
 

 

Editorial Montaner i Simon: 

Autors: va ser obra de l'arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner , però va 
ser restaurada pels arquitectes Roser Amadó i Lluís Domènech Girbau. 
 
Descripció: La Montaner i Simon va ser una de les editorials més importants de 
Catalunya i de l'Estat espanyol (va existir 120 anys), sobretot durant la segona meitat 
del segle XIX.Van ser Montaner i Vila i Francesc Simon i Font, els que van fundar en 
1861 la editorial que es va convertir en una de les millors d'Espanya, tant pel volum de 
producció com per la qualitat de les seves publicacions. Entre les seves publicacions 
destaquen obres monumentals en diversos volums, com la Història general de l'art , 
dirigida per Lluís Domènech i Montaner , la Biblioteca universal il·lustrada... L'editorial 
té diferents ubicacions fins que , al 1879 , Ramon Montaner encarrega la construcció 
d'un nou edifici al seu nebot, que es l’ubicació actual (carrer Mallorca).  
Antoni Tàpies visita per primera vegada l'editorial Montaner i Simon el 1984 i , tot i 
que l'immoble estava abandonat des de feia anys i la seva estructura original estava 
malmesa ,s'adona de les extraordinàries qualitats espacials i estructurals de l'edifici , 
adequades per acollir un museu dedicat a la conservació i difusió de la seva obra , així 
com a l'organització d'exposicions d'art modern i contemporani , seminaris i cicles de 
cinema o música, i a la publicació de llibres i catàlegs relacionats amb l'activitat de la 
institució. Les obres de rehabilitació i condicionament de l'edifici per convertir-lo en 
un museu van a càrrec de Roser Amadó i Lluís Domènech Girbau i es duen a terme 
entre els anys 1986 i 1990 . 
 
Any construcció: construïda entre 1881 i 1885.  
 

Ubicació (lloc): està situada al carrer Mallorca, on actualment està situat el Palau 
Montaner. 
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