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III.2. Aspectes arquitectònics: l'herència de la primera meitat del segle 

XIX: els histor ¡cismes. 

Un cap fixat el marc urbanístic en el quaJ s'anaren inserint els edificis de l'I i\anipk, 

ens proposem fer un repàs de la grw arquitectura per a copsar fins a quin punt aquests en 

son depeneftis No està en el nostre ànim escriure una historia exhaustiva de l'arquitectura 

catalana del segle X!X, simi que ei què ens interessa és donar uns punts de referència que ens 

seran útils a t'mira d'establir comparacions entre l'obra publica i la privada Aixi. el que 

v¿guetx ara no és cap compendi, sinó un repàs, torça esquematitzat, del que e\ realit/a al 

Principat durant aquell segle 

Javier Hernando ' " diferencia el classicisme acadèmic del neoclassicisme "pur" que 

identifica amh I anomenada "arquitectura de la il·lustració", de caràcter revolucionari, 

definida per Kaufmann"'. Segons el primer autor, a Catalunya, hcn allunyada dels cea ¡es 

il·lustrats de Madrid, es ircha hen poca arquitectura neoclàssica pròpiament dita. amh 

exemples solts com a;a la nova façana de l'Ajuntament de liaa clona, ohra de Josep Mas i 

Vila. construïda entre I83M7. El que predomina a Casa Nostra durant gran part del scgfc 

XIX és f academicisme d aire! francesa, introduït per l'irrupció de la monarquia borbònica 

al 1714, difús per l'obra dels enginyers militars i ctmsolidat per la fundació de la Real 

Academia de San Fernando, a Madrid, al 1757, que dictava el gust oficial"'. 

His primer, exemples importants d'aquesta tendència els trobem ja a la segona meitat 

del segle XVHI amb l'edifici de I lot ja. projectat ai 1764 per Joan Soler i Faneca (i realitzat 

a partir de de 1772), i amb I anomenat Palau de la Virreina, bastit a partir del mateix any, 

seguint els plànols dibuixats per Manuel Amat, virrei del Perú A les ducs realitzacions 

trobem elements de caire »:ncara barroc que els confereixen un regust francès escales de 

línies reforçades, voltes parabòliques, arcs i voltes elíptiques, patis de cantonades arrodonides, 

balustrada amb gerres (en el segon cas».. ."* 

" V4ï Howrad» J ÀraMflamm m MmMm I7~H> i f W Maéná Cutém. I W .«f. Hl 

'" Vtá HtulKwan. E La trjuittvlm A. U BUMCT..IHB »Ur.ct.wtt Ctnia*.. (nii. !<»?4 
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L'activitat constructiva s'sturarà a la Península amb la Guerra del Francès, reprenem 

se un cup acabat el conflicte bèl·lic «1 1814. L'inauguració de tes Classes d'Arquitectura a 

Tuscola de Nobles Aris de Llotja, al 181?, singmlkarà la consolidació del classiscisnte, amb 

una arquitectura sòbria alliberada dels excestr barrocs, que sintonitzarà amb l'ideal d'ordre 

de l'aleshores ascendent burgesia catalana. Els dos principals representants d'¿quest moment 

inicial serien Antoni Cellers (1775 1835) i Antonio Ginesi (1789 1824). El primer, que es 

formà a I'Academia de San Fernando de Madrid i que inicià les classes a l'Escola de LI«M|a. 

fou un aferrissat defensor del gast oficial, amb obres com l'església dels Escolapts de 

Sabadell (1831 32), avui del Cor de Santa Maria, amb una gran ser liana a la façana, i 

l'església de les Carmelites Calçades de Barcelona (1832). enderrocada al 1894. amb una 

planta ovalada que derivava de San Andrea ai Quinnal de Bernini 

(unesi. d'origen italià, és conegut sobretot per la construcció del Cementiri del Poble 

Nou. al 1818 Aquí s'atreví a introduir elements nous. afegint a la ('apella, d'ordre done, 

elements aliens a la tradició greco launa, com són ara relleus d'origen egipci que fan 

referència a la mort. Això provocà un gran escàndol i fenrrontament amb el gust ofktaf. 

establim una forta polèmica amb Cellers 

Segons Fontbona " ' l'any 1835 va tenir una especial significació en ¡evolució de 

l'arquitectura catalana. D'una banda mor Cellers i de l'altra es produeix l'anomenada "crema 

de convents" acompanyada de la Desamortització de Mendi?ibal, decretada l'any següent 

El primer fet va comportar una peidua de severitat en l'arquitectura i la introducció d'un 

decoranvisme, a través de la popularització en les façanes, sobretot a partir de 1840, 

d'clements decoratius en terra cuita d'arrel mamerista i rococó: puttis caps, bustos, caràtules, 

frontons, garlandts. gerros, balustres. i fins i tot gòtics i onentalitzants. Aquesta nova 

tendència, qualificada com d "Estil Isabeir s'inaugurà oficialment amb l'edifici anomenat 

"Porxos de'n Xifré" (1836-40), primer bloc de vivendes de lloguer construït a Catalunya, del 

qual en parlarem més abastament en tratíar l'arquitectura domèstica. 

La "Crema de Convents" i la Desamortització proveeixen a Barcelona i a Catalunya 

en general dels cpais on es desenvoluparà amb mes magnificència aquesta nova tendència 

" FoHboM. F [Ml F t l t t lnr • — r <• »M^mmtàó i m Ittt> SMCCÍOM. E & K « I M. Hw«àna de I AJÍ C*uli >«J VI l<»fü pé$ 
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arquitectònica, a través de la creacié d'una serie de places regulars porticades I I milk* 

exemple el tenim en lè Ptaça Reial (1848 60). olira át Francesc Daniel Molina hast ida en el 

solar del convent dels Caputxins, i|ue hit i recollint el model dels "Porxos den Xiíré". per 

als edificis que lervoitaven. esdevindrà, al seu torn, el model per tot una sèrie de 

realitzacions molt similars aneu de Catalunya. Així, tenim la Plaça de Sant Agustí de Girona, 

obra bastida entre 1155 57 per Martí SureJa i Deukivol, al solar del Convent dels Agustins; 

la Placa del Gra (1861). a la mateixa ciutat, otira de Hru Bamoya, als terrenys de l'antic solar 

del convent de Sant France*: d&ssís; la Plasta de la Vila (!854) de Vilanova i la Geltrú, o 

bé la Plaça Clara (1863) d Oku "* 

Els terrenys alliberats a través de la Desamortització també serviren per instal·lar 

teatres. lostits la majoria d ells a partir de 1840 i participants del més amunt definit 'estil 

isabelí" Així. caldria citar el teatre d'Olot (1845). cl de Valls (1844 46) d'Ignasi J»>rdà. el 

de Figueres (1848 50) de Josep Roca i Bros i el de Girona, iniciat al 1850 per lluís Bamoya 

i r¿modelat sumptuosamefit per Martí Sureda Deukivol entre 1858-60 la majoria d'ells es 

basaven en el model de façana que va crear Francesc Daniel Molina, quan al 1845 va 

reformar l'antic Teatre de la Santa Creu de Barcelona, després d'un incendi Molina 

introdueix el motiu de cos central amb dos pis*« d'arcades, amb àtic i coronament 

semicircular sobre l'arcada central, i profusa dea »rac in en terra cuita, el qual serà repetit 

arreu de Catalunya 

Molt aprop, la façana del Teatre del Liceu, projectada al 186! per Josep Oriol i 

Mestfes, després del primer incendi, reprèn el terna de Molina, amb un cos central amb dm 

pisos d'arc de mig punt, àtic, i coronament semicircular sobre l'arc central. Aquí però. ja han 

passat quin» anys i la awnposiciò trenca totalment amb l'ortodòxia classicista superposant 

dos parells de columnes en l'espai d'un únic pis; a mes. el tamany de les columnctes que no 

té res a veure amb les grans columnes clàssiques, i la repetició d'aquestes, els arcs i les 

pilastres fan que Hernando'" situí aquest edifici en l'àmbit de l'arquitectura eclèctica 

El classicisme, més o menys pur, s'allargarà durant tot el XIX, amb edificis com els 

habitatges al voltant del Pan de la Ciutadella que pi ojéela í-onlseré al 1874. seguint un model 

encara proper a les Cases de'n Xifré. en l'àmbit domestic o el Museu Martorell, molt sobri. 

"* Vid B.«nr! Coma. A . "Ltn ptasa* «guiare» pm^smén étt Mfh» XIX <• CaloSjrta* a %mfomo Ur tmm*» « Ht«*w»i Uriwaa m 
Eapafe. Midnil 1912. pig» | 0 M I |(M 
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que edifica Antoni Rovira i Trias al prupi Parc entre 1878-82. per citar dm exemples la seva 

pervivència, però, serà deguda a l'anomenat "eclecticisme tipològic" que definirem més 

endevant. 

La recuperació dels estils medievals a Catalunya va íntimament lligada al 

desvetllament del sentiment nacional català Aquesta nova consciència que d»mà lloc al 

moviment d arrel típicament romàntica conegut com la Renaixença, sumia amb I« 

publicació al 1832 de l'oda "la Pàtria" de Bonaventura Carles Anbau Aquest sentiment, que 

culmina al 1859 amb la restauració dels Jocs Morals, propicia múltiples estudis històrics, amb 

un tort caràcter literari, que descobreixen i reivindiquen l'importància que l'Edat Mitja havia 

tingut en la història de Catalunya, adonant-se que havia estat el moment de màxim esplendor, 

no només econòmic i polític, sinó també artístic i cultural, la qual cosa féu que s'atorgues als 

estils medievals el caràcter d "estil nacional'*, tai i com havia passat a Alemanya o 

Anglaterra. 

D'altra banda, i en connexió amb aquest sentiment, la destrucció dels convents, molts 

d'ells peces valuossíssimes del gòtic català (com ara el Convent de Santa Caterina) féu pendre 

consciència de I existencia d'un ric patrimoni arquitectònic d'origen medieval Així, els 

estaments acadèmics (represetaís a Catalunya per l'Escola de Llotja) reconegueren aquest 

valor quan alguns professors decidiren de recórrer tes ruïnes dels convents, intentant salvar 

el que quedava i aixecar t ne plantes i alçats, la qual cosa els féu reflexionar sobre el valor 

d'aquells edificis que fins aleshores havien estat despreciáis. 

La concienu xió de la importància, tan artística com ideològica, del patrimoni 

arquitectònic medieval queda reflectida a nivel! oficial en la creació de la Comissió de 

Monuments Històrics i Artístics de Barcelona, fundada per la Diputació al 1844 Aquesta 

iniciativa va anar seguida de diferents campanyes de restauració dels principals monuments 

medievals, iniciada modestament als anys seixantes als monestir de Poblet i de Sant Pere de 

Gallicants i continuada amb més empenta, als anys vuitantes, en conjunts de primera 

magnitud artística i històrica, com ara els monestirs de Santa Maria de Ripoll,"1 

Montserrat, Sant Cugat del Vallès,... l a restauració d'aquests edifices sintonitzava, a més. 

amb una campanya de catolització de la socieüt llençada des de l'església catòlica amb el 

"* fci primer pn^eOe <k m i a r a : » datt dr I M V pen. let ota«« » inuxn al IMA 
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VIM i plau dels partits polítics conservadors awn la U i p i la Untó. 

A handa d'això, cls propis artistes, imbuïts de l'esperit romàntic de la Renaixença 

també van pendre conciencia d aquest patrimoni arquiUxlonic perdut, la qual cosa quedà 

magníficament reflectida en ta sene de gravats i pintures que lluís Rigalt inicia al 1842 

documentan! gràficament les mines dels monuments catalans, primera de moltes que crearan 

divertís autors 

VM mort de Cellers fou un altre factor que facilití la introducció de la sensibilitat 

medieval en I arquitectura, car el seu successor a tes classes d'arquitectura de l'Escola de 

Llotja. Josep Casademunt. era un home que valorava l'arquitectura medieval, havent estat 

l'autor al 183? dels plànols de l'aleshores desaparegut conveni de Santa Caterina 1.a seva 

tasca docent fou raolt més important que la seva producció arquitectònica, prou desconeguda, 

car inculcà en el seus deixebles un gran respecte per l'art medieval Fntre ells hi havia 

Miquel Garriga i Roca, Josep-Ono? Mestres, Francesc Damel Molina i Flies Rogent 

Les primeres realitzacions foren però encara modestes, cat els arquitectes romàntics 

no s atrevien a adoptar formes medievals en tes seves construccions Així. podríem citar dos 

d'aquests «temples modestos»: una font gótica a la Placa del Rei (1853). obra de Francesc 

Daniel Molina i la remodelac;ó del Palau dels Virreis, una operació cosmètica, canviant 

totalment l'aparença externa d'un edifici que havia estat originàriament g.uic. i que s'havia 

reformat als segles XVII i XVIII. L'actuació de 1846, que no pot considerar-se restauració, 

va consistir en afegir elements gòtics coma ara piracies, arquacions. tribunes i falsos 

finer als a la façana de l'edifici. No serà fins a I ere.ció a partir de 1862 de l'edifici de la 

Universitat de Barcelona, que els estil medievals perdran protagomsme en I arquitectura 

catalana. 

Fites Rogent, autor de la Universitat, pertany, segons Hernando * a la primera 

generació post classicista i juga un paper decisiu en I'apertura nacionalista de i arquitectura 

Estudià a partir de 1840 a Llotja i continuà a Madrid al 1845, mostrant se en ambdues escoles 

contrari al classicisme i orientat cap el medievalisme A Barcelona, va mantenir estretes 

relacions amb el grup natzarè de Pau Milà i Fontanals, que havia importat les doctrines 

medievalistes dels alemanys afincats a Roma. Al 1871 es fundà I Escola Provincial 

d'Arquitectura de Barcelona i al 1874 Rogent n'esdevingué director fins al 1889 Des d'aquí 

!:" 1 Hrmatxki 151 .d pip 200 

276 



Ill H*r. flora a mKum «tel M-fl.; XtX 

va difondre el medievalisme t i l e s noves generacions d'arquitectes cátala«, que ja nu havien 

d'anar a Madrid a revalidar el tin»I. de manera que s'aconseguí una autonomía arquitectónica 

que va permetre que l'arquitectura catalana prengués el seu propi camí 

Rogent participava dels ideals nacional conservadors de la burgesia catalana, però 

alhora cercava la modernita« en la seva obra, substituint el classicisme academic per els 

medievalismes de catre nacionalista Amb tot. no serà arqueológica vino que adaptarà els 

estils de l'Edat Mitja a les noves necessitats del segle XIX. aplicant un repertori medieval a 

esquemes compositius bàsicament clàssics 

I obra més important d'aquest autor és, sens dubte, la Universitat de Barcelona. 

primer edifici púbic bastit a l'Fiiample. 1-a seva construcció s'inicia al 1862 (tot i que 

comença a projectar te «I i860) i s'acabà ú 1871 Anib aquest edifici, d'aspecte bàsicament 

neorromanic que segons I ontbona esdevé "el símbol corpori de la Renaixença* * . Rogent 

demostra que era factible I aplicació dels estils medieval* a I arquitectura contemporània, en 

edificis ru. leligiosos. ratificant la teoria de Viollet le-Duc que identificava racionalitat i 

modernitat amb aquests estits, D altu banda veiem com Rogent tracta els repertoris estilístics 

amb gran llibertat, fugint d'un medievalisme arqueològic i acostant se al Rundbogenstil 

alemany, que havia conegut en un viatge realitzat al 1855 a aquell país. tal i com assenyalen 

Hereu Payet i David Mackay , : ! . Del conjunt en destaca el Paramnf. en estil neontudèjar. 

barretani ohertament element: cristians i musulmans, corcant de representar ta barreja de 

cultures de l'Espanya medieval Segons Ciriei112 representa un canvi ideoktgtc en Rogent, 

passar« del catalanisme a l'hispanisme, produït pel triomf de la Revolució de 1868. la 

Gloriosa VM nota de modernitat de l'edifici la posen les cíarahoies de ferro i vidre que situa 

sobre la biblioteca i 1 escala d Honor, dotant tes de llum /cnital 

Rogent va participar a la majoria de restauracions d'edifvis medievals que hem citat 

anteriorment En aquests casos esdevé totalment arqueologisia. cercant un purisme estilístic 

D altres obres neo medievals de la dècada dels seixantes serien l'Escola ña de la 

' " F f-onrtma», «§> cú frtf 11#> 

H.fcH Rancien« . alalcfilc I'etfaaKtn «defendí a&ywtiÉm ciutat •! l'H*, pèp* lè-20, 
• H S 4 l t » 1 Barítona EaK«M»*2. I M « . fé§ 2» 
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Ronda Sant Pau (1866) de Modest Ftissas Pi, molt semblant a la Universitat. l'Asil de I « 

Germanetes del Pobres del carrer de Casp (1869) obra de Ckrnni Graneu, aeri» una església 

gotiusta. ambdues obres a Barcelona, l'església de Sant Paria M869 91). a Sant Andreu de 

Palomar, de Joan Torras Guardiola, purament ncogòttca Immens seminari de la Seu 

d'Urgell, inieat al !860. de Tomàs Samsò. amb una façana central neorromàntea; i l'església 

parroquial de Sant Marti, al Clot (1863-82) d'alta nau neurotica, de J»>sep Simé i 

Fontcuberta, incendiada definitivament al 1936. Tant durant aquesta decada com durant les 

dels setantes i vuitantes, veurem que com neorromàíiic i el neogòtic acaben essent reservats 

principalment per a I arquitectura religiosa, entrant ami» íurca a la dècada dels norantes i 

durant el període modernista en l'arquitectura domèstica : ' 

Com ciempiés d edificis religiosos neorromànics podríem citar els Fscolapis d'Olot 

(1877) de Fra Maroni Roca. l'església de Sant Joan de Gracia (1878 88) de Magí Rius Mulct. 

l'Hospital del Sagrat Cor (1879) a la Carretera de Sarrià, de Cierom Cranell Mundet amb 

l'església a la cantonada; la Capella del Sagrament de Santa Mana de Mataró (! 884). d'F.mili 

Cshanyes; l'Fscoia Pw de Sabadell (1881-85) de Miquel Pasqu.il Tintorer, an s'adopta la 

tipologia de la Universitat; els santuaris de la Salut (1882) i de la Puríssima Concepció' (1879 

85). ambdós a Sabadell, i l'església dels Jesuïtes de Casp. de Camil Oliveras. (1883 85) amb 

tendència al bizantinisme 

Amb tot. l'estil que triomfaria en I arquitectura religiosa seria el neogòtic. amb 

reaiitzacions tan emblemàtiques com l'inici de la Sagrada Familia (I8S2. Francesc de Paula 

del Villar i Lozano) o l'acabament de la Catedral de Barcelona (1887 ¡913. Josep-Onol 

Mesures i August Font) Però l'autor més significatiu del neogòtic anterior al Modernisme és 

Joan Martorell i Montells (I833-I906)IJ* Martore» representa la introdúcele del gòtic 

nòrdic i centreeuropeu. molt utilitzats durant el Modernisme, i la seva unió amh la tradició 

gòtica catalana, barrejant diversos llenguatges dins d'ona unitat d'estil, acostant se cap a 

l'eclecticisme. Tot i les seve importants intervencions a Catalunya, de les quals en destaquen 

l'església de les Salesses (1882-85), on incorpora el maó i elements ceramics, demostrant una 

gran modernitat en I us dels materials, i I església parroquial de Castellar del Vallès. 

! ' "fin¿>é hi ha slgum mtmmn émfuitxmn éomàmtt» mr^éttet a I lj\»ir^»W cAfkadct stars ISM i l*«a.. le» qual* pet« mn n»>(i 

minkrttM le·cofnjMfem·tT'M cvls«<i fdiTki» n ,>)ri*h;« del Miidi-nwv.«: AlaH4*CMKfl*>-ikfiile»'.MnG4i«tt • . J» .W). tsatnach u d »R« 

l i del Manpie» it CimaMU i te éé Mantfuèt ée Cwmm 

'" Sota« te figwa dc J Mart-mlí *id te Tt*t 1>K•<>»»! duu a term: ft* IMITO- Al mar 
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anomenada la "Catedral del Vallès" (1885-92) pel seu tamany i magnificència: el seu ctmjunt 

més important dobres el trobem a la localitat càntabra de Contillas, on actua durant els anys 

vuitantes Allí treballa per a Antonio I ope», primer Marques de Comillas, per a qui edificarà 

el Palau i la Capella Panteó (1881 88). el Seminari de Pibres (1883 89) * ta Universitat 

Pontifícia IM significació d'aquestes obres radica en què a través d'elles i tal i com assenyala 

Javier Hernando. Vaprecia amb gran claredat I avenç des de rhistoncisme neogòtic més pur 

fins als inicis del Modernisme",:\ Fn aquest sentit és altament significatiu que al costat de 

Martorell hi trobem com a ct»Maboradors personatges com ara Antoni Gaudi i I luis 

Domènech i Montaner 

El Neoàrab va tenir una gran repercussió a Catalunya a partir dels anys setantes 

Segons Revilla IIè ta tria d aquest estil, sempre reservat a í arquitectura privada respon a 

un desitg romàntic de les classes burgeses d'evadir-se de ia lletjor de la societat industrial que 

els envoltava a través de l'evocació de móns exòtics t sensuals, decorativisies. tot recreant 

l'ambient del "Conte de les mil i una nits* A més. els temes orientalistes de Fortuny i la 

intervenció dels catalans en la guerra del Marroc entre 1859^>I a les ordres del General Prim. 

van popularitzar aquesta moda Així. trobarem arquitectura neoàrab en els edificis de caràcter 

lúdic de la burgesia, principalment en palaucis i torres d estiueig, com ara la coneguda com 

"La Giralda" a VArboç es tracta d'un edifici quadrat amb un pati central inspirat en ei dels 

Lleons de la AWtambra i amb un torrat\a que copia la famosa construcció sevillana r 

Aquest estil també va impregnar bona part d edificis de caràcter públic relacionats amb 

el lleure; així el trobem en places de braus, cm el tema musulmà enllaça amb la tradició 

hispànica, com Ixs Arenes de Barcelona d August Font (1899), en balnearis, com el de 

Caldes de Malavella de Gaietà Buigas i Mor.ravà; en edifkis de banys, com els Banys 

Orientals (1892) d'August Font a Barcelona o fins i tot en prostíbuls, com l'anomenat "Xalet 

Moro" a la façana marítima d aquesta ciutat. També el Paku d'Arquitectura de l'Exposició 

Universal de 1888. de Pere Falqués, seguia aquesta tendència, com molts d'altres pavelkms 

ir" I Hemma». ap tjt p»j 2I#> 

'•Revilla, S 'Dm amiyrttmmim pah.<4iifh.a «I* I» »njuiiís tura mamamàmum m Citat»**" a Mfc »*lïfc !« ,4, ¡»ap W ,U 

; rVid Akuiaa, $ 'Aapccfcia de ta «njuil·iUir» neuiralM es CattluÉt <• XDCXXI* hOméé XXlttCmtfttt, Imen^-ior»! d'Hi*>*M 
i* I *rt CKWK*. \sm. V.J 31 pàg* Ï2 .»4 
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d'exposickms relacionades amb l'agricultura. 

Per contra el neomudèjar, fortament iligat a l'arquitectura amb mat», no triomfa com 

a 'estil" pròpiament dit. A l'articíc que I luís Domènech i Montaner 'En busca de una 

arquitectura nacional" publica a) 1878. reivindicant aquest estil com el més genuïnament 

hispànic, ho fa des dei punt de vista de la modernitat, situant se en el debat suscitat per la 

recerca d'un estil propi del segle XIX. Del neomudèjar. així com de la testa dels estils del 

passat. Domènech en reivindica aquells aspectes de modernitat que podien ajudar a superar 

els hisloTK;smes a través d un nou estil Ai sí. s'explica que de l'arquitectura mudejar et que 

s'agafi a Catalunya no sigui tan el repertori formal, simi la tècnica del maó vist que serà molt 

important en l'arquitectura posterior a 1888 

L'atae material protagonista de la renovació arquitectònica del segle XIX. el ferro, 

no tindrà a Catalunya ta importància que va tenir a països molt més industrialit/ais com 

Anglaterra o Franc,a. on trobem obres tan emblemàtiques com el Crystal Palace (1851 >. de 

Paxton o la gran Galena de Màquines de l'Exposició Universal de París de 1889 A Casa 

Nostra fou »(optat puntualment per molts d'aquells arquitectes que com Domènech i _ stapà 

en van compendre els avatatges sobreu* per a elements ifc cubrkio de grans espais tipaes o 

translúcids, a través de claraboies, o per a elements de susteittació com columnes l rs grans 

construccions en ferro es ¡imiten bàsicament a mercats. nkNiuments i a algurs petits passatges 
, a Així, podríem citar com a pioner, el gran saló de ball dels Camps Flisis (1853) de 

Barcelona, vora el Passeig de Gracia, en l'àrea <*n després d*ed:ficaria l'Etxampíe de Josep 

Oriol Mestres, cobert amb una gran estructuia metàl·lica També són importants els 

monuments a Galzeran Marquet (1849) i a Ferran el Catòlic (1849) (aquest darrer inacabat 

i desaparegut) amb sengles columnes de ferro, preconintzant el monument a Colom, projectat 

entre 1882 86 per Gaietà Buigas i Monravà En l'àmbit dels mercats, Barcelona compta amb 

iwmhrosos i magnífics exemples, dels quals destaquen el del Bornl2\ iniciat al 187 3 i 

acabat al 1876. obra de Josep Fontseré i Mestres, i el de Sant Antoni, bastit entre 1872 82 

Ambdues estructures segeuixen la tipologia iniciada pel mercat de Ixs Halles de París (1853 

58) de Víctor B?ltard, i en elles s'abandona tota preocupació estètica historicista. amb 

"* N«» tavlocm fei oUcmm A» femiaml perqtx- en JK|IH-II munten! encan ire« rai* wnpte« Aiu «mrtem «|ue l'li.»!* «• del S«ml 
de Baixcknu nu va «hre la gra« ..4vrl« metal lica Im» a le» int.-rvcik uui» Jute» a Icrnu al l ' ' l ' 

"* Vid Tarrago. S "fi mertal *sl Ban», iirta c i d r a l de ferro i vidre" a Ln Jtffm« ée Baackwi Bartelona AeA» Hf l l pay» 
I W I 5 4 
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elements decoratius molt estilitzats, ccrcnt una funcionalitat perfecta ,v>. 

KIs passatges de Barcelona van ser tildes més aviat modestes, que res tenen a veure 

amb les grans realitzacions europees com les Galeries Vitïorio Emannuele de Milà. iniciades 

al I860 per Mengoni F.ls primers projectes daten de 1844 quan Pempresa del Gran Coliseo 

y Bazar de Isabel II va proposar Sa creació de carrers amb coberta de ferro . vidre en els 

solars que havien quedat lliures desprès de l'enderroc del convent dels Caputxins, lloc on més 

tard s'urbanitzaria la Plaça Reial, desbancant el projecte Fins al ¡856 no es construirà el 

primer passatge, el de Bacardí, precisament a un costat de ía citada plaça. De iots els que es 

construiren posteriorment, destaca el del Crèdit (1879) de Magí Rius qui emprà el ferro no 

només en fa coberta del passatge, simi també en les dues plantes d edifici que el 

flanquejaven " ! 

Al darrer quart del segle XIX trobem a Catalunya un panorama arquitectònic dominat 

per l'anomenat eclecticisme Aquesta tendència, que havia anat sorgint lentament durant el 

segon terç del segle, era el Iruit de l'obertura de l'arquitectura academic«: a d altres estils, 

permetent la incorporació' d'element» aliens al món clàssic en edificis d aquest talant i 

admitint la recuperació dels estils medievals, que mai no havia tingut un sentit tan 

arqueologista com havia passat amb el món clàssic, i que s'interpretava amb molta mes 

llibertat. Perd al costat d'aquest "estil eclèctic", calaix de sastre en què s'hi encabeixen totes 

les realitzacions decimonòniques difrclmen! eüquetables amb un "neo". trobem dos fenòmens 

que Hernando"1 defineix com a eclecticisme tipttlòfiic i eclecticisme pwfessumai. El darrer 

fa referència a ía capacitat que van arribar a tenir els arquitectes de l'època per a realitzar 

edificis en qualsevol dels estils c*ue el promotor els demanés Això fou necessari donada 

T assignació" d'un estil concret que van retre les diferents tipologies d'edificis, és a dir. 

justament el primer fenomen. Així, s'arribà a un acord "tàcit" en què els edificis religioso* 

havien de ser neogòtics (o dins d'un eclecticisme d'arrel neogotica. Col legi de U Companyia 

de Jesús a Sam>, bastit per Joan Martorell i Montells a partir de 1893 i. que els edificis 

'" Sobre «I tema dil, tmrxM% • t'Eaaat iapanynl b k > t faHanyer ha ri·IU/«l um Tew Dwhrol 

'" Subw i'in^uitc.luii del fen» • C Kaltem« ««fan el númer» 4 >> ' «46 tfcto Cmàemm él AmmtftUni Hid.-*!*,« l'art». Ic Ac CirK. 
MlKCf. A 'Viiu-m retnnpo.liva d« U infundían -n htrm.' a k- paf» 16 JA Uat vtutó ét cf«|UiM pvr • l'talal tupan*»! la l»ntm 
• Navaatué* Maceo, f 'ta arquitectura dal ¡nerni e» banana c« »•$ -qUo SIX" a CAU Is»!«}. m* h* pap» II A4 

%n Vid I. Hernán^ «p t * Captul X I 

28! 



oficials havien de ser ""neoclàssicsr (o din* d'un eclecticisme d'arrel clàssica. "Borsf, edificat 

entre 1881 83 per Tiberi Sabater) i que els edificis destinats a l'esbarjo havien dt ser de caire 

txotic... 

Amb tot, juntament a aquests eclecticismes de clara voluntat histoncivta. trobem una 

altra postura dins de l'arquitectura catalana que rçcolza l'eclecticisme aim a una solució, com 

a una via per a superar els historiei^mes i arribar a I anhelat 'estil propi del segle XIX" que 

molts arquitectes d'arreu d* Fur opa intentaven trobar En aquest sentit és importanttssim el ja 

cita! escrit de Domènech i Montaner en el qual defensa reclectkisme com a etna que 

comportaré la consecució del buscat estil, sempre guiat per la voluntat de modernitat IM 

plasmació tísica d'aquesta recerca es podria exemplificar en l'obra primerenca d'Antoni f ¡audi 

(Casa Vicens, projectada al 1878) i sobretot en les obres que realitzen els arquitectes Josep 

Vilaseca (1848- 19I0),,J i el propi Domènech i Montaner (I8502J) fins a 1888 En aquestes 

obres se cerca la síntesi entre tradició autòctona i modernitat, aplicant els estils historio o 

millor dit, elements sote dels estils histories, a un projecte racional l a fussió d'ambdós 

conceptes, histonasme i racionalitat, creà uns edificis totalment eclèctics, amb elements de 

diverses tradicions artístiques, interpretats tan lliurement que es fa difícil dadscriure'ls a un 

"neo* determinat Són edificis que. a més, inclouen elements d'artesanies diverses «forja, 

rajola, vitralls ) iniciant se així la recuperació de les diferents tècniques que després 

pendran el protagooisme anà* el Modernisme, i alhora incorporen els darrers avenços quan 

a materials ferro colat, vidre i maó. combinant els elements tradicionals amb els materials 

més nous. Com exemple d'aquestes realitzacions que Rosemane Bletter , u qualifica 

d"*estil Renairença" i que Mireia Freixa inserí posteriorment en el "i^*omodernisme ,%% 

podríem citar la casa de Francesc Vidal 11879-84) de Josep Vilaseca, i l'edifici per a 

l'Editorial Montaner i Simon (1879) de Domènech i Montaner 

Aquesta tendència culmina amb l'Exposició Universal de 1888 Els edificis que s'hi 

tealitzen ens mostren la situació de l'arquitectura catalana en aquell moment. D'una banda 

tenim el Palau de Belles Arts, d'Aupst Font (enderrocat al 1942). com a mostra de 

" ClI »wen-»¡*t y-K V I I M K J I f bava taltndvH iJcc. nm¿» >IUin,ailc> del* hiatiHKiwrw» tuavcat«imU. ;ufu* atnh d t u r t i 
dimpumm epptw en aj i lkn <am U v*tt Agvsti I S H « <1W2 BS| 4e Unrel 4e Mm, « l« >,•*• Brum. Ouaén» (1IS* «M. • Baccci.«» 

I«»» l'M» Ihrufcii» I A.crv 1<MW. f%« 4W497 
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IccJecticisme d'arrel classicista, seguint el gust oficial, tot i incorporant una gran armaduta 

metàl·lica: el Palau de la Indústria, de Gustà, que tot i ser construït principalment amb ferro, 

presenta encara el típic revestiment historicista amb un embolcall neorromànic que c! 

relacionava amb l'edifici de la Universitat; el pavelló d'Agricultura, de Falqués, menys 

important, de caràcter neoàrab, .. Però hi ha dos edificis que ens indicat an ja el camí que 

seguiria rarquitectura catalana de les properes dècades: l'Arc de Triomf, de Vilaseca i cl 

Café Restaurant, de Domènech i Montaner En iots dos s'hi pi« isbservar una adopció 

decidida dels nous materials, el maó, revalora!, seguint el que havia iniciat Joan Maitorell 

i Montells, i el ferro, utilitzat sense cap pudor, combinat »mb el vidre (gran coberta del Cafe 

Restaurant), també hi són presents les diverses artesanies que tot just s'estava començant a 

recuperar, així com s'hi palesa una ttital absència d'elements del passat (només en e! cas de 

l'Arc de Triomf, la tipologia té caràcter històric): l'eclecticisme havia donat pas al 

Modernisme, iniciant se una nova i important etapa en l'arquitectura catalana 

Com hem vist. el període que ara estudiarem ve marcat per l'auge dels historicismes 

de tota mena i per llur transformació, gràcies a una gran llibertat compositiva, en un 

eclecticisme ca 'a cop més acusat En m;g d'aquesta votàgine de5s estils, a la darrera dècada 

veurem com al costat d'un eclecticisme per l'eclecticisme, sorgirà an moviment nou. amb una 

formulació ideològica coherent que introduirà la modernitat en l'arquitectura catalana, la qual 

cosa imprima* un interés especial aquest període inicial (186ÍV88) de l'arquitectura de 

l'Etxample 

283 



I I I .3 . Il·lustracions 

I-Ïgura 1: Csquenia viiri de rFiuunple. Avantprojecte del Pla Cerdà (1855) 
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Figura 2: Hvíctons Cefdà: Distribución de las cusas que se ptvponen para el ensanche de 

Barcelona. Casas de Ia itrden. 
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Figura 3: Ikk*f«Mi?» Cerdà: Distribución Je las casa* que se propinen pitra el ensanche de 

Bareetona. Casas de 2n orden 
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Figura 4: Ildefons Cerdà: Distribution de im cams que se proptmen para el easanche de 

Barcelona Casus de i " arden. 

Figura 5: Ildefims Cerdà: Distribución de ¡m cams que %eproponen para el ensanche de 

Barcelona, Casas de 4" orden. 
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Figura 6: lUlefims Cerdà: Distribución de las casas que se proponen para el ensanche de 

Barcelona. Casas de I" orden para ía clase obrera. 
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Figura 8: Ildefons t crdà: Distribución de ¡m cams que se primen para el ensanche de 

Barcelona, (MSO.% de 3" urden para la time obrera. 
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IV I íojou^iur, ¿,mè*v* de ia Bar. c Urna eannraliad« 

IV. L'arquitectura domèstica de la Barcelona ccmaraltada 

Abans d'introduir nos en l'arquitectura uomèstica de i Kixample er\ interessa, com 

a primer nas per ai seu estudi, donar una pinzellada sobre i'arquitectura domèstica que es 

construía a Barcelona abans d'enderrocar les muralles. Per a què sigui prou contrastada, hem 

cregut interessant recorrer a diverses fonts. Com a punt de paríenç? intentarem, a traves dels 

pocs però interessants estudis duts a terme sobre el tema, arribar a una definició general de 

les tipok.gies de l'època. Després estudiarem, de manera sucinta, alguns dels exemples 

d'actuacions més rellevants dutes a terme durant la primera meitat de XiX (i també durant 

el darrer quart del XVIII); i, per últim, ens remetérem als 2Studis que féu el propi Ildefons 

Cerdà abans de redactar el seu projecte d'Biramnle i que, sens dubte, hi influïren 

poderosament 

IV. 1. Les tipologies més habituals 

IV I 1 El pas de la casa artesana a la casa de veïns 

Com a primera aproximació ens basarem àmpliament en els estudis realitzats per Josep 

Mana Montaner. Pere Hereu Payet i Antoni Ramon ' 

J \ r Montaner2 defineix la casa artesana un ¡tamil lar com a punt de partença de 

l'evolució que ens portara al naixament de la casa de veïns Aquesta era una tipologia 

adaptiJa totalment a les necessitats d'una estructura productiva de caràcter gremial, en què 

suma la residència i el ¡loc de treball i on vivien tots els membres d'un tipus tie familia 

ampb i tots aquells que participaven del procés productiu. Es tractava d'un edifici d'una sola 

crugia perpendicular al carrer, entre rmtgeres. arrth façana estreta, organitzat verticalment 

a *a plañía baixa s'hi situava e\ taller, magatzem o botiga amb accés directe uV. del carrer, 

al pis principal s hi trobava la planta noble, on vivien els membres més importants de la 

VMJ V'-nuncr. I M* "frjtaleí». pat*» át*pem** y akuhat Un aaébM» de U ev«hMt»n de ta .»*a utemm i la »ara de vc^im» 

At kw.clxn«* J Afyl istar«! Up» tareekn» n* * l . «rtembre de I*»«* pè$% 2 12 fcn atautii «title m'm de*, riuen i m * . I m m « ek 

pr i *ew* fu« ^ . . inu '.-n -I «••rpimen· de Ü m*t% fip>4"j;i;i de . »v . de Hotter 

llereu. P M « ( M W Í , I M . i Ramm. A "Sobr*- el* pfmeMiw J'n*fcmalMfk.> i .(tnntruiii« a la «««a »fel Palau Seitl M í * » 

d« larwkma* • V i c J:I I I Cuaa¡ri» <t Hultina del Fla Je, Bar cht« telefera« i I ln«titnt M»I»Ktp»l ¿'HiaWWia <k B»t\ ek«)*) cU iff« ft i 

? de de*enato< de I«"** Bastelon«- tHMtrt Munnrpal d'rl·iltVM An'niaincrt de BwtclaM. HW», V.J 11 pàf* 14"» M A»|MI no »wie« 

í* rvtuttc« alfune» de k* vnaxkiMmw de I'aatKlc pttt.ateir,, awr» ope a «rave* de l'cMudi d'una »rea -im.ret« dt Ciutat Vella » imhf« a 

definr k* ti|»«*<fie» me» fiabitual- It I habrialffc de ll<i|ruer d*ac|ue<ila arca 

' I SI" M«»«Marier .<f t « . pae» 2 .1 
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família composta, amb la sala, cm es realitzaven les funcions mes impottanLs, i ais pisos 

superiors s'ubica ven peces d usos més indefinits dedicades a magatzems i a estances dels 

criats, aprenents, oficials .. 

Tot i que sembla que aquesta estructura d habitatge hauria d'haver prevalgut fins a 

l'inici de la iadustrialitzavió a Barcelona, ei problema de la manca u Habitatges va arribar ja 

al segle XV1I13, de manera que la casa de lloguer plunfemiliar es féu necessària molt abans 

que es desenvolupés la iiKJúsíria Exemples d'això són alguns dels palaus urbans que es 

subdividiren i compartí mentaren, essent llogats per c rugies, tal i c;>m passà amb el Palau 

Meca4, air.í com amb algunes cases artesanes en íes quals es començà a llogar les estances 

a partir del segon pis. trencant la intimitat familiar i les relacions de caràcter gremials en 

cobrar lloguer als aprenents i oficials. Les incomoditats que aquesta promiscuïtat va 

comportar féu que a partir k 1770-80 s'introduïssin tot una sèrie de canvis que pauJatinamem 

van anar conformant la nova tipologia de cases pivritamiliars entre mttgeres, desenvolupades 

en profunditat, en parcel.la ampla, amb planta baixa i tres o quatre pisos 

HI mateix autor" ens explica aquests canvis: En primer lloc va caldre situar una escala 

de veïns amb accés directe des del carrer que permetés entrar a les vívenles sense haver 

d entrar en el taller artesanal, Ul·liga o inagatzem de la planta baixa, la qual cosa va propiciar 

l'aparick) d'un nou buit, és a cur. el de la porta de l'escala. L'augment di*! nombre 

d habitants de l'edifici, va obligar a què aquest creixés en al«,adz i en profunditat, ocupant 

els jardins que solia haver a la part de darrera. Aquesta major profunkiat i la desaparició dels 

lardtns feren necessària la presència de celoberts per dotar els edificis de la llum i ventilació 

que abans obteiuen del jardí, així com es propicià el desenvojupament d'una segona façana 

orientada a l'interior de la mansana. alhora que es crearen els patis interiors d'illa 

I .'eliminació del jardí comportà també l'utüitzacté del terrat, que des d "aleshores seria pia, 

com a àrea comunitària d'esbarjo dels veins. 

L'espai residencial de la família va deixar de ser vertical i esdevingué horitzontal, les 

diferents plantes de l'edifici ja no tenien una divisió funcional, sine social de manera que els 

pertanyents a les classes bewssants ocuparen els pisos haixtis, i les classes inferiors els pisos 

' BtNkm. pég 4 

* IhiiK-m [»»£ 4 

Ihu'í-in pif 4 
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ate. Dins de cada pis també es produí ona diferenciació i especialització, amb la tendència 

a què cada habitació tingui una funció concreta, despareixent la promiscuïtat de la casa 

artesana Això camhé va comportar una jerarquització d'espais horitzontals car se situaren les 

millors peces viva la façana i les pitjors vora els celoberts. 

Tot aquest procés va originar ta recerca d'un model de vi venda de planta regular i 

ordenada com a garantia de creat ui d'una espai funciona! amb una façana uniforme i 

simètrica; per a això va caldre edificar les cases en parcel·les de tamanys majors i formes 

regulars, forçant una nova estructura parcel·laria. 

IV 1.2. Les cases de veïns de la Barcelona Vella 

Els primers exemples de la nova tipologia aparegueren durant el perwde 1830-59 en 

els carrers urbanitzats en aquell moment al Raval i en els que sobraren a través del vell teixit 

de la Barcelona antiga6 El fet. peto. que anessin adressades a classes socials diferents, 

provocà l'existència de diverses variants dins de la casa de veïns enffe mitgeres les primeres, 

destinades al nou proletariat industrial, tenien poca superin »e i poc nombre de peces, amb 

major mdiferenciactó d'aqu'stti i insuficient ventilació Les segones en hi residiria la 

burgesia i les classes artesanes, foren més àmplies, amb façanes simètriques i homogènies i 

amb plantes regulars í funcionals Una tercera variant va ser la casa de veïns amb a:res de 

{miau urbà. que s'ubica en la segona de les àrees esmentades 

Naturalment, la implantació del nou tipus J"edifici no tou ni inmediata ni homogènia, 

sinó que primer es van haver de vèncer algnns esculls, provocats sobretot per la dificultat 

d aplicar els nous esquemes a l'antiga parceHació medieval, força irregular, de manera que 

es construïren alguns edificis * mig camí. amb una primera cmgia força regular, pari.lela a 

una façana de tall acadèmic, i un fons de distribució totalment caòtica, situant l'escala i els 

celoberts de manera forçada i incoherent. Amb tot. hi haurà una natural tendència a corretgir 

aquestes irregularitats aconseguint edificis que s'han definit amb les següents caractertsl jues 

generals': a) funcionament horitzontal de cadascuna de les cèl lules de vi venda familiar, a 

De te* .i«f» \ . i . . v,«Maerade* (.ion a prttmrr edifWi it« pía» Jv IIOYIHI ttc'n p»rlar» me» emirv»ni 
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diferència del funcionament vertical tip«: de la casa artesana preindustrizl. b) organització de 

l'edifki segons la circulació vertical a través de l'escala de veins, col·locada a1 centre de la 

planta per a facilitar lacees a dos habitatges per replà i a tote?; les peces de cadascun 

d'aquests, c) col·locació en l'eix central i en les parets mitgeres dels celoberts, que juntament 

amb i escala de veïns constituïren les dues peces arquitectòniques bàsiques per a estructurar 

aquesta nova tipología edificatoria, d) establiment en i'cix de simetria ds la planta de vivendes 

de la connexió entre l'escala de veïns i el celobert, com en els palaus urbans, solucionant així 

la ventilació de l'escala i disposant d'un desenvolupament mes escenogràfic e) sistema 

estructural basat en parets de càrrega, de maó, generalment paral.leles a la línia del carrer, 

completat amb les parets dels celoberts i de les escales, tot configurant una crugia doble, de 

major amplada i ordre que dóna a la façana principal i on s'hi situeu les peces més importants 

de la casa. fi duplicitat de façanes, g) especialització de tes diferents peces de la vivenda, 

contra la indiferenctació típica dels espais de la vivenda preindustnal. Aquesta especialització 

s articulà de manera linial segons el mecanisme dels passadissos que donaran accés a 

cadascuna d'elles. 

En els edificis que agafaren trets del palau urbà hi destaca l'organització a l'entorn 

d'un pati central de considerables dimensions, al voltant del qual es desenvolupà una façana 

de cert interés esüwstic. Al pati s'hi situà una gran escalinata descoberta que menava al pis 

principal, sepint ei model dels palaus gòtics barcelonins, mentre que l'escala de veïns 

quedava amagada Això comportava la constitució d'un edifici mixt en el qual convivien 

propietaris i llogaters segons unes certes relacions de segregació: un palau per al propietari 

en el pis principal, al qual se sobreposaven tres pisos de cases de lloguer. No cal dir que són 

els edificis d'aquesta variant els que presenten un tractament més pretensiós de la façana. 

Pel que fa al tractament d'aquestes s'han distingit quatre tipus*, que SÍ be són 

contemporanis en el temps ens permeten d'intuir una certa idea evolutiva. Així. el piimer 

model correspon al tipus de façana "neoclàssica" (fig. I) àmpliameni divulgat després de !a 

construcció dels Porxos de'n Xifré al 1836, utilitzat amb la intenció de donar unitat a 

conjunts arquitectònics concrets. Aquestes façanes solien dividir se en eres zones verticals, 

amb una »ma de sòcol que abarca la planta baixa i l'entresol; la zonx mtermitja amb pilastres 

d'ordre gegant, interpretant molt lliurement els ordres clàssics, que abarquen els de» pisos 

* Vid. P Hereu el »Jl*r. op .rt pifa 1*542 
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que !a formen; i la zona alta amb i'entaulament que conté el pis superkN-. La presencia 

d'aquest ordre gegant, n es potser ei tret més característic, i és l'element que permetia 

l'articulació vertical de les façanes així com la integració dels diversos elements. Entie 

aquestes pilastres se situava tot un seguit de balcons, distribuïts regularment i simètrica, 

formant una composició clara i equilibrada, a traves de l'alternança de buits i plens. Tot això 

quedava relligat per l'aplicació de detalls ornamentals, repetits per tota la façana. 

Pel que fa als tipus d'edificis que segeuixen la tipologia dels palaus urbaas (ftg.2), 

aquests presenten un model de façana que cerca singularitzar la construcció donant !i el 

caràcter representatiu que mereix la importància o riquesa del personatge que n'ocupava el 

pis principal*. També s'estructuren en tres zones verticals: una de baixa que abarca la planta 

baixa t l'entresol i que fa la funció de sòcol amb carreus rústics: una de central amb tres pisos 

separats per cornises, flanquejada per pilastres pedres cantoneres encoixinades rústiques que 

arriben fins la cornisa; i la /ona alta ocupada per una cornisa de gran volada i els espiralls 

de les golfes. A la planta baixa hi destaca la gran portalada d'accès, d'arc de mig punt. que 

comprèn l'alçada de l'entresol i que es destaca de ks portes de les botigues, més baixes i 

allindades, esdevenint l'element principal de la façana. Per demunt. la planta noble es 

remarca per la seva major alçada i pel tractament més emfatitzat dels brancals de les 

obertures. Aquest tipus de façana simètrica i perfectament acotada, sense cap referència al 

mén clàssic, deriva dels models de palaus florentins, a través del Rundbogenstil alemany, ben 

conegut a Casa Nostra per Elies Rogent. 

A mig camí entre aquest "pseudo palaus urbans" i la casa més típica de lloguer, hi ha 

una tercera tipologia que participa de les característiques d'ambdues (fig.3): són edificis que. 

d'una banda, presenten un sóco! rústic, una portalada monumental, un pati de caràcter 

"gòtic*... mentre que. de l'altre, la llargada de llurs façanes obliga * basar la composició en 

la repetició d'elements i esquemes composttius. Per exemple, podríem trobar un edifici !0 

amb un mòdul bàsic compost per tres eixos verticals d'obertures, delimitat per pilastres de 

carreus. Aquestes es conserven simples en els extrems de !a façana, però s'aixampten a les 

* El tmm M patau urt»i hm íismmm amb eipecml iMerè» per Elia Ri»feiH Vkl AMdan pàf \SH 

19 lt>«?cm pèf ' ^ S'h» «.-«• ia u n Stcart. d'Etot Rufet* 
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ares de contacte dek mòduls, donant cabuda a ui mit eix vertical d'obertures, que encabeix, 

a la planta baixa, els accessos a l'edifici. la qual cosa l'hi dóna protago«iir.me La resta de la 

composició de la façana es basa en la repetició d'elements iguals seguint la lògica queja hem 

vi» en la primera tipologia, revestint-la amb els elements del palau urbà 

Per últim, la casa de veïns més modesta (fig.4) presentava uns trets que fan evident 

la renuncia total a qualsevol intent de repíesentativitat i/o singulantzació Les portes d'acecs 

s'acostaven formalment a ks de les botigues, amb la mateixa forma i alçada, confonent se 

i perdent la posició central. Desapzreixeren totalment els patis d accés, i els clements de 

limitació lateral de façanes, imposant-se la racionalitat tipològica, que féu que les façanes 

esdevinguesstn totalment racionals, amb Funic aliciem constituït per l'aplicació d'elements 

decoratius de terracuita, que donaven caràcter a i'edifici 

Les diferents variants que acabem de veure són només una síntesi de tot el ventall 

d'edificis diversos que s'edificaven a Ciutat Vella durant la primera meitat del segle XIX Per 

acabar de dibuixar aquest "paisatge", parlarem tot seguit d'alguns edificis i realitzacions 

concretes i rellevants, que van participar en aquest proel" relatat i que hi van influir 

decisivament 
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IV .2 . Algunes realitzacions rdlevanls 

Iniciarem aquest repàs sanant-nos en el darrer quart del segle XV l l i i parlarem, en 

primer lloc, del Palau Moja, exemple de palau urbà. Després seguirem en el que s'ha 

considerat primer edifici d "habitatges de lloguer de Barcelona, és a dir, els "Porxos de'n 

Xiíré". i seguidament continuarem amb els edificis aixecats amb motiu de les intervencions 

urbanístiques més importants de la primera meitat del segle, com és l'obertura de l'eix 

transversal i l'urbanu-aciú de tes places sorgides dels convents dcsamortitzais 

No cal du- que la quantitat d'estudis realitzats sobre aquest tema és tan o més petita 

que la que se .i ha fet sobre TEixampte". Per això, i donat que no és el nostre tema central, 

les referències seran necessàriament breus, intentant copsar tot i només allò que pugui ser 

interessant per a la nostra recerca. 

IV 2.1 FI Palau Moja (Josep Mas i Dordal, ¡774-90) 

Segons Santiago Alcotea12, aquest edifici es pot considerar una derivació de la gran 

arquitectura francesa dels segles XVII i XVI I ! , adaptada al mire de la Rambla barrekmina. 

Així, es possible de veure hi la divisió funcional de l'alçat, típica d'aquestes construccions 

a la planta baixa se situa l'accés principal, i les estances derivades de les necessitats d'aquest, 

després, la planta noble, o pis principal, dedicada a la vida dels senyors i ai desenvolupament 

de llurs activitats socials, al demunt. el segon pis que estatjava habitacions dedicades a 

f administració de la carn. a guarda-roba, arxiu i a habitatge del servei, i al capdttnunt el 

tercer pis, que acollia les golfes 

Així. a la rlanta baixa trobem el gran vestíbul d accés que ens mena a un pati. de 

dimensions no massa grans, on se sib» l'escala principal. Al voHant del pau hi havia d'altres 

dependències relacionades directament amb el transport com ara les cotxeres i les 

ftt rediKWr a«{«e»! .ap*(4 en» he«n hagut de haaar en rferet força ftwral». «.'•*» le» de F SmÜMna BiLÍ!iSS!tlBü^K_lJ*. 
K d B H C U B i l E U f f i L Baixcl·ina Fd».i«aa62. Hiatènade l'Art Català. *** V I . 1<WIJ . I Hernaad» Arnurte.um <?n ¡Lamia 17?» |9U>) 
Bar.ek»>a Cited«, 1 «MW I« p<» d'Henataalts-Cfua. J.E el alter Anniitomn de Urvctvna Bartelwia Deanan.'«.* de Barvelraia del 
C€^ k p d Aqui l í .«- de Catalunya. I «WO. la de Cinci. A Bar-ckwa. Mm n pun Banek<na Teide. I «»7». el Catitea del P»tnn>TU 
M M l K t W K hiawritoatrmfc. da. to ..uta, de 8atvel«na Cnrvekwu Afinament de Barteluoa. 1«**?. i d 'akm L »n*.a i*ra > * « i é» 
ta ét A k t * « . S. £i Mau Man tm nwnemti delatada a I amurte^tun ¿amana del matt XVIU BaneMoa OeaeraNtai de Catalunya 
DepartaineM de Ctdrjra It'1 

"' Vid S Aknka, up i« , pàp M. Aquí cot demaca el» Ihpatn* a n * obre* coen Vw% te VmiwCt 11A4J-AI t de Le Vau. i amb el» 
Ilútela* del XVII I ^ IK » Í U K H el* tractats de Htwdel 
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cavallerisses. m%* com diversos rebosts, un dels quals es comunicava directament, mitjançant 

una escala, an.. I avam-menjador 

A la planta noble trobem habitacions tan típiques com el gran rebedor, ca esperaven 

les visites, el menjador, el qual nt, ocupa una posició gaire destacada, la capella, dormitoris 

i sales-akova, algun corredor,... la circulació segueix un esquema muitidireccional i s'efectua 

majoritàriament a firaves d'enfilades i de sales de pas, sense que s'hi observi apenes cap 

passadís, tal i com succeeix al« palaus barrocs. D'aquesta planta, però, e! que cal destacar 

és el gran saló que ocupa l'espai situat a la part central ds la façana de la Rambla, flanquejat, 

simètricament, per dos salons secundins que també s'obren al passeig S'hi «ccedeix en líiia 

recta des del rebedor a través d'una gran enfilada que coincideix amb l'eix marcat pel balcó 

central de la façana de la Rambla. Aquesta posició privilegiada, al capdavall de l'eix principal 

i el fet que en alçada ahyrqut dos pisos, de manera que s'hi obren diversos "balcons* de! pis 

superior units per una plena correguda, fan que aquesta estança esdevingui el centre 

ideològic de l'edifici i la part mes original d'aquest. Aquesta centralttat la veiem també a la 

façana, la qcal reb justament en aquest sector un tractament decoratiu a base de ¿»lastres 

encoixtnades que enmarquen els tres balcons que obre el saló (sis, si contem els del segon 

pis) i que "sostenen" un frontó que corona precisament aquesta àrea. A mes. l'eix marcat per 

el vèrtex d?l frontó, que baixa tot creuant et balcó central, que és més alt, i que coincideix 

amb el final de l'enfilada principas del palau, venia marcat a la part inferior per la presència 

d'una porta, desepareguda al 1934 en construir la porcada, que precisament acomplia la 

íun.K4 de marcar aquest eix, car U porta principal ha estat ubicada des de sempre ai carrer 

de la Pcwtaferrissa U importància d'aquest saló rau en dos punts, d'una banda la seva 

importació directa d'Europa a través d'exemples francesos, com el palau de Marly, i 

cenft-eeuropeus, com ei Belvedere vienès (no s'ha trobat cap exemple en els palaus i p&iauets 

que la monarquia borbònica féu bastir a Madrid) i, sobretot, per la seva influència posterior, 

en la gran arquitectura domèstica catalana, amb exemples tan cèlebres com el sale del Palau 

del Marquès de Comillas (Comillas, i. Martorell i Montetls, 1881-88) o el saló del Palau 

Güell (Barcelona. A Gaudi. 1886-91). Entre l'obra de Dordal, i la dels modernistes, però, 

i ¡rjuest és el punt que ens interessarà, també hem pogut documental alguns exemples en 

palaus urbans de Ihuample" 

" Vid i ^ ü n i VI I | | i .« i . mim ISt. 2b2. » J . 2M i 41» 
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IV Li dooiaMca de la Barcelona 

»V.2.2. Els "Porxos" den Xifré (Josep Boixareu i Francesc Vila, 1836-40) 

Aquest edifici, considerat com a punt de partença de I arquitectura de la tipologia de 

bloc de pisos de lloguer ' \ fou edificat per Josep Xifré i Casas, personatge prototipus de 

I'"indiano" que torna al seu pafs després d haver-se enriquit a les Amènques Sembla ser que 

va ser ell mateix qui va dissenyar l'edifici" i que Boixareu i Vila, arquitectes de la Reial 

Acadèmia de San Fernando, dels quals no se'n coneix cap més obra, van signar els plànols. 

L'edifici ocupa tot una imtnsana sencera, cosa inèdita en una construcció de caràcter privat, 

i s'insereix perfectament dins del projecte d'urbanització del Pla del Palau, de Josep 

Massanes. Aquesta ubicació, devant per devant dels edificis de Llotja, Chuna Nova i Palau 

dels Virreis, i la voluntat del seu propietari de mostrar la seva inmensa fortuna, van ser potser 

els motius que induïren a que adoptés el seu aspecte monumental, rivalitzant amb els edificis 

públics que l'envoltaven Es precisament ei seu aspecte aliè que més ha trancendit en altres 

realitzacions posteriors. La seva estructura interna, poc estudiada, car no s'han localitzat els 

plànols originals, sembla ser que no era gaire novedosa, ni oferia ma*sa comoditats als seus 

habitants'6, llevat de l'aigua corrent, veritable luxe per Lèpoca. 

Pel que fa a les façanes, l'element que més n'ha cridat l'atenció, almenys a nivell 

popular, . pel qual s'ha batejat l'edifici, són els porxos de la planta baixa, tema poc corrent 

a Barcelona (excepció feta dels porxos allindats medievals del barri de Santa Maria del Mar). 

Segurament deriven del model dels edificis d'habitatge« de la Rue de Rivoli de París, ciutat 

que sembla ser que Xifré coneixia prou bé, bastits per Porcier i Fontaine a partir de 1802. 

Amb tot. l'edifici català no participa de la sobrietat del model francès i hi inanpora elements 

del repertori clàssic, interpretats a través del renaixament. que són els que l'hi donen el 

caràcter monumental que presenta. Així, cal destacar la presència d'un ordre corinti gegant, 

als cossos extrems i central, que abarca els tres pisos de l'edifici, per sobre deis porxos; el 

remat amb relleus als cossos extrems, balustrada als intermitios i ampit esglaonat amb 

escultures al central; i la profusa decoració escultòrica de Campeny amb puttis i temes 

' J Hernando, up -rt pàg 4 M 

F r<-mhtnu. op eil. paf A6 

'* Um« Ptrmanvcr t El» famtm i en Xiití" a Qarcekjna Mctrúaol;«. Mediterrània Barvclon» n'S. Jubo! Setembre de l<MI7. paf* 
¡4* 41« iadwa que «to pun» ere« "pot Ventilat». IBHM* peWon» i t.mh una mala dimnrnKi·i' 
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mitològics i mannen, que tloneo un toc romàntic a Pedirle», lot impulsant la diíussió d'aqueste 

mena d'elements a les façanes vuitcentistes. L'aplicació per primer cop d'elements 

"estilístics" a un edifici de vivendes ens indica una voluntat de dignificar l'arquitectura 

domèstica17, que s'anirà extenent de manera progressiva a partir de models com aquest. 

Aixf, tan el tema dels porxos com els ordres clàssics, com la la decoració de terracotta seran 

motius que es repetiran en l'arquitectura domèstica barcelonina de qualitat, a l i com hem vist 

i com veurem seguidament". 

" i Hom»t»i.v f i „ii. pip 432 

" Sufcfc «It Porno» ée'n Xifrí hi ha ui» Temi* en CM» a lince 4e Teleta Macià. 



IV. L'M^WMdwa éemàmt» ét ka Baredona «ntnurallsda 

IV 2 3 Les grans actuacions urbanístiques fins I860 L'Eix Ferran-Jaume 1 Princesa, 

i les places Reial i Sant Josep 

Entre 1824 i 1854 s'ohre l'anomenat "eix transversal" pensat con a comunicació 

directa entre !a ¿lambía i l'àrea d? la Ciutadella L'obertura d'aquest carrer respon a una 

voluntat d'ordenació del creixement urbà. devant del caràcter caòúc que aquest havia tingut 

fins aleshores. Aquest interès es reflecteix en el fet que no només es delimita el traçat de la 

via, relativament àmplia i rectilima, sinó també el caràcter extern de tes construccions. Així, 

al 1826, el mestre d'obres municipal, Josep Mas i Vila, defineix un model de façana per a 

aplicar als edificis del carrer Ferran, així com a d'altres realitzacions arquitectòniques de 

l'època. El model és força senzill i es basa en els principis d'ordre i simietrïa del classicisme, 

amb motllures marcant la separació entre els pisos on hi trobem senzilles obertures, balcons 

principi.;¡nent, la majoria d'elteü allindades, distribuïdes harmònicament i enmarcades per una 

senzilla faixa amb total absència de qualsevol element decoratiu. Els interiors, però, 

esdevenen totalment heterogenis. D'una banda no hi interès municipal a controlar-los, i això 

es fa palés, tan en els diferents Edictes d'Obreria, com en les ordenances de 1856: i de 

I altra, el fet que en obrir el carrer no es produexi una reparceHació en base a la nova 

urbanització, fa que es mantingui la irregularitat inicial de les parcel.les, agreujada en ser 

dividkles per la nova traça viària. Així, hi podem trobar totes les tipologies, definides 

anteriorment, des de tes que s ajusten al model més elaborat de casa de veïns entre mitgeres, 

a tes de caràcter pre-industrial '". 

Entre 1836-40 s'edifica la Plaça de Sant Josep al solar de l'antic convent dels 

Carmelites Descalços OV* Sant Josep, exclaustrat al 1835a1. En aquest cas a l'igual que en 

l'eix transversal, tenim la creació d'un espai regular i harmònic (inacabat nero), inserit en un 

teixit urbà i en una estructura parcel·laria antiga i caòtica Així. tes façanes, dissenyades per 

Francesc-Daniel Molina, segueixen en gran part el model de Mas i Vila, amb obertures 

rectangulars, dispostes regularment i enmarcades per faixes senzilles, amb motllures marcant 

'a separació dels pisos. A això hi afegeix una columnata corintia d'ordre gegant tot al voltant 

' VMI J M M< Ariane r 'fcacalrna. patim. detpeMM " <ip c«. fipi.« de la pap % 

"»Vid copjl«MIH2 I 
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de la plaça, exigida pel H que aquesta fou pensada per a albergar el mercat de !a Boquena 

que fins aleshores s'navia celebrat al Pla del mateix nom, al M l mig de !a Rambla, 

esdevenint un destorb per a la circulació. Aquesta funció propicià que al 1851 rebés la 

coberta de ferm que tapa Is visió dels edificis. A r interior d'aquests, la persistència de 

l'antiga parceHactó i el desinterés municipal per esublir-hi una ordenació, propicien la 

mateixa barreja de tipologies que hem vist al carrer Ferrin. 

Exactament el mateix succeeix a Ui Plaça Reial, bastida a partir de 1848, segons 

projecte del mateix mestre d'obres, Francesc-Daniel Molina, al solar de l'antic convent dels 

Caputxins. Aquí, però. eís porxos de'n Xifré ja han estat bastits i llur influència n'és del lot 

evident: porxada a la planta baixa amb arcs de mig punt. encoixinats els dels extrems, ordre 

gegant corinti als pisos, tot i que aquí només n abarca dos, remet ahahistrat, i decoració de 

terra-cuita. Cal destacar el passatge de Madoz. que la comunica amb el carrer Ferran, en 

forma de pati interior, i el de Bacardí, amb coberta de vidre i ferro que la comunica amb la 

Rambla. 

Tot el que hem vist fins ara ens deixa ben clara la inexistència d'un model concret de 

vi venda, pel que fa a la distribució, a la Barcelona emmirallada, anterior a l'Eixaiitple. Així, 

mentre hi ha un esforç municipal palés per definir una tipologia de façana, que amb diverses 

variants, en funció de la qualitat de l'edifici, s'imposa a Ciutat Vella, és prou clar que la 

irregularitat dels solars i dels carrers obligava als arquitectes a adaptar-5'hi, la qual cosa 

constitueix la primera gran diferència respecte dels edificis de IFuample situats en parcel·les 

majoritàriament regulars. Només en actuacions me It concretes, con) la que hem vist a l'àrea 

del Palau Reial Menor, en què ia que es produeix la possibilita! de dividir el terreny en 

parcel.les regulars, apareix completament definida la tipologia d'habitatge de lloguer, punt 

de partença indubtable del que trobarem a la trama Cerdà. 
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IV L'arquitectura domeabt» de l i Bar.(k>na enmurallada 

IV.3. La Visió de Ccfdà 

Com ja s'ha esmentat anteriorment-1 els aprofondits estudis que va dur a terme 

Ildefons Cerdà abans de la redacció del Projecte d'Eixample van íructifkai en tot una sèrie 

d'escrits en què, entre d'altres coses, descriu minuciosament l'estat de Barcelona abans de 

I860. En aquestes descripcions de la ciutat inclou timbé, tot i que des d'un punt de vista 

eminentment higiènic, referències als habitatges que hi havia a la ciutat, sobretot en dos 

textos, la Teoría General de la Urbanización, i la Teoria de la construcción de las ciudades 

n. En el primer escrit les referències són molt abstractes, car intenta fer una teoria universal 

i per tant, no pot concretar. Només en el segon volum, en l'anomenada "Estadística urbana 

de Barcelona" ens paria deis habitatges de la ciutat intramurs, però des d'un punt de vista 

quantitatiu, mansana per mansana, casa per casa, en termes referents a número d'habitacions, 

d'habitants, de metres cúbics per habitatge... paràmetres que difícilment ens donen idea de 

l'aspecte d'aquestes vivendes Només en la classificació de les cases en cinc ordres diferents 

i la sumària descripció d'aquests en aporta informació assumible23. Amb tot. aquesta 

classificació, que tot seguit exposarem, ja l'havia formulada a la Teoría de la Construcción 

de las Ciudades : \ de manera que ens nasareni en aquest darrer text, acompanyat per un 

apèndix amb plànols i dibuixos elaborats per ell mateix. 

Seguint el seu estil metòdic. Cerdà comença parlant nos dels sdificis en general per 

a acabar en aspectes particulars de cadascuna de les parts de la vi venda. Són cases situats en 

solars molt irregulars, amb façanes molt estretes, que varien dels 5,83 m als 15,55 m, i una 

fondària molt profonoa generalment de 19.44 m : \ la qual cosa els fa difícilment 

tl luminables i venti lables Les alçades de les cases eren arbitràries i no tenien re:, a veure 

amb l'amplada del carrer on se situaven, l'única limitació eren les ordenaces municipals que 

" V d capiM 10 " I 

'" VMI milà I del »apit.»l anterior 

" Cerdà. I Twmt ««Benid* I« UrteMutióii » » p i n i o n de gu» PTHKIPW» V <kMnna» t \* Itefonn» < EtBfch* <fa B»fc<te» Vol 
II Madrtd In-prcm» F^nm'li 1867. fràjt 22* iF.itidfix un» ¿dkm lacMmil editada a Eircekma pet llrmiiuliMlt Estudia» Fmalra al 1 *8 ) 

para l»> AdMtmmnetnm* Publica». I1*-. , paracet 1*1 twx\ rcuavUi al l K ^ . q-ic va romandre -nídil fins al l*»l) 

n Ihtdíin. paràfref 112 
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establien una única magnitud per a tota la ciutat: 17,50 m fins a 1842: 18,85 m a partir 

d'aquest any; i 19,44 a partí.- de 1857. En aquest darrer cas, la planta baixa solia fer 3.43 

m d'alçada, a l'igual que l'entresol, gairebé sempre interior, sense sortida ai carrer. El primer 

pis media 3,69 m d'alt, el segon, 3,50 m, el tercer 3,30 m, i el quan 3,11 m. Les golfes 

solien fer 0,98 nr6. A Cerdà també li interessa medir l'espessor dels murs, car, com hem 

vist27 per ell la intimitat i l'aïllament dels habitatges són dues necessitats bàsiques de l'ésser 

humà civilitzat. Així. dels murs exteriors de la casa, els situats al nivell dels fonaments 

medien 0,58 in d'espessor: els que anaven des del terra fins al sostre del primer pis, 0,58 m 

i els que pujavet fins a dalt de tot 0,48 m si eren de pedra, i 0,29 m si eren de maé. Les 

parets mitpres solien fer 0,29 m d'espessor, les que donaven als patis 0.19 i les de les caixes 

d'escala de 0.14 a 0,10 m. Per últim els tabics medien de 0.048 m els més gruixuts, a 0,020 

mels més prims28 

Els edificis es podien dividir en cinc categories, quatre per a Barcelona, i una per a 

fa Barceloneta. Els de primera classe presentaven una superfície de 302,25 m2, amb quatre 

botigues a la planta baixa, amb les corresponents vivendes per als botiguers a l'entresol, una 

vivenda al pis principal i dues als pisos superiors. Els de segona classe tenien 226,70 m2, 

amb dues botigues a la planta baixa, amb les corresponents vivendes a l'entresol, una vivenda 

al principal i dues als pisos. Els de tercera classe es reduïen a 113,35 m2 de superfície, amb 

una única bortiga, amb la vivenda a l'entresol i dues als pisos, sense pis principal. Els de 

quarta classe tenien la mateixa superfície amb també una botiga amb vivenda a l'entresol, 

però quatre vivendes als pisos superiors. Per últim les cases de la Barceloneta tenien 70,56 

m2 amb dues botigues amb vivendes a la planta baixa (no hi havia entresol) i dues vivendes 

als pisos. 

A les plantes baixes hi havia les botigues amb llurs rebotigues i magatzems. Aquestes 

es comunicaven directament a través d'una escaleta amb l'entresol on vivien els botiguers. 

També s'hi situaven els accessos a l'edifici. Segons Cerdà24, els edificis de més qualitat 

podien tenir un accés amb porta i vestíbul independent per al pis principal, t un altre per als 

* ¡hiJcm paràpreft i 23 126 

" VKJ c a p M i n I I I 

** I Cerdà up ert . pirsgrel 134 

" Bndem. (Mrigreís 142 I ?4 
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IV. L'M^MttcMn à w M u de ta i M t k a 

llogaters El primer solia ser ample i espaies, mentre que la pona dels veïns solia ser estreta 

i baixa. A les porteries hi solia haver les boques dels pous negres, la qual cosa tes feia 

infectes Les escales de vetos solien ser molt estretes, generalment d* 1 m d'amplada, i se 

situaven a la part més irregular de l'edifici agafant-ne la írregulanrat. amb esglaons molt alts 

i curts, amb Grams de 3 ni d'allargada i un ull d* 1 m d'ample quan en tenien. Les més 

antigues eren de cargol amb graons radials molt perillosos. La il·luminació es feta a través 

de claraboies que només donaven llur < a la part alta i per finestres laterals, cas que estigués 

vora un pati interior Les portes d'accès a les vivendes també eren molt petites. 

A l'interior de les vivendes* s'hi pudten trobar tres upus de dornutorts: íes sales 

alcova, compostes per una saleta que donava al carrer i una petita alcova, separada d'aquesta 

per una porta corredera de vidre, les alcoves sense sala, però amb finestra que donava a algun 

celotiert: i les petites habitacions sense Finestres que es ventilaven a traves de la porta 

L'estretor i profunditat dels edificis feia que la part interior de les vivendes s'hagués 

d il·luminar i venular a través de celoberts, de manera que tes estances més necessitades de 

llum * aire se situaven vora aquests Així. les cuines, menjadors i excusats se situaven l'un 

molt aprop de l'altre. vora ei celobert Les primeres comptaven amb un rebost annex, també 

ventilat pel celobert, que a voltes quedava relegat a algun reco de ía casa. quan l'escala de 

veïns estava vora el celobert i prenia el Ikx al rebost Els menjadors eren sempre habitacions 

de pas. i els excusats solien "penjar-se* al celobert, quan no se situaven ús replans i eren 

comunitaris Ni aquests ni les cuines tenien aigua ciïrrent, per la qual cosa no es netejaven 

sovint 

A I*"atlas* d il·lustracions. Cerdà ens presenta les plantes de cinc edificis, un fier 

cadascuna de les categories abans esmentades, i només tres possibles alçats per a aquestes 

plantes'', posant de relleu altre volta el seu desinterés pels aspectes formals ak les 

construccions. En aquests plànols recull tot a lb que explica als seus escrits, tot i que hi ha 

algunes petites contradiccions. El que més sobta, d'entrada, és el fet qut després d'afirmar 

ftwAm j»«rifr«:í» i""1»-!**! 

" L*» rmttxt* uratf <» I«» p«*e;*»*e« tank« k» M i m » I « IX de Totte» <MÜ V itúà »» prenenwr ¡UM a I'«he» (-jwtív.tK ét to lutUQ 
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que la gran majoria d'edificis se situaven en setos mol; irregulars, els cinc exemples que ens 

mostra tinguin planta rectangular Això evidencia que no es tracta d'exemples concrets, sinó 

de plantes tipus, síntesi dels edificis que ell ha anat ctmtcmplant Amb tot, no hauria estat de 

més que hagués recreat alguna planta de caràcter irregular per a mostrar-nos quws eren els 

mecanismes d'aprofitament d'aquesta mena despair 

Com acabem de dir, tot això que veurem ara correspon a models elaborats per Cerdà 

a partir de tes seves observacions Amb tot. encara que no es tracti de cap exemple concret, 

creiem que son força vàlids, i que donen una idea molt aproximada de I*interior d'aquests 

edificis, mostrant-nos molt clarament la seva idea de degradació de la vivenda humana i 

dinhabitabilitat a la qual s'havia arribat a Barcelona a causa de l'especulació inmobiliaria 

Queda molt clar el procés de reducció de les vivendes i els mecanismes arquitectònics que ho 

fan possible, a través de la combinació de dos elements bàsics: la caixa de l'escala i els 

celoberts. El seu número, situació i tamar.v permetran situar una. dues o quatre vivendes en 

una mateixa superfície, depenent de la manc¿ d'escrúpols del propietari i de la classe social 

a la que vagin adreçades. 
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IV l'an}utocMf» d.<mèdK i <k la Bir-cloni 

IV,3.1. Els edificis de pñmtra classe 

El model d'ediffci de primm cktsse (fig.5) contenia sctanta-una persones repartides 

en onze vivendes. Es de forma rectangular, com tots els altres, pern és I únic que presenta 

més amplada que fondària, la <)uaJ cosa permet que les façanes, i per tant I àrea d'obertures 

directes al carrer i al pati central de la mansana, se situïn a tes parets més llargues, i que ics 

mitgeres s'ubiquin a les més cunes Això, d'entrada, assegura una millor ventilació que 

redunda en una millor qiuuitat de vida dels habitants. La planta es divideix, als baixos i 

entresol, en cinc crugies longitudinals d'amplada semblant i dues de transversals (la devantera 

molt estreta i la darrera el doble d'ampla), mentre que als altrss pisos presenta només bes 

longitudinals i dues transversals La longitudinal central encabeix les vies de común ació 

verticals, amb una escala comuns per al propietari i llogaters, que però. no dóna accés a 

l'entresol, i un gran pau central que la il·lumina, il·luminant i ventilant alhora àmpliament 

les vi vendes A la planta baixa en aquesta crugia hi trobem un vestíbul comú (no hi ha la 

separació que més amunt havia explicat Cerdà) que esdevé l'únic accés a I edifici L^s altres 

crugies estatgen les diverses estances de les vivendes. així com do* petits celobetts1'. un a 

la vora de cadascuna de les mitgeres. que ventilen les cambres més allunyades del pati 

central 

A la planta baixa i a l'entresol trobem les botigues amb llurs vivendes. una a 

cadascuna de les quatre crugies laterals la botiga és petita i ocupa només l'espai devanter. 

dins dt la primera crugia trasversal no té cap espai de magatzem i darrera mateix té 

l'habitatge Aquest es desenvolupa en dos nivells, l'inferior, a la planta baixa, i el superior 

a I entresol interior, el qual només ocupa L espai de la crugia oci darrera, la qual cosa 

condiciona la seva ventilació que només es verifica per la façana posterior t pel p^ti interior, 

pel central, les dues vivendes pròximes » aquest, i ptls petits celoberts, les dues vivendes 

extremes. L'accés als entresols es fa directament i exclusiva des de les vivendes de les 

botigues, mitjançant escales interiors, d un sol tram les dels habitatges extrems i de cargol 

amb graons radials tes del* centrals. En cap cas no tenen cap mecanisme d'il·luminació. 

": Ptf Ul 4 «vitar .«MJum'i. duMtgim "patt .«rtral àt tmmmm'. a «pjetl* frau» to peMs) t«paui buit» <|ue m»ctkn •! êntre 4c le» 
•MMMNt*. del "pal» central", o pati» de ^ram • w · N i m . ata«** al ,*afcc étfa ÍJIIKI« nmaMe*. «r m *ntM «matar 1'cx.aia pfMkipal. \ 
tk(% \-elubcft»'. » peu» ptib* o> »««III».«», q/oe «n U A «esmentat me* éemgmtn «wh k§ parante* t niellait"* "panano" . "anJnma". ûc 
ua, i <¡uc fuvtM *t viíutn en un» pnaKn* .ert •»! pel « i rciluil Umant *< »mhtn • icr "patii .ííUrtl« 
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Aquestes vivendes es componen de menjador, cuina, amb rebost, excusat, un 

dormitori, una sala alcova (dues a les vivendes centrals) i un "cuarto", configurat un 

programa de tipus reduir". Tot i ser molt modestes, participen d'una mínima distribució 

funcional: a la planta baixa se situen les habitacions de "servei", és a dir, la cuina, el rebost, 

l'excusat i ¿I menjador, mentre que a I entresol hi ha els dormitoris en forma de "cuartos" 

senzills i/o sates alcova Cal fer la salvetat que d'una banda, a te vivendes extremes la cuina 

i el menjador ocupen la mateixa habitacle, per manca d'espai, i que tant a aquestes com a les 

centráis tambe hi ha dormitoris en la planta naix». La circulació és molt simple ja que en 

unes elles i en els dos nivells, es verifica a través de passadissos ;/o habitacions de pas 

paral·lels als murs longitudinals 

(om s'ha anat apuntant les diferents condicions higièniques situen una barrera 

qualitativa entre les vivendes de les dues crugies centrals i te de les dues laterals. Les 

primeres es beneficien doblement de la preset» del gran pati central que, d'una banda 

proporciona major il·luminació i ventilació, i de I altra, possibilita l'ús de l'espai que queda 

al darrera d'ell, que dóna directament a la façana posterior (l'espai a! devant és l'ocupat pel 

vestibu! d accés» de minera que aquestes vivendes tenen, tan a la planta baixa com a 

l'entresol dues obertures a ía façana posterior i dues més al pati central. Això contrasta amb 

ei fet que les vivendes lataals només tenen una obertura a la façana posterior i tres a l'ínfim 

celobert, dins del qual. a més s'hi situa l'excusat (a les vivendes centrals. Cerdà s'ha oblidat 

de consignar-ne la localització) 

La situació de les cuines també marca aquestes diferencies: a les vivendes centrals són 

estancies independents que se situen a la part posterior amb ventilació a través dels buits de 

la façana posterior, molt més capaç que la de les cuines dels habitatges laterals que es troben 

vora els petits celoberts i en reben la ventilació a ttavés de finestres situades al costat dels 

" Ti* relet»« no» tatKMnem al pfflgran* d"fcafc«ia»»«n- Je le» M M » * * » , he »«»»sideral <«purtú per a t*.iliur la mwti intent diatu^u 
t|tiatre »atizone» As »i\c«k» •) 1«» de tipu» pren. >. Je t r i« pmpami. nn iroNem un elevat nonaSrt i van*»«, d'eüfce» rcprt«cM>.iv«f 
.fran i·ln. mil "de rv»iNi*. «V . niiano. 4e piano. Jt mi«»»». Jeij.it» i i de aervet <cav«H«iaaei. »<«wre». t-eUcr. mhttft». tata de 
ptatna. de labor, i . •. .m detpleytMle* eg dn» Knell« »IXS .ore ImtHia» mn» intifrv» de jualilai »me» dorm: 1.10» amti estances anne.e» 
(vetttJorv ) 1 bartv» »n* banyen. 

h) le* «le ..ira»ier o profratm im¡t, «ml» .»« i»»mr«re n»«h limitat d"e«aiKe* dt atrvei I »«re« -u.na 1 rehtm 1 iaia de luknr!, 1 
dVi»aii»e*repr»^nlM.»»-Mifri>iiif«ie*irniak» principal, denpalx 1 una «> doe» aalt* ntmiwtan*»>, i un nombre ampli J h * i i * i . w i r l i n i ' > 
però de me:m qujín.n o ttnr) nome* algunes de qujttiat tum »ala akova pnn»ipal amb aanem». 1 duet u tres »ente ». 

C) le» de .art»Kr o profiam* reé*í. a n * muñe» .urna 1 retinal, »-um evtiwce* de »crvei. 1 »ep de »araV'ler repretemniu too 
»«nplaMitntn te> vale* de le> ttaku-ak«**». 

1 di leí de .arikict o programa tramin «mi- habita»«,«» rnuliituiv tonal» (mjtadjor'rtkcanr. o cmmvmem««*), puque« ««ante* 
intime* «une •> duei tale« akova) 1 «eMitociñ a into« it penis ¿ciuherls 

Nalurilirvm. »qucila a» c» n diwiató rtftda 1 per ai »A en alirune» vrvendes aplicarem i-rm.» matil/a'i (gran nap. m\f - rcdint ) 
quan nu pnguem aplhar ap de te« quatrt cafc^wfte* e«nenta4e«> 
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IV 1. «nfuttcvUini ,j,..TiH«v.j úe la Bj-.,.l.>na 

excusáis A mes, en adoptar ia funció de menjador. n'agafen la posició tradicional de sales 

de pts. 

Contrastant amb aquestes vívanles ínfimes, fosques i mal ventilades, sobre l'entresol 

s'hi situava el pis principal, ocupat per una única vivenda de programa mig. on solta residir 

o bé el propietari de I'inmoble, o bé alguna família acaudalada. S hi accedeix a través de 

l'escala de veïns, de manera que no trobem la pan escalinata d accés exclusiu i directe, típica 

de les grans cases, la qual cosa simplifica enormement l'àrea dels accesos La circulació 

principal de l'habitatge, tindria forma de *U* invertida, situant la façana del carrer a ta part 

de baix, i es duu a terme a través de tres passadissos, dos d ells longitudinals, paral·lels, 

tangents a la caixa de l'escala i al pati central, comunicant la façana anterior amb la posterior, 

i un tercer transversal, que comunica els dos anteriors i els costats drets i esquerra de la 

vivenda per darrera del pati Tots tres reben llum d'aquest A la part del devant. l'absència 

de passadís és suplida per enfilades, de manera que es podria donar tota la volta a l'habitatge 

La cuina i el rebost, amplis •* situen vora el celobert de la dreta, el rebost però no 

en reb ni la llum ni la ventilació, i l'excusat v<*ra el de l'esquerra, de manera que ambdós 

serveis reben prou ventilació i. % més, es troben convenientment separats El menjador se 

situa darrera del pau central, entre cl passadís transversa! i la façana posterior de la qual reb 

ta llum, tot i que podria haver se concebut com a habitació aïllada, amb accés des del 

passadís, conserva el caràcter de sala de pas car comunica directament amb les sales alcova 

dels costats a traves d'una enfilada. Això respondria, segurament a un desig 

monumentalitzador de la planta, seguint l'esquema típic dels palaus barrocs, així com de 

realçanient del menjador, convertint-lo en una mena de "centre" de ia vivenda Per la seva 

banda, les sales -alcova se situen vora les façanes, devantera i posterior i s*ín accessibles des 

dels passadissos, aix« com a través d enfilades A més d aquestes sales alcova, que en sumen 

quatre, hi ha dos dormitori flanquejant el celobert esquerra i l'excusat, de manera que 

aquesta banda esdevé ia més privada de la casa Això ho reforça el fet que el petii rebedor, 

que no és mCs que l'ampliació del passadís dre!, se situ» a aquesta banda de la casa. així com 

el petit estudi, mol! proper al rebedor, i el gran saló que reb un tractament similar al 

menjador, car també és accessible des de les safes-aleova qus el flanquegen a través 

d'enfilades A n * tot, el fet que sigui un espai decididament públic ha obligat a situar to vora 
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el rebedor, essent ne aquest I accés pnncial, la qual cosa ha fet que s'hagués de decantar cap 

a la dreta, perdent la posició central 

Així podem observar la típica dicotomia espai públic/espai privat, conjugada amb les 

necessitats higièniques t les condicionants arquitectòniques D'una banda els espais 

representatius s'agrupen al voltant del rebedor, mentre que les àrees de serva, necessitades 

de major ventilació i conduccions verticals (canonades) se situen vora els celoberts, 

convenientment separades El menjador, espai semi~priv?i, ocupa una posició ambigua al 

capdavall dels dos passadissos, i el saíó se situa a la façana principal, car aquesta sempre ha 

estat la reservada a les funcions de caire social La sala-alcova mes gran, acompanyada d'un 

'retrete" se situa també en aquesta façana, al costat del saló. al capdevall del passadís 

esquerre, el reservat a I are? íntima de la casa. 

En els pisos superiors, les qüestions representatives tenen molt menys pes. Hi trobem 

dues vtvendex de caràcter mig reduït, gairebé iguals, buscant una relació de simetria, 

atravessades longitudinal ment per un passadís també piraHel al pati i la caixa de l'escala 

Aquest queda interromput pel menjador, que torna a ser veritable sala de pas, situada entre 

el pati central i el celobert. Al voltant d'aquest últim tornem a trobar l'agrupació 

d habitations üe servei que havíem vist a la planta baixa, amb la cuma i el rebost «aquest 

mancat de llum > vaitilació) i 1 excusat que. situat 'dintre" del celobert, obra la seva porta 

directament al menjador, i a mes s'interposa entre aquest i el primer, de manera que el 

menjador només rep llum a través del pati central, l̂ es sales -alcova se situen, com cbans, a 

les línies de façana, i s elimina el saló. així com l'estudi. El rebedor queda reduït a ser un 

eixamplament del passadís 

Aquí ja ens trobem amb habitatges que tot i no tenir les pèssimes qualitats de vida dels 

dels botiguer,, presenten greus mancances de, del punt de vista higiènic, en amuntegar les 

habitacions de «rvei vora el celobert, acostant massa els espais dedicats a emmagatzematge, 

manipulació i ingestió d aliments al de defecació, veritable niu d'infeccions 
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rV 1. irquiUvtura énmè**•* é* to Bdcctnn» enmustiada 

IV3 2. Els edificis de segona '"lasse 

hl model d'edifici d'habitatges de segona classe (fig.6) és concebut per a encabir 

cinquanta cinc habitants distribuïts en nou vivències La diferència mes evident, respecte als 

interiors és la forma de la parcel·la, molt mes llarga i estreta, amb menys superfície de 

façana i més de paret mitge*a, la qual cosa va en detriment de (es possibilitats de vartifecio, 

en permetre menys obertures a la façana i restringir a un el nombre de celoberts. Aquesta 

planta es divideix en quatre cruiges. una de molt ample, transversal. paraHeia a la façana 

devantera, i tres de més estretes, iguals entre si, longitudinals, darrera de la transversal. 

A la planta baixa se situen dues botigues, que ocupen la crugia transvasa!, ami« 

rebotiga que fa funció de magatzem, i vivenda de tipus reduït a les crugies longitudinals, 

centrades pel vestíbul, la caixa de i escala i el celobert, que se situen en la crugia longitudinal 

central i escala reb la llum a través de l'últim 

Les vi vendes de les botigues són Similars a les que ja acabem »k veure: ocupen la 

plañía m:xé i l'enuesol uüertoi i es c irmiquer ne* uru esc a'a latóior. mancada 

d'iIJummanó També hi otiservem la «eparació de funcions amb predomini d'habitacions 

de servei a la planta baixa i de repòs a l'entresol. La circulació també és sembiant. amb 

segles passadissos longitudinals, tangents al mur que serapara les crugies laterals de la central 

HI cekíbert u>rna a funcionar d'aglutinant del conglomerat menjador tuina-excusat El primer 

esdevé sala de pas, paper que queda reforçat en ser l'habitació d <>n parteix l'escala cap a 

lentresd.i a la qual s'obre la porta del celobert, lloc on se situa l'excu>at. de manera que el 

menjador que a més encabeix un armari, és creuat en les quatre directions La cuina s estatja 

dins la crugia central, ventilada també pel celobert, el tamany del qual queda minvat per la 

presencia de l'excusat, ¡a qual cosa empitjora les condicions higièniques de rhabitatge 

A l'entresol, les sa'es alcova se situen als extrems del passadís, l'una vora la façana 

posterior i l'altre amb una finestra que dona a la botiga 

II pis principal, amb una vivenda amb programa de tipus mig, presenta una disposició 

similar a la que hem vist a l'homònim de l'edifici de pnmer ordre, tot i qi«e presenta les 

variants aeri vades de la seva planta més llarga i prima: trobem els tres passadissos, dos de 

longitudinals i un de transversal, conformant un esquema en forma de "U" invertida que a 

més d'abarcar el celobert, abarca la cuina, situúda darrera d'aquest. No encabeix, però, la 
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caixa ü> l'escala perquè aquesta queda flanquejada pel rebedor, al costat dret. com en el cas 

anterior, i per una sala-alcova. al costat esquerre. IM presència d'aquesta sala-alcova. i la seva 

incomunicació amb la que hi ha al costat, de la qual la separa el mur que ni ha entre les dues 

crugies, i la presència del menjador, com a sala de pas, inmetiiatament després del rebedor, 

ens fan pensar en una major delimitació de Tarea pública de li vi venda Així aquesta queda 

limitada ai saló, i a la sala-alcova principal, ambdues a la crugia devamera. accessible des del 

rebedor. Això explicaria el fet que no es possibilití una comunicació circular com en el ca:« 

anterior. El menjador, a més de recuperar la seva funció de sab de pas. fa de frontera entre 

les dues àrees. L'única peça que no encaixaria en aquest sistema seria l'estudi que se situa 

centrant la façana posterior, dins de l'àrea privada. 1.a seva ubicació respondrà, més que res. 

a ¡a voluntat de dotar lo d'abundant il·luminació 

Com en la resta de casos analitzats, les habitacions de "servei" es concentren vora el 

celobert interior (cuina, menjador ) excepció feta de!s excusáis (en aquest exemple n'hi ha 

dos) que se situen a les galeries posteriors, que precedeixen les sales-alcova i flanquegen 

i'estudi. Aquesta solució, que des del punt de vista higiènic podia ser bona. en allunyar les 

males olors i els microbis de la cuina i del menjador, i que ; "• »ra sensiblement ¡a ventilació 

de l'excusat en situar-lo en una àrea més oberta que els petits patis interiors, és sumanxnt 

incòmoda perquè, duna part obliga ab habitants a sortir a l'exterior, i de l'altra. »»bliga a 

Sot hom que vulgui utilit/ar l'excusat a entrar dins d'un espai tan íntim com es una sala 

alcova, transformant la en sala de pas 

Els pisos superitvrs presenten dues vivendes cadascun de caire reduït, gairebé iguals 

1.a desigualtat prové de la presència d un nombre senar de crugies. que complies una mica 

ta divisió en dues vivendes Això, però, se soluciona amb certa facilitat, coniugart dm eixos 

de simetria, un de longitudinal qm passa pel mig de la crugia central, i un de transversal que 

creua pel centre del celobert. En funció d'aquest darrer, la sala alcova situada a la tacana 

principal s'incorpora a una vivenda. i la que hi ha a la façana posterior, s'incorpora a l'alrra. 

Pel que fa a ta resta. la compo?5Ció és igual a la que hem vist a ta planta baixa i l'entresol 

un passadís de comunicació tangent a la para que delimita la crugia central, el menjador com 

a sala de pas. al costat de l'àrea de serveis, vora el celobert, amb la salvetat abans indicada, 

referent a l'ubicació de l'excusat a la galeria posterior En tractar se duna vivenda modesta, 

desapareix la articulació àrees intimes/àrees públiques, desapareix el salo. i l'estanca 

anomenada rebedor és en realitat el tram de passadís més proper a la porta d accés 
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IV I. ar\|urttitun JomèJi.j ét I« BnceloiM cnmuralUJj 

IV.3,3, Els edificis oe tercera classe 

Els edificis de tercera classe (fig-7) prcser.tei. una planta encar. mes llarga i estreta. 

Estan concebuts per a encabir nnranta-str. persones en nou habitatges, tots ells de caràcter 

mínim la planta es divideix en aquest cas en tres crugies, una devantera una al centre, molt 

curta, i una posterior, igual que la devantera l. estretor d'aquesta planta obliga a variar 

l'esquenta de distribució tan de la planta baixa, com dels pisos Així, abaix trobem una única 

botiga, a un costat, en aquest cas el drei, i un llarg passadís al costat esquerre que fa de 

vestíbul d'aecès a l'edifici. Aquest passadís ens mena fins a L crugia central, que s'esdevé 

i eix de »imetna on se situen la c* xa de l'escala i el celobert, de manera que la distribució 

dels pisos es tarà en funció d'aquest nou eix. A la planta baixa, però, es conserva I estructura 

antenoiment visto, amb la botiga, la rebotiga i la vivenda d'aquesta, al dan -ra i a l'entresol 

I estructura de l'habitatge del botigua no vana gaire del que hem anant veient, amb un 

passadís, que aquí esdevé central Aquest s'inicta just al que anomenem "àrea de serveis" que 

s arrauleix vora el celobert En aquest cas la cuina i el menjador es troben junts en la mateixa 

estança, darrera éel celobert, i alhora funcionen com a rebedor. L'excusat se situa dins del 

propi celobert al qual s'accedeix des de ta rebotiga situada devant d'aquest Tan a l'entresol 

com a la plama baixa, dismmuex el numero >*:: sales alcova i augmenta el de "cuartos", la 

majoria d'ells sense ventilació, que les substitueixen 

Les dues vi vendes dels pisos superiors «s'ha eliminat el pis principal) ja no se situen 

a banda - banda d un eix de simetria longitudinal, sinó que una se situa ocupant la crugia del 

devant. i l'altre la del darrera, deixant, com ia s'ha dit, la central per a celobert i caixa 

d escala, funcionant com a eix Així, la ventilació de la vivenda queda reduïda a una sola 

tacana, i aquesta esdevé o totalment interior o totaiment exterior L estiucturació de 

cadascuna d'aquestes vivendes queda condicionada per aquest fet. tot i que s'ntenta mantenir 

l'estructura típua l'àrea de serveis s'agrupa vora cl celobert (ja no al seu voltant), amb un 

menjador que. a part de seguir fent de peça de pas. fa també de rebedor, i esia flanquejat per 

la cuina i el rebost, alhora que dóna pas a l'excusat "penjat" al celobert Així tornem a veure 

la concentració i nociva proximitat de l'àrea d enmagatzematge, COCCKÍ i ingestió dels 

aliments amb la de defecació, tot ventilat per un petit celobert, que. a més. ha de donar llum 

a la caixa de l'escala i que alhora compleix les mateixes funcicis per a la vivenda del 
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dsvant... 

4 partir d'aquest menjador/rebedor parteix el passadís, el qua! no reti cap 

il·luminació, car no circula vora cap pati. a tendí i bandü del qual s'hi dismbu¿ixen les 

diverses estances, amí» un men« número de sales-akova, més petites» i an creixent ntimrwe 

de "cuartos" sen.« cap ventilació. 
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IV L •rquitctu.a docae**.« de N 5Ur. cU.fi» cnmunlUda 

ÍV 3.4. Eh edificis de qmna cksse 

A les cases de quarm r&mr (fig.8) l'amuniegament es multiplica per dos: aquí ens 

trobem amb edificis de superfície semblant però amb disset vívendes de programa minim on 

malviuen setanta persones La divisió de la parcel·la és molt semblant a la <fue acabem de 

veure: tres crugies transversals, amb els serveis i accessos situats a la central La vi venda de 

la planti batxa es meit similar a I'antenor. desplaçant aquí. però, el passadís de ta vi venda 

a un costa: (segurament Cerdà ois volia donar el màxim possible de tipologies» la veritable 

novetat, però, la tenim en la crugia central que ja no presenta un celobert lateral i ¡escala 

al seu costat, sinó que situa I escala al mig, flanquejada per dos petits celoberts La necessitat 

d iquesta solució es fa òbvia quan veiem que als pisos se situen quatre vjvendes. dues a la 

crugia devantera i dues a la «Jarrera Això explica la presència dels dm celoberts, ja que si 

abans hem vist que un pau servia per a dues vívendes, una a cada banda, iqui com s'ha 

volgut doblar el número J habitatges s'ha hagut també de doblar el de celoberts 

Les quatre vívendes son gairebé iguals, determinades per dos eixos de snneüia que 

formen una creu amb centre si mig ¡fe la caixa de l'escala. La migrades de ¡espai obliga 

a concentrar encara més els serveis de manera que e! menjador i la cu na es troben a la 

mateixa estanca, ¡zití de rebedor i de sala de pas. enganxada al minúscul e·obert que 

encabeix ¡excusat, i l'excusat de la vivenJa del devant. D'aquí parteix el passadís, en aquest 

cas teíwal, tangent a l'eix de simetria, que comunica aquota àrea amb un minúscul "cuarto' 

sense finestres, i amb la sala alcova a la façana 

No cal íer pires esforços d imaginació per a adonar-se de les pès,imes coedicions de 

vida d aquesta mena de vívendes qu. només presentaven dues obertures, una de les quals 

donava ai celobert ocupat pels excusáis, ta qual cosa reduïa to^üment les possibilitats 

d'entrada d aire fresc i llum solar, si tenim en compte, a més i'estretor dels carrers de la 

Barcelona Vella i l'alçada dels edificis. 
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IV.3.5 Les cases de la Sarceloneta 

Les cases de la Baneümfia3* (íif .9) venen marcades pel tipus de maiisan?, cm sc 

situen, rectangular, llarga i estreta Això fa que les parcel·les on s'aixequen situen els edificis 

siguin llargues i estretes com les de la ciutat intramurs, dividint se l'edifici en duts cntgies 

para! leles a les façanes, les quals, però. t a diferència del que acabem de veure, se situen als 

costit* més llargs, deixant les mitgeres als més curts, la qual cosa augmenta considerablement 

el núniero de hurts, facilitant la ventilació de I habitatge, alhora que eh min? la presencia de 

patis interiors de mansana comunitaris, de manera que desapareix el concepte de devam i 

darrera en donar l'edifici a dos carrers Això també permet disminuir d lamany del celobert, 

reduï* a la seva minima expressió i provoca que la distribució deixi de seguir l'esquema típic 

longitudinal i n'adopti un de transversal paral·lel a la línia de tacana 

A la planta baixa trobem els accessos i dues botigues amb llurs vi vendes, més peütes. 

en no existir cap entresol Com l'edifki s'obre a dos carrers, trobem una botiga a cada carrer 

de manera qir ta no necessiten seguir l'esquema longitudinal, situant la rebotiga i la vivenda 

al fons, sinó ae la segima es reparteix al voltant de l'espai comercial Així trobem la botiga, 

situada en una estanca central del frontis envoltada per la resta d habitacions que formen una 

mena de semicercle ?l seu entorn Això i el fe: que la vivenda sigui molt petita fa que I espai 

de btmga faci de distribute r de l'habitatge, peça de pas obligada per ana«, per exemple, de 

la cuina a la sala alcova, la qual cosa fa difícil mantenir la ¿-itimitat familiar Apart Jaixo 

també és interessant veure com les diferents estances no només són accesibles des de la 

botiga, sino també directament des del carrer 

la manca d'espai d'aquestes vivendes. necessàriament de tipus mínim, no només 

provoca l'eliminació del passadís, sino que també obliga return rebedor (en aquest cas 

simbòlic donats els multiples accessos que té (habitatge), menjador, cuina i excusat en una 

única i mateixa habitació, aquest cop ventilada directament des del carrer i per un minúscul 

celobert, la resta d habitacions, és a dir. una sala alcova i un "cuarto" se situen a l'altra 

banda de la vivenda i son accessibles a traves de la botiga 

Per concentrar al màxim aquest espai domestic i comercial, el vestíbul i ta caixa de 

l'escato se situen en un extrem de 1 edifici LI primer és llarg i estret, i ia seg««a quadrada 

i fosca, rebent la il·luminació pel celobert abans esmentat Se situa just enü~e les dues crugies 

* i«*fï el te;«» Ji i« Brr.«tnacu. VJIK- on mciama pewnié « 1 ád mtmti html jenfHlk.. »td Tupr. M 'Vtt**m it It Itorichweia' 
* Cutes«» Je An#ahM tri» infri—p twt«tmM t%* '. J». «i»f !**•» 
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IV I ji^uitciuri domtiK* él la Rutckiwi Tnnnjrill»di 

per donar accés a tes dues vi vendes que hi ha als pisos, simètriques respecte d »quest mur que 

tes separa. Llur composició respon al mateix esquema que la que hem vist a la planta haixa. 

llevat del fet que l'espai de botiga és ocupats per una sala que fa de distribuïdor prindpal, 

al qtu! •;'accedeix per un rebedor\mcn;ador*cuina, amb l'excusat annex, similar al qual hem 

vist ab&u. 

Així, un i el major nombre d'obertures, els edificis de la Bwceloneta segueixen essent 

tan o més insalubres que els de ta Barcelona intramurs. car la major ventilado ve 

'(-impeasada'' per la migradesa de I espai que obliga a reunir tes tres habitacions de servei 

en una mateixa estanca. 

Per acabar d'esbossar aquesta imatge interior dels habitatges, làílas presentat per 

Cerdà ens dona alguns detalls ornamentáis, com ara dissenys de portes, balcons, finestres i 

persianes, així com de tes portes corredores de vidre que separaven tes »les de les alcoves. 

També ens mostra dibuixos de caràcter més tècnic, amb esquemes de parts tan sípificatives 

com els pous negres, les escales, els sitemes de cubricié, i les cuines. De fet són imatges que 

complementen tes descripcions que ell "calitja al text escrit i que apcmen ia vessant gràfica 

al que ja s'ha dit per escrit, més amunt 
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IV.3.6. Aspecte extern dels edificis 

Com a pinzellada de com era l'aspecte exterior d'aquests edificis, Cerdà ens dóna tres 

exemple* ( f tp . 10-12) que no relaciona directament amb cap de te categories per ell 

definides i que no encaixen completament amb cap d elles. Es tracta de tres alçats, un 

corresponcr.1 a un edifici de planta baixa i pis, un atoa amb do$ pisos i un tercer amb entresol 

i quatre pisos. De fet, hi ha una gran diferència entre els dos primers i el tercer, car els del 

primer grup representarien la variant més senzilla, continuadora de les realitzacions de la 

segona matat i*el segle XVII I , amb façanes simples, sense cap mena d'ornamentació, només 

amb faixes llises que envolten les obertures, amb la salvetat que les que es troben a la planti 

baixa presenten, a més. rnènsules sobre llurs dovelles-clau, car són coronades per sengles arcs 

rebaixats: d tercer edifici és molt més interessant, car recull influències més recents de 

f academicisme neoclàssic imperant a la primera meitat del segle XIX, incorporant slements 

del repertori classicista, seguint la línia iniciada per les Cases de'n Xifré i continuada per la 

Plaça Reial, ta l : com hrm vist. 
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IV Lasipitcctim fkane*^« <k U tarccioM cnmu(a!bJ» 

IV.4. Il·lustracions 

Mr a» tro tro 
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DUniLfli 

Figura 1: Zítrta del Palau Reial Menor de Bart el« HK façana "neoclàssica'' 

Figura 2: Zona del Palau Reial Menor de Bairekma: tacana tiréis "palau urhà' 

323 



TL A . ••• AUS 
egge CL aexe 

VIS 

^^^^ESP ^^^^^B JHBMHi 

Figura 3: Zima del Patau Reial Menor de Barcelona: façasa mixta, amb característiques de 

pseudo-palau urha i de casa normal de lloguer. 

Fipra 4: Zona del Palau Reial Menor de Barceló«» íaçana d'edifici normal de lloguer 
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Figura 5: IMetims Cerdà: Distribución de las casas que generalmente se amxtruwn en 

ñanekma. Casas de Ia ciase... 
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l·igura ó: Ikieftms (crdà Distrihuam de Im cmm me generalment/' se amitruven en 

Banelmm. Cm.1% dr 2" clase... 
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Figura 7: Ildefons C^rdií: distribución de las tusas que generalmente se ctmstru\en en 

Barcelona. Casas de Ja clase,.. 

327 



fk **.*ts***i,<'» ^* -<** <•***# <|»*« 4»i»«L.*lim*t*yi ** Í Í * . * » * * tm^R« 

. - * , - * - • » - . . . « - 1 * * * •» # • ^ f . - ' -

r w « 

'Jlt: 

'-

"."FL" 

-

E i l " 

!i A d 

Figura 8: Ildefons (crda distribución de Im casas que generalmente se cmstruyen en 

Barcelona. Casas de 4a ciase,.. 
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Figura 9: Ikkfims Cerdà: distribución de Im casas que generalmente se amsiruven en la 

Barceioneta. 
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Figures 10-12: Ildefons Cerdà: casas que generalmente se construyen en Barcelona. 

Carácter de Imfachadas. 
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V. L'arquitectura de l'Eíxample. Primera Etapa (1860-71) 
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V L'arqMcctOtt di l'Ei*««pl< Prone« Etapa i ISftO |»7| j 

V. L'arquitectura de l'EixampSc. Primera Etapa (1860-1871) 

resprés d'haver fet un llarg repàs a tots aquells aspectes urbanístics i arquitectònics 

que condicionaren d'alguna manera l'arquitectura domèstica de l'Eixample de barcelona. 

passem a analitzar-la Per dur a terme l'anàlisi hem cregut oportú dividir l'ampli material 

disponible (a l'entorn dels quatre cents cinquanta edificis) seguint dos entens d'una hantla 

hem tingut en compte paràmetres espacials i temporals (ja comentats en la introducció): i de 

l'altra. hem considerat una divisió en tipologies, que definirem, tot seguit, amb brevetat' 

I Palaus urbans, amb aquest nom considerem la gran residència unifamihar. noble 

o burgesa, integrada dins del marc ciutadà: son edificis generalment aïllats, envoltats de grans 

jardins, amb façana imposant, Á rinterior destaquen els grans programes d'habitacions 

representatives, le* estanec; dedicades a serveis molt diversos, així com les cambres on 

habitava el personal domèstic. 

2. Cases unifanúliars representen la versió modesta de la tipologia anterior són més 

petites, a voltes entre mitgeres. amb jardí reduït que no arriba a envoltar completament 

l'edifici, façana més senzilla i menys varietat i nombre d'habitacions, tot i que hi trobem 

algun exemple solt amb ¿stances representan ves i de servei. 

3. Cases plurifamiliars: son edificis ocupat« per més duna família, construïts 

habitualment ewe mitgeres. que poden tenir un petit jardí posterior Consten de més d'una 

planta i s'edevenen la tipologia més habitual i, alhora, menys uniforme, per la qual cosa 

l'hem dividida en sis sab-tipologies. tenint en compte el tipus i la varietat dels habitatges que 

contenen. 

3.1 'ambprinripal amb acets directe i amb nvendes similars": en primer lloc 

considerem la vivenda plurifamiliar amb un prima pis (que a partir d'ara anomenarem 

"principal") de gran qualitat, ocupat per una única vivenda i sovint la dels propietaris de 

I'inmoble), amb accés directe, separat i monumental, des del carrer A aquesta planta se li 

poden afegir una, dues o tres, !es quals presenten un mateix nombre d'habitatges, d'una 

La divw» <|IK ira pKacwem es «.-«mapaa. en grua iret» amh la «Imam Uailui.wial etfaMeita i« -n alfui» manual» J »ryuiuvtur» 
duniè«Ka del tegk XIX, adaptad* a la* partictttentat* ^'e ftem ohaer.al a I Kmmplf A lall d («tuple p»*tem .«lar la .IMM(K*IO 
fwofMMada perC Daly a L awhttetuw tmvè* «a XIXe takte Mm Napok.« Ill NouvfUtt mumm Je P-w W x* « M M » Pin» ». • I«« . 
pa( 32, en la qual detcriu tret iipotop» Mutjuci. r i t M ' , que eat«ff«ap»ndna amtiel aNIre "Pilau i:rbi" i» 'tille'<*•* NkntifKaneni 
amfe lea \a*a* umlamilian' i U "mai*m de rtppnfl* HUÍ mwaHre» éeitemmtat "Cana plunfemilMr* 
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qualitat inferior a la del principal però similar entre ells. 

Dins d'aquesta subtipologia hi podem distingir una variant que consisteix en aquells 

edificis que si bé acompleixen tots aquests requisits, exteriorment es presenten aim sis fossin 

un "palau urbà", de man**ra que els qualifiquem amb l'afegitó "amb aspecte de palau' 

3.2. "ané principal amb accés direcre i amb vivendes diferents": es diferencia 

de l'anterior pel fet que le*> vivendes superiors no sén iguals entre sí. de manera que si als 

pisos inmediatament superiors al principal hi sol haver dues vivendes grans, als més alts n'hi 

pi* haver tres, o quatre, més petites i de menys qualitat 

3.3 "amb principal sense accés erecte i amb vivendes similars" és igual que 

la 3 1 . però amb la salvetat que el pis principal és de menys qualitat i ja no disposa d accés 

separat i directe des del carrer. 

3.4. "amb pis printtpal sense accés directe i amb vivendes diferents" 

represente el tipus 3.2 però, sense accés directe al principal 

3.5 sense principal amb vivendes similars" representa el bloc de vivendes 

on totes tenen la mataxa qualitat, tot i que no siguin exactament iguals Aqui iucloem també 

la variant qye anomenem "amb principals superposats", amb h qual denominació volem 

expressar que són edificis on se sol trobar una única vivenda per pis de gran qualitat, de 

manera que totes elles podrien considerar-se com a "principals". 

3.6. 'sense principal amb vivendes diferents" és el cas dels blocs de vivendes 

on hi ha una diversitat intencionada: normalment solen tenir dos habitatges grans al primer 

i segon pisos, i quatre de petits al tercer i quart. 

A aquestes subüpologies podríem aplicar-hi encara una altra variant, segó?« l'ús de 

la planta baixa, car aquesta es pot dedicar o bé exclusivament a vivenda. o exclusivament a 

botigues i magatzems, o a botiga i vivenda del botiguer. Com l'aplicació d'això augmentan» 

el nombre de subüpologies a divuit, hem cregut convenient no explicitar-ho directament en 

la divisió anterior, tot i que ho untrem molt en compte. 

4 Casos especials: sota aquest nom agrupem aquells ec.ticis a cavall entn: 

I arquitectura domestica i la industrial, que hem detectat en algunes zones de i'£ixample. 

Com representen pocs casos, els tractarem agrupats al final de cada etapa 

Una altra qüestió preliminar fa referència al tipus de parceHació, que influeix 

decisivament en la forma que adoptarà l'edifici De fet, aquest fou un dels prórpals 
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problemes que afectaren a la construcció de l'Eixample. car era molt difícil aplicar la malla 

ortogonal regular cerdaniana a una divisió molt irregular de la propietat de la terra, de 

manera que molts edificis, sobretot dels primers anys, s'assentaven sobre solars irregulars 

adoptant-ne llur forma. Per a solventar aquest problema, que afectava més als propietaris que 

edificaven aïlladament parcel·la a parcel·la i no tant a aquells que posseïen una gran extensió 

de terreny susceptible de ser dividida en diverses parts, Cerdà va publicar al 1861 el fullet 

titulat Cuatro palabras sobre el Ensanche i'trigidas al publico de Barcelona2 en el qual exposà 

un mètode senzill de reparceHacié de la ierra per aconseguir solars regulars \ 

A part de les diferents formes propiciades per la divisió de la propietat de !a tera. 

també hi ha les aportades per la propia mansana Cerdà i concretament pels seus xamfrans, 

que n'augmenten la varietat. Així, es distingiran diferents tipus de parcel·les: 

a) Parcel·les situades en tram lateral de mansana4: poden ser a l ) recinngulars, o a 

2) irregulars. 

b) Parcel·les situades en xamfrà: poden ser h I) regulars, ocupant el xamfrà server: 

b-2) regulan, ocupant la meitat del xamfrà, o bé b-3> irregulars. 

També volem fer avinent, que en referir-nos al programa d'habitacions de les 

vivendes, hem considerat oportú distingir quatre categories, a) les de tipus gran, o de gran 

programa, on trobem un elevat nombre i varietat destaces representan«, es (gran salé, sala "de 

recibo", de confiança, de piano, de música, despatx...) i de servei (cavallerisses, cotxeres, 

celler, safarejos, sala de planxa, de labor,...) sovint desplegades en dos nivells, així com 

habitacions íntimes de qualitat, amb dormitoris amb estances annexes (vestidors,...) i banys 

amb banyera; 

b) les de caràcter o programa mig, amb un nombre molt limitat d'estances de servei 

(només cuina i rebost i sala de labor), i d'estances representatives (amb només un saló 

J PUMKM I Barcei. na pet 'EtiaMeciinicflk» ttfMfrafko d* Narcito Ramire/' Et lw*t re«dtlal en «I »ercer volum de VtàiciA facsniíl 
d« la T«qrti ncacral de to uámaaKwn v « f a c í a n dt w» Btmipmt » fctttit i to «fawn ¥ timtk.be <k Btntk-M Madrid: IMHUI« 
de EMMdmt Fiscales. INS. pagt 571 W ; i «I recull titulat (teaèrtcanwni Temfa tk la connruwH-n «fe tot siudaJei artkada al proveció 
ik Refannt t EiMlKlW tff ItfiirTfia. Cerda y R*tvd,wi* Madrid Mmwlen« par* tot Mntmutnntmttt Pública». IWI. pèg» 577 S$ß 

' Sobre t̂ ucM problema MMMufteu el* article« de Miquel Corom*«*ïi: *EI parcel ton del PI« i to nantaiM Cerdà" i *La orbaiw/at w 
d«: "tode Barcelona'. puMicato al recull Trebtllt »obre Cerdà i el WJ Eixtmple Barcelona MOPT AiuolaflteM de Marcel««*. W 2 . pàf* 
17* |«V t IW-2W. respectivament En cllt maté qut radaetueié de let parcel let rwbtyt* a k* illes verdamanet ft« retotivament ftcil 
t let Mnet de de > ••ore . de «vi i nuil mét cnmptkada a k • inset de comen de rrptdiu 

' Amb tuiK« K M ew refermi tl> citMait de to rnamaaa que hi ha entre els MfnfrarM 
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principal, despatx, i una o dues sales secundàries), i un nomrne ampli d'habitacions íntimes 

però dt menys qualitat, o amh només algunes de qualitat (una sala-alcova principal amb 

annexos, i dues o tres sense,...): 

€) les de carácter o progrwm retkït. amb només cuina i rebost, com estances de 

serva, i e p de caràcter representatiu (no comptabilitzem Ses sates de les sales alcova); 

i d) tes de tipus o progrwm mínim, amb habitacions muitiiuncionals 

(meojador/rebedor, o cuina/menjador), poques estances intimes (una o dues sales alcova) i 

ventilació a través de petits celoberts. 

Naturalment, aquesta no és una divisió rígida i per això en algunes v i vendes aplicarem 

termes matitzats (gran mi«, mig reduït. ) quan no poguem apiicar cap de les quatre 

categories esmentades 



V L <n;uiu-.iu.-s de rEnuunpk Pnmefi hUf.i USWMSTI» 

V. l . Eixample Central 

V.l.! Palaus urbans 

D aquesta tipologia hem localitzat un total de cinc edificis5 cap dels quals. però. no 

ha arribat fins ais nostres dies. Dos d'ells se situaven a la part baixa dei Pasvei« ÜV Gràcia, 

entre la Gran Via i el carrer Diputació; un tercer, que no passà de projecte, s'hauria construït 

en aquest mateix pas«;eig just al límit municipal de Barcelona, a tixar del Carrer Provençal 

el quart s'edificà al xamfrà Pau Claris/Consell de Cent; i el darrer al xamfrà Gran Via/Uúi la 

Aquesta ubicació ens permet constatar la preferència per S àrea aleshore*, anomenada "F«*nt 

de Jesús*, on s'aiA.nraren els primers edificis de l'Eixample8 D altra banda, també és 

interessant remarcar que quatre d'aquestes cases es projectaren als anys finals de l'etapa, 

mentre que només un coincideix amb I inici; això no és d'estranyar, si. com hem vist. 

I embranzida edificatònz de l'Eixample no es va produir fins a la segona etapa 

La majoria dels edificis són exents, envoltats de jardins, i presenten alçades que van 

des de soterrani, planta baixa i pis. fins c soterrani, planta baixa i dos pisos. Cap d'ells no 

presenta locals comercials als baixos i es dediquen única t exclusivament a vivenda de la 

família propietària 

V. 1.1.1. Anàlisi dels interiors: monumentalitaí i jerarquització 

El fet que siguin edificis exents, envoltats de jardins, els dota duoa gran autonomia 

envers la forma de la parcel·la on s'ubiquen. quedant només condicionats per la grandària 

d'aquesta. Amb tot. hem detectat una lleugera tendència" a situar els palaus urbans als 

xamfrans, no amb la voluntat d'adoptar la fornia d'aquest, sinó aprofitant que era l'úntc Hoc 

de la mansana que queüava més obert, no tar« encaixat entre les míseres dels altres edificis, 

la qual cosa permetia, d'una banda, que les obertures laterals rebessin llun i ventilació, i de 

l'altre que l'edifici pogués tenir ona visió no exclusivament frontal, la qual cosa el feia més 

' Aquetfs tön ks cises AlbalK. de Imi Domtngiaei: j Vulto, 1171. exp aúm 2 2 * ic*t HJ» Gtmia FY«««*, de U-tep «»noi Mettnv 
>%*. *«p mim 1973 c Seat 246); Riurt. de Felice Uhack, IMI. cup mim 119« hm c <c* I*»»; fíhvcr. de IUIKI Guaüavtm. I«w. 
c\p mim 2011 {~M. M): i Almendro, dt Geiéois» Granell. 1*71. e«p «ém 2317 b»t c « a 416; 

* Vid capítol IB I i I I Tmhi v«l G.r.u KirnKbe. A El OpafaM ám. Centre de li BarveM* Mtidermat* Bafvek» Ohtnrnada 
rutona. I WO. pig 21 

' Em reíenm i un W% del* edttk» ealudtM* 
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viste»*. Així. observem que l'ubica* ió dels edificis en relaoó a la jwi cel·la és totalment 

líiure. de manera que no se segueix una pama concreta sinó que cada cas presenta una solució 

diferent, trobant des de l'edifici quadrat. centràluzat. ignorant completament la forma del 

xamfrà, fins el que orienta la façana principal en la direcció d'rjuest, passant pel que en 

forma d'angle recte interior s'enganxa a les mitgeres dels edificis veïns i deixa l'espai de 

xamfrà com « jardí devanter 

Tol i això, i ara referint-nos a tols ets edificis, aquests adopten decididament la forma 

rectangular, amb tres crugies longitudinals paral·leles, amb mes o menys elements 

stíbresortints o reculats, tendint a una certa centralita!, marcada per la presència d'alguna 

nabctació important Ht ha dirs excepcions, l'una, la casa Albal li ¡ca» 143). en forma d'angle 

rate, format per dues crugies perpendiculars l'una a I altra, i l'altra la casa García Pinillos 

(cat 246). de planta quadrada organitzat al voltant duu espai gairebé central 

L'accés a aquests edificis es produeix sempre a través de graonada, extenor o interior, 

situada a ia part central de la façana principal I n els que es troben completament envoltats 

de jardins trobem graonades secundàries que pròpiament constitueixen l'accés al jardí des de 

l'edifici, normalment des del menjador o des del salé, però que també poden ser utilitzades 

com accessos a aquest quan no es vol utilitzar I entrada principal A !" interior, els accessos 

verticals els trobem en una posició lateral próxima a l'accés horitzontal principal; en els 

edificis fortament centralitzats la separació física és més gran. però stwi propers 

conceptualment, car formen un eix amb l'accés principal de la casa. creuant l'espai central 

També és corrent la presencia d'accessos verticals secundaris, destinats a les circulacions de 

servei, per la qual cosa solen comunicat directament i d una manera prou discreta les 

habitacions destinades a aquests afers 

El caràcter exent d'aquestes construccions fa del tot innecessària la presència de 

celoberts, car reben Hurts entilacié suficient a través dels buits de façana Només quan 

redifici es tr<»ba adossat per un dels seus costats s'hi situa un en aquest, però això és poc 

corrent 

La circulació a l'interior »tels palaus urbans so* arribar a uns nsvells de complexitat 

que no trobarem en les vi vendes modestes Així, caldria distingir, almenys, tres tipus de 

circulació la circulació representativa, la circulació diària i la circulació de servei, cadascuna 

* VkJ Gatva tupuche. A . ef c» pàf 4é 
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de les quals te els seus propis recurreguts dins de l'edifici. 

[jt situació dels access«» principals, tan horitzontals com verticals és el facti* que 

determina els trasllats de caire representatiu: en els edificis que presenten a més de l'entrada 

principal una StWtida al jardí ; i que solen ser els més ctntralit/aM es crea un efx entre 

amudós determinant la primera de les circulacions representatives, que creua tres habitacions 

comunicades per una enfilada el vestíbul, un saló central, que sol funcionar de distribuïdor 

principal de I edifici, i una habitació al tons, que sol ser un salo secundari (de música, de 

lè . Mxi es troba la graonada que baixa al jardí Molt sovint, a banda i banda d aquest salo 

central se solen situar habitacions d'alt caràcter representatiu, com el menjador i el saki 

principal. Ui i com veiem a la casa Ricart (cat 246» i .a segona circulacm representativa es 

de caire ertical i pot adoptar dues variants, d'una banda podem bv>bar Ses escales que ens 

condueixen a! pis superior al propi vestíbul d accés, de manera que hi ha un gir lateral de 

feix, que continua a la planta noble*, on és possible trobar un saló central fent de 

distribuidor i donant accés a les estances principals de la casa (si es qu? això no e* m>ba a 

la planta baixa, com acabem de veure), i de l'alfra pot ser que les escales se situm a laltra 

extrem de l'edifici, o bé a prop de la graonada que dóna accés al jardí, o bé substituint la. 

en eS cas que no existeixi. Així, tornem a trobar aquest esx que ens ptwta a través de les 

habitacions més representatives i que adopta una solució i; una altra en funció de l'ubicació 

d aquestes, ja sigui a la planta baixa, o a la planta noble0 

Aquests eixos principals solien anar acompanyats d'elements arquitectònics que no 

només els adorazven. sinó "marcaven el camí" Així no es estrany trobar columnes 

rlanquejant els vestíbuls i escalinates, iguals a tes que es poden trobar a l'exterior de l'edifici, 

enmarcani el balcó pnnooal com a la casa Oliver (cat 193) (fig I) 

Les altres circulacions afecten la vida quotidiana dels habitants de les cases i 

comuniquen les diferents estances de caire uti'itan i íntim, mancades de rerires^ntativitat Per 

això no marquen cap mena d'eix simi que es guien pet entens més pragmàtics. Amb tot. cal 

assenyalar que aquests moviments es verifiquen principalment a través d'enfilades i de portes 

tkmommtm 'plant» anMt* tl pi» pni* tp*. J'í^ue*» edificis, car per • ao crear confuno -»referim re»e*ar at)uei«a dcnuDuna, *> per 
al a m a r pn dt lí» t«M» pKint»rmK*r» qut ca preí«««» 

M Ea «la«dt&it em <sl programa d'habitat»«» reprcaematr««*c» deanmilup* a I« planta Iwiu. ei rnmír pi» perd It (urvm Ar >¡ama 
i»*ik*. ineurt <)ut en el» «Nhftctt i r r * 'plaraa rwfek', la tatxa e« waerva a aVawaatorie» M iervei 
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que comuniquen directament les habitacions, sense que s'hagi detectat encara la presència de 

passadissos, essent els salons diUnbuïdor,. com els citats abans, el mecanisme més sofisticat 

de circulació interna de la vi venda 

I n aquests habitatges es desenvolupa un pan programa d'habitacions, les quals es 

poden dividir en quatre categories, repre.ïen»sitives. utilitàries, i d? repòs i/o intimitat, i 

higièniques. Ixs primeres ja les hem citades: vestíbuls, salons diversos, escalinates, menjador 

principal,., la seva ubicació depèn totalment dels eixos de comunicació abans comentats, 

situant se a les millors ar**s de l'edifici i ocupant gairebé per complert la planta on 

\ jbiquen. cercan* un aire de grandesa i amplitud, que sovint contrast? amb ia migradesa de 

les habitacions utilitàries i de les de reptis. Per donar aquesta sensació se sol jugar 

freqüentment amb la creació d'espais complexos, abarcant, en alçada, la planta baixa i cl 

pruna pis Aquests jocs es desenvolupen majoritàriament en dos espais, o bé en els salons 

centrals amb funció de distribuïdes, si la planta noble és a la planta baixa o en les escalinates 

d'accès al primer pis, si te planta noble es troba en aquest nivell HI pnmer cas l'hem 

observat en dos edificis fortament centralitzats, les cases García-Ptmllos (cat 246) i Almendro 

(cat.416) (fig 2), el centre deis quals queda marcat pel saló-distnhuïdor, que fa de punt mig 

dels eixos representatius abans esmentats. L'alçada d'aquest saló abarca també el pnmer pis. 

del quai tanmateix en )a de distribuïdor a través d'unes galeries que l'envolten Ai*í ens 

trobem en un espai de grans dimensions que no podem abarcar completament i que ens deixa 

entreveure la planta superior, a la qual segurament no hi tindrem accés. Amant-nos una idea 

de la magnificència d'aquesta A més, la molt probable il·luminació zenita'1 retorçaria 

aquesta sensació2 

En el cas de les escalinates, és la comunicació directa, sense gairebé can element que 

separi (llevat de columnes» la g~an caixa de l'escala del vestíbul inferior i del distribuïdor 

superior, la que dóna complexitat a l'espai, car aquest es contiurta de dalt a baix. però d'una 

manera molt menys clara que en el cas anterior Així. a mesura que anem ascendint, deixem 

de veure gradualment la planta baixi i ens endinsem en la planta noble, on la part superior 

de la caixa s'esdevé continuació del distribuïdor, car l'escala no contiuna cap amunt i no hi 

ha cap element que sepan els dos espais, només la barana, tal i com observem a la casa 

M«!h«urid»uK« no betn pofial cunfimar «que«! cxtfirt 

! Aquctfa '•.<iu-.ii> de lakvdMUilNMdor • doble « M 4 t « f i «vi l cmvem ciiel» p«i»u» urhamde la Vgoui Elap* vtd . »pit. i S i 1 I > 
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Oliver (cat. 193) (fig D 

El caràcter i nombre de les habitacions utilitàries depèn de Sa riques dels propietaris 

i de ta disposició i nomore de servei domèstic, així com de la disposició de cavalls i/o coixes 

de cavall'*. En t ¡ grup dedifíeis que en» ocupé només dos edificis, !es cases Alballí (cat 143» 

i Oliver (cat 193Hfig 1) tenen dependències relacionades amb ei transport, de les quals la 

segona, juntament amb la tasa Almendro (cat 416>(fig 2) son les úniques que jiresenen 

habitacions per ai treball domestic relacionat amb t l manteniment de la roba Són aquestes 

també, les úniques que presenten celler i un espai important reservat a la cuina, així com un 

despatx i/o estudi, dedicat als negocis del cap de família Aquestes coincidències entre 

ambdós edificis no eviten que presentin grans diferències a l'hora de .ituar i distribuir les 

estances utilitàries, exemplificant nos dues variants prou importants 

l a primera variant, representada per la casa Oliver (cat I93)(fig I) presenta el 

soterrani ocupat per un gran magat/ein. e! safareig i totes les dependències relacionades amb 

el transport i els cavalls: això obliga a desplaçar la cuina i l'àrea de cosir i planxar la roba 

a la planta baixa (per no allunyar la excessivament dels safarejos), ta q«jal perd la condició 

de planta noble, que queda desplaçada al prime: pis Aquesta solució presenta el greu 

inconvenient que fa necessària la presència de diversos accessos verticals secundat is per * 

comunicar tes diferents àrees de servei repartides en els tres piy»s. si tenim en compte 

l'avant sala del menjador on els criats preparaven les viandes per a ser servides A la ca>a 

Almendro (cat 416)(fig 2), el fet que no hi hagi ni cavallerisses, ni cotxera, fa possible 

encabir la cuina, el rebost, el celler, i els safarejos i ¡a planxa al soterrani, de manera que la 

planta baixa queda totalment disponible- per a la funció reptesemativa i la planta alta es 

reserva completament a tes àrees íntimes i de descans (a la casa Oliver les àrees intimes 

queden repartides entre te planta baixa i la primera) En tots dos casos, però, el despatx se 

situa a la planta baixa al costat mateix del vestíbul, per evitar que «es visites "de negocis" 

penetressin dins de la casa. 

Com queda gairebé dit, les habitacions íntimes i de descans ocupen l'espai "sobrer* 

que deixen les representatives i les utilitàries, per la qual cosa llur disposició està en funció 

de les anteriors i les trobem en les millors àrees de la casa. que han quedat lliures de la 

funció representativa Solen anar acompanyades de tocadors i armaris, amb ei quals formen 
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un conjunt compacte, comunicant-s'hi directament. També cal destacar que en la tipología 

que ens ocupa aqüestes habitacions estan constituïdes per veritables dormitoris amb una total 

absència de sales alcova, innecessàries des del moment en què es disposa de diversos salons, 

gtms i peüts pet a rebre les visites. 

A cavall entre I« intimitat i la representativitat, les capelles i orat OMS no son gaire 

freqüents, només n'hem localitzat un a la casa Albalh (cat 193) 

Per últim, les habtacions de caire higiènic es divideixen en dos grans blocs, els 

excusáis i els banys; els darrer v.%i certament escassos, només n'hem vist un a la casa 

Almendro (cat.4l6)(fig.2), mentre que els primers eren molt mes corrents Consistien 

bàsicament en un espai molt petit, gairebé quadrat, dedicat exclusivament a te deíecactó. car 

la neteja personal es duia a terme als tocadors Toí i que en solia haver més <J'un a cada 

planta, solien amagar-se fora dels circuits representatius de I edifici, vora els celoberts (si 

f edifici en tenia algun) o si no en les façanes més amagades In el cas de la casa Almendro 

(cat 4l6Mfig 2). n'hi havia al costat dels tocadors. 

En aquests edificis és evident la influència dels palaus barrocs d'inspiració trances«, 

sobretot «i aquells envoltats de jardins, en els quals hi és present la típica obertuia de! pahu 

cap a aquest, és a dir, la presència d'aquests eixos representatius que. des de la porta 

d'entrada, creuen I edifici en línia recta cap al preí. amb la resta d'habitacions distribuïdes 

simètricament a partir d'aquest eix (un magnífic exemple n'és la casa Ricart (cat IW)) En 

la resta de cases, on això no és tan evident. la comunicació a baves d'enfilades i la presència 

d altres eixos (que no menen al jardí) també er?s remeten als palaus barrocs francesos, a 

través d'un exemple més proper com és el Paiüu Moja, m també trobem una gran enfilada, 

que comunica l'escalinata principal amb el gran saló, que coincideix amb l'eix del balcó 

principal de la façana de la Rambla, tal i com passa a la casa Oliver (cat.l93)(fig.l)'\ 

D'altra banda, un altre element claríssim de contacte amb el citat palau barceloní el tenim en 

h presència iel pan saló a dos nivells, que a l'Eixample s'interpreta com a peça central de 

distribució de l'edifici, mtegrant-se en l'eix representatiu També l'organització general de 

l'edifici i la distribució de funcions per plantes respon al XVII francès a través del XVIII 

català, i en aquest cas, el Palau de la Virreina n'és un altre exemple. 

" MtfM c«pM JV 2 I 
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V L'infuMccam *• rEiumpte Pr,m«i Rupt M*w> l*7|, 

V. 1.1 2 A là'isi dels exteriors: stybncua i regust clàssic 

Hl que mes destaca a l'hora d*analit/at les façanes dels edificis comentats és la gran 

unitat estilística, dintre dun classicisme molt \<»bn. només trencada per la presència exòtica 

de la Casa Almendro (caí.4l6Mílg 2), que tot i que es revesteix amb un repertori formal neo^ 

àrab. paiticipa en gran mesura de les caractenstiques compositives dels altres edificis. 

la compile ió general és de caire simen ic. amb obertures arrenglerades les unes sobre 

les altres, marcant eixos verticals Alhora, hi trobem cornises i/o motllures, segons el cas. 

que separen els pisos, així com franges horiiAmtals als panys de paret, que mitiguen el 

verticahsme de ies obertures i equilibren les façanes Els coronaments plans (seguint les 

ordenances) i el tractament devtacai que se li dóna a la zona de golfes, amb un caràcter 

marcadament horitzontal, retorcen l'equilibri lompositiu 

Tot i la presència d'aquests elements que divideixen les t?çanes en alçada, els edificis 

tenen un caràcter marcadament unitari d'una banda hi un equilibri entre buits i plens, 

predominant un tant aquest«, i de l'altra, no s hi aprecia cap voluntat de dividir-lo en zones, 

car el tractament de tito els pi»*s és similar \ només a la casa Tstcart (cat 199) hi ha un 

trencament clar entre U planta baixa i els dos pisos *;uperiorí„ separats per una potent cornisa 

continuada a banda i banda per dues terrasses laterals d'ampla volada. Arab UH aquest 

trencament queda paliat pel fet que ei cos s*»bresortint de la planta baixa té continuïtat en el 

primer pis 

Aquest cos és una excepció, car les façanes stki generalment planes: hs ha molt pocs 

elements que sobresurtin, predominen els balcons finestra, sense volada, i els pocs balcons, 

sense mènsules. se Mtuen estratègicament al centre de íes façanes, amb una clara voluntat de 

marcar l'eix central d aquestes A la casa García-Pinillos (cat.246) esdevenen gairebé 

terrasses stïstingudes per pilars, per la qual cosa remarquen encaia aés el caràcter pla de la 

façana en funcionar hi com a element afegit fil tractament de les obertures és senzill, tot i 

que és el lloc de la façana on es concentren més elements decoratius: són rectangulars, 

senmarquen per senzilles faixes i es coronen amb trencaatgües simples. Amb tot, els balcons 

que marquen leix de simetria de l'edifici reben un tractament especial, no només per la 

volada. s«rtó perquè sovint son flanquejats per columnes 

' l-x.cp.i.. feu át k tïftvi diwmnu. ><• át ) ·l,»d« ikl« pao». <|U< mçà. en tri.ur ie d'ediAcw de poc» t^ada. L· meays evtdem 
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Un akre pint on es concentra l'esforç ornamental de l'edifici és l'àrea de les golfes 

Com ja s'na dit, se li dóna certa importància com a remat de l'edifici, juntament amb ei 

coronament que encara no te gaire pes compositiu car està molt subjecte als models d*,ctats 

per les ordenances municipals En aquesta àrea es j u p combinant els espiralls amb modillons 

Les combinacions són molt diverses, »a sigui intercalant ambdós elements o ja sigui 

superposant-los. arrenglerais, o de forma intercalada i indistinta, amb exemples on els 

espiralls estan sobre els modi I Ions o a l'inrevés. Es juga amb la forma dels espiral·ls que 

poden ser rectangulars, rodons o lobulats i que poden presentM gelosies de formes variades 

També s exploten les possibilitats dels modillons que poden ser llisos, prims o amples o 

treballats amb decoració vegetal. Al demunt. I ampit del terrat, majoritàriament pla com 

prescrivien les ordenances, juga dins de ia horitzontalitat amb les àrees buides i les plenes, 

combinant balustres amb barane>, d'obra 

Els panys de paret relien franges honteontals, i voltes imitant carreus. o alguna lisena 

la casa Almendro (cat 416Mfig 2). tot! ser netvàrab. presenta molts pints de contacte 

amb el grup majoritari presenta façanes planes, de caiàcter unitari amb u,i marcat equilibri 

entre horitzontals i verticals, car també mitiga l'efecte de les obertures, finestres i balcons 

finestra, amb franges horitzontals als panys de paret; també concentra la presència d'elements 

decoratius a les obertures, com ara a la porta. L'element més novedós d'aquesta façana és ei 

"porxo" semicircular de la planta baixa, que uneix ei cos adelantat amb el cos endarrerit de 

!'edifici 

Un element molt comú d'aquesta tipologia són les tanques dek jardins, qve òbviment 

no trobem en els edificis entre mitgeres L'estructura d'aquestes sol ser molt simple, amb 

pilars enmotllurats, rematats generalment per gerres de fljrs. sobre soco! baix. entre eh quals 

se s'tua la tanca de ferro pròpiament dita. que rebrà mes o menys omamenució IM part més 

interessant d'aquests elements és la porta d'aocès, en alguns casos monumentalitxada. com 

en la resa Ricart (cat 199), on conté un pavelló, combinant maó vist amb pilastres de carreus. 

rematades per sengles genes de flors, o a la casa Oliver ' a t 193 M fig D. on ia porta es 

flanquejada per dos falsos nínxols, que contenen una gerra amb flors cadascun, flanquejats 

per pilars qu** sostenen un eníaulament per sobre del nínxol, coronat també per gerres 

floride*: 

Com acabem de referir, la majoria dels elements decoratius es concentren a l'entorn 

de les oberure?», ja sigui coronant-les i/o flanquejant les L element més freqüent 

344 



V l.'arvMfcKtun de l'Ei^ampir trwarr* l·l^m > IM«) |H7| 

d enmárcame«! dt tes obertures són Ses faixes, que trobem en lots eis edificis 'excepte en la 

casa Almendro): són estretes, resseguides per motllura, essent més llargues i amples per la 

part de la llinda, com si fos un emaulament sostingut per les faixes verticals Sobre aquestes 

no es estranya la presència de u-encaaigües, p sigui en forma d'atquitrau. o en forma de 

frontó ti»s amb la faixa D'obertures coronades per arcs només en veiem en la casa Almendro 

(cat 4l6Míig 2), on seguint l'estil arabtt/ant de iot l'edifki, son de ferradura lobulats a les 

obertures, i lobulars entrecreuats al "porxo", tots ells enmarcáis per aliï/, i at cos s»ibresortint 

de la planta baixa de la casa Ricart tcat 199), on són de mig punt amb trencaaigües 

A banda i hanoa de portes i balcons, tambe son presets, eh pilars, les pilastres i les 

columnes, tot i que no predominen Excepte a la casa Aln..ndro vt»n de clara adscripció 

clàssica, però er, cap cas segueixen els ordres canònicament N hi ha am!» capitell "dime* 

"iònic" i "corinti", sense que es detecti una preíerència acusada per cap d'aquests ordres A 

la casa Almendro (cal 416>(tïg 2). la composició fust-capitell adopta proporción-1 formes del 

roman k 

Pel qoe fa als ampits i baranes la gamma abarca des de la balustrada clàssica 

estilitzada, fins el mur ceg, passant pel fe«-o i eïs calats Sota els balcons, les roensules soïi 

gairebé inexistents A l'àrea de golfes els i.iodillom son Hargs. pnms i HIM>S, amb p»x? 

volada En aquesta zona els espiralls agafen gran importància i tenen formes molt diverses 

quadrada, rodona, rectangular, estregada, a la casa (larcia Pinillos (cat 246» prenen e! 

tainany de veritables finestres envoltades per faixes, mentre que a les cases Oliver 

(cat Wxfig IK Ricart (cat i 99» i Almendio (cat.4l6'Mtïg.2; presenten gelosies amb formes 

vegetals, ciruiars i geomètriques, respectivament 

P r últim, als panys de paret hi predominen les franges horitzontals. senzi!le.t i dobles, 

així com també hi trobem falsos encarreuats i lisene, 

Si hé la distribució d'intefwrs es basà en models d'origen barroc, l'aspecte exterior 

de les cises ens remet, com hem assenyalat abans, al classicisme i a I Islam De ict. la 

presencia d'elements "estilístics" no havia estat mai gaire corrent en E arquitectura domèstica, 

de manera que la seva presència en aquestr edificis respon a la voluntat de dignificar los i 

donar-los aquest caràcter de "palaus" ,5. Amb tot. i tal com hem vist, la presència d'aquest. 

' Vid „apiMl f* 2 l 
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elements es gairebé anecdòtica, per la qual cusa veiem tina conuituaciá bastan', clara dels 

modeh autòctons inmediatament anterws, tot t e no hi ha cap referència expli :ita ni als 

pans palaus medievals barcelonins, ni als palaus .. entins qv r hem vist que Rogent >a ha% ta 

referencjat en edificis d*3í|oesta tipologia '*, de manera que observem una influència directa 

de ! arquitectura domèstica més modesta i tami« una referència llunyana ¿ I arquitectura 

neoclàssica anomenada "revolucxmaria' sobrettst pel predomini de la unitat i la simplicitat 

compositives, I "austeritat decorativa, i la coiLsideimió volumètrica de I edifici, característiques 

que tem vist a i els casos analitzats 7. 

A tot això. perú, cal afegir el triomf dels * fieos", magníficament exemplificat u i la 

Casa Almendro ícat 416Mfig 2). i en el Palau del Marquès de Bdl-Uoch. el qual només 

coneixem per fotografies i referèacies (no se n'han localitzats els plànols», i que fou projectat 

pel matetx mestre d'obres í al mateix «ny que la citad J casa. la qual cosa ens dóna «dea de 

la forcu ünb qyè aquest nou "estil" que aleshores apareixia s'imposava en aquesta 

tipologia* 
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V Vi ée Vümmçk **»««*» üa^ j nMMt It">li 

V i l ,3 Articulació interior/exterior: una maneu ée cm respondèncw 

La presència d'un eix ceiitrai marcat a les façanes dels edificis, em ha fet pensar en 

la possibilitat que aauest es eorrespongiiés amb els eixos principals de I ¿menor Això. 

s'acompleix, però. d un manera moit relativa: en principi, I únic element ressaltat a la façana 

és l'accès principal a l'edifici, que. en pirebé tols els cascs, és »calcat per una ¿raonada i 

en molts d'ells, "cobert" pel b- :ó superior, auY a que. i això en tots els exemples, ocupa 

la part baixa de l'eix central que es rer ..-.Ha respecte de la resta de la façana Sobre la porta. 

la presence del balcó prncipal, ens ha fet pensar que aqi-est podria "amagar", darrera, el 

saló principal de la casa o be" el menjador, o fm i tot el dormitori principal: per decepció 

nostra, en cap cas no és així, de manera que s'hi pot trobar qualsevol mena d habitació pan 

o petita Només en ei cas de la casa Oliver ío,t. 193Mtig.!). el baleó central de la planta noble 

"amaga" darrera un saló, que no és cl més pan, però si el que se srtua a l'eix representatiu 

de l'edifici, fent "pendant" amb el menjador Com ja s'ha assenyalat, en aquest balcó hi són 

presents dues columnes amb capitell jònic, d'interpretació molt lliure, que es repeteixen al 

llarg de tot el recorregut representatiu de la casa. 
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V I 2 Cases unifamihars 

Pel que fa a aquesta tipologia, no hem trobat cap edifici solt. sinó tres operacions 

urbanístiques, de diferent signe, orientades a edificar conjunts sencers d edificis Això és prou 

enraonat si nensem que tes cases umfamiiiars versió molt simplificada del palau urhà. no 

eren destinades a íes pans families, sinó que labitualment eren destinades al lloguer, per la 

qual cosa calia buscar la màxima rentar»htat endificant-ne conjunts sencers. De les tres 

propostes, urbanització de l'illa del Passatge Permanyer (cat 420), onicnt de les Cases 

Galofré (cats 206.208. 211 Hfig.3) al Passeig de Gràcia, cantonada Consell de Cent. i f i l la 

dels Comptes de Bell·Lloch (cat. 418} (mansana delimitada pei Rambla Catalunya. Provenca, 

Pr>setg de Gracia. Ma'lore») només íes dues primeres 'an ámbar a construir se. i només la 

pr.mera de unes ha arrKat als nosttes dies" 

Les íres operan. >ns se situen gairebé en línia recte z\ voltant de I eix principal de 

I area que era el Passeig de Gràcia. La urbanització del conjunt del passatge Permanyer 

s insereix plenament en l'àrea de la Font de Jesús, abans esmentada, de manera que tornem 

a veure una preferència clara per a aquesta zona. A més. el fet que aquestes actuacions 

tinguin una data molt primerenca, entre 1864-67. és un símptoma de la voluntat que hi havia 

en aquells moments de crear una àrea residencial de qualitat, de baixa densitat, seguint fins 

a cert punt la idea de Cerdà. Amh lot, caí recordar que la pròpia urbanització del passatge 

Permanyer. amb l'edificació de l'àrea interior de ta mansana constitueix un deís pruners 

atemptats contra els plantejaments de l'urbanista. 

En aquesta tipologia taubé trobem edificis amb jardins, tot i que alguns estan entre 

mitgeres; són construccions de planta ba»xa, amb semi-soíerrani, o soterrani, amb fexi epció 

de les cases Galofré que, a més. tenen, primer ni« i golfes molt altes, en tractar-se de cases 

de major qualitat, destinades a vive i ^ i dels propietaris, que necessiten un programa més 

ampli d'habitacions. 

:* EJ .nniui« deí ptfMlfc Pcrm»n*er (cat.420) *» k* »te« » M e l númen. d'expedient 15 A i 4c i'Ana: MaamMMuu de I "Afúmame« 
de Bafccloar pern clt pUi*>U es irrte« § U tecció dt üfftfic» d« l'InUrtul Mamcípai d'Hmnna »m !* i^toMun V<>l V Or»r> *<* ^«" 
pnifectM per ücnm Grwiell al 1IS64. Le¿cate* GaWré (es**.Mi. 208. ÏÍDfittmma l'ei? num I tM, c. 11166 *H» t i 1*67 . . i foren 
ttaeayade* pel mateu mean d'obrei. Q projecte de I ' I I * deb C.->mpte« de ReíMJocti (cat 4IS) e» tnckbln tmb v •>.(• mim K W i é* 
dbn de Pedro Cm**m t loci Doming«« t Vtlto de ¡§64 
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V I. irquHcUur« 4r ! 'EiuMple Primera Fjjp* i| |éi>ltl7|) 

V I 2.1 Anàlisi dels inferiors; qualitat i senzMrsfi 

Im les cases del Passatge Per«iai>yer (cat.420), com les Galofré (cats 206, 208, 21!) 

(fig 3). se situen en parcel·les rectangulars, entre mitgeres, amh jardí devanter les pnmeres 

idevanter t posterior, kssctyjaes. Les casrs dels senyors de Bell -Lluch (cat 418) per contra, 

se situen als quatre xamfrans de ia mansana que ocupen, no r»as amb ia voluntat de donar 

rellevància als edificis, molt senzills sinó perquè es reservava l'espai central per al palau del 

propi Comte. Amb tot, no sabem com s hauria articulat aquest amb la resta d'edificis, car 

al projecte mi hi figura, i no sabem la part de jardí que els hauria correspós, que en lot cas 

seria posterior, car les construccions se situen arran de carrer Aquesta situació en 

condicionarà la forma, hexagonal, amb ires costats que donen al carrer i tres que dtwien a 

l'interior de l'illa disposats simètricament ?ls primers 

L'estructura constructiva és moll simple, en tractar se d'edifkis de petites dimensions, 

amb dues o tres crugies pa/aHeles. i accés per l'única porta que presenten, situada al centre 

de les façanes En les cases Galofré (cats 206, 208. 211 M%3) no queda prou clar el 

mecanisme d accés al jardí postenor car entre aquest i l'habitatge se situa una galeria que no 

presenta cap escala (te baixada al jardí i que és un eleme.it més propi de construccions 

pluiitamiliars 

Els accessos verticals perden til·la representan vital i esdevenen purament funcionals 

així tan al passatge Permanyer (cat.420). com a la mansana dels Comtes (cat 418), l'escala 

que baixa al semi soterrani queda ama rada completament a un costat d u m sala de pas, 

mentre que a les Galofré (cats.206, 20S 21 l)(fig.3ï se situa al fons del passadís que creua 

la casa, aprofitant la llum del jardí posterior. La presència d'atjuet fa precisament que en 

aquestes cases no sigui necessari situar cap celobert, mentre que a les Permauyri (cat.420). 

que també son entre mitgeres, n'hi frobem de petits entre casa i casa, destinats a donar llum 

als semi soterranis i a l'escala que hi mena. En lara-e cas, en ser edificis exents. són del tot 

innecessaris 

la «willesa presideix la distribució interior d'aquests edificis car es redueixen 

dràsticament els elements de caràcter representatiu i de servei Així, hi solem trobar un 

mecanisme bàsic de circulació rtasat en la presència d'un passadís central longitudinal que 

uneix els dos extrems de l'habitatge, creuant en línia recta des del devant cap al darrera, amb 
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les habitat ums arrenglerades a banda i banda. Només en cl cas de k* cases Mercader 

(cat,4l8p. la forma hexagonal determina un eix principal paral·lel al xamfrà, de manera 

que. en situarse lacees al centre d aquest es necessita un passadís que el cominiqui amb el 

citat eix. resultant ne un esquema en forma de T. amb un distribuïdor central, rodó, a 

l'intersecció. 

Tot i aquesta senzillesa encara trobem circulacions secundàries, paral·leles a la 

principal, constituïdes per enfilades que creuen tes habitacions comunicant les directament 

Le> quatre categories d'habitacions esmentades en la tipologia anterior també estan 

presents en aquests edificis, tot i que amb un programa de tipus mig les de caire 

representatiu es limiten a> despatx i un» sala, o dos. en el millor dels casos, q̂  e ocupen una 

situació relativament "preferent" en la distribució de I"habitatge o bé les trobem vora el 

vestíbul d entrada, a banda i banda d'aquest, per limitar al màxim eis recurreguts 

representatius, o bé al fons del passadís, centrant la façana posterior. Això darrer ho veiem 

en les cases Pe; man ver (cat 42C> on el passadís és molt curt i la sala fa alhora de distribuïdor 

de l'àrea del fons de l'habitatge, i a les cases Mercader (cat 418». on la sala es troba al final 

del passadís curt que connecta l'entrada principal amb el distribuïdor circular, darrera 

d'aquest, essent aquí on la presència d aquesta avant sala circular, ens mostra el desig de 

»\.arcar un curt eix representatiu, senyalitzat pel vestíbui d'entrada amb forma d"hemicicie. 

i l'avant saJ? circular. 

Pel que fa a Ls habitacions de caire utilitari, seguim veient la tendència a agruparles 

a la part baixa de l'edifici, als s^mi-soterranis2'. Amb tot. <al aclarir que aquestes es, veuen 

reduïdes a la cuina i el rebost, desapareixent totes les que temen a /eure amb el transport i 

amb la neteja i cura de la i tiba22, els menjadors que aquí es j-oben a mig camí entre la 

funció representativa i utilitaria, ocupen sempre una posiert próxima a les cuines, ja sigui 

vertical o horitzontal 

Les habitacions íntimes i de repòs sotoi situar-se el més lluny possible de la migrada 

* Nota *VJ» Conti <fe Be« Unch 

"'' A le* ca*** M<fcad«r. l'abaiacai de «mi tolen¿m. f» que «quíH Upo* d'habita», um» rumaneí* i n * le» htjrièiníjiK*. »e «tum »I» 
cxtrrm» 4c Iteiiajtoa. on >« f u m tnanf-ular d'aqoeala <>Nifi • real Utr U M » : n o <fc forma ¡rre j«!af. ét a dir. ipahutit anar i« ifrfenctr» 
a te* recmgpian. remervadei pe» a S j N x i i n d* mé* M M 

13 A le* tuet Gatotre la Í « M . que ocupava el seani-iiAamai fl prtjjecle oripuai. p*im t la ptama haita. ¿ar e* «t.e*e«a ewpm en 
aquella plani* pet i cninaj: -umtt lkn»t cnhó. per al welter i per a guarda'-»« le» caíiís» i te» etfere». <|ue e* regiraven ¿el* hatuatjK* 
a I tabu 
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àrea representativa i/o de les àrees utilitàries Així, en tes cases Galofré (cats 206, 208, 

211 Kfig 3) ocupen el primer pis. dedicat e%c1ctsivame.ii z aquesta funció, orientades tan a la 

façana devantera com a la posterior; a les Permanyer (cat 420), les tenim al fons de 

l'habitaige. i a les Mercader (cat..418) ocupen els espais rectangulars entre el saló i el rebedor 

situats a ¡a zona central, i íes àrees utilitàries i higièniques que ocupen els extrems 

rectangulars. L'obligació de concentrar tou» les habitacions en un mateix nivell i de dedicar 

les extremes a funcions secundaries propicia aquesta distribució, cercant un sistema de caire 

simètric amb dos eixos que es creuarien precisament en el distribuidor circular 

Quan a les funcions de caire higiènic, cal remarcar la presència d'un bany a • adascun 

dels edificis, la qual cosa ens en dóna el to de qualitat No cal repetir que •« situaven vora 

les cuines, a les àrees utilitàries, no només per iinfreqüencia de l'iis i per la necessitat 

d'amagar tot aliè que tingués a veure amb les necessitats corporals, sinó també per efectes 

pràctics de centralitzar els abastaments d'aigua. A part, també hi trobem excusats. més 

repertits per I habitatge, tot i que mai relacionats amb els dormitoris, car d'una banda, les 

necessitats nocturnes se sausíeien mitjinçant on.ials, i de l'altre. les migrades condicions 

sanitane- feien poc agradables aquesta mena d'instal.lacions, relegades als celoberts, en cas 

d'existir, per on rebien una mínima ventilació. 

Així. podem veure com aquesta tipologia se'ns situa a mig camí entre el palau urha 

i la casa plurifamiliar, d'una banda es redueixen al mimin els espais rqwesentaüus. 

possibilitant la desaparició dels grans eixos d'aquest caire i la reducció dels mecanismes dt 

eommicactó a un passadís central, mantenint, però, el vell sistema barroc d'enfilades: de 

l'altra s'intenta mantenir I esquema de especialització de nivells, concentrant les arces 

utilitàries a les pjvts baixes, separajít-ies de íes intimes i representatives. Amb tot. el reduït 

tamany dels edificis, obliga a fer menys rígida aquesta separació, tot i que és manté quan és 

mínimament possible. 

Aquesta dependència dels palaus urbans és prou lògica si pensem en la novetat de la 

tipologia, car no creiem que fos massa comuna en una Barcelona saturada i comprimida dins 

de les muralles on havsa triomfat la casa plurifamiliar entre mitgeres, i on la casa unifamiüar. 

que n'havia estxt l'origen23 estava enfocada a la producció artesana!. Aquest aspecte novedós 

Vid wapétól IV 1 | 
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i alié a la tradició autóctona ens cl confirma el fe! que els propis arquitectes de I «.-poca els 

anomenessin edificis "i la inglesa", la qual cosa deixa prou clar que és una tipologia 

provinent d'aquell país. 

V. 1.2.2. Anàlisi dels exteriors: un caràcter més "autoam" i "festiu" 

La senzillesa dels exemples que ara ens ocupen fa moit més difícil buscar hi una 

adscripció "estilística"; Fontbona, en parlar de íes primeres cases de l·l·ixamplc en general, 

les situa dins d'un estil "entre funcional i eclectic", més típic dels mestres d'obres que no pas 

dels arquitectes :"\ que en el nostre cas, s orienta cap a un cert classicisme, molt maiiizat. 

si menys no. pel que fa ai tipus de composició i a alguns dels elements emprats 

Les composicions sein rígidament simètriques amb un eix clar que passa fiel mig de 

la porta d'accès. IJ» alçada escassa de les cases Permanyer (cat 420) i Mercader (cat 418) fa 

impossible una divisió per zones verticals. Amb iot. a les cases Galofré (cat,.206. 2ÖS, 

211 Mfig-3). on això fóra possible no hi trobem ni tan sols la típica divisió en pisos a través 

de cornises, sine) que tots s'interconnecten mitjançant les obertures, i els plafons i 

trencaaigües que les coronen, creant uns ntmes verticals molt marcats, recolzats per les 

lisenes dels extrems dels edificis que es fonen amb els sècols de la planta baixa i el semi-

sottrrani. i &mb les faixes de obertures del segon pis. Aquest verticalisme queda paliat, però, 

per ia presència de franges horitzontals en tota la façana, amb un ampli tractament 

ornamental. 

Les cases Permanyer (cat.420) tarnte presenten una profusa ornamentació que 

suggereix una divisió de la façana et» tres cossos horitzontals, molt ben trabats. mentre uue 

les Mercader ícfet.418), amb obertures més distanciades, esdevenen molt sabries i segueixen 

fidelment l'estil més simple dels mestres d'obres barcelonins. 

L'ubicació de les obertures també segueix l'esquema simètric situant-se regularment 

en eixos verticals a banda i banda de la porta, que presenta el seu propi eix. Cal remarcar, 

però, que en aquesta tipologia els buits prenen cert predomini, segurament per la profusió 

dels elements decoratius que els envolten, tot i que la poca volada dels elements sobresortints, 

manté encara la idea d'edifici-btoc (les tribunes de les caaes Galofré (cats.206, 208, 

21 l)(fig.3), de fornia trapezoid2l, .an cíiCoTu Ci papcí" «* c«crncn».'> a%jcss«<ú» s* cu«» «»s • «~.¡.¡%.!,*. 

M FM*«-. F Dfi Hmiímituati i k Beawmcié (IMHSSS) VttreUm*- FAcior.» 62 Mmòn* <fe l'Art C«»lè vol IV ! m. 
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L'escassa alçada de les construccions fa totalment lògica l'obertura de finestres en lloc 

de balcons, sobretot en els edifices Mercader (cat 418) que no tenen semtsoterram i. per tant, 

n*> queden realçaís Amb tot. cal destacar l'us preferent dels arcs de mig punt per a coronar 

les. en contrast amb les llindes emprades majoritàriament en la tipologia anterior Aquest fet 

el relacionem directament amb Sa voluntat més decorativa i el caràcter menys tancat d aquests 

edificis, car els arcs. en la seva gran varietat no només donen més joc decoratiu, en poder ne 

combinar les formes, sinó que també represenen una ampliació de la superfície de l'obertura 

en senat ascendent, donant més lleugeresa a l'edifici A més, permeten jugar amb elements 

com els carcanyols i les dovelles. que enriqueixen el tractament ornamental de les façanes, 

sobretot si tenim en compte que, en els casos que ens ocupen, ens trobem en un nu »ment en 

què el tractament ornamental es concentra encara al voltar: dels buits les pones tambe 

escapen a la lògica de les llindes i prenen major entitat, coronades per majestuosos arc;, de 

mig punt. entroncant directament amb la tradició de les grans cases medievals catalanes, tot 

i que els arcs no siguin adovellats 

L'àrea de golfes i coronament agafa cert protagontsme en algun d'aquests edificis. 

sobretot en els de poca alçada, car són molt més visibles i adopten més clarament la seva 

funció de remat. Això b» veiem als edificis Peniuu.yer (cat.420). on els esptralls se simen 

entre modtllons que representen la continuació de les pilastres inferiors i on la barana del 

terrat és tractada com una tanca de jardí, en ser coronada per gerres de flors, emfatitzant els 

eixos verticals. A les Galofré (cats.206. 208. 211 )<fig.3>, les golfes esdevenen un segon pis. 

i els espiralls es converteixen en finestres eiifaixades, que es fonen amb els trencaaigües dels 

balcons inferiors, mentre que el coronament no deixa de ser un troç de mur ceg Ter ultím. 

a les Mercader (cat.418), el tractament és tan sobri com la resta de ta façana, tot i aue els 

espirails, circulars, són enmarcats per fins plafons allargats que "decoren" el pany de paret 

entre els uns i els altres A sota una fina motllura ressegueix tota la façana, i a sobre un ampli 

entaulament separa aquesta àrea del senzill àupit ceg 

Bis panys de paret, que veuen disminuïda llur superfície, són completament llisos allà 

on no participen de la decoració de les obertures (excepció feta de les franges horitzontals de 

les cases Galofré), només als extrem:; presenten pi lastre;, i/o lísenes, lüses o encarreuides. 

que s'encarreguen de marcar els límits dels edificis (recordem que són cases entre mttgere>) 
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Com en la tipologia anterior, la major densitat ornamenti! es concentra al voltant de 

les obertures i afecta als elements que les conformen i/o enmarquen així podríem citar tes 

pilastres, que sén presents vora portes i finestres, amb motllures confirmant rectangles 

interiors, o bé encarreuades. o bé amb fust llis, coronades totes, però. amb col Urina i 

"capitell* done, lïiolt estilita!, sense que se n'hagi detectat cap de jònic ni de corinti Els 

arcs suportats per aquestes pilastres, tots de mig punt. o bé son llisos (cases Mercader 

(cat 418» o bé presenten el mateix tipus de motllures que tes pilastres (cases Permanyer 

(cat 420», o bé san tractats com garlantes, amb força decoració vegetal (cases Galofré 

(cats.206, 208, 21lMfig.3)>. 1 .es faixes i plafons que enmarquen i coronen les finestres, 

poden ser cnmotlturats o completament llisos; en el primer cas es decoren amb rosetes 

dispostes verticalment, i en el segon s'ornamenten amb decoració vegetal estilitzada His 

frencaaigües. u* i que estiguin situats sobre arcs de mig punt. solen presentar la típica forma 

arquitravada. decorada amb crestería 

A la part alta de les cases Permanyer (cat 420). els espiralb¡ presenten gelosies amb 

fonr.es geomètriques, com també en presenten els ampits del terrat Les mènsules. només 

presents en aquesta area d'aquests edificis, amb funció de mod. i Ions. solen ser llargues i 

primes. estnaiJes. A la resta de cases aquesta àrea no rep cap tractament especial, només a 

íes cases Mercader (cat.4!8) hi ha els plafons que hem vist, entre espiral! i espiral! 

Es prou palés que aquesta tipologia rep un tractament de façanes menys sever que 

l'anterior. D'tina banda no es ctmtemplen els estils oci passat, sinó que es recorre a 

composicions molt més lliures, amb un caràcter més decorativista (excepció feta de les cases 

Mercader), donant un aire més festiu i <leugtr a les façanes, que trenca amb la solemnitat que 

sembla que vulguin tenir els palaus. 

V.l.2.3. Articulació interior/exterior: un lleu reflex de l'estructura 

Com en la tipologia anterior, hem pogut comprovar la importància que es dona al 

tractament homogeni de les façanes, per la qual cosa totes les habitacions de la casa tenen una 

traducció similar a l'exterior. Això ho exemplifiquen molt bé les cases Galofré (cats 206. 

208. 21lKfig-3), CM llur balcó central de la planta noble, element molt susceptible de rerm. 

una atenció especial, rep el mateix tractament que els laterals i no es correspon a cap saló. 

ni dormitori principal, sinó a una petita habitació que se sima al final del passadís central. 

Cal assenyalar, però, que si bé no hi ha una voluntat de mostrar la jerarquia d'espais interns 
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a través de la façana, el que si que s'aconsegueix és traduir les línies generals de l'estructura 

interna, mostrant si mes no. els eixos principals de la casa. Així, i si seguim an* l'exemple 

Galofré, els ors buits per pis de la façana es corresponen amb les tres crugtes de l'interior: 

la central amb ia del passadís, i les laterals amb les de les habitacions, de manera que no fora 

tan difícil sáher, des de fora, quantes habitacions té la casa. El que ja no se'ns explica, és la 

relació jeràrquica que hi ha entre elles. 
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V. 13 Cases pluntamiliar\ 

V. 1.3 5 amb principal amb arces directe i amh vivendes similars 

D'aquesta tipologia hem localitzat catorze exemptes2* situats la gran majoria a la part 

baixa del Passeig de Gràcia i als carrers principals, Oran Via i Rambla Catalunya. raés 

propers a aquesta arca, considerada com la de més qualitat d'aquesta primera etapa de 

l·l·ixample Dos exemptes més situats, pero, a l'extrem més alt del Passeig ens mostren 

encara una certa indeftnioó en h qualificació de l'espai % 

Són edificis que consten bàsicament de planta baixa, amb soterrant alguns i dos, 

majoritàriament tres o fins i tot quatre pisos. Normalment entre mitgeres. alguns tenen un 

latcrai lliure, separat per una estreta franja de terreny de la casa veïna. Als projectes de tots 

ells hi consta la presència d un jardí posterior (cap no en té de dïvanter). però com la 

consignació d'aquest espais era condició sine qua non per a obtenir el corresponent permís 

d'obres, no creiem que això sigui suficient per provar-ne l'existència, car en molts casos a 

aquest espai que quedava sense edificar, no s'hi plantava cap jardí, sinó que es deixava com 

a pati, esperant l'ocasió per a poder-hi edificar, legal o il·legalment27 Així, i tenint en 

compte que es tracta d'edificis de qualitat, hem considera* la presència real de jardins en 

aquelles cases que presenten algui; mecanisme d'accès des del pis principal, car en totes 

aquelles que no en presenten cap, o que s'hi hauria d'arribar travessant dependències de 

serve; com ara les cavallerisses, creiem que aquesta àrea sense edificar fi? cionaria com a 

auxiliar d'aquest espais. Només en quatre casos (cases Mayo! (cat.56), Xiques de Llopart 

(cat. 126), Baulenas (cat. 191), i Vidal y Ribas (cat. 198)) hem trobat escales que baixen des 

del principal fins al suposat jardí, mentre que en vuit edificis hem observat que l'accés a 

aquesta àrea es fa o bé creuant cotxeres i'o cavallerisses, o bé a través del pas de carruatges 

11 Let caie* Conti. dtwenvada per Geroni Granel) i Barren, si 1869 amb mim d'exp 2019 £»* c (cal.M); i Mayni. de Joaé 
CatademuM. I86V exp. mim 1697 c (cal.56); • li RainMa Catalunya, enuc Oran Via i Cornell d* Cent, lei ca«* Xiques de Lkipart. 
de lorn Roc* y Bros, lift"/, e-?. num. 183 bis c (cal. 126); Serra, de Gerani Grawll. !>?!. exp núm 2306 c (cat 148K i Huelin de 
Geroni Gramil 1171. exp, AMB. 2294 c (cal. 149). lea tret a la Gra* Vi«, entre Muetaner i Pau Clarí»; k» ¿atea Vidal, de Jueep-Orinl 
Mentre», la*', exp rv«n. 1524 c (cal. 1*9); Guix de Gemm Granel! i Barren. 1862. exp núm E l>21 (cal. I90v. Baukiw. de Naa-w> 
J.wc Blad.>. 1J65. exp. nítai. 1578 bit c (cal. 191); »nomenat Palau StnÀ. de loeep-Ortul Mentre», 186». exp mim l928bitc (¿at 192). 
Lk^Hi. de Gerani Granel) i Barrera. 1863. exp. oüm 1413 btae (cal 196); Muftné, de Peek» Martorell. 1869. exp mim 3561 (cal. 197); 
i Vidal y Riba* d* Geroni Granell: Barrera. 1863, exp. num 1341 c (cat.198) lotes a i« pau baixa del P»„»et# de Gracia entre Plaça 
Catalunya i Conaell de C.-nl; i Ica cajna Julia y Vilaaeodra. d'Anton» Sem y Pujal». 1*71. exp núm 2133 Hi» c (cat 2-12). i Garcia 
Pmilk» (prcqecK definitiu), de loaep-Ontá Mentre». 1870. exp. BÚ» 1973 c (cal,247); a la pari ena del malen pMMig entre Mallorca 
i e! límit municipal èr " aelmia. a l'alçada de Provenca. 

* Vejteu A Garcia Eapucoe op cit pa* 21 i MM n* 8 

"Vid capítol 111 I 3 2 
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que creua la planta baixa de la finca A la resta de casus mi s hi preveu cap tipus d'accés, per 

la qual cosa la seva funció cum a jardí esdevé torça dubtosa i sembla que funcioni com a 

reserva de terrenys per a futures edificacions Amb tot. s'ha de puntualitzar qtte, en cap cas 

no trobem els "jardins comunitaris" preconitzats pel Pla Cerdà 

Com acabem d'assenyalar, alguns d aquests edificis, concretament sis, presenten 

només dues plantes. Cinc deus. les cases Vidal (cat 189). Guix (cat. 190). Santa (cat 192). 

Llopis (cat. 196). i Vidal y Ribas (cal. 198), amb llur presencia imposant, han esta: sovint 

considerats com a palaus urbans, en lloc de cases ptunfamiliars de lloguer, car en alguns 

casos ens trobem amb la residència de personiges de la noblesa, com ara el Marques de 

Mariana) L'examen detallat de les plantes ens ha mostrat clarament que s» bé les plantes 

baixes i p?sos principals d'aquests edificis es dedicaven a la familia del propietari, el segon 

pis era destinat al lloguer, car hi podem trobar vivendes totalment aïllades de la de^ pis 

principal, amb els seus accessos totalment separats, i amb ei prog<ama habitual d'una vivenda 

de qualitat, per la qual cosa s'ha desestimat també que fossin dedicades als criats de la casa 

En el cas concret del "Palau* del Marquès de Martanao. o Casa Samà (cat. 192), hi ha una 

escala amb accés des de la Gran Via, totalment apartat de l'accés principal de l'edifici, situat 

a la banda del Passeig de Gràcia, que condueix directament al segon pis, on hi ha dues 

vivendes massa àmplies per correspondre als criats. El fet que només s'edifiqués un pis de 

lloguer, quan hauria esta més rentable fer-ne dos, respon a ur.a qüestió d estètica urbana, car 

com assenyala Alberto del Castillo2* é propi Ajuntament va pressienar per a què al Passeig 

de Gràcia es construïssin cases de només dos pisos entre jardins, per dotar d'un "caràcter 

arirtocraüc" a aquella via. Això explica que tots els edificis d'aquest grup que anomenarem 

"amb aspecte de palau" se situin precisament en l'esmentat carrer. 

Timbé cal assenyalar, que només quatre dels catorze casos presenten botigues als 

baixos, les quals, però no en tot» els casos ocupen tota la superfície de la plsnta baixa, sino 

que soleo ser petites i comparteixen l'espai amb vivendes o dependències de servei. 

Per últim, només indicar ,ue sis d'aquests edificis encara es conserven (cases Cosía 

(eat.51). Xiques de Llopart (cal. 126), Serra (cat. 148), Vidal (cat. 189), Munné (cat. 197), i 

Julia y Vilasendra (cat.242)) tot i que el seu lamentable estat, amb remuntes i remodelacions 

" Ort Cútelo. A De U Pucrt« del Aigri a I« f fea Imaea* Baivebtfia: Uhrtrw Datmou. I*4V e«jHlo! Xlfl. pàg* I«3 22« 
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força irrespectuoses, els fan difícil»"-»« reeonetxiMes. 

V. 1.3.1 I. Anàlisi dels interiors enfilades i avam-saies com ennascarumem de la 

(omplexifui d'accessos i dmrtímaom 

Dins d'aquest grup la gran majoria de construccions se situen en parcel·les 

rectangulars en trams laterals de mansana; només tres se situen en xamfram abarcant-los 

completament i. apfant sempre espai corresponent a lateral de mansana: la data tardana 

d'aquests tres edificis, corresponent al> darrers anys del període (entre 1868-71 f. indica 

clarament la preferència per les parcel·les rectangulars, molt més adients per a cases entre 

längeres, que no pas els xamfrans que s'adaptaven millor als edificis exents entre jardins 

Així, la majoria de construccions aprofiten al màxim les parcel·les (deixant lliure l'espai que 

marcaven les ordenances) adoptam la fornia d"aques*es. almiades arran de carrer, deixant el 

"jardí" a la part de darrera, les cases en tram lateral, i en un costat, les situades en xamfrans. 

Això facilitava la possible edificació futura d'aquests espais, ja sigui darrera, mstel lant-hi 

coberts, ja sigui al costal dels xamfrans, construint edificis sencers... 

L'estructura de les construccions segueix sent simple i cada cop més uniforme, amb 

normalment tres (a voltes quatre) crugies longitudinals paral·leles, perpendiculars al carrer. 

amb un gran pati a la crugia central. En els xamfrans calta combinar crugies transversals i 

longitudinals, perpendiculars als dos carrers, amb una d'ampla en diagonal, paral·lela a la 

línia de xamfrà; el centre de la mena de triangle que se'n solia esdevenir, es reservava per 

al patí central. Aquesta complexitat era segurament la responsable que s"evitó situar els 

edificis entre mitgeres en aquestes àrees. 

Els accessos horitzontals presenten dues variants: la més habitual, que trobem en els 

exemples que tenen vivendes a la planta baixa, consisteix en un vestíbul comú. ocupant I« 

crugia central, que mena al pati central de l'edifici; en el tram entre el vestíbul i el pati se 

situen els accessos a les vivendes de L planta baixa i també s'hi pot situar l'arrencada de les 

escales principal i de veïns (si és que la primera no es troba al mateix pati, com més endevant 

veurem). 

La segona vanan' correspon a les cases que presenten o bé petites botigues, o bé 

dependències de servei, o bé ambdues, a ia planta baixa; en elles hi trobem dm vestíbuls 

separats, un per al pis principal i un altre per als veïns Normalment el vestíbul principal se 

situa en una crugia lateral i es converteix en pas de carruatges que creua tot ¡"edifici, de 
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forma tangencial al pati central, fins a l'àrea de jardí, comunicant-se amb la zona de cotxeres 

i cavallerisses; l'alnr vestíbul pot ocupar qualsevol àrea. En els edificis del primer cas, també 

pot haver pas de carruatges i cavallerisses fins al fons de l'edifici, però no és la norma. Els 

edificis amb aspecte de "palau" adopten, indistintament, les dues solucions. 

Pel que fa als accessos verticals s'articulen també segons dues variants principals que, 

m part, venen mediatitzades pels accessos horitzontals: en els edificis amb accés central és 

possible, no obligatori, que l'escala principal se situi al pati, seguint el model dels palaus 

medievals catalans, ja emprat a Barcelona en edificis de primera meitat del segle XiX :\ 

situant l'escala de veïns en una posició central darrera el pati; aquesta solució, que no és la 

predominant, permetia que les vivendes superiors, i el mateix pis principal dispossessin d'una 

distribució completament simètrica, car la caixa de l'escala se situava just al mig 

L altre variant, més habitual, i present tan en els edificis amb un vestíbul cetitial com 

en els que te.ien dos de laterals consistia en fer pujar cada escala per un costat de*, pati; això 

tenia diverses conseqüències: en els edificis amb pas de carruatges lateral l'escala principal 

se s'tuava just abans del pati i la seva posició lateral permetia un accés fàcil des de! citat pas, 

el mateix passava amb l'escala de veïns situada vora l'aítre vestíbul. Però en els edificis amb 

accés central, el fet que les dues escales se situessin a banda i banda del pati, i que 

arranquessin abans d'arribar a aquest, obligava a fer uns recorreguts inicials una mica 

complicats fins arribar al lloc on es trobaven les corresponents caixes, la qual cosa restava 

molta mofiumentalitat a l'escala principal. També cal assenyaleu que aquesta posició dels 

accessos verticals feia impossible la creació de vivendes simètriques als pisos superiors, car 

si bé la caixa de l'accès secundari creuava tot l'edifici en alçada, la del principal només 

arribava al pis del mateix nom i es creava un desequilibri en les plantes (fig.4). Això però 

no era tan "dramàtic" en els cases situades en xamfrans, on la simetria era, en aquells 

moments, del tot impensable. 

Amb tot, caldria comentar la solució del "Palau" Samà (cat.l92)(fig.5), que 

aconsegueix una entrada molt monumental situant l'escala principal, a la imperial, just al 

devant del pati, 'a qual cosa perment intercominicar ambdós espais que es concebeixen com 

a una ampliciació del pas de carruatges que hi mena. En aquest sentit, cal dir que són 

"vid c«pii..i rv i 2 
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precisament els edificis amb pas de carruatges els que aconsegueixen una major 

monumentalitat en llurs accessos, car aquests se solen veure gairebé sempre enriquits per jocs 

de Ci>luniiies i/o pilastres Dels altres són els que tenen l'escala al pati els que aconsegueixen 

els efectes més espectaculars*. 

D'altres accessos verticals secundaris, com són tes ccales de servei, en trobem als 

edificis amb dependències d'aquesta mena a la planta oaixa i/o al soterrani. > »Ien ser molt 

variats, comunicant sempre tes dependències ami? un lligam funciona:, de la manera més 

discreta possible 

£1 sistema de patis i els mecanismes de ventilació tenen certa relació amb els accessos 

verticals; en els edificis amb l'escala principal al pati central i l'escala de veïns al darrera, 

ocupant una posició central, la ventilació se sol efectuar a través d aquest pati i de celoberts 

situats simètncament al darrera, a la crugia central de I edifici En I altre cas. quan les escales 

se situen a banda i banda del pati central, els celoberts es disposen de manera bastant 

ineplar a les mitgeres, aprofitant la part superior de la caixa de l'escala principal, que 

esdevé el primer element a trencar la simetria. 

Pel que fa a les vi vendes, iniciaren l'ànalisi començant pels pisos principals: l'accés 

s'hi podia realitzar o bé a través de l'cscak principal, que desembocava habitualment en un 

rebedor, o bé a través de l'escala de servei, si n'hi havia, o de la de veïns, que en cumplía 

les funcions, i que desembocava a la part més privada de l'habitatge La circulació a l'interior 

podia pendre dirección? molt diverses, tot ; que la més habitual era la que seguia la direcció 

longitudinal, completada per diverses pentracions transversals. Com succeeix en els pdaus 

hi solia haver una circulació representativa, a partir del rebedor, comunicant-lo amb els salons 

i el menjador, i moltes d'altres secundàries, íntimes i de servei, que es verificaven sempre, 

m el tres casos, a través d'avant-sales i sales de pas, d'enfilades, amb un caràcter més pràctic 

que monumental, i en poques ocasions a través de passadissos. EI mecanisme de circulació 

més semblant a aquests eren les galeries que en alguns casos circundaven parcialment o total 

(en tres casos con? a màxim) el pati central. 

Pel que fa a les habitacions se seguia el gran programa que ja hem vist en els palaus, 

tot i que adaptat a l'edifici en concret. Quan a les de caràcter representatiu, bàsicament 

trobem el gran saló, una o dues sales complementàries, més petites, "sales de confiança" o 

" T Sabater veu en I »l'carèctef eaceaoffific deb acccaam •'» edifkn de qualitat It influí ix i* de C Pil> * iravé» del teu manual, 
op.c« VMJ T Sabatx op «it peg ID 2/3 
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de te i ei menjador. i|ue estava a mig camí entre la privacttat i la vida publica Iotes aquestes 

habitacions solien ocupar les parts devantera i posterior de la cmgia central, uhicant-se 

habitualment els salóos principals a la petrt del devant i les sales més petites i el menjador A 

darrera.'' Totes aquestes estances quedaven comunicades a üivés d un eix representatiu 

format pel rebedor, al centre, i avant-saks que conduïen cap als extrems de la casa. Com que 

les escales desembocaven sempre a un costat, el rebedor se situava en una cmgia lateral dt* 

manera que no es podia establir un eix en línia recta car eís salons es trobaven a la cmgia 

central. El mal efecte que això podia causar s'intentava dissimular combinant les diferent 

avant-sales. La solució optima a aquest pronlema la trobem a cases com ara la L.lopis 

(cat. 196). on una gakrò cireumvaHa completament el pati i des delia es pot accedir 

directament a les avant-sales situades a la cmgia central 

En els edifects en xamfrans la creació deixos no era tan reeixida perquè la presència 

dei pati central triangular provocava girs massa bruscos, i. a més. en tenir tres façanes es 

creaven uns recorreguts molt llargs i era difícil determinar-ne una jerarquia a I hora d'estabir-

hi tes estances. La casa Sarna (cat. l92Mfig.5), però en resulta un exemple de bona solució, 

car situa l'eix representatiu a l'àrea de tram lateral de mansana. just sobre el pas de 

carruatges, la qu?J cosa li permet crear un recorregut totalment recte en quedar en una posició 

tangencial al pati; aquest recorregut, a més. és senyalitzat amb columnes que repeteixen la 

forma de les dei pati i l'escala 

Ixs estances utilitàries segueixen un esquema de distribució en molts casos derivat 

també dels palaus urbans (cases Xiques de Llopart (cat.56). Serra (cat. 148). Vidal (cat. 189). 

Guix (cat. 190), Baulenas (cat.l91)(fig.6). Samà (cat.l92Kfig 5). i Juíiá y Vüasendra 

(cat.242)) situant bona part d'aquestes a la planta baixa i/o al soterrani, comunicant-se 

mitjançant escates interiors de serve», que en el cas de la casa Baulenas (cat.I91)(fig.6) 

"atravessen" les vivendes de rentresoP2. Amb tot, solen ser les cotxeres i les cavallerisses 

les que, per raons òbvies, se situen als baixos, de manera que gairebé totes les cuines es 

" A Ja HM Ma«i>l el mentador encara ocupa la maUüui poncié «(ue ab «d»fki* de Ciutat VciU .-. • „ir fent Ar nia de pat entre 
«I pat« central i la part de darrera de la caw D'altra handa. cal ci»r la prenència d« «.apel·le» a let . w t Sem i Baulenas «^uuatc» 
haNtactnnc «JUÍ haurien de tenir un carèsiter met aviat íntim. < «men per«' en ils ^ireaponem» em» r.f>re«et*atiu» amb accè* tie* ik 
le» avaat-tiles que doaavm pe» al» salo«, per la qual COM creiem <|ue taml·lé i'mckiurwn en d programa ancial 4et> habitart* de la a»a 

" T Sabater UITJK ba unuuU! la grau (regència a n * «pie en átate** nvmeou ea denenvnlupcn prwframt» en dot pi«», amb 
mtuanitt torva camplicade«, vid. tup .ei», peg lli 2 
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nuben al mateu pis principal, així com Ses peces de cosir i planxar (de safarejos n hi ha l»en 

pocs), agrupades sempre el més «prop possible de I escala de servei i hen lluny de l'àrea 

represeiitativa. les cuines solen ubicar-se vora d'algun celobert, acompanyades pel rebost, 

i a l'entorn d'elles i en dirc.ció a ¿escala de servei s'ubiquen les altres dependències 

Un cas destacat seria el de la casa Julia y Vilasendra (cat 242) que presenta 

agrupacions d'estances de servei (cuina, safareig, sales de planxar, de costura, rebost, 

celler....) al soterrani, no només per al pis principal, sino també per a cadascuna de les dues 

vivendes <k la planta baixa, amb escales que comuniquen directament cadascuna de les àrees 

amb l'habitatge corresponent. 

Quan a les instal·lacions de caràcter higiènic, es repeteix el que ja hem definit per a 

tipologies anteriors, tot i que amb la salvetat que els excusáis, en disposar-se de diversm 

celoberts es poden allunyar de les cuines (tot i que mai es relacionaran amb els dormitoris» 

Es de destacar un nombre ben elevat de cases amb banyera (cases Xiques de Llopart (cat.56). 

Julià y Vilasendra (cat.242). Costa (cat 51). Baulenas (cit.l9lMfig.6). Mur ne (cat 197). \ 

Vidal (cat. 189)) que ocupaven situacions més lliures en no estar dotadef ni d'aigua corrent 

ni de desguàs. 

Les habitacions íntimes i de repòs segueixen tambe la mateixa tònica que en els 

palaus: ens trobem amb força dormitoris acompanyats de sales auxiliars per a la neteja 

corporal (tocadors, vestidors, "cuartos") situats en les façanes preferents, ocupant els espais 

lliures deixats p a les habitacions representatives. 

Així, cal destacar un important principi de zonificació per crugies, separant sobretrot 

les àrees representativa i utilitària, mentre que Tarea ultima quedava més repartida entre 

aquestes; la divisió la marcava l'escala principal t-ue mai no desembocava a la crugia central, 

sind en alguna de les laterals a la qual s'hi introduïen els mecanismes de circulació referents 

a l'eix representatiu: rebedor, avant-sales, sales de pas,.... que menaven cap als extrems de 

la crugia central on es trobaven Ics habitacions corresponents. L'àrea utilitària quedava 

relegada a l'altre crugia lateral a la qual hi desembocava normalment l'escala de serveis i/o 

la de veïns. L'àre^ íntima s'uhicava en els espais sobrers de la crugia "representativa" i 

"utilitària", tot i que amb certa preferència per la primera. L'àrea "higiènica" depenent dels 

celoberts, es disseminava per tota la vivenda. 

Pel que fa a les vivendes dels pisos superiors a les de la planta baixa, cal fer algunes 

consideracions: d'una banda tenim les que se situaven al segon pis d'alguns d'aquells edificis 
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amb aparença de "palau" (cases Mayol (cat.56), Vidal (cat. 189). Guix (cat. 190). i Vidal y 

Ribas (cat 198)) (fue són exactament iguals, quan a distribució, a les vi vendes del principal, 

amb la diferència que no tenien habitacions de servei a la planta baixa i per tant havien de 

retallar eí programa tan d'habitacions utilitàries com representatives; d'altra banda, tambe cal 

considerar Ses vivcndci de les plantes baixes que presenten una distribució i programa molt 

semblant a tes dels segons t tercer pisos, amb la salvetat que el fet d'e«*»- ais baixos els fa 

perdre molt d'espai que es dedica al accessos generals de l'edifici, redundant en una retallada 

de programa. Així. aquí només comentarem les vivendes dels pisos alts però no hi 

aprotondirem massa perquè preferim fer-ho més endevant en parlar dels edificis destinats 

completament a vivendes de lloguer. 

L'estructura d'aquests habitatges és allargada amb "devants i darreres", i se'n troben 

dos per planta, ocupant una crugia lateral i la meitat, aproximadament, de !a crugia central 

Precisament, el fet que en molts edificis la caixa de t'escala no se situi a la crugia central 

impedeix que les vivendes siguin completament simètriques. !a qual cos¿ obliga a introduir 

recorreguts estranys des del rebedor fins a l'eix de comunicació general de la vivenda (cases 

Xiques de Llopart (cat. 126), Serra (cat. 148), i Llopis (cat. 196») Aquest eix. que absorveix 

totes les funcions car no hi cap altre sinó alg-ms "desdoblaments" en punts concrets ott la 

vivenda és més ample, és sempre longitudinal, comunicant la part de dev?nt amb la del fons 

Tot i que els passadissos no siguin encara habituals i que hi trobem diverses sales de pas. en 

alguns casos el tram principal de l'eix circula p a la galena que envolta el pati central, 

mentre que en d'altres es prefereix aprofitar la llum d'aquest per a les habitacions i fer 

circular l'eix vora la mitgcra. Cal assenyalar que les penetracions transversals es fan encara 

a través d enfilades, preferentment a les façanes devantera i posterior on Ics vivendes són més 

amples. 

A les cases situades en xamfrans (Sarna (a»t. 192)(fig.5), Munné (cat 197), i Julia y 

Vilasendra (cat.242)) la distribució és força més cornplicgda, amb diverses penetracions en 

totes direccions. 

El programa d"habitacions és de tipus mig, amb menys estances representatives: hi 

solem trobar el rebedor, un saló principal i una sala (o sala de confiança); el menjador 

comença a adoptar una funció ambigua, esdevenint en algunes cases completament íntim 
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(Huclín (cat. I49)(fig.4) i Costa (cat.SI)) car per ámbar-hi cal atravessar forçosament la sala 

de labor; i en d altres perd la posició privilegiada vora la tacana posterior i retorna a rebre 

llum del pati central (casa Bauleras (cat. 191)). 

I-es habitacions utilitàries, que també son menys, es redueixen a la cuina, amb reltost 

i a la sala de labor, que com hem vist esdevé sala de pas; s'agrupen vora un celobert. Les 

habitacions h.gièmquo. reduïdes a un excusat, també s'hi apleguen 

Els espais íntims també participen d'aquesta reducció: hi ha menys dormitori«; 

complementats amb vestidor i tocador, i s'auxilien només de "cuartos", els quals però. reben 

llum d'algun celobert; apareixen més sales-alcova. també amb "cuartos* accessoris, que 

signifiquen un aprofitament més gran de l'espai, amb una ambivalència funcional 

Es tendeix a un repartiment de les zones diferent a la dels pisos principals: aquí com 

només es disposa d'una crugia i mitja, l'etx de separació de funcions no passa pel centre de 

la crugia central, sinó que talla transversalment, de muñera que per a l'àrea representativa es 

deixa la banda del devant. per a les àrees utilitàries s'empra la zona centra! entre els celoberts 

i pati cential, i per a la zona íntima es reseva la part posterior". Amb tot. els dormitoris ? 

sales-alcova són presents a les dues bandes, aprofitan; els espais de façana que queden lliures. 

(Cal assenyalar que sovint a les "sales " de les sales-ale a solien rebies o bé visites molt 

últimes, o bé visites menys íntimes quan l'ocupant hi jeia malalt). 

Tot i la comparació a la baixa amb les vivendes dels principals no hem d'oblidar que 

ens trobem devant d'habitatges de força qualitat, amplis, amb Hum i ventilació a tote* les 

habitacions, amb grans patis centrals, que acoUien famílies benestants, moltes d'elles amb 

servei domèstic (a la ca» Baulerías (cat. 191)(fig.6) hi ha dos dormitáis per als enatsj 

Aquesta tipologia d'edificis té els seus precedents a la pròpia arquitectura barcelonina 

de la primera meitat del segle X'X. Així, és la que Cerdà ens refereix quan, parlant de les 

cases que s'havien construït fins aleshores a Barcelona (no pas les que eli proposa per a 

I'Eixampl«), defineix les de primera classe*: naturalment hi ha diferencies fins a cert punt 

importants, derivades de la major superfície dels edificis de l'Eixample que permet Je situar 

un pati central més gran, més habitacions representative:* i per tant, més complexitat en la 

distribució. Les variacions més significatives es referixen a la posició del menjador, que en 

11 Això que auenvakm él la tewtéacia general, que queda confirmada en el* edifcía de Ikiguer En ta lifx*>jn« q « ens tx'upa aquesta 
divinó é% meny» rígida quan el menjador encara enmerva la teva íx*.*S re^meuíativa 

* Vid capítol IV ,3 1 
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les cases referides per Cerdà encara es troba vora el pati. i a la manca d'una escala d'atcès 

directe al pis principal Això no vol dir però. que no hi hagués a Barcelona cap edifici amb 

escala principal al pati. duna banda, cal esmentar els models gòtics del carrer Montcada, per 

exemple, i de l'altre cal recordar l'estudi de Pere Hereu et alter b en que ŝ constata 

l'exigència d'aquesta tipus d'edificis, escalinata inclosa, a i la Barcelona Vella 

V 1.3.1.2 Anàlisi dels exteriors: una major riquesa ornamental. Les primeres 

tribunes 

Tres són bàsicament els tipus de façanes que hem detectat en aquesta tipologia: d'una 

banda, les tacant-, amb elements típics de! palau urbà, que ja hem descrit, amb un interès 

marca! de jerarquització i amb l'utilització d'elements estilístics; de l'altra. edificis que si bé 

empren elements del passat i tendeixen a diferenciar zones, llur caracterítica principal són els 

balcons seriats, i. per últim, les típiques façanes de cases de lloguer, cobertes de balcons 

seriats, amb un caràcter força igualitari i molt poc. o gens. estructurades 

Com en casos anteriors ts tornü a evocar el món clàssic, tot i que amb un marca* 

accent renaixentista, i, sn dos edificis (cases Guix (cat. 190) i prima projecte de la Julià y 

Vilassndra (cat.242)i, el món àrab. 

Tan en una variant com en l'altra la composició segue:x sent marcadament simètrica 

i regular, només en els edificis en xamfrans es trenca aquesta simetria, a c?usa de la desigual 

longitud de les façanes situades er els trams laterals. Amb tot. pel que fa al xamfrà 

pròpiament dit, que es considera com a façana pnnci|ial. la simetria és correcta3*. 

Dins del primer grup que hem establert, er a dir, el dels edificis "amb aspecte de 

palau" (cases Vidal (cat. 189), Guix (cat. !90), Samà (cat. I92)(fig.5), Llopis (cat. 1%), i Vidal 

y Ribas (cat. 198)) hi ha una clara estructuració de la façana en zones, tan horitzontals com 

verticals. D'una banda, hi ha una tendència a distingir la zona de «òcol (que sol abarcar la 

planta baixa) de ía resta, mitjançant el tractament deís panys de paret, amb frangís 

horitzontals o encarreuat més marcat; aquesta tendència, qut potser és més marcada en els 

" V«i capítol IV I : 

u Com en altre* atpecte». • !a cau Santa i*he «olitci Jiai perfetatnem aquest pr«W*cna. dotint a cada façana d'una independència 
respecte de leí adre«, de manen «pie c^icui ia lé el leu prnpi en d i »imelna i le» »eve» präpiet ptiiv» compoaone* 
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edificis del segon grup, es combina amb una separació moít forte dels pisos, dos, a través 

d'alts sòcols coronats amb motliura. combinats amb els ampits : baranes de les obertures de 

cada pis. de manera que la construció queda dividida en tres nivells verticals, un per cada 

planta, englobant el darrer l'àrea de golfes que tendeix a unir-se amb la zona del segon pis 

i a separar-se del coronament a través d'una potent cornisa. FJ coronament, obligatòriament 

horitzontal, juntament amb el sècol de la planta baixa, sempre llis, limiten i enmarquen, per 

dalt i per baix. la façana 

Tambe és present una estructuració per cossos horitzontals, limitats per eu < verticals 

d'obertures El número de cossos també és de tres. però de desigual importància Així es 

marquen dues àrees als extrems, normalment més estretes (soten abarcar un únic eix 

d'obertures) que enmarquen el cos central, més ampii. També són elements dels panys de 

paret els que contribueixen » marcar aquestes diferències: contrast entre panys llisos al centre 

i encarreuats als extrems, lisenes ennwcant les àrees laterals, franges horitzontals o 

encarreuats més marcats.. així com el tipus i el tractament de les obertures, amb cases on 

fins i tot, es marca l'eix central d'aquesta àrea mitjançant columnes i/o pilastres que 

enmarquen les obertures del citat éx (casa Vidal y Ribas (cat. 198)). 

El tipus d'obertura que predomina són els balcons i balcons finestra, principalment 

a'ündats. o amb arcs deprimits còncaus, o arcs rebaixats (molt plans els primers i no tan els 

segons)11 , buscant l'efecte de serietat que dóna caràcter a aquests edificis. La correlació 

enfre balcons i balcons-finestra està molt pensada en funció de les divisions de la façana, 

creant uns ritmes, més hontzontals que verticals, combinant les obertures amb el diferent 

tractament dels panys de paret. S'acompanyen, com en d'altres üpcbgies de faixes llises, 

jugant també amb pilastres, la presència o absència de les quals contribueix a enriquir els ja 

eskoentats ritmes d'obertures. 

No cal dir, doncs, que s**n façanes molt ben trabades, que, a pesar de llurs divisions 

internes, presenen una imatge unitària, molt equilibrada, sense un predomini clar ni dels buits 

ni dels piens, equilibri que es deu en gran part a les proporcions, ja que són edificis que. en 

tenir només dues plantes, esdevenen més amples que alts, donant una imatge d'horitzontalitat 

molt marcada, reforçada per els sòcols que separen els pisos, els ailindaments de les obertures 

(reforçats per trencaaigües), i les potents cornises que separen l'àrea de Ses golfes del 

" Li CIM Guix. imh elements rwo-irib». ;mprs ares lobulM» 
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coronament, també pla 

Bn els editïcts del segon grup (cases Serra (cat. 148), Baulenas (cat 191 Kfig.6), Munné 

(cat. 197). i Julia y Vilasendra (cat.242)) també hi és present una estructuració per ¿ones. tan 

verticals com horitzontals, potser no tan elaborada, però utilitzant els mateixos mencanismes 

que en els edificis anteriors La principal dificultat per aconseguir l'equilibn composite rau 

en el canvi de proporcions: o If st« edificis alts i estrets, o en el cas dels xamfrans 

esdevenen excessivament amples. Justament és en aquests darrers on s estableixen més cossos 

horitzontals, a través de lisenes i diferent tractament del pany de paret, per donar-lo*, 

verticalitat, però la presència de gran nombre d'obertures seriades, les quals prenen tot el 

protagorusme de la façana, treu efectivitat als mecanismes citats i per això acosta aquests 

edificis al tercer grup 

Els tipus d'obertures preferits també són els balcons i els balcons- finestra allindats. 

tot i que no falten les tribunes, tancades i obertes. També es busquen uns ritmes, combinant 

els diferents tipus de buits, i alhora també s enmarquen mitjançant faixes i pilastres El paper, 

però, de la zona de golfes i del coronament esdevé menys protagonista en quedar engolits pel 

gran tamany de la façana. Només a la casa Munné (cat. 197) el coronament, que s'apartava 

dels permesos per les ordenances, pren importància pel seu tractament monumental ami» un 

gran frontó semicircular decorat amb volutes gegantines, marcant l'eix central, amb crestería 

sobre els ampits laterals. 

Un altre exemple digne de menció dins d'aquest grup es la casa Baulenas 

(cat.l91Mfig.6). on una sabia estructuració per zones verticals aconsegueix resoldre els 

problemes de proporcions creats per raleada: la zona de sòcol abarca la planta baixa i 

l'entresol i es caracteritza p¿r un relleu més alt de les franges horitzontals, així com pel fet 

que les portes situades als extrems abarquen els dos pisos i estant enmarcades per dos ordres 

superposats de pilastres, un per cada pis. La zona mitja, que se sepan 4e l'inferior per un 

alt sòcol i els ampits dels balcons, abarca el principal i el primer pis, amb panys de paret amb 

carreus molt poc marcats, balcons molt alts que es connecten en aiçada. mitjançant les faixes 

que eis enmarquen, i quatre ordres gegants de pilastres, amb contrapilastres, flanquejant els 

balcons ésk extrems abarcant els dos pisos. La zona superior la forma el segon pis amb el 

coronament, pla fent de tancament, separats del primer per una potent cornisa. Els balcons 
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Uterais també s enmarquen per pilastres. 

La composició de les façanes del tercer grup (tig.4) és molt més senzilla* es forma 

bàsicament per f«leres de balcons allindats. arrenglerats sobre les obertures de la planta baixa, 

bàsicament amb arcs rebaixats No hi ha cap zoniftcació clara, només motllures. que no 

arriben a cornises, separant tots els pisos, però sense crear cap agrupació coherent Només 

el diferent tipus d'obertura i certa matit/ació en el tractament dels pany:, de paret fa destacar 

!a planta baixa de les altres Els buits són enmarcats per faixes i flanquejats per tes tnénsules 

que sostenen els balcons superiors. Els elements de repertori historicista no hi són presents 

Els panys de paret presenten franges horitzontals decorades amb cénenles sobre les 

llindes dels balcons d alguns pisos principals. 

En els edificis que presenten aspecte de palau hi és palés un major protagonisme dels 

panys de paret, tot i que les obertures, que son el principal locus ornamental, s'enriqueixen 

més encara Pel que fa als murs hi frobem els elements tipies, d'una banda, amb més relieu 

i. de l'alrra. amb una major presència, sempre al servei de la jerarquització de ta façana 

marcant i distmg;nt les diferents parts de què es composa. 

A les obertures hi trobem tot el que naviera refent per a les tipologies anteriors, amb 

una major complexitat: les faixes esdevenen més enmotilurades, les que ni ha sobre els arc« 

es decoren amb greques o grutesc; sobre les llindes són freqüents els plafons decorats amb 

aquest darrer motiu, enmarcats per les mènsuies dels balcons superiors q-.ie. també decorades, 

perden la seva funció tectònica i esdevenen plenament decoratives, multiplicant-se per tota 

la façana. També proliferen amb major quantitat ics pilastres i mitges columnes, amb 

contrapilastres. amb formes força variades, no seguint mai els cànons clàssics, amb fusts 

decorats amb grutesc. motllures. o rosetes, i capitells que s'acosten ai corinti o al compost. 

Apareixen les tribunes, força omamemades, com la de la Casa Samà (cat. 192)<fig.5). 

molt lleugera, sobre rolumnetes de ferro, amb el primer terç del fust decorat amb grutesc, 

capitell reduït i arcs de mig punt, amb medallons als earcanyo'.s. i gablets amb crestería, 

coronant-tos Les de la casa Murine (cat. 197), molt més simples, soil allindades. decorades 

amb crestería 

Aquesta major complexitat també és observable als edificis de la tercera categoria1*; 

** Aaue« üpu«. <k fa^tne* elt Iraetanmi amb prufundttat quM paríem 4s let t tie» piuntamiltar» <k iht$utt 

* No í*«m referencia explkiu ala d* U sefKma perquè, en t r un hihnd de I» primera 11» teixcra. partiiipen de I*» ttnclerfatiqtjea 
d'amtxhK« 

368 



V 1 irquiltMiini de IEi»t"npte Primert Ruja (IMMHIfM) 

les faixes comencen a tondre's amb els sòcols. i són completades, sobre els dintells, per 

plafons decoratius amb formes geomètriques simples, que arriben, en alguns casos, a crear 

fris«» que recorren tota la façana. Aquests plafons son enmarcáis per mènsuSes. també 

decorades: aquest element pren ja protagonisme en les façanes, sobretot a les plantes baixes 

on solen adquirir un gran iamany i enmarquen la porta central de l'edifici. marcant ritmes 

amb ¡es grans do vel les clau que solen presentar totes les portes i finestres de Sa planta baixa 

(encara que tinguin arcs molt rebaixats o signin allindades) In aquest nivell les franges 

horitzontals també són més ressaltades, adoptant una forma adovellada a l'entorn de les 

obertures 

Les dues cascs amb aires arabitzants (Guix (cat 190). i Julia y Vüasendra (cat 242». 

primer projecte) ens mostren tots els elements típics d'aquest repetían: arcs de ferradura, arcs 

lobulatv. alfísos, coluinnetes. finestres geminades., combinats, però. amb elements més 

nostres com son ara les mènsules. crestería, gfeques. ..amb tot. hi ha una gran diferència 

entre els dos edificis, car mentre el primer, amb caire paiauenc. és molt sobri amb un gran 

predomini del pany llis de paret, i amb una planta baixa amb obertures d'arc rebaixat; mig 

punt. digna de la més corrent casa de pisos de lloguer; el segon presenta una acumulació tal 

d'elements, tan a les obertures com als panys de paret, que amba un "horror vacwi", típic, 

d'altra banda, del-: estils orientals, que amaga la composició i causa un cansament en 

l'observador. 

Recapitulant, podem afirmar que en l'aspecte extern d aquesta tipologia, detectem 

influències de divers signe: d'una banda, cal assenyalar rimpronta !ocal, sobretot en els 

edincis més senzills, que mostren una continuïtat amb les cases de lloguer dels Mestres 

d'obres barcelonins; en cases mé* riques, les fonts són més vanades, amb reminiscències 

clares dels palaus italians renaixentistes, pel que fa a l'organització de tes façanes a través 

d'obertures allindades amb trencaaigües (com veiem a la casa Sarna ícat.l92Mfig.5)); i pe! 

que fa al tractament diferenciat del parament de la planta baixa, força clar a la casa Serra, 

per exempie, on això juntament al tractament de les obertures del pisos ens remet a! 

Rundbogenstil, importat a Catalunya per Elies Rogent. Una altra font evident són els propis 

palaus barrocs barcelonins, la influència dkls qual« és molt clara a la casa Baulerías 

(cat.l91Hfig-6). inspirada, tan en la divisió per zones, com en l'ús de l'ordre gegant, com 
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per la situació d'accessos laterals, en el Palau de la Virreina Finalment !ambé caldria citar 

els "hotels" francès*« (sobretot per llur riquesa ornamental, reflectida en la casa Vidal 

(ca! 189)) i ! arabisme, molt en boga a Casa Nostra durant la dècada dels setantes 

V. 1.3.1.3. Articulació interior/exterior: ei protagomxme del "principat* 

FI fet que hi hagi una jerarquització o. si menys no, una major voluntat de estructurar 

les façanes mostra també un major desig de fer visible l'interior des del carrer Això és 

evident sonretot. als pisos principals, que reben un tractament diferent, normalment mes ric. 

que senyalitza la seva major importància Els mencansmes són diversos vora les obertures 

trobem les faixes més amples, sovint enmarcados per d'altres més fines, amb les llindes mes 

decorades, les obertures mateixes són coronades per plafons decoratius enmarcáis per 

mènsu'es més riques; a voltes, els plafons s'uneixen esdevenint un fris que recorre tot el 

principa!, enmarca» per una finó motlIura inferior, combinant divers«.* »»pus de greques els 

balcons tenen més volada, o s'uneixen en un únic que recorre tota la tacana, o esdevenen 

tribunes; són flanquejats per una major concentració de columnes i/o pilastres, o bé aquestes 

són més riques que h resta, és a dir. es crea sempre un contrast, amb la resta de pisos, ja 

sigui situant hi elements que no es troben a la resta de ía façana, o concentrant-los hi en 

major nombre, o dotant-los de major riquesa i/o complexitat, donant a entendre la major 

riquesa i categoria social de Sa persona que hi habita: el propietari de Immoble 

l a tendència a marcar els centres de les façanes, també ajuda a mostrar l'interior dels 

edific<s. Amb tot. cal dir que aquest fet sembla que respongui més a preocupacions 

compositives que són "aprofitades", per la circumstància que les estances representatives de 

les vivendes també se situen al centre dels frontals; així, darrera del balcó central del pis 

principal trobem el gran saló, o la sala més important de la vivenda, però mirat des de dins, 

el balcó central de la façana, no és al centre de la sala, car no acostumen a estar ben 

centrades, de numera que si en una façana veiem tres balcons units al centre del pis principal. 

dos poden correspondre al gran saló i un tercer a una saieta secundària. Amb tot, la 

bonificació de ta façana sí que es correspon, en línies generals, a la de la vivenda. car les 

àrees representatives sempre ocupen la part central, mé? destacada, i les íntimes les laterals, 

enmarcant les primeres, seguint els esquemes composiuus de les façanes. 

En els edificis amb una única entrada, aquesta se situa al centre, coii idint amb l'ei:; 

central de façana, sempre ressaltat, la qual cosa no presenta cap problema. Pere en e!s 

370 



V I >r<4intc<u'i tic I Eiwir^k P»-»mcit I ujn (ISín» |K?I i 

edificis an* dos access»», o amb pas de carruatges (que. com hem vist sc situava sovint a 

un lateral), la qüestió es complica, car donat que es tracta de íaçanes completament 

simètriques, si xe situa un element a un costat, cal que es repeteixi de manera exactament 

igual a l'aitre Am. a la casa Vidal (cat 189). tenim dues portes a la planta baixa, una a cada 

extrem, molt riques, però amb diferent significació car la de l'esquerra és la porta cotxera 

que dóna accés al principal, i la de la dreta és la veins, que no es diferencia gens ni mica de 

la primera Pitjor és el cas de la casa Baulerías (cat I9;)(fig 6). on hi ha dues portes 

monumentals, una a cada extrem, flanquejades per dos ordres de pilastres i coronades per 

garlandes, entre les quals n'm ha tres allindades. molt més baixes i força stnzillev Doncs bé. 

la porta monumental de l'esquerra es correspon al pas de carruatges i accés principal, mentre 

que els veïns (que tot i no ser el propietari tenien una alta categoria social) havien d entrar 

per una de les portes peatones, car per motius de distnbuaó interior, laltra accés 

monumental corresponia a una botiga'!' 

Com en d'altres aspectes, a la casa Samí (cat 192)(fig.5) es resolen molt bé totes 

aquestes qüestions, tractant les tres façanes (és en un xamfrà) de maneres diferents la de la 

Gran Via esdevé sòbria i sen/illa. car en ella s'hi troben els dormitoris, és a dir. l à n de 

repòs, i l'accés a les vivendes de lloguer, amb una petita porta situada a un lateral de la 

façana; el frontal del xamfrà, el més visible, adquncix un aire més vistós, fins i tot més 

festiu, sobretot per la gran tribuna, molt airosa, que abarca les tres obertures centrals, 

corresponents a salons secundaris, menys cerimomosos que el gran saló principal a la façana 

del Passeig de Gràcia, carrer que en aquell moment gaudia del major prestigi de la ciutat, fins 

i tot per demunt de la Gran Via. que no anava més enllà de la Plaça universitat, trobem un 

caràcter molt més seriós i grandiloqüent amb una gran balconada central, amb tres balcons. 

ornamentada per mitges columnes, sobre lacees principal a l'edifici, amb un ordre idèntic, 

compost tamW per tres obertures, la central, més alta, corresponent al pas de carruatges, i 

les laterals, més baixes per als vianants. En aquest cas sí que la tota la gran balconada es 

correspon amb ei saló principal de la casa, amb la particularitat que l'obertura central marca 

la direcció de l'eix representatiu, fent enfilada amb la porta del saló i amb la del gran 

menjador, situat a l'aitre extrem, la qual cosa fa aquest edifici mereixedor del nor de 

"palau". 
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V. 1.3.3. amb p xcipal sense accés directe i a«iè> wvrnrffs similars 

D aquesta tipologia hem localitat divuit edificis40, dels quals, almenys tres han 

arribat als nostres dies amb remuntes i molt reformats Ks localitzen ai f «seig de Gràcia, 

entre Diputació i València, a la (»ran Via. entre Rambla Catalunya i i Juna i a la mansana 

del Passatge Permanyer, a la quai pertanyen nou exemples Així ens trobem altre cop a la 

zona de la Dreta de l'Eixamptc, però ens allunyem una mica de Tarea de més prestigi que 

se situava a l'entorn de la part baixa del Passeig de Gracia, on hem vist que s'acumulaven 

palaus, otses umfamiliars i pisos principals de gran qualitat Això i les dates de construcció 

tardanes, entre 1870 i 1871 (excepte el Passatge Permanyer i tres cases mes), ens ta pensar 

que aquestes cases s'orientaven molt més a produir renda que no pas a dotar d una vtvenda 

representativa a llurs propietaris, per la qual cosa els promotors van esperar a que es 

consolides l'Eixampte i només van editkar en les dues vies mts imp*»tants4!. intentant 

assegura.. J'alguna manera, el negoci 

Gairebé tots els edificis se situen entre mitgercs. només la casa Martorell »cat 227» 

presenta una estreta franja de terreny lliure a un costat, i cap d'ells, exceote l'ara citat, 

presenta cap mecanisme d'entrada al tardí, ni des de la planta baixa. "»< des de el principal, 

de manera que suposem que no cn tindrien Kn alguns casos, com en la casa Nogués 

(cat.222). ja apareix ocupat per coberts amb corrals i dependències de servei A la casa Marín 

(cat.213) , el principal té un terrat, que en ía les funcions 

Les alçades varien poc. totes les cases es composen de soterrani, planta baixa realçada, 

i tres ptsos, excepte les case* de la mansana del Passatge Permanye«- que no tenen soterrani 

però tenen quarre pisos d'alçada A Ics plantes baixes hi predominen les vi vendes, i/o 

dependències del servà excepció feta. també, de les cases de la mansana del Passatge 

Permanyer. 

* Aqueix edifici» niu el» «eyuc»» * la Gran Vi* le§ c i m C>4. tk Pere Bawtt|M(!a. 187|. e»p nura 2270 hi» . iC'al I3<>. 
Jaumcafairev. ikli^ii«« >r«tre dübrrv IR70. c*v mim 2229. Kai 137). Tiiik*«oGiia»>.b. d; Geroni Granel). :S7l!. c»|> mim E I PI«1 

UM 141). i Gua«.h y Maataró. d'Eduard FiinUric. H7I. e%p mur *404 K«I 160) Al Paucia: de Gracia lc» •mur* Marín, de Pablo 
..Urv.rtll. 1866. elf rr'ni 1728 »i» c (cal.213). Noffuéi. de hme Cal/üda. 1866. c*p nútn l"í<'? k iiai 222). Mar**«'" <*'*!*** Rojtem. 
1871 exp.júm. U*7 ; (cal 22T>. i Cuadres*, de Manuel Com»*. 1866. c»p nütn Ei ¡63.1 a*t 279) AI .arret Uuna teoim a . t u Cru/, 
de Magín Riu». IS71. t%y mm 2250 t (tal 312) La resu d'edifki* ftirmei. pan del .«mum del Ptaaaifc Ptrrnanvei. cdiiuai per la 
Huieui *B Eaaar*.he y Mejura", i dimenvat pet Gen*» Granel) i Barren, al ¡864. cup nuïn |S A Kelspiànnt» (»troben pcn> a l'Ioauiul 
d'Huüitna «¡e la Crolal. x*i la ngnalura "Col lectio Partu-iilat gn,. 64 V*. de la Sc«.«.»» de Graik») ual 42t* 

/que^j idea et» h a n f i m el fei que t,ap de !e» ta«e» de la manuna Jel Pa»aat«c Pennanwr, r.i ¿ ahn:» fc.tuauon>. similar, 
intli^uét vívenle» amb pu principal an* acte» dirc.u-
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V 13 3 1 Anàlisi deis inicrmrs una Smritmeié m¿$ rmional 

Toe els edificis % situen en par- cHes rectangulars, CM trams laterals tfe rnansana. 

MMé^dos.ate i^MaMdeinKal iePeTinaa^ 'ac^enseB^esiuMi f t^ . Ano ens segueu 

mesttant la preíerencia pel nnmer tipus d'ubieaeio" dins de la mansana, (pan es tracta 

d edificis caire mitjicrcs. car evita els problemes, ja comentats anteriorment, que planteja 

l'cdificacio en xamfrans Nemes m el ca* del Passatge Per many er. en voler sc edificar tota 

la mansana. es va optar per edificar als xamfrans en una data tan primerenca 

Ei sistema de crugics és el mateu qur en la tipologia anterior tres de longittit'inals 

paral,teles entre si i perpendiculars al carrer. Només en alguns exemples n hen trobat de 

transversals, més curtes, iwral teles al carrer Anè, però. no vol dir que es tracti d'edifici« 

més amples que tons. car els d « sistemes shan utilitzat indistintament en edificis de poca 

i de pan fondària seme icnir en compte llur implada: només hem pogut constatar que el 

se§on sistema esta relacionat amb el upus de pati central, que en aquests casos concrets deixa 

la forma quadrada i esdevé allargat i estret, convertint se en un celobert, paral·lel a la línia 

de façana A la resta d'edificis trobem el tjpic pati central, que hem viä fins ara. de forma 

(padrada, a mati aproximada al quadrat, acompanyat d'alguns celoberts que es distribueixen, 

pern. duna manera bastant irregular. La resta de la ventilació s'efectua per la façana 

posterior Com a excepcions podem citar les cases Cot (cat 135), Jaumcandreu (cat. 137), T 

Gtttsch i+i 141>, i Martorell (cat 227), on diversos mecanismes permeten obrir finestres a 

un. o a dos laterals Així. a tes dues primeres I edifici adopta forma de "T". de manera qt«? 

la part posterior es més estreta que la devantera i queden dos traps l l iura a banda i banda 

que connecten amb l'àrea de "jardí" A la tercera, es construeix un cos baix a una crugia 

lateral de la planta baixa, fabsència del qual als PISOS. possjtHlita la creactd d'un celobert 

allargat que va des de to façana devantera a to postenor En to .partí, aquesta franja estreta 

ocupa lateada de tota la casa 

I Is tnecanm.rs d'acces son moh similars, i molt simples, en totes tes cases (fig 7) 

Així. trobem un vcvtíbul central, des del qual es pot accedir ab habitatges de la planta baixa. 

qple condueix al pati central. darrera del qual hi ha les escates, a la catakna, també en posició 

central I n alguns asos. se situen devant del pati, t només en un presenta posictá lateral 

Aquesta central tut permetrà després, dividir els pisos en dues viveades Mmetnqucv 
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Només trobem escales secundaries en aquells edificis en e!% quals to vivenda principal 

ocupi, a part del pis del mateix nom, la planta M í a o els soterranis (Nogués (cat.222) i 

Cuadrcny (cat 229). i Martorell (caí.227). respectivament) en ei darrer cas. Tésala de servei 

es veu obligada a creuar to vivendi de la planta baixa. 

La manca duna escaltnta d'accès directe i la posició central de l'escata ordinaria 

simplifica molt la distribució interna tan del* pisos principáis com de h resta d'habitatges 

«%l que fa ais primers cal destacar u n rackmaNtat que no era tan evident en la tipología 

anterior apareixen els passadissos recles, longitudinals, tangents al pati central, que 

comuniquen tís extrems de la vivcnda i que suneixen amb un lercer a la part del devant del 

pao. formant un esquema circulatori en forma de " U " , q i r dona servei a gairebé totes les 

habitacions de la vivcnda Ar ib tot, encara trobem les típiques enfilades transversal que 

uneixen tes habitacions del devant: del darrera entre si. i algunes sales de pas interrompent 

els passadissos. A alguns edificis molt complexos, corn la casa Negues (cat 2 2 2 K % S). la 

distribució és encara molt enrebessada, segant els esquemes palauencs. amb avant sales, saks 

de pas i enfilades, sense la presència de passadís 

Eu I» majoria dels casos el programa d habita«, ions s'ha reduït respecte als pisos 

principals de to tipologia anterior, i s'esdevé de tipus mig les estances representatives es 

redueixen a quatre, el rebedor, molt reduït, embegut pel passadís, el grar salo. 

invariablement al centre de to façana del carrer, una sala «secundar» íde confiança, o de tè) 

i el RKipdor. vora to façana posterior, en una fiosició encara ambigua Així. podrien*, dir que 

Te i i ' * representatiu d'aquests principals es redueix al passada que uneix, ara j i en línia 

recta, el menjador amb el saló. passant pel roedor (to sato secundària sol ser un annex o W 

del saló, o bé del menjador, accedim-s hi a través d una d'aquestes habitations)<: Fins i tot 

al principal de to Casa Ojadreny (cat 229). que dedica la planta baixa a algunes habitacions 

representatives, el programa «e'i veu reduí La rjresèncta de capelles és gairebé nul.to 

Les habitacions Jtilttancs també son menys: en algunes vrendes es redueixen només 

a to cuina, sempre vora un celobert i, en d altres trobem, com a maxim, una sala de labor 

i fins i tot de planxar A tes cases Nogués (cat.222Mfig 8) i Martorell (cat.227). el fet que 

aquest tipus d'estances «upt to planta baixa i el soterrani, respecti varircni. en pennet 

*; La .mm N.-*«*« 4a l"«*t*pi«¿ mi» mmmmmt tom qw aptnte la p*M» bmnt par a «tuar-tn it» depeníem «• it *rv*t, enm 
vruram ikdhi al pn&ipcl • ¿aaM*«tapaf IM gran pnfnaa: del tafead»* m p<» ptmm per vin «Mt ,>•• • um tata t> M . «f • unt avar* 
«ala qur déna pas. l la« duren t l*dH • N "iria de -mi«*»". U *«aia amarilla*. «I $mt »até. la '—'•* 4» e*adn* . !. 'mi* i* ta* 
edmoè*'. dt U qu 1. • tf»v*> d'un '^m" m tona «J Mfeadur 

374 



¥ f i A f f l t aM^t ftMM·&tM<iakH·?l) 

d'augmentar el programa amb l'inclusió de salaren». <•* tembé trobem a la casi Marín 

(cal 213». camuflats dan dun pavelló neo-àrxb al terral que ta de jardí, per la qual cosa no 

comes té acecs des del menjador, sinó també des de te cuma a tnve, d'un es&et passadís*'. 

De despatxos en trobem a pírebé toles les vmmdcs. swiant- % vora el rcbcdiir per facilitar ne 

un acecs l ipid sene haver de penetrar en l'habitatge 

Les habitacions higièniques es redueixen pracücaisefit i la presence d'eicusats. 

normalment dos per vi venda, vora els edoheftv Només hi ha bany a tes case» més 

complexes. 

Pel que fa a tes estantes mtimes, seguim trobant els dormitoris o sales alcoba amb 

espais annexos, t u i que situ méi pems, o n'ht ha menys També és de destacar una major 

presencia de "cuarto*". segurament dedicats als criats, o com a dormitoris secundaris Us 

primers s'ubiquen vora tes façanes, a banda i banda de tes sates i menjadors que se situaven 

al centre d aquestes mentre que als tüffes els tocaven els laterals, vora tes mitgeres, rebem 

la llum i la ventilació per algun celobert 

(om s'ha pogut comprovar, la diferència bàsica entre aquests "pisos principals" i els 

que hem vist antenormer* se centra en te simplificació: d uns banda, ets ntenantsmes d'accès 

i de distribució son més senzills i raciomls i, de 1 alna ei número d'iutaacions. de tales 

menes, s'ha reduït, te qua! coa ha potabilitat, precisament, la racionalització distributiva 

Això també s:gniftca un nivell interior de qualitat, que en ¿quells moments es media no tan 

per te 'r.cionaltt7ació" de tes plantes, que. de fef. és tm valor que impo%m des de l'òptica 

del segle XX, sinó pel nombre i la categoría de tes estances Juntament amb ano cal 

assenyalar una menor rigidesa en la lonitkmcié de te Mvenda, de manera que ('Arca 

representativa queda més diluïda, més 'barrejada", amb tes atoes. donat que l'etx 

representatiu queda reduït a un passadís que comunica els salons del devant amb el menjador 

al ions. pao que també comunica d'altres estances de carácter íntim o utilitan que, peí 

motius d espai, no poden ct^icentrar se a una única crugia reservant J altre per a te vida 

** A ta » M I Mogui« (rotan M Í p n t « M M illiati—ii M « N U I A » • to p**«» * » • » d ét*má ki t» arwrm» é m r a i «'•'•«Mea» 
pniKrptí' 'éufméo át I M MpcoéWa*r>* ' n i * 6t mmimm* I mm «a» < • * ) • » to fmmmm d'atpwa ·c ·>Mt ."mer.»I stfnrtoM. 
M f o r M M i Wifét ai »irqpitmi Ü M É Í fct M « M t u m M i qm m U fcay< ( # * w « t » . • « n m hahn* «i*» lli**ír> «n* la vtvcnd» 
dal pr .«p»l emm si • rn j i iu i i la • • • i to « l i ér ptmmt, wjfmÈm pm vtt f m t p n usan«*, a to M M (V , ' r * «wwia« aViket» 
M M « et KT»«' t i MfeML «1 telar. «I a fe rn* ato Apfertt 4'rngm, M \>i*n< i t . • * * • » ' . fin» í M I M »»Ihnrr t M I . - * -nc ' m 

rptf^BM, fPIHItW* m fnW 9 • M CMC pMHlW 
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social Només en tes vivendes que ocupen dm nivelas això és possible, com nen» vist. per 

exemple a ta casa Nogués |aftJ22Kfig S) 

També s ha de constatar que so» precisament atmest ves exemples mes complexos 

i de »es qualitat ets més primerencs (» n© tenim en compte tes OMS Pernuuiycr). de manera 

que això i llur complexitat em indsqiMi que segurament lorn pensats per a allotjar to llurs 

propKSMis, ta qual coa ratifka el que dèiem aba«, que ta importa de cases d aquesta 

tipologia (és a dir. els edificis amstruït. cap a IhVíVTl > es dedicaven al Ibgner. per la qual 

cosa son més sen/iUs. ocupen només una planta, i es amstnitrm tardanament »si temm en 

compte ta eronok^gta d'aquesta etapa) qvan II i sample començava a consolidar se A les 

cases de ta mansana del Passatge Permanyer (cat 4"tJi l'interès lucratiu és prou evident tot 

i ta data primerenca, en tractar se d una ventable promoció inmobiliaria 

Pel que la a ato« vivendes» tan dels pisos superiors, com de te* plantes baix«, les 

ct̂ isuieracions «in gairebé tes mateixes que a les «Je la tipokrgt« anterior, per ta qual cosa. 

i per ao caure en ta repetició inútil, només en citarem tes diferencies generals A nivell de 

ditnbució, i tal i com passa amb el pisos principáis ta diferència més pan rau en una ma»or 

racionalitat, sobretot pel que fa als mecanismes de ctrcutacié El fet que tes caixes d'escata 

no ocupm noMcion> laterals (a part del fet que so hi hagi ta caixa de l'escala principal) 

perwiet dividir tia els psos superiors com ta planta baixa, ea dues vivendes completament 

simètriques ítot i que no sol ser sempre aixfi. que sesBucttire« al llarg d un passadís recte 

qte h'uneix els dos extrems, i al llarg del qual s arrengleren tes habttacior.s (no manquen, 

pero, tes enfilades transversals, a tes àrees mes amples de la vivenda) 

Les havttactoas públiques, i no diem representatives perquè creiem que als nivells 

socials ab que s adrecen aquestes vivendes ta "representativittt* no té tanta importància, 

desapareixen gairebé del iot els rebedors es redueixen molt. esdevenim un tram més del 

passadís, en el millor dels casos aixamplat i separat deis atoes, efe salons es redueixen a una 

sata, situada vora la façana del carrer que a moltes de tes vivendes de tes plantel baixes 

desapareix, car el vestwul d accés a l'edifici n'ocupa l'espai; el menjador se situa 

generalment al tens, tot i que ea alguns casos encara fa de passadís però creiem que perd 

el caràcter public, encara que estigui connectat directament amb el rebedor, el despatx, que 

no és una habiució t eprev^itati va perí> si pública m aquestes vivendes. adreçades segurament 

a professionals liberals, és present ea suites deltes 

Les hatNiaaof» utilitàries es limiten a ta cum«, amb rebost, vora el celobert 
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corresponent; ¡es sato de labor o de planxar han desaparegut totalment. Quan a dormitons 

se'n redueix encara mes el nombre, tol i qae segueixen tenint habitacions auxiliars (encara 

que només una} sc situen al costat de ta sata, a la tacana principal i al costat del menjador 

a la del darrera. A la resta nones ni ha petits "cuartos" Els excusats. un pjr vi venda. -« 

«me» mdefect»blement vora el mateu celobert que ta cuina, però coin encara tenen un 

tamany prou gran, no representen cap molèstia greu 

Com en els pisos principals, ¡ta dtvisié entre àrees publiques i privades esdevé menys 

ciara que en ta tipologia anterior Amb tot. si considerem que el menjador no fornia part de 

ta primera categoria, podríem dir que I àrea pública se situa a ta banda del devam. composta 

pel rebedor, el despati i ta sala, i que ta resta de la vi venda té un caràcter més privat. El 

dormitori o sata-atcova que se sol trobar al costat de ta sata podria funcionar de "budoir* ï 

acolliria tas visites més íntimes, fent Its funcions de sata de confiança. 

Pel que fa ais precedents, considerem els mateixos que per a ta tipologia anterior, toi 

i que aquí s'han introduït paràmetres més moderns com la racionalització de les plantes, o 

bé ta construcció coordinada de tota una mansana 

V.l.3.3.2. Anàlisi dels exteriors: ets "rimm decoratius" 

Ens trobem amb tas típiques façanes de tas cases de lloguer, simètriques, amb balcons 

senats, arrenglerats sobre tas obertures de ta planta baixa, creant eixos verticals, amb poques 

ú nul·les referències als estils del passat.** La composició es molt senzilla, tas façanes sotan 

presentar una única divisió en alçada, diferenciant se ta planta baixa de ta resta de l'edifici: 

ta distinció rau ea el diferent tractament dels panys de paret, car a ta zom baixa presentan 

franges horitzontals molt marcades, mentre que a ta resta o bé hi ha franges amb poc relleu, 

o bé encarreuat. o bé els panys son llisos. El diferent tipus d'obertures amb portes i finestres 

a ta p'anta baixa, i balcons i balcons-finestra als pisos, també ajuda a marcar aquesta divisió 

A tas cases Ctadreny (cat 229). T Guasch (cat. 141) i Permanyer (cat 420) hi ha, a més, 

diferents tipus de pilastres que separen »mes horictontals, destacant-ne ta central. La zona 

de golfes i el coronament, tot i ser el "tancament" superior de l'edifiu. s'integren en ta zona 

"Ñamé» a Im ¿mm CWrenv i Mann hi Imtxat cWmtMi '«tlÑiici*. A I* pnroen • mttnla ne rear i» •** ntnwiwènk i n v í . 
é» In é w i w u . poc KaaatftM. i • U atfoM l'iaJmAtat* an ¡rt*«|lé aaotnfc. mit convine ei* li tem* 4*1 principal 
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Let obertures es cobreixen pnnctfralment imb arc rebaixat, »wé» en dat casin, nin 

atlifidadex, i a la casa Ctunlreny frat.229) presenten are uY mtg punt Les pones. situades 

setnprr al centre. marcant T a i de simetría, presenten fains emMfttmdrt. amb 4weJte clau 

algunes de mes elafewades són flanquejades pe? ntlastrrs. coronades per parctts de carteles 

que «portea el baleé del pm principal, amh decoració vegetal ad« carcaavoh I rs taestres 

són nu »It més senzilles i només presenten faixes, enmocilurades. en alpins casos. Els balcons 

i bakoas-fineswa, sempre van eníaixals amh plafons sabre els arcs t llindes, penenslmcm 

decorad., t enmarcan per Ics ménades o carteles del corresponent fcakó superior, amh d qual 

s'uneixen els citats plaints. se?we stwjeté de owKinutut. Aquesta supetpmioo ta innecessari 

la presentía dr trencaatfies. suplits per la volada deis hak »ms superiors 

La »ma de goifes i «mmameM rehen una grati atenem decorativa, u qual perit \à hem 

vist en tjpolrtgtes anteriors: esptralls amh gelosies, alternat*, amb mod)!!««* o carteles i 

plafons, t ampits calats al c»wtmament 

Els panys de paret presenten les invariables trances tanurmttk a la piante baixa. 

adoveitats sobre els arcs. t ais pues poden imitar carreus I-J% swols f cK fror* de jpeques 

complete« el pratmiM 

El tractament decoratw. tan d »»hettiirts c»»m de nanvsik-partí ni-eviev mai unitari 

sino «pe hi ha una pn*prcvoo. que genera un ntme decoratiu en tes rac»es Ai«f. ta planta 

baixa, amh ta seva dtiereaoafitf. reb un nivell alt d'ateacrl que é% lieaweat augmentat al pis 

principal, cm (robem el màxim d clements A partrr d'aquí, atxo va disminuint, pts per pts. 

de manera que normalment les oberryies del darrer pis només ptexestiea staatlcs taises o 

moíllures Aquesta propessirt" negativa pm o he contrunar es k% portes i el conwament (en 

cases on no reben cap aleada) o hé. COM en la majoria delí castw. veure's contrastada per 

ta in^wtància que ¡enen aquests Aquesta gradació. m> només atetia al tracianiera ornamental 

de les façanes, simi que també s'aplica a les alçades deis pisos i a to volada drfs htJctms, de 

manera que d pis prmripal sempre tindrà major alçada t els seus batons seran els més 

amples Aquest ntme. nu només té un valor ' scat l * . com veurem després, swá que tambe 

ajuda a asacar la monotonia que presenten k-s tacanes seriades 

Juntament a aquest ritme, el? hakons. i sobretot, llur connex*» en alçada, donen un 

caràcter eminentment vertical a les façanev que no quedi contrarresta* ¿e cap n n a i ni per 

Ics franges ni pel frisos, tot i que i atemperen Les façanes esdevenen cada cop més buides 
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i MM i to voltdi deis batet« no perden ei caràcter pi» Aquest verticalisme. retorçat per Ics 

prapnmaB mateixes de ¡edifici, ei caràcter pla de Ics façanes i el fet estigui entre nutzeres 

»an que es perd: del M la volumetna de Is omsCnKcié. 

Dwmt que les obertures «caparen 'atenció de les façanes ni és estrany que sigut a 

! cntíim d aquestes primeres, tan finca com conceptualment. m es concentri ei major nombre 

d elements La majorat estan enmarcades per fanes estretes, que ressegueixen perfectament 

el contorn de l'obertura, limitades per motihircs. o que sharquen I arca dels carcanyols Irs 

pilastres qoc enmarquen algunes pones poden ser o he encarreuadcN c oc amb fust llis amh 

mtítllurrs retallades aim» roseta a la lima d impostes, o he de fust llis amh collat 'im delimitant 

un tram estrat sobre el qual se situa ei capitell dòric, integral en la cornisa Als balcons 

també hi vetem pilastres de tat llis. així com haquefcms amb capitel» vegetal corregui gòtic 

Als carcanyols. quan mi son Ita«, hi trobem decoració vegetal gòtica, allí on havíem 

vist hxquetons. o si no decorada floral molt estilitzada Vibre els carcanyols. els 

trencaaig^es cas que n ht hagi. o bé són plans, o hé adopten la forma de frontó triangular 

I es mensules i carteles son mafontànament llises si no presenten estríes i gotes lxs 

que hi i.i soíire eis balcons dels pisos principals tole» ser atol! Harpies i s integren en els 

frims decoratius Aquests fra», aní com els platons que acompanyen els e rnraHs també es 

decore« amb vegetació gótica, o amb tornes geomrtnqiics 

La rnatotia de baranes de baton son de ferro o hé de pedra calada, con en eis ampits 

dels terrats que presenten form» geomètriques «pe es complementen amb 1 area oe golfes 

A to ca» Mann (cat 213) trobem im minina al baleó central del pis principal, amb 

columnetes de ferro i una semicircular sobre les finestres que aquestes delimiten A la 

mateixa casa. al pavelló neoarah del terrat del principal hi veiem obertures amb arcs de 

ferradura amb alfir. arquacions cegues i torreikms a les cantonades 

A li casa ( uadrenv (cat 22*)». d aire nowToiranic cal destacar les finestres patinades 

de mig punt. sobre coluinnetes de tat Ite i capitell romànic seme histnnai. a la planta baixa; 

i els balcons amh arc de mig pum. enmarcáis per taixes amb relleus florals, amb treacaatgues 

en forma d'arquivotta sobte mensules geometnt'anis imttam les finestres de l'edifici de la 

l niversitat També temm arquacions cegues a nivell de les golfes, tntegrades en les finestres 

del darrer pis. amb molt nora pacti. 
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Els precedents que podríem assenyalar per a aquestes thanes m» tal buscar-los p i r e 

lluny, sine que els pudem trobar a la Barcelona vella, en exemples com ara els edificis del 

earner Fenia o te Rambla construïts segons resquema de façana dissenyat pel mestre d'obres 

municipal Mas i Vila al 18264' Així, el que acaben de veure ara a l'Knamplc representaría 

un enriquiment d'aquest csqrema haw;, a través dun major tractament decorat» que dona 

més presència a l'edifici. Pensem que son cases de lloguer amb principal, és a dir, d'un alt 

nivell, situades en carrers importants, que necessiten d'una aparença que tradueixi 

I importancia de llurs habitants Per donar-k*s hi es recorre principalment al repertori 

habitual. ttpK dels Mestres d'obres (fares amb diversos tractaments decoratius, mmllures. 

cenefes. > o bé, en d altres casos, no es dubta en emprar elements dels estils del passat, 

imitant l'arquitectura pública, paradigma d'arquitectura fertrejentauva. Es cunos veure com 

aquest is diferenciat de Ics variades possibilitats decoratives va lligat a la qualitat de l'ediítci. 

de masera que aquells edificis en que s'empra més profusament els elements estilístics buscant 

un efecte concret san normalment de més qualitat, o aspiren a S-T ho, que aquells en què 

s'utilitza d repertori, menys retòric, dels Mestres d'obres. 

V. 1.3.3.3. Articulació interior/exterior: l er,ratificació social a les façanes 

Ea l'anterior apartat, en parlar dels ritmes decoratius de les façanes hem citat el valor 

social que y>íen traduir Amb això volem constatar que la gradació ornamental de les façanes, 

que ajtada a donar-los llur carieu»' vertical, timbé té com a funció assenyalar la importancia 

i d nivell social de cadascuna de les vivendes que amaga al darrera. En una època de poc 

tràfic rodat, o si més no, mott menys molest que l'actual, i en què l'ascensor encara r¿£> 

existia a Barcelona (el primer fou presentat a l'Exposició Universal de París de 1S67, i no 

se n'instal·laren a Barcelona fins la dècada dels vuitantes) els pisos baixos eren més valorats 

que els ato, car calia un menor esforç per arribar-hi. Així. és fàcil entendre el perquè els 

habitatges de més valor de la casa ocupaven el primer nivell, (el segon, cas que hi hagués 

entresol;, i perquè les vivendes de les plantes baixes, p u t e é sempre realçades pel soterrani, 

eren més ben considerats que les dels tercers o quam pisos (cas que no fossin les vivendes 

oe les botigues, poc presen» en aquesta tipologia) Així, veiem com hi ha una traducen) ftdel 
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tic la realitat «octal dels diferents habitatges en les laejKY*. Aquesta traducció es fa molt 

més palesa en aquests edifies dedicats totalment al lloguer que no pas en els que tenen 

¿specie de palau urt>à. de composició molt mes unitaria, als quah interessa amagar la realitat 

piurtsoctpl dels seus habitants, per no treure'ls eJ caràcter noble que se Is vol ttnpf tmir 

A bandit d'això, i sobretot peí que ta al pis principal, la posició sempre central del 

salé principa;, fa que aquest quedi recalcat a les façanes, car en ser estrictament simètriques, 

la importància dels diferents eixos verticals de finestres es mesura sempre en relació a la 

proximitat amb l'eix de simetria, sempre ressaltat dels altres, per la qual cosa tes habitacions 

que ocupen aquesta posició s entenen com tes més impomnts Així doncs, el salo. sempre 

ai centre, queda marcat a l'exterior, ja sigui perquè se situa sobre la parta principal i el veu 

balcó es recol/a sobre aquesta i els elements que l'acompanyen (pilastres, c a ñ e t e s ) , M 

s íp i perquè el se« balcó te més volada que els laterals, o perquè sigui corregut unint tes dur* 

obertures del sato, »perquè hi hagi una tribuna. 

Als atoes pisos atxè no es tan fàcil, car en haver ne dos. I eix de simetria és 

compartí;, pero la tendència a «mar el salo a l'habitació més propera a aquest eix deixant 

el« laterals per als dormitoris, ens indica I existència d aquest ínteres 

l'na excepció important a IM això la ctmstmjeixen tes cases de la mansana del Passatge 

Pcrmanyer kat 420i. I M es combina un tractament unitan de tes façanes de tota la marrana 

amb diferents tipologies d'edificis, de manera que, si bé hi ha una simetria i una coherencia 

de lot el conjunt a nivell eitern, el que b façana ens pugui indicar no te res a veure amb els 

interiors, car. per exemple, tes pilastres que recorres tes façanes creant zones de dos eixos 

verticals alternades amb mon d un eix. no em indiquen pas on comença un edifici i on acaba 

un altre, sinó que només serveixen per estructurar la llarga tac,ana. amb entens purament 

visuals 

* B» vTunU QM tàm I t%^tfK*.<» l i r«fte. car w « M I d'MMttgM 4t pm* quan* mmpm hat«, hivwn rjaemm • b fektcelnwi 
mimmn .• me «i»u»ti *•(• bwupitf* 9 « t a • t ro dt at*«* dtl ps» pnacnal. p«r k qual emm m tanÜM Ae , <—4tr«.»> «m-art. 1 per 
MM. MI ÍJ «uwjmweai de toçtom, t/m reflect«" «pwa ir riHM «xal I M M I atia aakxia • li an« et tàtté 
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