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Casa Ametller 

 

 

 

 

Façana de la Casa Ametller 

 

 

 

 

 

 

El nom de l’edifici és Casa Ametller. Està situada al Passeig de Gràcia, 41, 08007 de 
Barcelona. L’arquitecte que la va construir va ser Josep Puig i Cadafalch per un 
encàrrec d’un industrial xocolater anomenat Antoni Amatller Costa. 

És va construir entre el 1898 i l’any 1900. 

Si observem la façana, apreciem elements neogòtics amb influencia del gòtic català i 
el gòtic dels palaus urbans del Països Baixos amb detalls típics de l’edat mitjana. 

Principalment veiem que és una façana plana amb un pati central amb una escala 
d’accés a l’habitatge principal i el sostre esglaonat.  Si l’analitzem més detingudament, 
observem alguns detalls gràfics com el Sant Jordi i el drac enllaçat en les dues portes. 
També trobem la A del cognom del propietari en el triangle superior i la famosa i 
sumptuosa columna rosada. En tota la façana hi ha un esgrafiat que s’uneix amb la 
ceràmica de forma delicada i per últim, forja de ferro al balcó. 

Aquest edifici de cinc plantes amb tres metres aproximadament de separació, és de 
estil  modernista gòtic, com hem esmentat anteriorment.  

L’estat de conservació de l’estructura és molt bona, encara que els colors están 
desgastats i apagats.  
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                         Entrada principal                      Capitel/ escultura de la façana  

 

Al voltant de la Casa Atmetller trobem la Casa Batlló. També és un edifici modernista, 
però aquest és evolucionat casi expressionista i al estar un al costat de l’altre, és veu 
un alt nivell de contrast que fá que no encaixan bastant bé. Respecte al edifici de l’altre 
costat, encaixa una mica més, ja que el color és molt semblant, però just en aquell 
edifici trobem un restaurant de menjar ràpid amb taules al mig del carrer traient-li 
prestigi. En general, en la zona on està situat, l’edifici encaixa perfectament al estar en 
el centre de la ciutat.  

Per últim, és una arquitectura on m’agrada molt la seva composició independentment 
del seu voltant. El que més m’atrau, són les rajoles amb els seus estampats diferents 
amb cada petit i complex detall que trobem per tot l’edifici tan per fora com per dins.  
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Portal desconegut 

No en té nom aquest edifici encara que es conegut amb el nom de ‘Nostrum’ al ser el 
nom del restaurant que està situat just a la planta principal. Està situat al Carrer  Sants, 
nº141 de Barcelona. L’autor és desconegut igual que l’any de la seva construcció. 

Respecte la façana, veiem que està dividida per un petit balcó en dues parts: la part de 
baix és de pedra amb dues finestres als costats de la porta principal acabades amb pic 
i al voltant, trobem uns esgrafiats en forma d’arrel. A sobre de cada finestra es situa 
uns caps de toros. La segona part, la part de dalt, es diferencia de l’altre per estar 
enrajolada amb alguns detalls de maó. Just al mig hi ha un finestral amb dues 
columnes petites. Al sostre de l’edifici observem un petit arc i a cada costat, 
l’estructura acaba en forma de U. 

S’observa ràpidament el pas del temps de 
l’estructura, encara que sense saber l’ any es 
perceb que és bastant antic, però conserva cada 
petit detall. 

Alguns dels elements criticables a simple vista, és 
principalment el cartell del restaurant, ja que crida 
bastant l’atenció. Si ens fixem una mica més, un 
altre detall pot ser el petit cartell publicitari d’una 
alarma just al costat del cap de l’animal dret. I per 
últim i no menys important, l’instal·la cio de tubs per 
el voltant de l’estructura. 

Respecte l’entorn, impacta trobar a cada costat dos 
tendes, una de roba amb el cartell negre i rosa i 
l’altre de tecnologia amb el cartell blau. També hi ha 
un banc just davant de l’edifici però en canvi no 

molesta tant en el camp visual com els dos elements citats anteriorment. En aquest 
cas, l’element que més molesta visualment és la pancarta situada al balcó de l’edifici, 
encara que no és un element permanent. 

Com a valoració personal, puc dir que hem va cridar l’atenció aquest edifici entre molts 
d’altres, tant per la composició dels elements, la forma com l’entorn d’aquest. 
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