràcia 
de Franco



El 1939, l’Ajuntament franquista va
substituir l’estàtua republicana de Vila-
domat, que coronava l’obelisc de la
plaça del Cinc d’Oros, per una àguila i,
a la base, hi afegí una escultura de Fre-
deric Marès dedicada a la victòria fran-
quista. Aquesta estàtua d’una dona
abillada amb una túnica, que enarbora 
a la mà dreta alçada un ram de llorer i
sosté amb l’esquerra una petita victòria

alada, va ser retirada setanta-un anys
després, el 30 de gener de 2011, en
compliment de la Llei de la Memòria
Històrica aprovada al Congrés, que es-
tableix la desaparició dels símbols fran-
quistes en edificis de titularitat pública 
i privada. El govern franquista també eli -
minà els quatre fanals característics de 
la plaça i va batejar la Diagonal amb el
nom d’avenida del Generalísimo Franco.

L’àguila imperial

eren ni el carrer Ferran ni les vies adja-
cents, ni tan sols la Rambla ni la plaça
de Catalunya; els carrers on es concen-
trava la major riquesa immobiliària per
metre quadrat eren el passeig de Gràcia
i la Diagonal (aleshores anomenada
avinguda del Generalísimo Franco). El
Palau era força atractiu: tenia un solar
de més de 5.000 m2 amb una façana
encarada a tres carrers amples i on les
interseccions creaven dues places que
asseguraven que no s’hi edificaria al da-
vant. Cap edifici no ofegava ni ofegaria,
doncs, el Palau. A més, estava ben co-
municat: hi havia una parada de metro 
a la porta, tramvies, línies d’autobús
connectades amb tots els punts de la
ciutat i carrers amb confluència de tràn-
sit i de vianants. 

Finalment, el 1944, els germans Ro-
bert van arribar a un acord amb el finan-
cer José Abelló Calderón. Li van conce-

dir un dret d’opció de compra del Palau
vàlid per sis mesos. El preu per adquirir
la finca quedà fixat en vint milions de
pessetes (145 pessetes el pam i 3.750
el m2); l’edifici del Palau es va valorar 
en quatre milions. El financer Abelló 
Calderó, l’arquitecte Francesc de P. Ne-
bot i l’advocat Ramon Dalmases Villa-
vecchia —marquès de Mura— van
constituir una societat civil per unir es-
forços per fer efectiva l’opció de com-
pra concedida pels Robert. Ambiciona-
ven construir-hi un hotel i un teatre. 

La societat encarregà un estudi 
detallat per examinar les possibilitats
d’utilitzar el dret d’opció de compra 
de l’edifici i el terreny, que resolgué 
que el Palau Robert i el solar que ocu-
pava reunien unes condicions úniques
que justificaven el preu de venda que, 
d’a l tra banda, no es considerava gens
exagerat. 

L’estudi també conclogué que, en
aquell moment, a Barcelona, hi havia un
buit en el mercat. Mancaven hotels de
luxe; només hi havia el Ritz i el Majestic.
Pel que fa a l’escena barcelonina, es va
donar una situació anàloga: hi havia una
important tradició teatral i una intensa
vida nocturna, però mancaven sales
d’alt nivell, a excepció del Liceu —de
caire operístic—, el teatre Tívoli, el teatre
de Barcelona i el Comèdia —especialit-
zats en «revista y grandes espectácu-
los». L’informe dictaminà, doncs, 
que el negoci més rendible era edificar-
hi un hotel de primera categoria amb 
un teatre. 

El pressupost del projecte, que
s’anomenà Hotel Palace, ascendí a
seixanta milions de pessetes i inclogué
l’adquisició de l’immoble —el Palau Ro-
bert i el jardí—, la construcció del nou
immoble —incloses màquines, cuines,
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calefacció, refrigeració, ascensors i
muntacàrregues, entre d’altres—, mo-
bles, decoració i material de cuina, 
restauració i hostalatge. 

Tot i que l’empresari Conrad Hilton
—tal com s’explica a la nota necrolò-
gica publicada a La Vanguardia el 5 de
gener de 1979— mostrà interès pel
projecte de la construcció, finalment, 
es desestimà per manca d’inversors: 

«Los Angeles, 4. —Conrad Hilton,
fundador de la cadena internacional de
hoteles que llevan su nombre, falleció
anoche, víctima de una pulmonía, a los
91 años, informa hoy un portavoz de la
empresa. Hilton compró su primer hotel
en 1919, en Cisco (Tejas) y en pocos
años llegó a adquirir ocho nuevos esta-
blecimientos hoteleros, hasta que en
1925 inauguró en Dallas el primero que
mandó construir. […] Cuando decidió
extender su imperio a ultramar, sobre 

finales de los años 40, recaló en Bar -
celona. Se habló del posible traspaso
del Ritz y hasta de volver al antiguo 
proyecto del Palacio Robert en la 
Pla za del ‘Cinc d’Oros’, cosa que no
prosperó.» (La Vanguardia, 5 de gener 
de 1979)

Tot i així, va quedar constància dels
quatre avantprojectes de Francesc de
Paula Nebot. L’arquitecte dibuixà un
edifici d’estil neoclàssic, format per
dues grans sales amb un cos central
coronat per una cúpula amb una façana
de 190 metres de longitud. L’immoble
que imaginà l’arquitecte constava de
nou plantes, soterrani inclòs. La distri-
bució de Nebot era la següent: 
• Planta i soterrani amb grans salons

destinats a grill room, billars i cafè;
una gran piscina coberta, i un local
annex amb una capacitat per a 
1.550 persones destinat a sala d’es-

pectacles, cabaret i restaurant de nit,
comunicat amb la planta superior mit-
jançant unes escales d’entrada directa
des del metro. 

• Planta baixa, una recepció, una galeria
amb vitrines d’exposició d’articles de
luxe, el menjador de l’hotel i sales des-
tinades a banquets i festes, una perru-
queria i servei d’enllustrador. Un jardí
d’hivern.

• Set plantes de pis amb 200 habita-
cions de luxe amb una superfície 
cadascuna de 25 m2.

Els germans Robert, però, no van
aconseguir vendre l’hotel fins vuit anys
més tard. El comprador va ser un dels
empresaris més coneguts de la Barce-
lona franquista: Julio Muñoz Ramonet. 

Racionament i estraperlo
Al llarg dels tres anys que durà la
Guerra Civil, el govern republicà va 
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Foto pàgina esquerra
Plaça de la Victòria a la Diago-
nal, anomenada així després 
de la Guerra Civil, 1936-1939.
[Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
Autor: Antoni Campañá i Joan
Puig-Ferran]

Foto pàgina dreta 
i pàgina següent
Projecte no realitzat d’un edifici
per a l’Hotel Palace de l’arqui-
tecte Francesc de P. Nebot i Tor-
rens, 1944. [Arxiu històric del
Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya, (Nebot)]







La cartilla
de la fam

Les cartilles de racionament eren uns
quadernets amb una sèrie de cupons
que permetien la compra controlada a
preu fixat de productes de primera ne-
cessitat. Davant la manca d’aliments i 
altres béns, el 14 de maig de 1939 el 
govern franquista dictà el racionament
com una mesura temporal per assegurar
el proveïment dels productes de primera
necessitat (pa negre fet de blat de moro
o civada, sucre, moniatos, llenties, ci-
grons, més endavant una mena de xo-
colata terrosa feta amb garrofes, cafè,
codonyat, sabó, etc., que moltes vega -
des se subministraven de manera irregu-
lar), però la mesura s’allargà dotze anys.

A l’inici de la postguerra cada família
tenia dues cartilles de racionament, una
per a la carn i l’altra per a la resta dels 
aliments. I cada cartilla disposava d’una
sèrie de cupons assignats, segons el
nombre dels components de la família.

Cada família tenia assignat a la seva car-
tilla a quin proveïdor o a quina botiga ha-
via d’anar a comprar. Tots els productes
que no hi estaven inscrits es podien
aconseguir al mercat negre, que es va
acabar denominant estraperlo. Alguns
testimonis de l’època rememoren la pro-
liferació de falses embarassades que
amagaven sota la faldilla oli —es venia
per cullerades, caríssim—, mongetes
seques o farina. Aquesta pràctica, en-
cara que impliqués penes de presó —la
famosa «quincena»: quinze dies quan es
trobava algú venent productes al car-
rer—, va ser controlada per poderosos
propers al règim franquista i va ser la ma-
nera que molts d’ells aconseguissin una
fortuna, aprofitant la pobresa i la fam de
la postguerra. A partir de 1943 les car-
tilles van passar a ser individuals. El 1952
s’aprovà la venda lliure d’aliments i les
cartilles de racionament se suprimiren.



racionar subsistències, combustibles i 
primeres matèries. Ho va fer com a me-
sura preventiva, per tal de poder abastir
la població al màxim temps possible.
Amb la fi de la guerra, però, no es van
acabar les penúries. El Nuevo Estado
també practicà el racionament durant la
postguerra i, fins i tot, l’endurí —arribà 
a establir tres categories de cartilles— 
i l’allargà fins al 1952, any en què els
símptomes de col·lapse de l’autarquia
franquista ja eren més que evidents.

Les autoritats franquistes van orga-
nitzar una xarxa d’oficines d’aprovisio-
nament, popularment conegudes com
«comisaría de abastos», que distribuïen
les cartilles de racionament, una per a
cada membre de la família. Les cartilles
incloïen cupons que es canviaven a les
botigues de queviures i ultramarins per
diferents béns de primera necessitat
com pa (negre, ja que la fabricació del

pa blanc estava controlada i limitada pel
govern), llegums, arròs, carn, oli, sucre,
xocolata o sabó. 

La ideologia política i les diferències
de classe quedaven reflectides a les
cartilles de racionament. El nou govern
establí tres categories diferents en fun-
ció de la quantitat de pa que es podia
adquirir: 1a categoria, fins a 100 grams;
2a categoria, fins a 150 grams, i 3a ca-
tegoria, fins a 200 grams. 

La política autàrquica adoptada pel
govern franquista del 1940 al 1959, que
imposà l’autoaprovisionament per tal de
trencar tot tipus de lligam amb l’exterior,
va debilitar encara més la feble econo-
mia del país. La situació era delicada,
perquè la guerra havia eixugat les ar -
ques de l’Estat. A més, hi havia hagut
pèrdues en tots els sentits: milers d’ho -
mes havien mort al front o a la rereguar -
da, altres homes i dones havien caigut

sota les bombes, els camps de conreu
havien estat arrasats i les fàbriques des-
truïdes. A aquesta situació de misèries i
pobresa, s’hi uní la imposició de les car-
tilles de racionament de béns de con -
sum. Tot plegat afavorí l’especulació i el
sorgiment, durant la primera dècada de
la dictadura, d’un autèntic mercat negre
de béns de primera necessitat.

Els qui tenien contactes al règim, a
l’exèrcit o a la policia, es dedicaven, si
podien, a fer de l’estraperlo un negoci
molt rendible. Tenien accés a productes
intervinguts per l’Estat i subjectes a
taxes —com el cotó— que, un cop 
adquirits de sotamà, venien de manera
il·legal al mercat negre i a preus abu-
sius. Com alguns historiadors han ex -
plicat, l’especulació amb productes  
bàsics mitjançant l’estraperlo marcà
les diferències socials de l’època: men-
tre uns morien de fam, d’altres feien 
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fortuna il·legalment amb aliments, medi-
caments, combustibles i qualsevol tipus
de productes manufacturats. 

Els nou-rics de la postguerra
El 1945, després del primer intent fallit
de venda del Palau, uns coneguts em-
presaris barcelonins es van interessar
pel Palau Robert: Julio Muñoz Ramonet
i el seu germà Álvaro Muñoz Ramonet.
Segons el Registre de la Propietat, l’im-
moble del Palau Robert va ser adquirit
el 13 d’octubre de 1945 per dotze mi-
lions de pessetes. Cada germà n’aportà
sis. Anys més tard Álvaro vengué la
seva part al seu soci. 

El Palau Robert es convertí en la seu
dels negocis tèxtils de Muñoz Ramonet, i
el 2 d’octubre de 1950, l’empresari l’am-
plià amb la compra de la finca del pas-
seig de Gràcia, 105. En els nous terrenys
adquirits per cinc milions de pessetes,

Muñoz i Ramonet va encarregar a l’ar-
quitecte Raimon Duran i Reynals cons -
truir la torre Muñoz. Les dues finques, 
la número 105 i la 107, es van convertir
en un entramat de despatxos, oficines,
sales de reunió, etc. Als soterranis hi ha-
via els magatzems, on s’exposaven les
teles i les matèries primeres (cotó). 

Julio Muñoz Ramonet va ser un dels
empresaris més poderosos de la Barce-
lona de la postguerra. Era un nou-ric 
estraperlista que havia acumulat una 
fortuna amb la venda il·legal de cotó al
mercat negre. Gràcies als seus contac -
tes amb el règim i els militars, que li 
van facilitar l’accés als cupons de cotó,
muntà un petit negoci tèxtil que cresqué
fins a convertir-se en un imperi format
per quasi quaranta empreses tèxtils
(amb les fàbriques de la Unión Industrial
Algodonera i Can Batlló, entre d’altres)
on treballaven 45.000 homes i dones. 

El seu matrimoni, el 1946, amb Car -
me Villalonga, filla d’Ignacio Villalonga,
president del Banc Central, que acabava
d’absorbir el Banco Hispano-Colonial i la
Banca Arnús, va facilitar la seva entrada
al negoci immobiliari: va aixecar noves
empreses (El Águila S.A. i la Compañía
Internacional de Seguros); administrà els
magatzems El Siglo i El Águila, a més de
l’hotel Ritz, i adquirí el palau del marquès
d’Alella, on va establir la seva residència.
La immensa riquesa de Julio Muñoz Ra-
monet generà, fins i tot, dites populars 
a la Barcelona dels anys quaranta, com
ara: «Después de Dios, y en la tierra, los
Muñoz». Les cròni ques socials de l’èpo -
ca descrivien el casament de Julio Mu-
ñoz Ramonet amb Carmen Villalonga
d’aquesta manera:

«En la parroquia de Santa María, 
de la ciudad de San Sebastián, se ha
celebrado el matrimonial enlace de la
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Foto pàgina anterior esquerra
Targeta d’abastiment 1948. [Arxiu Família Cuende]

Foto pàgina anterior dreta
Cupons de la cartilla de racionament durant 
la postguerra, 1941. [Arxiu Família Cuende]

Foto pàgina esquerra
Robert Robert i Carles, fill del comte i futur marquès
de Serralavega, va heretar el Palau amb el seu
germà Joaquim. [Cortesia de Juan Roberto Robert]

Foto pàgina dreta
La ruleta coneguda com a joc de l’estraperlo.
[Revista Mundo Gráfico. 
Hemeroteca Municipal de Madrid]



L’origen de
l’estraperlo

Des de la dictadura de Primo de Rivera i
durant la República els jocs d’atzar esta-
ven prohibits. El 1934, però, dos empre-
saris, Strauss i Perlowitz, jueus d’origen
holandès que havien estat expulsats del
seu país acusats d’estafa per les autori-
tats locals, aconseguiren introduir el joc
de l’Straperlo als casinos de Sant Se-
bastià i de Formentor a Mallorca. 

Es tractava d’una ruleta elèctrica im-
pulsada per una palanca que, segons
deien, permetia calcular les jugades.
Fer-ho, però, exigia una gran habilitat
mental. 

Els dos socis van aconseguir el per-
mís de manera fraudulenta. Suborna-
ren, entre d’altres, Aurelio Lerroux, ne-
bot d’Alejandro Lerroux, líder del Partit
Radical que governà en coalició amb la
CEDA de José María Gil-Robles, o el
ministre de Governació, Rafael Salazar
Alonso.

El 1935, la policia va prohibir el joc,
ja que es demostrà que la ruleta estava
trucada. Strauss denuncià el cas al pre-
sident de la República, Niceto Alcalá-
Zamora, mitjançant una carta, on acu-
sava els seus socis espanyols d’engany
i de gairebé haver-lo arruïnat, davant la
negativa d’Aurelio Lerroux de pagar-li
cap indemnització. Els mitjans de co-
municació es van fer ressò dels fets i
l’escàndol no tan sols enfonsà el Partit
Radical, sinó que radicalitzà les tendèn-
cies polítiques d’esquerres i va desacre-
ditar la República. 

La paraula estraperlo (originada pels
noms dels dos empresaris) va acabar
formant part del llenguatge popular. 
Durant la postguerra s’utilitzà per desig -
nar el negoci il·legal que es va crear
amb la venda de béns de primera ne-
cessitat al mercat negre, com ara pa, 
oli o carn.



La Broto Aragonesa, nascuda el 1924, tenyida
de ros, pentinada a l’estil de Veronika
Lake, i sempre molt enjoiada. Era Car-
men Broto, una dona força coneguda 
a la Barcelona de postguerra. Un matí,
però, el seu cos sense vida aparegué
en un hort de Gràcia l’11 de gener 
de 1949. 

El seu assassinat la convertí en un
mite literari. Periodistes i escriptors la
relacionaren amb tot tipus de corrup-
cions i vicis de les institucions i les
classes altes. 

Es va dir i escriure molt sobre la
seva mort. Se la relacionà amb alguns
dels empresaris més importants de 
Barcelona, com Julio Muñoz Ramonet, 
i s’afirmà que havia estat meretriu i 
directora d’un negoci de col·locació de
minyones a les cases amb les fortunes
més importants de la ciutat, on moltes
vegades acabaven exercint com a me-

retrius, i relacionada amb prostitució in-
fantil. Fins i tot, hi ha qui assegura que
era espia i que treballava per a la policia
militar. 

Possiblement el mòbil del seu as-
sassinat va ser de caràcter polític. Una
de les tesis més acceptades apunta
que quan la Carme va ser apartada del
cercle proper de Julio Muñoz i sabent
tot el que sabia dels vicis sexuals dels
poderosos de la seva època, va desitjar
venjar-se i ingènuament va presentar-se
a la policia per fer una denúncia.

La veritat, però, quedà enterrada
amb ella. Alguns llibres van recollir la
versió d’alguns testimonis que parlaven
de qui hi havia darrere l’assassinat
d’aquesta veïna de Barcelona: Si te di-
cen que caí, de Juan Marsé, La inven-
ción, de Manuel Trallero i Josep Guixá 
i un capítol de la sèrie de televisió La
huella del crimen.



señorita Carmen Villalonga Sáudenes y
don Julio Muñoz Ramonet, siendo apa-
drinados por el padre de ella, don Igna-
cio Villalonga, y la madre de él, doña
Florinda Ramonet, viuda de Muñoz. 

»Bendijo la unión el arzobispo de
Valencia, doctor don Marcelino Olaeche
[…]. Fueron testigos por la novia, don
Juan Villalonga, don Juan de Viver, don
Francisco Moreno y don Antonio No-
gueras; y por el novio, don Alvaro Mu-
ñoz, don Baldomero Argente, don Fer-
nando Muñoz y el general de Aviación
don Francisco Vives.» (La Vanguardia,
21 de juliol de 1946).

A mitjan anys seixanta, però, co-
mençà la decadència de l’imperi Muñoz
Ramonet. L’empresari se separà de la
seva muller i perdé el suport del seu 
sogre. A més, l’ambiciós estraperlista
estengué el seu negoci fora de les fron-
teres de l’Estat: feia tractes amb els fa-

miliars del dictador de la República 
Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, 
a través de la Societat de Banca, així
com amb la família Marcos a Filipi nes, 
i emprengué aventures empresarials al
Japó, a Cuba i a Tailàndia. A Suïssa i 
a Itàlia jugà a ser banquer sense èxit.
Aquest va ser l’inici de la seva ruïna. 

Finalment, el Banc Central, l’entitat
que presidia el seu exsogre, l’embargà.
Perdé, per culpa dels deutes acumu-
lats, part del patrimoni que havia anat
acumulant al llarg dels anys. Amb di-
verses causes judicials contra ell, optà
per fugir i s’instal·là a Suïssa —al cantó
dels Grisons—, on morí el 1991.

Canvi de paradigma
A principi de la dècada dels anys cin-
quanta l’economia d’Espanya es tro-
bava en una situació insostenible. El
1952, el govern franquista donà un pri-

mer pas per sortir del model autàrquic i
alleugerir la càrrega burocràtica: aprovà
la venda lliure d’aliments. Fins aleshores,
el menjar no es podia vendre de particu-
lar a particular si no era amb un permís
de l’ajuntament. 

El 1947, els Estats Units, recuperats
del crac de 1929 —gràcies a la venda
d’armament durant la segona Guerra
Mundial—, van engegar un pla de recu-
peració dels mercats europeus, que
s’allargà fins al 1952. El que serà cone-
gut com a Pla Marshall concedí una sè-
rie d’ajuts econòmics a diferents països
europeus i democràtics per un valor 
total de setze bilions de dòlars. Espa-
nya, com que era una dictadura, se’n
quedà fora. No obstant això, el 1953,
ambdós governs arribaren a un acord
bilateral (no equitatiu): els EUA havien
d’ajudar econòmicament la dictadu ra
franquista i proporcionar-li matèries 
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Foto pàgina esquerra
Carmen Broto de jove. 
Crònica de Josep Guixà. 
[Diari El Mundo]

Foto pàgina dreta
Muñoz Ramonet el dia del 
seu casament amb Carmen 
Villalonga. Portada del llibre 
Muñoz-Ramonet, societat 
il·limitada, de Xavier Muñoz. 
[Imatge cortesia d’Edicions 62]



La sobrietat i les formes del Palau Ro-
bert, inspirades en l’estil clàssic francès
d’aquella època, no desentonaven amb
la torre Muñoz, aixecada a la finca del
costat, al passeig de Gràcia, 105, du-
rant la postguerra. 

La torre portava la firma de l’arqui-
tecte de la postguerra Raimon Duran i
Reynals, membre numerari i director del
Grup d’Artistes i Tècnics Catalans per al

Progrés de l’Arquitectura Contempo-
rània, GATCPAC (1935). 

Duran i Reynals projectà el 1950 un
bloc auster i ben proporcionat, de línies
clàssiques i netes. El resultat va ser una
composició harmònica: torre i palau dia-
loguen en un perfecte equilibri visual.

Duran i Reynals va ser també el res-
ponsable del pavelló d’Arts Gràfiques
de l’Exposició de 1929 —actual Museu
Arqueològic—, del vestíbul de l’Estació
de França de Barcelona, de la casa del
carrer d’Aribau, 243, i de la casa Es-
pona de la Diagonal, cantonada Llúria. 

Torre
Muñoz

60



primeres i maquinària a canvi de con -
ces  sions militars com la base militar de 
Palomares i de Torrejón de Ardoz, a
més de la compra d’armament americà
força antiquat. 

El 1954 la renda per càpita del país,
però, continuava sent més baixa que 
el 1936. Els motius eren la política au-
tàrquica practicada pel règim franquista,
un sistema econòmic mal plantejat i 
la llarga postguerra. La situació era in-
sostenible i, el 1959, el govern inicià 
el pla d’estabilització econòmica amb
l’objectiu de canviar el model. Entre al-
tres mesures, s’aprovà un lliure mercat
sense taxes —es va eliminar l’impost
d’exportació i importació— per poder
competir en el mercat internacional;
s’invertí en infraestructures (autopistes,
línies ferroviàries i pantans); s’impulsà 
el mercat del turisme i de la construc-
ció, i es va fomentar la inversió privada

amb ajudes, deixant de banda la inver-
sió pública. 

Finalment, al llarg de la dècada dels
seixanta i setanta, l’economia del país,
lentament, es recuperà. Hi va ajudar el
fet que els ciutadans treballaven incan-
sablement, i començà a sorgir la febre
del consum: aparegué el Seat 600, que
per a molts espanyols va ser el primer
cotxe que els permetia sortir els caps
de setmana, les segones residències,
les vacances, etc. Una altra font impor-
tant d’ingressos per al país van ser les
rendes procedents de l’exterior, a través
de les remeses dels emigrants que in-
tentaven guanyar-se el sou fora de les
fronteres, i les divises aportades pels tu-
ristes. Hi havia, doncs, una clara millora
econòmica, però no succeí el mateix en
matèria política i social. 

A mitjan anys seixanta, malgrat la
pervivència del règim franquista, els tre-

balladors començaven a inquietar-se i a
reivindicar més llibertat. A Catalunya van
néixer amb força moviments obrers,
universitaris i veïnals que iniciaven una
oposició polititzada contra el règim fran-
quista. La repressió, constant, no va fer
callar ni els que reivindicaven ni els que
es manifestaven. Les protestes eren
cada vegada més freqüents. 

No obstant això, no va ser fins a 
la mort de Franco, el 20 de novembre
de 1975, que hi hagué un canvi polític. 
La transició, però, tampoc no va ser fà-
cil. Eren moments d’inestabilitat, però
també d’una certa eufòria, d’esperança
per recuperar el rumb perdut i la llibertat
negada durant la dictadura del Generalí-
simo. A la rereguarda del règim, s’ha-
vien forjat nous ideals i moviments polí-
tics i socials que contrarestaven el
conservadorisme del poder imperant
fins al moment. 
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El 1977 es restablí la Generalitat de
Catalunya. El seu president, a l’exili, ha-
via estat Lluís Companys, que fou afu-
sellat, i després Josep Irla, a qui succeí
Josep Tarradellas. El 1978 s’aprovà la
Constitució espanyola i l’estat de les
autonomies, i un any després nasqué
l’Estatut d’autonomia. 

La dècada dels vuitanta la Generali-
tat normalitzà les competències i amplià 
el patrimoni. 

El Palau de la democràcia
La restaurada Generalitat de Catalunya
necessitava nous equipaments per ins-
tal·lar-hi les oficines de les noves com-
petències. El 1981 el Departament 
de Patrimoni s’assabentà que els ter -
renys del passeig de Gràcia, 105 i 107,
es venien i va iniciar els tràmits per ad-
quirir el Palau Robert —jardins i cotxe -
res— i la torre Muñoz. Aquest patrimoni

era el capital que l’empresari Julio 
Muñoz Ramonet havia aportat, el 1957,
a la immobiliària El Águila S.A. Quan
l’empresari, que havia fet fortuna amb
l’estraperlo, va començar a perdre-ho
tot i a no poder pagar ni els deutes ni
els crèdits, l’empresa i els seus actius
van passar a mans del Banc Central.

El 23 d’abril del mateix any la Gene-
ralitat demanà un informe de valoració a
la Inmobiliaria Colonial per saber el preu
just de la transacció. L’informe destacà
la «singularitat del conjunt urbanístic
sense antecedents», per la seva arqui-
tectura sense parió i l’emplaçament.

La quantificació econòmica de les
finques s’elaborà amb «rigor administra-
tiu, comptable i dels mercats», i tenint
en compte el valor del Palau Robert i
dels jardins, segons la nova qualificació
administrativa, que els considerà «equi-
pament verd».

El 31 de desembre de 1980, segons
el balanç dels valors comptables de les
finques, el preu era de més de 680 mi-
lions de pessetes —250 del Palau Ro-
bert i 430 de la torre Muñoz—. El valor
concertat en l’operació prevista de
compravenda entre la Generalitat i el
Banc Central era un xic inferior al que
podria tenir al mercat: si es revisava
l’oferta anàloga en altres carrers de la
zona alta de la ciutat i deduint el preu
dels costos de readaptació de les ins-
tal·lacions, el preu seria de més de 
696 milions de pessetes. 

Revisat l’expedient amb els dictà-
mens de l’informe executat per la Inmo-
biliaria Colonial, el Departament d’Eco-
nomia i Finances no trobà cap impedi -
ment a la proposta d’adquisició directa
de les finques del passeig de Gràcia,
105 i 107, amb el jardí contigu, i n’apro -
và la compra directa. 
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Foto pàgina anterior esquerra
La Torre Muñoz c.a. 1980-1990. 
[Arxiu del Departament d’Economia i Finances. 
Direcció General del Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya]

Foto pàgina anterior dreta
Façana del Palau Robert c.a. 1980-1990.
[Arxiu del Departament d’Economia i Finances. 
Direcció General del Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya]

Foto pàgina esquerra
Plànols del Palau Robert. 
[Arxiu del Departament d’Economia i Finances. 
Direcció General del Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya]



El cost de la compra del conjunt as-
cendí a 630 milions de pessetes «a sa-
tisfer en una entrega a compte del total 
i cinc anualitats posteriors i consecutives
al primer pagament» i amb un interès del
13,50% anual. El preu del Palau Robert,
jardins i cotxeres incloses, va ser de
231.617.647 pessetes. 

L’11 de maig de 1981 va ser quan 
el Palau Robert, les cotxeres i els jardins
s’incorporaren definitivament com a
equipament del patrimoni de la Generali-
tat de Catalunya.

El 21 de juliol de 1985 el Departa-
ment d’Economia i Finances, a càrrec
del conseller Josep M. Cullell i Nadal,
«lliura i fa entrega de la casa número
107 del passeig de Gràcia, el seu jardí
i instal·lacions annexes» a «Lluís Prena-
feta i Garrusta, que la rep en represen-
tació de la Presidència, per destinar-la 
a finalitats de caràcter d’ús públic».

Aquesta afectació va produir la integra-
ció de la finca en el domini públic de la
Generalitat de Catalunya.

Al llarg de la dècada dels vuitanta,
les portes del Palau Robert poques ve-
gades es van obrir al públic. Acollí tem-
poralment les oficines que gestionaven
els processos electorals a Catalunya i
que, entre altres coses, s’encarregaven
de fer el recompte de les votacions au-
tonòmiques. 

El Palau Robert, testimoni de la his-
tòria de la ciutat comtal de l’últim segle,
va transformar-se una altra vegada i 
es va convertir en punt de trobada per
conèixer i descobrir el nostre país, a tra-
vés d’activitats tan diverses com ara ex-
posicions, publicacions i diferents activi-
tats culturals. El novembre de 1997 va
obrir les seves portes al públic i des
d’aleshores s’ha convertit en un apara-
dor de Catalunya.
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Façana del Palau Robert c.a. 1980-1990.
[Arxiu del Departament d’Economia i Finances. 
Direcció General del Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya]
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Espai de trobada amb el món
El 17 de novembre de 1997, el Palau
Robert de Barcelona, un edifici de la
Generalitat de Catalunya situat a la
cruïlla del passeig de Gràcia i l’avinguda
Diagonal, va iniciar una nova etapa.
L’any 1981, la Generalitat de Catalunya
n’havia adquirit la propietat i, uns anys
més tard, va convertir l’edifici, el jardí 
i totes les seves dependències en el
centre d’informació de Catalunya. Les
intencions d’aquell projecte ambiciós
s’expressaven a través d’una lona ge-
gant, obra de Philip Stanton, que cobria
tota la façana i apuntava les línies mes-
tres del que seria el nou punt d’informa-
ció i d’activitat cultural.  

Van adequar-se les sales de l’antic
palau per tal que s’hi poguessin orga -
nitzar exposicions. Des d’aquella data, 
ja llunyana, les temàtiques i els seus
continguts han estat variats i han res-

post a l’interès de mostrar la diversitat
geogràfica del nostre país i les poten-
cialitats turístiques de Catalunya, la gas-
tronomia, les festes populars i, també,
el disseny, la ciència, la literatura, els
testimonis gràfics més recents i la crea-
ció en l’àmbit de la moda, la publicitat 
i l’arquitectura. En les sales d’aquest
cèntric edifici, el govern de Catalunya
també ha mostrat les seves actuacions.  
L’obra dels millors fotògrafs i la investi-
gació dels grans cuiners tenen, al Palau
Robert, un àmbit propi de projecció 
pública. En un extrem del recinte   —a 
les cotxeres— el treball de les organit-
zacions no governamentals i la seva ac-
ció solidària han fet visible la tasca que
duen a terme en els països més des  -
a favorits. 

El vell edifici ha experimentat molt
pocs canvis, però les antigues cotxeres,
dissenyades per l’arquitecta Sílvia Far-

riol, s’han convertit en una sala d’actes,
concerts, lloc de conferències i debats, 
i espai d’exposicions. El jardí ha estat
remodelat per l’arquitecta paisatgista
Bet Figueras per tal de crear un àmbit
de transparència amb el carrer Còrsega,
i és un lloc de descans, d’oci, de lectu -
ra i, també, l’escenari d’actuacions artís -
tiques. El Palau Robert, a Barcelona, és
un espai de coneixement al servei de
tots els catalans i catalanes i de tots els
que visiten Catalunya atrets per la seva
singularitat geogràfica, lingüística i cultu-
ral, amb projecció universal i amb pres-
tigi internacional.
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1997
Philip Stanton decora la façana 
del Palau Robert
Exposició: «Menjar a Catalunya. 
L’estil d’un poble»

1998
Exposició: «Les veus del riu»
Exposició: «Les rutes de l’Islam»
Des de l’any 1998, la diada de Sant
Jordi se celebra de manera ininterrom-
puda al jardí del Palau Robert amb
la presència de llibreries, programes
radiofònics i parades on es poden
comprar roses.
Exposició: «Agroturisme: comarques
d’interior»
Exposició: «Entre coves, Picasso»

1999
Exposició: «Parcs naturals, més enllà
dels límits»

2000
Exposició: «Les mil cares del foc»
S’inicia el projecte «La vitrina del fotògraf»
a través del qual es mostra la trajectòria
professional dels millors fotògrafs i foto-
periodistes: Xavier Miserachs, Kim Cas-
tells, Ernest Costa, Francesc Català
Roca, Oriol Alamany, Colita, Kim Manresa

2001
Exposició: «L’ànima de la muntanya» 
La vitrina del fotògraf: Michele Curel,
Rosa Feliu, Màrius Brossa, Francesc
Tur, Jordi Bernadó, Joan Fontcoberta,
Pilar Aymerich, Pepe Encinas

2002
Exposició: «Els sentits del vi»
S’inicien les «Nits d’Estiu al jardí 
del Palau Robert»
S’inicia el projecte «La cuina dels genis
del foc», que posa en relleu la creació
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Foto pàgina esquerra
1997. Philip Stanton va decorar
la façana del Palau Robert.

Foto esquerra 
d’aquesta pàgina
Oficina de Turisme de Catalunya.

Foto dreta 
d’aquesta pàgina
23 d’abril. Diada de Sant Jordi.



dels millors cuiners catalans. Hi expo-
sen: Carme Ruscalleda, Jordi Parra-
mon, Paula Casanovas, Ferran Adrià.
La vitrina del fotògraf: Jordi Morera,
Francesc Muntada, Mariano i Emilio 
Canosa, Toni Catany, Francesc Guitart,
Joan Guerrero, Salvador Sansuán, 
Dani Codina

2003 
Es remodelen el jardí i les cotxeres
Exposició: «2003 Any del Disseny. 
Miquel Milà»
Exposició: «Art i recerca per a la diabetis»
S’inicia l’espai «Catalunya propostes» 
a través del qual es mostren els princi-
pals atractius paisatgístics i els fets més
rellevants de la història de Catalunya:
«La Garrotxa: de la collada de Bracons
al Puigsacalm»; «La història de l’oli a
través de l’envàs»; «El Vallès Oriental, 
parada i fonda»; «Els oficis, art i tradició:

la cistelleria»; «La cuina medieval cata-
lana»; «Recorregut pel romànic de l’Ur-
gell. De Tàrrega a Guimerà».
La cuina dels genis del foc: Jean Luc 
Figueras, Joan Bosch, Mey Hofmann
La vitrina del fotògraf: Ramon Masats,
America Sánchez, Albert Bertran, Rosa
Castells, Jaume Bartrolí, Leopoldo Po -
més, Montse Campins, Guillermina Puig

2004
Any Internacional Dalí
Exposició: «Dalí a l’Empordà. La mirada
dels fotògrafs empordanesos»
Exposició: «Els primers 20 anys de 
Salvador Dalí»
Exposició: «Mercats de la Mediterrània»
Exposició: «Daniel Mordzinski: Els 
rostres de l’escriptura»
Exposició: «Els Pirineus i la fotografia.
Homenatge a Juli Soler i Santaló»
Exposició: «La màgia de Pertegaz»
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Foto d’aquesta pàgina
Les cotxeres abans de les obres.



Exposició: «Els rostres de l’escriptura»
Exposició: «Vides en positiu»
Exposició: «25 anys de Ferrocarrils 
de la Generalitat»
Exposició: «Art i passió» 
Catalunya propostes: «Rutes de l’arqui-
tectura de l’aigua»; «Els castells. Les
torres humanes de Catalunya»; «Trium-
virat Mediterrà. Una mirada al passat»;
«Calafell, un espai per viure’l»; «Camins
de la Mediterrània»; «L’Ecomuseu de 
les Valls d’Àneu»; «Fes turisme... indus-
trial!»; «Del raïm al vi i al cava» 
La cuina dels genis del foc: Joan Palla-
rès, Jaume Subirós, Jordi Butrón, Cuina
de l’Empordanet, Ramon Freixa, Fina
Puigdevall, Enric Rovira, Osona Cuina. 
La vitrina del fotògraf: Consuelo Bau-
tista, Eugeni Forcano, Jordi Belver, 
Jordi Cotrina, Manuel Outumuro, San-
dra Balsells, Miquel Galmes, Christian
Maury

2005
Exposició: «Personatge a la vista! 
Llibres que fan lectors»
Exposició: «Llibres de cuina a Cata lunya»
Exposició: «Una mirada sobre la 
maternitat»
Exposició: «El moviment en imatges»
Exposició: «Art compromès. Artistes 
solidaris contra el càncer»
Exposició: «Dones a l’exili. Somriure 
davant l’adversitat»
Exposició: «El Moviment gai en imatges.
El moviment gai, lesbià i transsexual 
a Catalunya»
Exposició: «Del pigment al bit. 
La tecnologia del color»
Exposició: «Plantem cara a les armes!»
Exposició: «La llei dels infants»
Exposició: «La maternitat d’Elna,
bressol de l’exili 1939-1944»
Exposició: «Fotògrafes pioneres 
a Catalunya»
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Foto esquerra 
d’aquesta pàgina
Les cotxeres. Imatge actual.

Foto dreta 
d’aquesta pàgina
Cartell expositiu.



Catalunya propostes: «El Parc de 
Montjuïc, una muntanya de sorpreses»;
«Els espais de la memòria, monuments
del Museu d’Història de Catalunya»;
«Soroll de telers, soroll de diners: 150 anys
de colònies industrials a Catalunya»;
«Mots amb arrels. Els noms de lloc ens
parlen»; «Aigüestortes i estany de Sant
Maurici: 50 anys d’un Parc Nacional» 
La cuina dels genis del foc: Josep
Monje, Nandu Jubany, Rosa Gil, Carles
Abellán, Xavier Sagristà
La vitrina del fotògraf: Inma Sáinz de
Baranda, Ferran Freixa, Lluís Casals,
Manel Úbeda, Antonio Gálvez, Antoni
Bernad

2006
Exposició: «Els Pérez de Rozas»
Exposició: «Lluís Carandell, periodista»
Amb aquesta mostra s’inicia un projecte
en què es destaca l’obra i la trajectòria

de personatges destacats de la litera-
tura, l’art, la política o el periodisme. 
Exposició: «Marilyn i el cinema: una 
estrella sense Olimp»
Exposició: «Apropa’t a la ciència! 
De la recerca a la innovació»
Exposició: «Mas, masia, masada. 
El diàleg entre l’home i la terra»
Exposició: «Lorente, creador d’anuncis
o de marques?»
Exposició: «Fer fer. Una exposició 
sobre l’evolució del management»
Exposició: «País de paisatges»
Exposició: «Crits de paper: joies del 
cartellisme publicitari»
Exposició: «Crisis oblidades, vides 
ignorades»
Exposició: «Àlbum Rusiñol»
Exposició: «Embotits tradicionals 
de Catalunya»
Exposició: «Dona i pobresa, relació 
perpètua»
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Foto esquerra 
d’aquesta pàgina
Les Nits d’Estiu al jardí 
del Palau Robert.

Foto dreta 
d’aquesta pàgina
Cartell expositiu.



Exposició: «Els jocs oblidats. 
L’Olimpíada Popular del 36»
Exposició: «Catalunya, projecte compartit»
Exposició: «Cremallera de Núria, 
75 anys pujant junts»
Exposició: «Grup Zeta: el compromís
amb la llibertat»
Exposició: «País de paisatges»
La cuina dels genis del foc: Santi 
Santamaria 
La vitrina del fotògraf: els Pérez de 
Rozas, Manolo Laguillo, Anna Boyé,
Paco Ontañón, Manuel Serra, Ricard
Terré

2007
Exposició: «Pere Casaldàliga, una veu
compromesa»
Exposició: «Montserrat, un lloc únic»
Exposició: «Adolfo Marsillach, tan lluny,
tan a prop»
Exposició: «Víctor M. Amela, Ima 

Sanchís, Lluís Amiguet: 10 anys fent 
la Contra»
Exposició: «Activa’t! Entra a la tele 
i a la ràdio del futur»
Exposició: «La Mediterrània dels 
fotògrafs. Passat i present» 
Exposició: «Ja som aquí! Memòria d’EFE»
Exposició: «Amb Manuel Vázquez 
Montalbán»
Exposició: «Cesc, la força del traç»
Exposició: «Apropa’t a la ciència»
Exposició: «Record de Jordi Sarsanedas»
Exposició: «Nois: 10 anys amb la 
comunitat gai»
Exposició: «Mirades necessàries»
Exposició: «Fer fer. Una exposició sobre
l’evolució del management»
La vitrina del fotògraf: Jordi Esteva,
Txema Salvans, Ros Ribas, Gervasio
Sánchez, Cèsar Malet
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Foto esquerra 
d’aquesta pàgina
Muntatge expositiu.

Foto dreta 
d’aquesta pàgina
El Palau Robert. Cantonada
avinguda Diagonal i carrer 
Còrcega.



2008
Exposició: «Mercè Rodoreda. 
La mort de la innocència» 
Exposició: «Palau de la Música Cata-
lana: 100 anys, 50 esdeveniments»
Exposició: «50 anys del Cercle 
d’Economia. La força del debat»
Exposició: «Reuters mira el mundo»
Exposició: «Adéu a la tele! De l’UHF 
a la TDT»
Exposició: «Centelles: l’atzar i la memòria»
Exposició: «La immigració, ara i aquí»
Exposició: «Des del cos, Maria Mercè
Marçal!»
Exposició: «Ser nen a Burundi» 
Exposició: «Cesc. La força del traç»
Exposició: «Garantir l’aigua del futur»
Exposició: «Un país de revistes»
Exposició: «Ulls d’Inhambane»
Exposició: «Amb tu segur»
La vitrina del fotògraf: Robert Des-
charnes,Tino Soriano, Aymerich-Colita-

Manent, Miguel Gil Moreno de Mora,
Roser Vilallonga, Julio Ubiña

2009
Exposició: «Europa en cartells. 
Les campanyes electorals 
al Parlament Europeu (1987-2004)»
Exposició: «Ernest Lluch, l’esforç 
per construir un país» 
Exposició: «L’art de l’engany»
Exposició: «World Press Cartoon»
Exposició: «Liceu Òpera Barcelona»
Exposició: «Xarxes: un viatge per 
les infraestructures de Catalunya»
Exposició: «Religió, llengua, cultura 
a Catalunya»
Exposició: «Sant Joan de Déu, 
Catalunya, Àfrica: una realitat solidària»
Exposició: «Futbol per la llibertat de premsa»
Exposició: «Habitatge/cat»
Exposició: «Els rostres de la immigració» 
Exposició: «El català? És chévere!»
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Foto esquerra 
d’aquesta pàgina
Muntatge expositiu.

Foto dreta 
d’aquesta pàgina
Oficina de Turisme de Catalunya.

Foto esquerra 
pàgina dreta
El Palau Robert. Cantonada 
de passeig de Gràcia i avinguda
Diagonal.

Foto dreta 
pàgina dreta
Oficina de Turisme de Catalunya.



La vitrina del fotògraf: Mariona Giner,
Avelino Pi, Scott Chasserot, Maria 
Espeus, Jordi Todó

2010
Exposició: «La Mediterrània 
del segle XX. Realitats i mirades»
Exposició: «100% Residencia. 
La Residencia de Estudiantes»
Exposició: «Darfur, imatges contra 
la impunitat»
Exposició: «Colita, la meva cançó»
Exposició: «Barcelona Alta Costura»
Exposició: «Música pels ulls»
Exposició: «Els ulls i la paraula»
Exposició: «Amb Pamuk per Istanbul»
Exposició: «Quin temps tenim?»
Exposició: «Àfrica: cares i creus»
Exposició: «Descobrir. El país de les
emocions»
Exposició: «Premis Delta. 50 anys 
amb el disseny»

Exposició: «Dones, la força del canvi 
a l’Índia»
Exposició: «Quan la música entra pels
ulls. Fotografies de Jordi Fàbregas»
Exposició: «Arpilleras, dones cosint 
històries»
Exposició: «Mans a l’obra! Fotografies
d’Anna Boyé»
Exposició: «El camí de Sant Jaume» 
La vitrina del fotògraf: Gustau Nacarino 

2011
Exposició: «Haití: un terratrèmol que
dura segles»
Exposició: «Josep Maria Huertas Clave-
ria: passió, compromís, honradesa»
Exposició: «El món agrari a les terres 
de parla catalana»
Exposició: «Sandor Marai. Un pelegrí 
del segle XX» 
Exposició: «Les ciutats europees 
de Josep Pla»

Exposició: «Publicitat a Catalunya.
1857-1957. Roldós i els pioners»

2012
Exposició: «Disseny per al reciclatge»
Exposició: «Ferran Adrià i el Bulli. Risc,
llibertat i creativitat»
Exposició: «Xavier Montsalvatge com-
positor. 1912-2012 centenari»
Exposició: «Dones poetes».
Exposició: «Pilarín Bayés, 50 anys di-
buixant per a tots»
Exposició: «Alerta fam, prevenim-la!» 
Exposició: «Barcelona’s multiverse»
Exposició: «Fotografies de The New
York Times Magazine»
Exposició: «Mossos d'Esquadra. Segona
República i Guerra Civil (1931-1939)»
Exposició: «Amunt amb el català»
Exposició: «20 anys de Premis LUX»
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Exposició: «Joan Fuster, Nosaltres els 
valencians»
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Foto pàgina esquerra
El Palau Robert Actualment.
[Cortesia de Scott Chasserot]

Foto pàgina dreta
Postal de principis de segle XX,
amb l'adreça del Palau Robert.
[Cortesia de Juan Roberto
Robert]
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