Lluís Domènech i Montaner (aspectes
personal i professional)

Lluís Domènech i Montaner
(política)

Canet de Mar

Neix el 27 de desembre al carrer Avinyó
de la ciutat de Barcelona

Catalunya

Fi de guerra dels matiners (a Espanya la
segona guerra carlina)

Espanya

Món

Fi de la segona guerra carlina

Dickens presenta "David Copperfield "

1850

Neix Pablo Iglesias, futur fundador del
PSOE.

S'estrena" Lohengrin " de Wagner.

1851

A Espanya s'adopta el sistema mètric
decimal.

Es decreta la fi de l'esclavitud a
Colòmbia.

1849

1852

Francesc Briera és l'alcalde fins el
1853. Durant el seu mandat com
alcalde van començar les obres del
Santuari amb els diners procedents
de les colònies americanes.
Aquestes obres van durar quatre
anys. El Santuari es va construir
utilitzant l'estil neogòtic seguint
l'arquitecte Violet Le Duc

Primers assajos a Barcelona del la il·luminació
amb llum de gas.

Buenos Aires es separa de la
Confederació Argentina.

Mèxic ven la seva part d'Arizona als
EUA.

1853

Inici del Bienni Progressista. Pi i Maragall
publica "La reacción y la Revolución".

Guerra de Crimea. Anglesos i Francesos
ajuden a Turquia contra els russos.

Isabel II firma una llei per a la creació
d'una xarxa electrotelegràfica.

Terratrèmol al Japó (a Edo)

1856

Fi del Bienni

Anglaterra defensa el control del comerç
d'opiacis i s''inicia la segona guerra del
Opi a la Xina.

1857

Neix el Banc de Santander

Rebel·lió dels Sipais a l'Índia.

1854

1855

1858

Primera vaga obrera del sector tèxtil. Creació
de la Maquinista Terrestre y Marítima.

Després de dècades de comprovacions
Darwin presenta el seu llibre "On the
Origin of Species by Means of Natural
Selection, or the Preservation of
Favoured Races in the Struggle for
Life".

Arribada del tren a Canet de Mar.
Actes de ludisme contra el tren
protagonitzat per pescadors i
treballadors de les drassanes.

1859

S'aprova sota concurs el pla d'expansió
urbanística de la ciutat de Barcelona.

1860

Narcís Monturiol realitza proves satisfactòries
de l'Ictineu.

1861

1862

Neix Marià Serra, futur alcalde de
Canet de Mar i amic d'en
Domènech.

1863

1864

1865

Inicia els estudis de batxillerat a l'escola
Galabotti, i de segon ensenyament a
l'Institut Provincial de Barcelona.

1866

1867

1868

Estudis a la facultat de ciències de la
Universitat de Barcelona; va obtenir el
grau de Llicenciat en Exactes.

Creació de la Cooperativa de
Consum de Canet.

Tropes espanyoles i franceses
conquereixen Saigon.

Primera descoberta d'un pou de petroli. El
Salvador es constitueix com a República.
Marx publica Critica d'economia
política.

Batalla de Tetuan.

Garibaldi ocupa Nàpols.

Sublevació camperola de Loja, la primera
a la Història de l'Espanya contemporània.

Alexandre II aboleix la servitud a Rússia.

Mort Martínez de la Rosa

"La forza del Destino" de Verdi estrenada
a Sant Petersburg. Bismarck es nomenat
primer ministre.

Dia de las letras galegas. Espanya
reconeix a la República Argentina.

Obertura del Canal de Suez.

Pi i Maragall a l'exili.

Fundació de la Primera Internacional a
Londres.

1865 Barcelona i Tarragona queden
comunicades per tren. Epidèmia de còlera.
Espanya evacua Santo Domingo i en reconeix
la independència.

Fi de la Guerra de Secessió Nordamericana.

Neix Pompeu Fabra al barri de Gràcia de
Barcelona.

L'armada espanyola bombardeja El Callao
i Valparaiso. Insurrecció del quartell de
San Gil a Madrid.

Sadowa. Inici de l'hegemonia prussiana
en els estats alemanys.

Es tanquen a Barcelona els últims fanals de
gas. La figura del fanaler desapareix.

Mort de Leopoldo O'Donell.

Alfred Nobel produeix dinamita de
manera industrial. Teoria de la
divergència de Gauss.

Apareix la revista Lo Gai Saber , important
instrument de difusió de la Renaixença.

"La Gloriosa" Joan Prim enderroca els
borbons i cerca pretendent a la corona
espanyola. Aquesta recerca serà uns dels
motius de la guerra francoprussiana. Inici
del Sexenni democràtic. A Cuba "El grito
de Yara".. L’Estat espanyol adopta la
pesseta com a unitat monetària.

Tokugawa Yoshinobu, el darrer shogun,
és arrestat.

"Pacte Federal de Tortosa"

Constitució de 1869.

Tolstoi i Verne publiquen: Guerra i Pau i
vint-mil llegües de viatge submarí.

Primer congrés obrer realitzat a Barcelona."
Revolta de les quintes" al Barri de Gràcia de
Barcelona. Construcció del Mercat de Sant
Antoni a Barcelona.

Isabel II abdica. Al desembre Prim mort
en un atemptat.

Guerra Francoprussiana.

Tercera guerra carlina

Rimas y Leyendas de Bécquer.

Comuna de Paris.

Rafael Roldós crea la primera agència de
publicitat de Catalunya i Espanya

Neix Pío Baroja.

Primer parc nacional del món:
Yellowstone. Servei militar obligatori a
França. Nietzsche publica "El naixement
de la tragèdia des de l'esperit de la
música".

1873

Rep el títol oficial d'enginyeria i
arquitectura a l'Escola Superior
d'Arquitectura de Madrid (13/12/1973).
Viatja per Europa amb el seu amic i
company Josep Vilaseca.

Es construeix a Barcelona la primera central
termoelèctrica espanyola. Inauguració del
Ferrocarril de Sarrià.

Primera República Espanyola. Revoltes
Cantonalistes arreu d'Espanya. Estanislau
Figueras serà el primer president de la
República.

Japó accepta el calendari gregorià.
Conflicte entre Bismarck i l'església
catòlica (kulturkampf). Verne: La volta al
món en 80 dies.

1874

Fa oposicions per obtenir la beca de
"pensionat numerari" de l'Acadèmia de
Belles Arts de Roma, secció
d'arquitectura. Assoleix el número 1 en els
dos exercicis que va realitzar. La
inesperada mort del seu pare fa que no
pugui fer la tercera prova, i abandoni
l'oposició. Any de la realització del Panteó
de J.A. Clavé, amb la col·laboració de
Josep Vilaseca.

Mort Marià Fortuny. Comença l’etapa
d’expansió econòmica a Catalunya coneguda
com la Febre d’Or.

Fi de la Primera República amb el
pronunciament militar de Martínez
Campos. Cop d'estat del general Pavía.

El jueu Disraeli, primer ministre
d'Anglaterra. Músorgski acaba "quadres
d'una exposició".

1875

Es casa amb la canetenca Maria Roura. A
més a més entra com a professor interí a
la Escola d'arquitectura de Barcelona
impartint topografia i mineralogia.

Fi de la tercera guerra carlina. Introducció a
Barcelona del fotogravat i la cromolitografia.

Fi de la tercera guerra carlina.
Restauració de la dinastia borbònica en la
figura d'Alfons XII.

Els Kwahadis, darrera tribu Comanxe que
lluita, finalment es rendeix a l'exèrcit dels
EUA.

1869

1870

Inicial els estudis d'arquitectura a Madrid.
Fa l'examen d'ingrés a l'Escola Especial
d'Enginyers de Madrid.

1871

Domènech rep la Llicenciatura de
Ciències Exactes, Físiques i Naturals a
Barcelona.

1872

Participa en la fundació de la "Jove
Catalunya" i del "Centre Català".

1876

Col·labora amb Josep Vilaseca en el
primer disseny del cambril de la Mare de
Déu de la Bonanova, Barcelona. Casa de
pisos a la Ronda Universitat de Barcelona.

Neix Pau Casals.

Creació de la Institución Libre de
Enseñanza.

Fi de la Primera Internacional a New
York.

1877

Obté la càtedra (en interinatge) de les
assignatures "Coneixements de materials i
aplicació de les ciències fisicoquímiques a
l'arquitectura" i "Coneixements,
manipulació i fabricació de materials".
Escriu "Iluminación solar de los
edificios".Es presenta conjuntament amb
Josep Vilaseca al concurs de la Diputació
de Barcelona per el "Concurso de
Proyectos para la construcción de un
edificio destinado a las Instituciones
Provinciales de Instrucción Pública".

Neix Hans-Max Gamper Haessig en una
família jueva de Winterthur. Serà el futur
fundador de FC Zürich i del FC Barcelona.
Primera comunicació telefònica d’Espanya, a
Barcelona. "L’Atlàntida", de J. Verdaguer,
premi als Jocs Florals.

Creació de la "Carcel Modelo" a Madrid.

Zöller: tractat sobre l'espiritisme.
Tolstoi: Anna Karenina.

1878

Guanya el “Concurs de les Institucions
Provincials”, en col·laboració amb
Vilaseca (el projecte no es va
realitzar).Casa-torre per a Francesc Simón
a Gràcia (desapareguda).

Enllaç ferroviari amb França a Perpinyà.

Benito Pérez Galdós: Marianela. Final
de la guerra dels deu anys a Cuba.

Edison inventa el Fonògraf. Congrés de
Berlín. Anglaterra envaeix Afganistan.
Neix Stalin a Geòrgia i Pancho Villa a
Mèxic.

1879

Inici de la construcció de l'Editorial
Montaner-Simón (fins 1885).Guanya el
"Concurs de les Institucions Provincials"
en col·laboració amb Vilaseca (el projecte
no fou realitzat)

Es celebra la mort d'Espartero, liberal espanyol
que bombardejà indiscriminadament la ciutat de
Barcelona dos cop, el 1842 i el 1843. La plaga
de la fil·loxera comença a afectar les vinyes
catalanes. Valentí Almirall crea el primer diari
en català: El Diari Català. Primer tramvia de
vapor a Barcelona.

Francisco Otero dispara contra Alfons
XII. Pablo Iglesias funda el PSOE a la
clandestinitat.

Guerra contra els anglesos a Swazilàndia.

Primer congrés catalanista presidit per Almirall

A Cuba tot just s'aboleix l'esclavitud. A
Espanya es fa la fundació del Partit
Liberal Fusionista de Mateo Práxedes
Sagasta.

Edison patenta el filament de carbó d'alta
resistència. Bell i Summer Tainter
aconsegueixen la transmissió del so a
través d'una emissió de llum. A l'illa de
Man es reconeix per primer cop el sufragi
femení.

1880

Casa per a Adela Domènech i Lluís
Furguí, Barcelona.

Publica l'article "A la recerca d'una
arquitectura nacional" publicat a la
revista "La Renaixença"

Entre els anys 1880 i 1890 es van
fundar les fàbriques tèxtils Jover,
Serra i Cia, la Sussagna i Ferrer,
després Carbonell Sussagna, la
Floris Reynés -El Corral-, El Vapor
Vell i d'altres de menor importància.

1881

Domènech és mantenidor del Jocs Florals.
També inicia la reforma del Castell de
Santa Florentina (fins el 1912).Dibuixa la
capçalera de "La Reinaxensa ".

1882

1883

Dibuixa la capçalera per al diari La
Renaixensa.

Ier. Congres Internacional de la Llengua
Catalana. Aparició de "La Vanguardia".La
Renaixença passa a ser diari. Publicació de
L’Avenç.

Ingressa al Centre Català.

Reforma del Teatre Principal a Canet de
Mar. A Comillas s'inicien les obres de la
Universidad Pontifícia (fins el 1889).
Avantprojecte d’emplaçament per a la
Nova Duana de Barcelona (platja dels
Pescadors).

Primer govern de Sagasta. Fundació de
"Chocolates Valor". Es constitueix la
Compañía General de Tabacos de
Filipinas.

Primera narració de Sherlock Holmes per
part de A.C.Doyle. Louis Auguste
Blanqui mort.

Valentí Almirall funda el Centre Català.
Comença la construcció de la Sagrada Família.

Apareix el diari "La voz de Galicia"

Jigoro Kano crea el "Judo" a partir del
Jiujitsu i d'altres arts marcials. Koch
descobreix el bacil de la tuberculosi. Mort
Darwin.

II congrés catalanista. Acord de no cooperació
amb partits espanyols. Continua l’avanç de la
fil·loxera, que arriba al Maresme i al Vallès.

Es redacta la Constitución Federal de
Antequera para los Cantones
Andaluces.

Mort K.Marx a Londres i Wagner a
Venècia. Es registra la marca CocaCola

Primera pastilla de sabó. Encíclica
Humanum genus on s'afirma la divisió
humana en dos grups, un el catòlic-romà i
l'altre el satànic, assistit per la maçoneria.
Als EUA apareix l'American Federation
Labour d'inspiració anarquista.

Inici de la construcció de l'Ateneu
Catalanista de Canet de Mar (fins el
1885).

Afusellats dos militars prodemòcrates per
afavorir un pronunciament republicà a Santa
Coloma de Farnés.

1885

Projecte d'Ateneu Catalanista

Presentació del "Memorial de Greuges"
presentat al rei espanyol Alfons XII. A
Barcelona: comença la construcció del Palau
Güell d'Antoni Gaudí. Inici de la campanya
contra la unificació del codi civil espanyol i en
defensa del codi civil català. Jacint Verdaguer
publica Canigó.

Conferencia de Berlín sobre el
repartiment de l'Àfrica entre los països
europeus. El Congo es converteix en
Regència de Maria Cristina de Habsburgo- possessió personal de Leopold II de
Lorena.
Bèlgica. Mark Twain publica Les
aventures de Huckleberry Finn. Louis
Pasteur salva a un infant de morir infectat
per la ràbia.

1886

Escriu la "Historia general del arte: la
Arquitectura". D'altra banda s'inicia la
monumental "Historia General del Arte"
publicada a l'editorial Montaner Simón, una
tasca que es perllongarà fins el 1897.

Lo Catalanisme de Valentí Almirall; primera
formulació teòrica del catalanisme. Primera
celebració del 11 de setembre amb una missa a
Santa Maria del Mar de Barcelona.

1er. de maig Revolta de Haymarket a
Chicago. Anys després, en el posterior
judici, els treballadors anarquistes seran
executats a Chicago per la seva
participació en les vagues que simplement
demanaven la jornada de 8 hores.
Actualment encara l'ú de maig no es
celebra als EUA.

1884

Presentació del "Memorial de
Greuges" presentat al rei espanyol
Alfons XII.

S'autoritza el servei d'explotació del servei
telefònic per a particulars.

1887

1888

Inici de la construcció del Cafè-Restaurant
(per l'Exposició de 1888). Reforma la
façana del taller de Jaume Amigó, a
Barcelona. Projecte i realització de
l’Ateneu Catalanista a Canet de Mar.

Rep el reconeixement de la Reial
Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de
Barcelona. Domènech aixeca en només
53 dies l'Hotel Internacional. Projecte i
realització del Cafè-Restaurant. Hotel
Internacional (desaparegut).

Lluís Domènech es separa del
Centre Català. Aparició de la Lliga
de Catalunya, a on hi ingressa.

Es crea a Reus la Societat del tramvia
econòmic de Reus a Salou. La fil·loxera
arriba al Penedès. Comença la construcció
de la façana de la catedral de Barcelona.

Fortunata y Jacinta, de Pérez Galdós.

El polac Zamenhof dóna a conèixer
l'esperanto. Debussy: La primavera.
Nietzche: Sobre la genealogia de la
moral.

És nomenat president de la Lliga de
Catalunya.

Exposició Universal de 1888.

Fundació de la Unió General de
Treballadors (UGT).

Apareix la càmera Kòdak. Jack the
Ripper mata la tercera i quarta víctima a
Londres.

L’anarquisme comença l’acció directa a
Catalunya. Fundació de la Unió Catalanista.La
protesta dels botiguers i dels industrials de
Barcelona contra la llei del Ganivet de
Francisco Sivela inicia el "Tancament de
Caixes" o la protesta contra la puja d'impostos
del govern espanyol. Francesc i Dalmau
patenta el primer automòbil a Catalunya.

Es funda el primer equip de futbol a la
península Ibèrica: el Recreativo de
Huelva.

Segona Internacional. Exposició
Universal de Paris. A Japó es funda
l'empresa Nintendo Koppai i a França
Michelin. Neix Adolf Hitler a la vila
austríaca de Braunau am Inn.
Construcció de la Torre Eiffel.

Primer 1 de maig. Instauració del sufragi
universal masculí.

Neix Julius Henry Marx, posteriorment
Grouxo Marx. Primera utilització de la
targeta perforada de lectura en codi
binari. Anys després les filials d' IBM,
ajudaran a realitzar la Solució final
gràcies a les seves màquines de targetes
perforades.

Reforma de la Casa de la Ciutat. Diploma
i medalla d’or pels serveis realitzats com a
director de les obres. Diploma i medalla
d’or pels treballs d’arquitectura, concedits
pel Jurat Internacional.

1889

1890

Casa Roura (fins 1892) i Palau Montaner
(fins 1893). Reforma de la Casa de Dolors
Rabassa, Barcelona. Traçat de la via
transversal de Barcelona. Treballs a
Comillas, Santander: projecte de reforma
del cementiri de Comillas; reforma del
Seminari Pontifici; làpida sepulcral del
primer marquès de Comillas. Monument a
Antoni López. Creu per al panteó de la
família Piélago, al cementiri de Comillas.
“Fuente de los tres caños”, al centre de la
vila.

Edifici per a Maria Montaner, Barcelona.

Presideix l’acte d’homenatge a
Joaquim Rubió i Ors. Palau
Montaner, a Barcelona.

Joan Dotras fa fer el projecte i va
dirigir la reforma i ampliació del
cementiri municipal per poder
construir-hi panteons.

Primer 1 de maig. A Barcelona. Buffallo Bill
arriba a Barcelona de la mà del circ. La
fil·loxera arriba al Camp de Tarragona.
Primera exposició dels pintors modernistes
catalans Santiago Rusiñol i Ramon Casas.

1891

Es finalitza una casa per a Maria
Montaner al c/Balmes de Barcelona.
S'inicia la Casa Roura. És nomenat
membre de la Junta Tècnica Municipal de
Museus de Belles arts, Indústries
Artístiques i Reproduccions, de Barcelona.
És nomenat vocal del jurat del Premi
Martorell de 1892.

Lluís Domènec es un dels fundadors
de la Unió Catalanista.

1892

S'enllesteix la Casa Roura de Canet de
Mar. Projecte d’un estudi per a Jaume
Capmany, a Barcelona.

Domènech, president de la Unió
Catalanista, forma part de
l'assemblea que redacta les "Bases
de Manresa"

1893

Casa Agustí. A Olot, Casa Solà-Morales.
Reforma de la Casa de Matilde Sellarés,
Barcelona.

Marià Serra és el delegat de Canet
de Mar en les sessions de les
"Bases de Manresa".

Lluís Millet i Amadeu Vives funden l'Orfeó
Català. A Santa Coloma de Queralt l'alcalde
republicà és afusellat per un consell de guerra.

Aranzel proteccionista a Espanya.

Fundació de la oficina internacional de la
Pau a Suïssa. A Argentina s'inaugurà el
primer laboratori de identificació
dactiloscòpica. Rerum novarum, encíclica
sobre el capital i el treball. Consolidació
de la Segona Internacional.

"Bases de Manresa" eix programàtic del
catalanisme conservador que formularà la
devolució de les Constitucions catalanes.
Santiago Rusiñol organitza a Sitges la Primera
Festa Modernista.

Ramón y Cajal nomenat catedràtic
d'Histologia i anatomia fisiològica a la
Universitat de Madrid. A Cuba Jose
Martí i d'altres funden el Partit
Revolucionari Cubà. Aixecament
anarquista a Jerez.

Conan Doyle publica les aventures de
Sherlock Holmes. A Hamburg es filtra
l'aigua per primer cop al món per prevenir
el còlera.

L'anarquista Santiago Salvador tira dues
bombes Orsini dintre del Liceu metre es
representava Guillem Tell de Rossini. Causa
una vintena de morts.

Atemptats anarquistes contra el general
Martínez Campos. La reina Maria
Cristina inaugura el Palau de la Borsa a
Madrid. Esclata la insurrecció a les
Filipines

Munch pinta "el crit". Hawaii protectorat
dels EUA. A l'Argentina es fundada
l'AFA.

1894

Projecte per al monument a Jaume el
Dissortat, a Balaguer (no realitzat).

Sis anarquistes executats a Montjuïc. Prat de la
Riba i Pere Muntanyola publiquen "Compendi
de la doctrina catalanista". Neix a Barcelona
Joan -Salvat Papasseit, futur poeta
avantguardista català.

Primer "Batzoki" de AJP/PNV

El turcs maten a 16.000 armenis al
Kurdistan. Un anarquista ataca amb una
bomba l'observatori de Greenwich a
Londres. El militar fiancés Dreyfuss és
arrestat i s'iniciarà el llarg judici per
traïció. Aquest fet marcarà en negatiu
l'assimilació europea dels jueus que
s'anava produint des de la Revolució
Francesa.

1895

President dels Jocs Florals de Barcelona.
Projecte i realització de la Casa-taller de
tipografia Josep Thomas..

Pablo Picasso arriba a Barcelona. Discurs
presidencial de Guimerà a l’Ateneu, en català.
Acabament de la línia del ferrocarril PerpinyàVilafranca de Conflent.

S'inicià la cruenta guerra d'independència
cubana. Cánovas del Castillo puja al
poder.

Sublevació Bòer contra els anglesos. Els
germans Lumière inventen el
cinematògraf. El físic alemany W.
Röntgen descobreix els raigs X.

Rebel·lió Katipunan contra els espanyols
a Filipines.

Freud escriu la seva teoria Psicoanalítica.
Menelik II destroça les tropes italianes a
Adua cosa que és la primera derrota
colonial europea.

1896

Joan Dotras va ser el director de les
obres del jardí de la Misericòrdia
que es van començar aquell any.
Narcís Fàbregues n'és l'alcalde
(anys 1894-1897).

Inauguració de la cerveseria Els Quatre Gats.
S’estrena Terra Baixa , d’Àngel Guimerà.
Fructuós Gelabert realitza la primera filmació
catalana, Baralla en un cafè.

Assassinat de Cánovas del Castillo.
Fundació del Partit Nacionalista Basc
(PNB). Espanya concedeix la
independència a Puerto Rico.

I congrés Sionista a Basilea. William
McKinley anuncia la intervenció
estadounidenca en la insurrecció cubana
contra Espanya. Ziolkovsky l'inventor del
motor-coet crea el primer túnel
aerodinàmic. Primera ascensió a
l'Aconcagua. Guerra entre Grècia i l'
Imperi otomà.

Primera fàbrica d'automòbils a Barcelona, al
passeig de Sant Joan. Fundació de l’editorial
Salvat.

Desastre colonial espanyol. Pèrdua de
Cuba i Filipines. Polavieja publica un
manifest regeneracionista que finalment
és rebutjat per Unió Catalanista.

Fachoda: Anglesos i francesos es troben
al bell mig d'Àfrica i provoquen una
corrent nacionalista , imperialista i
patriòtica a ambdós països, Publicació de
“Jo acuso!”, d’Émile Zola.

1897

Inici de la construcció de l'Institut Mental
Pere Mata (fins 1919). Substitueix el
titular i director de l’Escola d’Arquitectura
de Barcelona Elies Rogent i Amat, alhora
es fa càrrec de l'assignatura de 2on. i 3er.
curs de Projectes.

1898

Primera presidència de l'Ateneu
Barcelonès. És nomenat vocal del
Tribunal de les oposicions a la "Càtedra
de Teoria de l'Art Arquitectònic",
vacant a l'escola de Madrid.

Escriu "La política tradicional
d'Espanya: com pot salvar-se'n
Catalunya". Participa i signa el
"Manifesta a la reina regent".

1899

Obté la càtedra de l'assignatura sobre
"Teoria de composició d'edificis" i "2on. i
3er Curs de Projectes" de l'escola
d'Arquitectura de Barcelona. Dibuixa la
capçalera de "La Veu de Catalunya.
Projecta també la làpida sepulcral de la
família Valls i Vicens al cementiri del SO
de Barcelona.

S'incorpora al "Centre Nacional
Català".

El conservador Joan Carbonell
Paloma serà l'alcalde fins el 1904.

Hans Gamper funda el FC Barcelona.
Primeres emissions de Ràdio Barcelona.

Govern conservador de Francisco Silvela i
el general Polavieja. L'u de gener s'acaba
la sobirania espanyola de Cuba.

Desapareixen els tradicionals bancs
petits, de caire familiar a Londres.
Creació del Tribunal Internacional de la
Haia.

1900

Director de l'escola d'arquitectura de
Barcelona. Inici i finalització de la casa
Rull de Reus. Ampliació de la Casa de
Bartomeu Nogueras, al Poble Sec de
Barcelona.

Ingressa a la "Lliga Regionalista".
Membre fundador de "La Ilustració
Llevantina "(sic).

La vaga a la fàbrica Carbonell és
tant important que l'alcalde i
propietari de la fàbrica Carbonell no
apareix en tot l'any per Canet.

Primera mostra individual de Picasso, feta a
"Els 4 gats".Es comença a publicar el
setmanari afiliat a la Unió Catalanista
“Joventut”. Fundació del Real Club Deportivo
Español.

U de maig a Espanya de caràcter massiu
i fortament reivindicatiu que és fortament
reprimit arreu d'Espanya per la Guàrdia
Civil. Llei de protecció de la dona i els
menors treballadors a Espanya.

A Sud-àfrica l'anglès Kittchener ordena
la creació dels primers camps de
concentració per a la població civil bòer.
A la Xina revolta nacionalista dels
Bòxers. S’inauguren els 10 primers
quilòmetres de metro a París.

1901

Inici del projecte de l'Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau (1a fase de construcció:
1902-1912). Premi de l’Ajuntament com a
millor edifici de l’any. Alhora rep el
reconeixement de la Reial Acadèmia de
Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona i
hi ingressa com a acadèmic. Projecte i
realització de la Casa Navàs de Reus.

A l'abril el Centre nacional Català es
fusiona amb la Unió Regionalista
constituint la Lliga Regionalista.
Domènech forma part, el maig, de la
"Candidatura dels 4 presidents"

Fundació de la Lliga Regionalista. El
catalanisme triomfa a les urnes. La vaga de
tramvies de Barcelona es converteix en una
vaga general. Eleccions a corts de 1901 . A
Barcelona. Lerroux presenta el seu programa
anticlerical i radical anomenat "Al pueblo".

Manifestacions anticlericals a Espanya.
Especialment sonades a La Corunya i
Màlaga. A Menorca arriba la llum
elèctrica per primer cop. La redacció de
"El correo de Guipúzcua" es assaltada per
mariners espanyols.

Primera entrega dels premis Nobel. A
Basilea es funda l'OIT,. Pavlov publica la
seva teoria dels reflexes condicionats. A
Cornualles Marconi fa la primera
radiotransmissió.

1902

Fi de la construcció de la Casa Lleó
Morera i de la Fonda Espanya. S'enllesteix
la Casa Lamadrid. A Canet de Mar
s'erigeix la creu de Pedracastell. Reforma
de la Casa de l’Ardiaca per convertir-la en
seu del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Dictamen sobre l’estabilitat i reforç dels
pilars de la cúpula central del temple de la
Mare de Déu del Pilar, conjuntament amb
August Font i Carreras.

1903

Construcció de la Casa Lleó Morera (fins
1905). Premi al millor edifici de l'any per la
Casa Lleó Morera. Rep el reconeixement
de la Real Académia de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid. A Palma
finalitzen les obres del Grand Hotel.
Monument al Dr. Robert, de Barcelona.
Membre de l'Associació d'Arquitectes de
Catalunya.

Domènech és reelegit amb la
mateixa candidatura del 1901.
Participació en el "Primer Congrés
Universitari Català". Reelegit
president de l’Ateneu Barcelonès el
curs 1903-04, i fins al 1914.

Primer Congrés Universitari Català. A
Barcelona 12.000 dones firmen un manifesta
adreçat al batlle contra la blasfèmia. Domènec
Martí i Julià és nomenat president de la Unió
Catalanista.Tercera Festa Modernista

Vagues i conflictes al camp espanyol.
Govern de Maura.

Als Països baixos es firma una llei que
protegeix els treballadors de les
conseqüències dels accidents laborals. A
l'Índia Eduard VII és coronat com a
Emperador en sumptuoses cerimònies.
Els Estats Units obtenen el control
perpetu del canal de Panamà i la base de
Guantánamo a Cuba. Primer vol dels
germans Wright.

1904

Inicia els viatges al Pirineu documentant el
romànic català. Aquest any visita el
Pallars, Ribagorça i la Cerdanya.
Vicepresident i membre del Comitè
Permanent del VI Congrés Internacional
d’Arquitectes a Madrid. Dibuixa la
capçalera de "El Poble Català ".

Discrepàncies i desavinences amb
Cambó per la recepció d'aquest a
Alfons XIII durant la seva visita a
Barcelona. El 14 d'abril es publica
l'article crític a la revista Joventut
anomenat "Fiveller de
guardarropia ". Domènech se
separa de la Lliga Regionalista.

Visita del rei espanyol Alfons XIII a
Barcelona. Primer partit d'una Selecció
Nacional Catalana. Fundació de la "Caixa per
a la vellesa i d'estalvis de Catalunya i
Balears. "Aparició del catalanisme republicà.

Llei espanyola que consagra el diumenge
com a dia de descans laboral. Acord
franco-espanyol pel repartiment del
Marroc. Atemptat contra Maura..

Frederic Mistral, escriptor en occità,
Nobel de literatura.

1905

Domènech torna a la docència. Inici de la
construcció del Palau de la Música
Catalana (fins 1908) i de l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau (fins el 1930). El
Palau serà proclamat millor edifici de
l'any. Reforma de l’antic Palau de
Sabassona, per a la nova seu de l’Ateneu
Barcelonès. Continua els viatges pirinencs
visitant el Ripollès,el Vallespir el Rosselló i
la Vall d'Aran. També visita el Gironès. A
Canet de Mar s'enllesteix la reforma de la
Masia Rocosa.

Escriu "Estudis Polítics".

Fets del Cu-Cut. Una simple vinyeta satírica
provoca la ira dels militars espanyols a
Barcelona i la destrucció de les oficines de dos
diaris. Macià es veu obligat a deixar l'exèrcit
espanyol. Inauguració de la línia SarriàBarcelona, primera línia electrificada
d’Espanya.

Manuel de Falla: La vida Breve .

Guerra Russojaponesa. Einstein publica
un article sobre la Relativitat. Revolució
espontània dels obrers i camperols a tot
l'Imperi rus. Max Weber: L'ètica
protestant i l'esperit del capitalisme.
Freud: teoria de la sexualitat. Separació
Església-Estat a França.

Mor mossèn Jacint Verdaguer. Vaga general a
Barcelona per reivindicar la jornada de vuit
hores.

A arreu d'Espanya les tropes hauran
d'ajudar a cobrar les contribucions. Alfons
XIII es fa major d'edat i jura la
constitució. Indult general.
Reconeixement del dret de vaga.

A diaris de Nova York apareixen les
primeres denúncies de genocidi
protagonitzat per les tropes dels EUA
contra la població civil de Filipines. Cuba
s'independitza dels EUA. S’estrena "Le
Voyage dans la lune" (Viatge a la Lluna)
de Georges Méliès.

1906

1907

Casa al Raval de Sant Pere, a Reus.
Panteó de Jaume I, a la catedral de
Tarragona (fins 1908).
Alliberament de les tres columnes del
Temple d’August a la seu del Centre
Excursionista de Catalunya. Visita les
esglésies de l'Empordà.

Sorgeix Solidaritat catalana, que triomfarà un
any després en les eleccions. Enric Prat de la
Riba publica "La nacionalitat catalana".
Fundació del Centre Català Republicà. Entra
en vigor l’aranzel proteccionista. Neix el
noucentisme amb les obres d’Eugeni d’Ors,
Miquel Costa i Llobera i Josep Carner. Primer
Congrés Internacional de la Llengua Catalana.

Restauració del Castell de Santa
Florentina, a Canet de Mar. Reforma de
Barcelona. Zona I: Via Laietana.

Primer número de Solidaritat Obrera . Es
crea aquell mateix any l'Institut d'Estudis
Catalans. Solidaritat Catalana guanya les
eleccions. Prat de la Riba és elegit president de
la Diputació de Barcelona. Santiago Rusiñol
escriu L’auca del senyor Esteve. Picasso
pinta Les senyoretes d’Avinyó.

Derrota electoral de Solidaritat
Catalana. Lerroux funda el Partit
Republicà Radical. Al novembre de
1908 l'escorxador s'inaugura pel rei
Alfons XIII, durant la seva visita a
Canet. Josep Garcia Soler
instal·là•la ,en un annex de la fàbrica
,la primera central elèctrica de
Canet per a ús industrial i domèstic
del poble

A Andalusia nombrosos episodis de fam
entre el camperolat sense terres. Santiago
Ramón y Cajal obté el Nobel

Pius X fa una encíclica on condemna al
poble francès per la separació de poder
entre església i Estat. A Finlàndia les
dones poden votar per primer cop. Entra
en servei el primer submarí alemany.

Onada de fred: a Madrid s'arriba a -13
graus centígrads. Morts per congelació.

Primer Congrés Anarquista a
Amsterdam. A Mèxic el govern ordena
matar a vaguistes. Nova Zelanda
s'independitza de l'Imperi Britànic.
Creació de la triple entesa (Regne Unit,
França i Rússia). Els germans Lumière
inventen la fotografia en color.

A Barcelona i Girona es suspèn la constitució
per una onada de terrorisme. A Barcelona
l'arquebisbat protesta amb una pastoral contra
el projecte de l'ajuntament de permetre
l'escolarització bisexual.

Es decreta una llei contra la usura.

Més de 250.000 dones angleses reclamen
el dret al vot en una manifestació a Hyde
Park. Inauguració del Teatre Colón de
Buenos Aires. A Prússia s'autoritza a les
dones estudiar a la universitat. Als EUA
apareix el primer model de Ford T. A
Brasil arriba el primer contingent de
treballadors del Japó que fugen de la
pobresa provocada per la ràpida
industrialització.

1908

Inici de la construcció de la Casa Fuster
(fins 1910). Reforma dels Salons de la
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de
Barcelona.

1909

Disseny de la copa que la Jove Catalunya
va oferir a Àngel Guimerà en el seu
homenatge

Segona Vaga General revolucionaria.
Setmana Tràgica arreu de nombroses
poblacions de Catalunya. Afusellaments de
Montjuïc, entre el assassinats Ferrer i Guàrdia.

Dimissió de Maura. Llei de Vagues.
Primera producció dramàtica d'Unamuno:
La esfinge.

Marinetti: Manifest futurista. Kropotkin:
El terror a Rússia. Geigger: primer
comptador de radioactivitat. A França es
refusa la proposta d'abolició de la pena de
mort.

1910

Finalitza el Panteó Domènech i Montaner
a la vila de Canet de Mar.

Fundació de la CNT al Saló de les Belles Arts
de Barcelona.

Les feministes canàries creen una
candidatura a les eleccions tot i saber que
mai seran escollides. Un decret permetrà
als vehicles de determinades poblacions a
circular en dijous i divendres sant.

A Berlín 50.000 persones demanen el vot
secret, lliure, directe i igualitari. Japó
envaeix Corea. Colòmbia celebra el
centenari de la seva independència.

1911

Construcció de la Casa Gasull i finalització
de la Casa Fuster al Passeig de Gràcia.
Domènech president de nou de l'Ateneu
Barcelonès.

1912

Finalitza l'hospital psiquiàtric Pere Mata de
Reus.

1913

Monument de Joan Maragall, Parc de la
Ciutadella de Barcelona. Casa SolàMorales. Domènech serà de nou president
de l'Ateneu Barcelonès. A l'Espluga de
Francolí es construeix el Celler
Cooperatiu.

1914

1915

1916

A Esplugues del Llobregat es fa la
reforma del Monestir de Montsió (Mas
Casanovas). Acaba el projecte iniciat per
Antoni. M. Gallissà.

Primer congrés de la CNT. Finalitzen els
treballs de l'IEC. Aprovació de les bases de la
Mancomunitat de Catalunya . Creació de la
Biblioteca de Catalunya .

Al carrer Carretas de Madrid hi ha una
gran escàndol perquè dues dones es
passegen amb pantalons. A Cullera una
turba de gent mata a un jutge i els seus
acompanyats.

A Suïssa es permet la importació de carn
congelada dels EUA per mitigar la fam.
Primer dia internacional de la dona. A
Anglaterra vaga general de mariners.
Hiram Bingham descobreix Machu Pichu.
A l'índia es funda Nova Delhi. Revolució
xinesa, constitució de la República de la
Xina. Amundsen arriba al pol sud.

Reunió de viticultors al Palau de la Musica
Catalana.

Canalejas es assassinat a Puerta del Sol.

Fundació del Partit obrer a Xile. El Tibet
es declara independent. Líbia passa a ser
colònia italiana. El Titànic s'enfonsa en el
seu primer viatge.

Es projecten i es construeixen les
escales del Sant Crist (projectades
per Joan Dotras i realitzades per
Josep Cabruja).

Aprovació del projecte de la Mancomunitat . .
Pompeu Fabra estableix les normes
ortogràfiques de la llengua catalana.

Intent d'assassinat d’Alfons XIII. Franco,
al Marroc, ordena el bombardeig sobre els
civils de la ciutat de Tetuan.

Gandhi es arrestat mentre lidera una
marxa de miners indis.

Construcció del cafè del Santuari.
Encàrrec fet a Puig i Cadafalch.

Gaudí es consagra a la Sagrada Família. En el
terreny polític Enric Prat de la Riba crea la
Mancomunitat..

Alfons XIII dissol el congrés

S'inicia la I G.M.. Primer anunci
comercial a la ràdio. A Zacateques
Pancho Villa derrota al general Huertas.
A Bèlgica es deixen de publica els diaris
en protesta per la censura alemanya.

Primers sistema de diligencies entre Barcelona
i Reus: 11 hores i mitja. Creació de la Xarxa
de Biblioteques Populars de Catalunya .

Creació del primer cens de la lepra.

A Alemanya la ració de pa es de 225
grams diaris. A Anatòlia comença el
genocidi armeni. Ús de gasos letals a la
guerra. Les dones americanes
s'incorporen voluntàriament a les
fàbriques per fer la feina dels homes que
han anat a la guerra.

Inauguració del Museu Darder de Banyoles.
Primera Volta a Catalunya.

Enric Granados mort al Canal de la
Mànega al ser el seu vaixell torpedejat
per un submarí alemany.

Economia de guerra a Alemanya. Llei
seca als EUA. Primer partit de la Copa
América . A l'Argentina projecte de
nacionalització del petroli realitzat per
Hipólito Yrigoyen. Kafka: La
metamorfosi.

El Dr. Marià Serra, amic d'en
Domènech, serà proclamat alcalde
de Canet de Mar (ho serà fins el
1915).

Escriu "Conservació de la
personalitat de Catalunya"

El Dr. Marià Serra deixa de ser
alcalde de Canet de Mar. El
substituirà Salvador Busquets
Codina.

1917

1918

Vaga general de la CNT i la UGT.

Revolució Russa. Entrada dels EUA a la
guerra. Declaració Balfour sobre Israel.
A França es deté a Mata Hari. Finlàndia
declara la seva independendència.

Antonio Maura president espanyol

A Berlín vaguistes impedeixen entrar a
les fàbriques als obrers. Lituània
s'independitza d'Alemanya. A Bagdad els
turcs cremen la biblioteca. A Córdoba
(Argentina) els estudiants fan la reforma
universitària. Inici de la Guerra Civil
Irlandesa.

Vaga de "La Canadenca" convocada per la
CNT. La patronal inicia el pistolerisme blanc
amb la permissivitat dels governadors civils del
moment. S'aixequen les quatre columnes de
Cadafalch a Montjuïc.

II congrés de la CNT, aquest cop a
Madrid.

Fi de la I G.M.. Repúbliques de soviets a
l'Alemanya ràpidament reprimides pel
govern. Rosa Luxemburg i Karl
Liebknecht són assassinats per soldats
nacionalistes del freikorps. A la
conferencia de Versalles es parlarà
bàsicament de les devolucions i
renegociacions dels crèdits i la
reformulació de fronteres. Els banquers
suggeriran en el primer cas l'abaratiment
de salaris per a una devolució més ràpida
dels crèdits . J.M.Keynes escriurà a "Les
conseqüències econòmiques de la pau": Si
aspirem deliberadament a l'empobriment
de l'Europa central, la venjança no
tardarà.”

Ramón Rodón, alcalde de 1920 a
1921.

Mort assassinat Francesc Layret a mans de
pistolers del "sindicat lliure" sufragats per la
patronal. Eugeni d'Ors deixa la direcció
d'Instrucció Pública per tensions en la direcció
cultural de la Mancomunitat.

Creació de "La Legión española"
efectuada per José MillánAstray.Caiguda del govern de
Romanones.

Atemptat amb bomba contra wall-street.
Hitler proclama els 25 punts del NSDAP.
Ghandi inicia la desobediència civil.
Concessió del sufragi femení als EUA.
André Breton publica el manifest
surrealista.

Jaume Dotras Feliu, de la dreta
oficialista, és alcalde de 1921 a 1922

Guerra del Marroc (nombrosos catalans,
sobretot els que no podien pagar l'exempció,
hauran de participar-hi)

Guerra del Marroc (fins el 1926). "Llei de
Fugues". Assassinat d'Eduardo Dato,
principal impulsor d'aqueta llei. Cambó és
nomenat ministre d’Hisenda.

A Irlanda es produeix la guerra contra l'
Imperi Britànic. A Moscou es produeixen
revoltes contra l'economia de guerra
instaurada pels soviets. A França
detencions de comunistes.

Al 1917 es va construir la font del
passeig Misericòrdia gràcies a la
iniciativa privada

Finalitza la construcció de la Casa
Domènech a Canet de Mar (actual Casa
museu Lluís Domènec i Montaner).

Joan Miró fa una exposició a la galeria Dalmau
i rep una duríssima crítica.

Escriu "La política tradicional
d'Espanya: com pot salvar-se'n
Catalunya"

1919

1920

Cessa per jubilació com a director i
catedràtic en actiu de l’Escola
d’Arquitectura de Barcelona. És nomenat
"Director Honorari" amb veu i vot al
claustre.

1921

Ingressa a la "Reial Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona ". Enllesteix l'obra
"Centcelles. Baptisteri i Celller: memòria
de la primitiva església metropolitana de
Tarragona"

Vaga general de la CNT i la UGT. Puig i
Cadafalch president de la Mancomunitat.

1922

Armorial Historich de Catalunya

1923

Enllesteix el Nobiliari general català de
Llinatges. El 27 de desembre mort a
Barcelona i és enterrat a desgrat de la
seva voluntat al cementiri de Sant Gervasi
de Barcelona.

La Mancomunitat de Catalunya va
establir a Canet la primera Escola
de Directors d'indústries de Teixits.
Joan Dotras Mañà n'és l'alcalde.

Fundació d'Acció Catalana.

Primer congres del Partido Comunista
español.

Aparició de l'AIT (Associació
Internacional de Treballadors). Mussolini
es fa amb el poder gràcies a la Marcia
sur Roma i al rei italià, que es nega a
declarar l'estat de excepció Fundació de
L'URSS.

L'Estat Espanyol assassina a Salvador Seguí.
Fundació de la Unió Socialista de Catalunya.
Albert Einstein visita Barcelona.

Primo de Ribera inicia una dictadura de
més de 7 anys amb el plàcet del rei
Alfons XIII. Es prohibeix el català a les
escoles.

Putsch del 1923. Hitler empresonat.
Independència del Nepal. Després de la
Gran Guerra, es reconstitueix la Segona
Internacional. Assassinen el líder
revolucionari mexicà Pancho Villa.

