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V. 1 35 sense principat i amh \%wnde\ mmkm 

Aqueja es la apología per cxel lencia de l'Eiuample. de la i p i l n hi ha namÈmmm 

exemple* Nosaltres n'hem localitzat quaranta-sis. dels quals almenys set» en subsisteixen, 

en diferents gra« de amscrvacK) S'ubtqoen matiintartajíient a la Dreta de l I ixampte. que 

seguim cotnprovaM que cs l'àrea piefcnda en aquell moment, repartits al llar? de tot el 

Passag de Gratia, a la pan urbanitzada de la Gran Via al carrer I luna entfe Casp i Consell 

de Ce« i a la nunsana del Passatge Pennanyer També !en«m alguns exemptes solts al carrer 

d Antat, > a la ÜamMa Catalunya, nen» en soa molt pocs perquè l'existència de la Riera de'n 

Malla i de Ics vies dels Ferrocarrils a Sarna t Tarragona feien poc Atractiva aquella arca que 

trigà a ser urbanitzada4" * 

Són edificis situats entre mitgeres alguns, al Passeig de Gracia amb jardí poster** 

i/o lateral Prefereniíceni tenen tres o quatre pisos, falcada màxima permesa per tes 

ordenantes, amb alguns casos de només dos o fins i tot. un pis 

Es aquesta upotopa ja trobem més edificis amb botigues a tes plantes baixes, 

aproximadament la meitat nen presenten, mentre que l'atea hi trobem vi vendes Eh primers 

s ubiquen principalment als carrers secundaris com LMna, Artba»j i els que envolten la 

mansana del Passatge Pennanyer els segons es concentren sobretot al Passeig de Gràcia i a 

ta Raubte Catalunya, confirmant el caràcter senyonal (no comercial) de la primera via La 

** Vial capaM B I .< I I 
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V. f ' w* I ifolMMMpli W W W t f»Í|*f) 11 HÉfl- I * * I í 

(iran Via. en canvi, ens mostra un caràcter n i t . car tes hottgue\ i tes vivendes es reparteixen 

tes plantes baixes a raó d'tai 50% per tanda Els edificis amb vivendes solen presentar un 

soterrani reakat, que també realci tes vivendes de la planta baixa, que sobresurt del nivell 

del carrer 

V 1.3.5.1 Anàlisi dels interiors: xamfrans, cttohem i hxigun 

Com en tes anteriors apologies, to majoria d edificis se situen en parreHe» 

rectangulars en trams laterals de carrer Només nou dels exemptes, és a dir un 20% se situen 

«*n xamfrans A diferència de tes cascs airb principal i acres diracte. on els edifkts «instruïts 

en xamfrans eren tardans, en la tipolopa que ens ocupa, n hi ha exemples de tots eh 

moments, amb cases tan primerenques com tes Cascs Cerdà (cats 313, 314. 318 320). de 

! 862-63 Això ens fa pensar que. per a aquest tipus d edificis la forma del solar no 

representava cap problema i que els propietaris aprofitaven els terrenys de què disposaven 

La majoria dedil «cis s'adapten i ocupen completament llurs parcel·les, com ho evidencia la 

casa Damtans (cat 136>. bastida sobre una en forma de rectangle però amb els costats 

corresponents a tes mitgeres completament w m . deixant litare »ornés la part de darrera, 

teòricament destilada a jardí, tal i com obligaven tes ordenances. En alguns casos es deixen 

unes estretes franges de terreny al voltant o a un dels costats dels edificis com a tes cases 

Gasser (cat 73} i tes c « » Torres (cat.244) i Torres y Venecia (cat.245); o bé es construeix 

un passatge, que fa les mateixes funcions que aquestres franges, com a tes cases Ruiz de 

Benno (cat 203). conegudes també com tes cases del Teatro Español. Algunes de les 

construct*«-.:, er, xamfrans tenen un graft espai lliure a un costat (que sobar acabar essent 

venut i edifican 

Els «Siemes constructius segueixen essent els mateixos. En els edificis molt estrets o 

llargs trobem tot una sèrie de crugies curtes, disposades de manera paral.tela a la façana del 

carrer, es a dir. transversals. En canvi, en els mes amples tes crugies es disposen 

longitudinalmect. és a dir, perpendiculars a ta tacana i solen ser tres o cinc En les cases 

situades en xamfrans el mes corrent és trobar dues o tres crugies paral.tetes a la línu de 

façana, seguint ne el perteetre. 

Els accessos presenten diverses posicions, tot i ípe I esctructura és sempre la mateixa 
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m eh edificis estrets (fig 9) tan el vestíbul com Tocata te »Men en m costal. U üepna 

sempre devant d'algun celobert que la il·lumina; en eh més amples, poden vota* la mateixa 

VTIUCIÓ amb un celobert «és gran, si es que només M na ma únic» vivenda per pis, o bé an 

vestíbul centra! (fig !0) seguit de les escales, devant o darrera del patí cetaral. si es que hi 

na ones vtvendes per planta La púgieíé de I escala devant o darrera del pati no nap« a cap 

necessitat concreta, tot i que la il·luminació de l'escala sempre dependrà d'aquest Hi ha 

casos en què cl vestAwI esta ea un extrew. pero que l'escala, tora de T a i d aquest, se sttua 

en H M posició més o menys central, com a la casi Domtngue/ (cat.243), n com a la casa 

llanes (cat 297). en la qual el primer tram de t'escala puja pel costat del pau, centrant se a 

partir del pnmer pis darrera d'aquest, lot recordant soteno« de tes escates de veins de tes 

cases ant) principal amb accés directe Una atoa solució rellevant és la de ks cases Rttti y 

de Benito (cat 203) a les quals el passage fa tes tunckws del vestíbul amb tes escales 

situades a mitia fondària de l'edifici amb accés a traves del passatge 

A»s edificà en xamfrans el vestíbul sol situar sr al centre i adopta ia solució de pas 

de carruatges, creuant tot l'espai fins al Jardí o pati posterior, amb Tesada a un costat. 

Aquesta solució és tas propia de cases del Passeig de Gracia. tempre de més ̂ «alitat. com 

d'edificis tan senilis com tes cases Cerdà (cats 313. 314. 318. 320) A la casa 

Gil (cat 235). refluida a la vivenda de h planta baixa es verifica a través del jardí laieial. 

mentre que ¡a deis pisos es fa a través d'un vestíbul situat a un extrem de la llarga façana, 

car només hi ha una vivenda per pis En aquest cas la planta baixa podria funcionar de pis 

principal 

Les escates, sempre il·luminades o bé pel pati central, o bé per aigua celobert, són 

sempre a la catalana 

Eh mecanismes de ventilació van lligats al tammy i la qualitat dels mateixos edificis: 

així en els més peto i estrets només trobarem cdoberts. normalment enganxats a les 

nutgeves. Ea els més amples sempre és present un pati central, de major o menor mida. 

auxiliat de dos o més celoberts a les parets mitgeres Es curios el let que quan tes escates se 

situen devant del peo, els celoberts es trobin a £a mateixa alçada que aquest, mentre que si 

tes primeres estan darrera del pati, els celoberts ja no hi coincideixen Això ens indica que 

la posició d'aquests darrers, lligats a la ubicació de cuines i excusat, no varia, mentir que 

el patí central i '.'escala poden intercanviar la seva posted, ja que uns dos funcionen 
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En eik edftkis que tenen »rango d espai lliure ais cunan i/o jardf \ uMtt/en les 

nutgeres com a |*ints de ventilatx). tol i que seguetee« presenta« celoberts í pous menys 

importants: a les cases Rui/ y de Beato lcat.203». el passatge funcHma com a ventilador, 

nvntre que a te casa Turres (cal 244). MI i tenir franges d esnai ate coste», «i trobem un 

granpati 

Ec m namtnm. els eéiffc» de poca titndana c»;m les ones Cerdà (cats 313. 314. 

31S. 320} no presenten cap pati, amtt ventilació per les façanes, mentre que els edtfkis més 

pf»>l<«d> rn rcesenlcn un de central i divei^n cekiheris l/uNcacid tan de pafe, com escales, 

com de cekihens determinara te smjacirt de les habitacions dins de les vivendes. un en 

t- st1 casos com en te resta 

Les fwttpies sense vivenda per al botiguer, que sao ta majoria, presenten sempre 

amplis espais que ocupen tota te planti baixa, excepte ! arca deduïda a accent» generáis de 

¡edifici sense cap meiu de «mipanirnentacio interior, només amb les columnes que sostenen 

la consttoccié. Aquest fet ens indica te volunta« de amar máximes facilitats tls futurs 

llogaters deh locals, als quals se'ls permetria dsvidtr I rspai intern sefons ks seves 

necessitats, clhora que mimes es llogaria te »pcrffcie necesaria per a o d i negoci, sense 

voler predeterminar si en un edifici n'm haurien dos. tres o quatre. A l e antigues que lese« 

vivenda aiiè mi és possible i s'havia ée pensar de heli antuvi quants negocis es desitjava 

establir en aquella casa. Així. en tolem trata- «na o d » , segons el tamany de l'edifk:. i en 

elles te botiga serf ser me* petita, ocupant només l'espai devanter. que doni «I carrer, i 

dedicant te resta a l'habitatge A aquest s*ki accedia directament |>cr te botiga, sense te 

f»>ssibilitat de poder-ho fer a través del vestíbul de te planta batia, s solia ser molt semblant 

«1$ deis piso« que ara veurem. Les diferencies més grans sáa de tam&oy, car no només els 

mancava l'espai dedicat a notiga, smo tairòé els que ocupava el vestíbul d'accés a l'edifk;. 

Auf, el que es fa es conservar les habitacions més necessàries i cienunar les de caràcter 

ptfMic. desapareixent el? salons 

Habitualment trobem dues vivendes gairebé iguals, o completament simètriques, a 

cadascun dels pisos (en els xamfrans aquesta semblança esdevé mori difícil) Només en cases 

mok estretes, com te casa Abnl (cat 6) on te manca d espai no o-rmet situar-ne dues, o en 

cases de més qualitat. trotem «na única vivenda per pis (cases Mumbrú (cat 52). Tey 
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(cMt#). Üavscr ícat.?3|, MaJta (cal 132). Ovasen (cal UI» Gúma icat I4éï. Salvat de 

CMtfs ícatJSS», tedi (c« 157). Guardia (tat 201). Ru./ y de Baria» tcat 203L Milà de la 

Roea (cat 232 >. Llopart de Cá! (ctt.235). IJopüt de »««le (cat 238Hfig 9) 1 Jopan de Mum 

(cal.239). Torres (cal 244), í Tones y Venecia (cat 245)): amó darrer .succeeix sobretot en 

els et»» vans de mes categoria, com ara el Pavmg de Gracia, OR n'abunden eb ciempiés. 

hi pan urbanitzada de te Rambla Cataluya i to (iran V». ipe. com en d ca» de les botigues. 

esdevé mok mé$ ambigua Tan m a*bj ha una o si n'hi ha dues, les vivendes de la p taa 

baixa segueixen el mateu esquema que tes deis pisos, m i «pe sen més petites car. com 

acabem de veure en el cas de les vivendes de les ñongues, els espais deduïts a accésit» en 

redaeiien eJ tamany Algunes exceptwns interessants les tenim a casa Domínguez (cat 243) 

on la planta bao» fuñen«! de pis principal havent-^ només um vívenla. mA gran, el 

rebedor de la qual. commit wta d pao cettral de redtfki. reb il·luminació /enital O la 

casa Turres (cat 244) on tenim a la planta baixa la cotxera i la vtveadt del cotxer, tot i que 

no tahem a qui» habitatge correspondria, si al de la mateixa planta baixa, mes modesta, o a 

algun dels que hi ha als pis»«, un per planta, mob més grans 

Les vivendes dels pisos oa només n'h hn una (Hg 9> solen presentar esquemes 

circulatoris molt més complicats que en aquelles dels pisos os n'hi ha dos A tes primeres hi 

predominen encara tes enfilades i tes sales de pas. amb divers« recurreguts De fet. aquestes 

vivendes que ocupen tota uns planta són iguals que Ics vivendes dels pisos principals sense 

accés directe (per la qual cosa denominarem aquest grup "s> pnnapais mperpmatt') amb 

la característica que molt sovint l'escala se situa a un costat i això complica encara més les 

solucions com passa a una de tes cases de l"F.nsanrhe y Mejora' (cat 310) A tes atoes 

vivendes. la circulació e§ resol amb més freqüència a través de passadissos, lot i que no 

tronem mai u i d'únic i recte, sind que totea ser-ne eran» units per sales de pas. que 

comuniquen la bandí del devant i la del darrera. A tes »mes més amples de la viveada. al 

devant i al fons, com hem vist ja mote cops. trobem enfilades que comuniquen tes 

hahitacMim Bansveoalmeflt. Una variant d'atio la trobem en fes vivendes que presenten un 

rebedor que fa de dtstnbuktopnncipal que es c o ^ ^ 

Als xamfrans, ta ctrculacsé sol ser transversal, mitjançant un pavsadis que se situa 

darrers de la crugia devanten, on es troben tes inilkrs habitacions Aquest passadís, sol ser 

comptetaej« per cons vas» d altres.; per infinitat de sales de pas que ens porten cap al 

fons de la vivetda A hi ca» Llopart de Gil (cat 235) trobem ana galena tot a l'entorn del 
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V. l ' i i i l '¿ i«mf h Pmnm flap« :!»*<> IS71 • 

patí central de I edifici 

Qj?n ato programes d'habitacions predominen ets de tipas mig a r t fes habitat*** 

repreiic.Katives tío públiques, es redueixen al mim«. De let, a fes %ivendes més gra», que 

ocupen tota una ¡tanta i que. o n te« d i Més amunt, creu com psos principáis sense acees 

directe, ú programa general és i m * semblant a aquest,«ala versió més senzilla, de manera 

que no eil repetir-lo A fes atoes vivendcv fes hahitacKim públiques es redueixen al sal« i 

al despatx, que no sol faltar A voltes hi tonte« um sala petita, pero ja no ni te safes de 

confiança, nt de té. Ei menjador no hi falta per» ha perdut molt de pn*agonisme. ca en 

moto exemples se situa vora el pati central o vora on celobert, runcionam cum a ala de pas 

Les habitacions higièniques es veuen reduïdes o i Kits els casos a un. o potser dos excusáis, 

que en alguns exemptes se situen en fes galeries que hi ha al fons d'alguns edificis. Aquesta 

ubicació, potter un tan molesta per els habitants, responia a necessitats higièniques, car ca 

una galeria hi hauria més ventilació que vora un celobert on, a més. hi solien obrà fmssrres 

fes cuines En cap de fes vivendes. m més gram ni més petites, no s'ha ttobat rap bany 

Eh dormitoris ambé són més senalfe, car s eliminen en nottt casos fes safes auxiliars, que 

sovim es troben noinesea d dormitoris 

i'ahernen sense cap problema. 

la habitacums utilitàries queden reduïdes a la cum i el seu rebost, sense que hi hagi 

cap "sata de labor" o de planxa, m safarejos 

Les vivendes situades en cases en xamfrans representarien l'excepció, car són molt 

més f ra« i permeten un desenvolupament mes gran del programa tot i que n hi hagi dos per 

pis. En són característiques tes sales de confiança circulars, ubicades a al lloc on el xamfrà 

s'articula 3Mb el tram lateral de manswna 

L'ubicació de fes habitacions repeteix atio ja vist en la tipologia anterior: en tes 

vivendes grans tenim d salé central a la façana del Jevant flanquejat pels dormitoris o sales 

afcote principals, mentre que el menjador es troba al darrera, acompanyat d'aigvn saló 

secundan o dormitori. A fes vivendes mal petites l'dmca safe se sima al devant al co&M d'un 

dormitori o sala-alcova, i é menjador el trote» al fons. El despatx sempre el veiem vor? el 

rebedor, fes cames vora d celobert i ds excusats vora fes cuines o a la ga-eria. En merits 

casos trotem d menjador fent de passadís vora d cdotert. 
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Ab habitatges es xainlians trobem anés tes sales i salons i habitat ions importants 

dcvant. von» la façana del carrer. UCUOMK let umques habitacions rectangulars gran» de 

l'habitatge, el menjador í la ciuna soles ocupar algma de les tres façanes poMenurv 

habioalmcnt iHuntnade* par celühem, mentre one la resta d'habftactons por impoi'.ant> I» 

temin a larca central on les fWiwi edevenen molt irregulars 

La separacié d àrees esdevé cada cop met ambigua ah habitatges pans això encara 

ét pinsíNe. però no trabe« ni els esquemes rígid» que he« vist en opo^aes interiors, tu 

la creació d'etiw clars En as vtvendes petites, mm que la vida social és més reduïda. 

aquesta separació va perdent sentit, a més «pe l'àrea privada va guanyant terreny, car. al cap 

i a la ti. és ta més AM per als hahttanls de la ca». 

Dins d'aquesta tipologia trobem moltes diferencie?, de qualttzt des de I edifici en 

xamfrà i façana imposant que conté pans vivendes. tipus "pis principal* «casa M. Sarna 

(cat 218» tí Passeig de Gracia, a fes vtvendes més modestes, petites t allargassades, amh 

tacana totalment nua d'ornaments (Casa Abril (cat 6)) al carrer Anbau Pere, ú em cenyim 

a ta quest** de la distribució interna, cal insistir en el fet ja apuntat en la tipologia anterior 

(i qjt atan' se'n confirma» que la racionalitat a l'nora de dissenyar la distribució de la 

vivenda no té res a veure amb la qualitat o sumptositat d aquesta, sino que sembla ser que 

són precisament fes més senzilles fes que presenten esquemes més racionals, con ara te casa 

Sagristà (cat.9) on tenim un passadís que. tot i no ver compfettment recte, comunica 

pertectament totes fes haNtacKXti de b cam, separant els àmbits públics (o suscepabfes de 

scr-ho): sala. menjador i despatx, de ta reia. Ho« podria atribuir aquesta "perfecció* al fet 

qK£ es tracta de vivendes sesiKlles. perd nosaltres creies que la complexitae que es troba en 

els habitatges «és grans és parcialment tnseadotiadi, ui i com ens ho demostra el fet que fes 

pans vivendes de ta casa Torres (cat.244), que desenvolupen un gran propama, participin 

també d'aquesta racionalitat, en resoidre's ta circulació bàsicament a través d'un« galeria al 

vohant del pati central, comumcant directament totes fe» sales i sa»etes de ta hanoa de ta 

façana amb d «esjadot situat al fons. La "complexitat desitjada' respon a ta voluntat de 

donar un lo de pata« « aquestes vivendes de i Fixamplc es veu clarament que s imita, dins 

del posstbkv les distnbucMms d aquella tipologia, tot i que ta manca desvaí fa ta tasca «és 

difícil Així. a ta casa Domínguez (cat 243). l'habitatge de ta planta batia presenta un pan 

rebedor central (al qual samba per un passadís tortuós des del vesntel d accés general a 

l'edifici) que intenta ser un distribuïdor central (que ni molt menys acompleix ta seva funció) 
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que te É Ü » t t d p « central de ta casa i es cobreix amb vidre, buscant l'efecte dels gran:. 

salons a d « mvdls que ken vtst aban en tes cates Almendro <cat 416) i García Pínulas 

(cat 246) Un altre exemple d"aipesta "cowpfaaciA destetada" ta tenim en tes ¿ases Llopart 

de OM (cat 235) i Llopart de Sivatlc (cat 238xfig 9) que. lot i no ser gatre ampies, ta qual 

cua pennetna resoldre tota ta circulació a traves dim patada central, em presenten tot un 

seguit d'avant-saies i enfilades, amb el menjador com a sab de pas; aqnesta posició del 

menjador, mes frequent aquí que en tes ttpokigief anteriors on ta qualitat de tes vivendes 

quedava marcada pel firi de tractar-se de pisos principals, ens fa veure clarament que la 

qiesno que es planteja ara és ta d aconseguir que vtvendes que ta no es venen privilegiades 

pel fet c's ser "principals", amb o sense accés directe, n intenten aconseguir el prestigi a 

través de ta cornphcacti». car, com hem dit abans, ta racionalitat distributiva e>. un vakir dd 

nostre temps, que no necessàrtsment era considerat al segle passarà 

V 1.3.5.2. Anàlisi dels exteTHKN balcami faixes 

L esquema composiuu dds edificis d aquesta apologia difereix poc respecte als de 

l'anterior: ta diferencia pnrwipal ras en un tractament decoratiu cada cop més polr*;, arribant-

se a trobar edtfktt que només presente« senzilles fatxes al veritats de tes obenure». Així. ens 

trobem atoe cop amb façanes simetrique* consumides per balcons senate en les quals hi ha 

una manca total d'efements esbiísucs Els inics eternes» destacabtes eh trobem a tes cases 

Cerda <c*s 313. 314, 318. 320), on hi ha espaftats amí) motes dd segle XVíll. i a tes cases 

Ruiz y de Benito (cat 203; i Torres (cat 244). amb dements aeoaiaris a ta façana de tes 

primeres i a an pavelló dd jardí de la segona 

Aquest tractament senzill de tes façanes redunda en ona menor complexitat 

compositiva d'aquestes desapareix ta zonificacid tan vertical com horitzontal, només es 

diferencia ta ptam baixa de ta resta dds pisos, a tnvés dd tractament dds panys de paret, 

amb franges hontzomzls més marcades, de ta llosana dd bated corregut dd primer pis, fent 

de frontera, i a través dd diferent opus d'obertures (portes i finestres a tes plantes baixes, i 

balcons, i bakonvfiftestra als pisos) Lis pisos m -¿parer* \m de l'atae mitjançant cornises. 
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per© m s agrupen en iones. En algunes r w hi ha faenes, normalment eecafieBades. que 

arucuím les p a » superfícies de Saçana, com a tes cas« del Passatge Permanyer (c* 420>. 

u en edificis en xamfrans, separant l'àrea de xamfrà de les de tram lateral de carrer. 

Com ja s ha apuntat, les obertures ton bàsicament h a t e « i todeons finestra, gairebé 

sempre allmdats. als pisos, mentre que a te* plantes baixes dallem pnr.es i finestres, 

normalment coronades amb arcs rebaixa», sobretot aquelles one donen accés a tes botigues 

El tractament one reben és molt senzill, s'enmarquen amb faixes, i no hem trobat apenes ni 

pilastres, ni trencaaigües. ni d'aïtres elements Una de tes poques excepcions es la casa 

Guardu (cat 20h on volien una atrasa "loggia" al primer pis amb arcs de mig punt 

sostinguts per conmines dorapes amb capten canònic i cottarina. 

També tes golfes i el coronament perden protagonisme: la majoru dels espiralls no 

preKfiten gelosies, ni carteles o menaries fjananejant-los; eh Impits dels terrat* son cada cop 

menys treballats i mes plans, només a tes ones M Sarna (cat 218» i Tey (cat.69) trobem 

elements sobresorunts al terrat, consistents en sengles "•Érandes": en el primer cas en tenim 

dus, una a cada cantonada (es tracta d'un edifici en xamfrà), i en ei segon en te.um una a! 

centre. Tot i que s i p a poc representatives, son tes primeres que trobem i esdevenen un 

element que. buscant un efecte purament estenc, trenca decididament amb te horitzontalitat 

dels terrats, i contravé també decididament tes ordenances municipals, qae només permetia 

senzilles estructures de ferro i vidre* 

Els panys de paret reben només franges horitzontals, desapareixen tes greques sobre 

tes llindes deK balcons, i, com hem vist. tota mena de pilastres, mitges-columnes i hienes 

En aquest grup no hem trobat cap tribuna 

Com els anteriors són aquests edificis bàsicament plans, sense relleu, u perv dels 

balcons: perden totalment la vohimetna, en estar embegMs dins de te mansana, i presenten 

un verticalisme acusat, marcat pet tes obertruev La manca d clements decoratius els dóna un 

afecte més uratm dins d'ells mateixos, car els "ntniesdeuxatius" que esmentàvem ^lal tre 

tipologia, mieden totalment maótzats. i les diferències entre tes plantes només es verifiquen 

a nrvdl de votada dels balcons i d'alçada dels pisos, el tractament ornamental d'aquests, des 

del pruner H e al darrer, és, bàsicament, el mateix per a to». 

Poc hi ha a comentar sobre els diferents elements decoratius, donada te seva 

* *vw2*Mai iJ . 
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escassetat; aquests o concentren al voltant de les obertures, de manera que ds panys de paret 

queden completament nuus. llevat de les franges i de tes comises L element mes corrent sen 

les faises. llises, sense apenes enmotllurar. només en alguns casos presetMen llindes més 

ampies i Rarp. > en aquests reben decoracM floral. Sobre aquestes lindes els pocs 

trcncaaigues que trohem soten tesir forma de frontons triangulars i alguns d'ells es decoren 

amb crestería i ameftses. 

Una escepoo important la tenim rn to casa M Sama (cat 2IKt. i ufttca on es suben 

elements ciàssus own sao I s columnes que ilanquegen tes finestres dels cossos ressaStats cm 

s articulen el xamfrà i d tram recte de carrer, d'ordre corinti, i les de tes »mestres de tes 

rmrandes. d'ordre JÒIKC. A ¡a casa Sapistá 'cat 9) veiem pans plafons que substtuetxen un 

en d'obertures sobre la porta central, i reben decoracié floral, a tes cases Ruiz y de Benito 

<ert 203) s'ooserva tot el repertori nen-àrab habitual, ais; com famhé al pavelló de la casa 

Torres (cat.244) Per üton: cal ttsciiyatar les cases íerda (cats 313. 314. 318, 320ï. que són 

un exewpk rar a l'hixampte de decoració d esgraftats. tècnica que havia estat habitual al 

segle XVIII« 

V I 3 5 > Articulació inVTKir estenor façanes igualitàries 

Pel que fa a larüculacv» entre mtermrs i extenor, gairebé res no vana respecte de 

to tipologia anterior, és a dv, ea elj eáifkn que traen una única vi venda a cada planta i, que 

con hem d«, funcionen aun a pisos principals superposats, la interrc' -ció d espais interiors 

i tractament exterior és. oi general, to mateixa que pels pisos principals de to tipologia 

anterior Per to seva banda, als edificis on trobem dues vivendes per planta to interrelació és 

similar a la que hi ha ais pisos superior* de to apologia abans citada A això. cal afegir que 

el fet que tes façanes reiM un tractament igualitari respon a què tes diferències socials dins 

de cada edifici són menors, de manera que pot haver diferencia de qualitat entre vivendes de 

diferents cases, però tes diferències entre els habitatges d'una mateixa son mínimes, i només 

•MMÉH». IM , M > fe ·r ·r*- ·Çj^OHLfe«MaiUJBl.Ua!aMK *"«*»• «• M§, gmm át 1*7*. fèg» 14-». t "•JHS·IIWflf. 

U.-*Mi—nnn« ir IM Cmm Cmék, <pe m Í N M I IH fnmmnt ttt I bumpk • m .*»• M «ItMli* • IAJCMMKEI tmctttm. 
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mmm a veure ami* falcada dels pisos (tan relativa com absoluta). Les diferencies en 

l'agrupament de batootÄ, normalment units ai primer pis í separáis o aparellats all pis«, 

respon a criteris purament compiwr^us. ajudant a marcar la separació entre la planta M í a 

i el primer p», i wo pas socials 

Així ets. trobem devaat d uns edifici* que responen, en part, a aquells que Cerdà 

anomena de » p i s class* D i m "en put* perquè en te tipologia cerdaniana trobàvem te 

comkmaaé de pisos priacipais. amb um límca weada, i pea «menors amb dues wende». 

En el mme cas tn^hem caaes amb wende ipials ais paos principals definits per I urbanista, 

i cases amb vi ver/les iguals a les deis pisos d aquests materno«, edificis definits per Cerda. 

AM, podi iem afirmar que les cases de \rtona classe de Ciutat Vella et desglossen en does 

subupologies diferents a If-ixamplc. la que té tot de pisos principáis, i la que té tot de pisos 

no-prmcinals El tractament senzill i igualitari de les façanes respon a I arquitectura més 

corrent dels Mestres d'obres barcelonins 

m 
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V 1 J.é ma* pnnapali i amh vtvtvän (hfrrrm 

D'aquesta upologta només n'he» localitzat tres eaenples*1 que curiosament se situen 

es d mateix o?m de Offer, concretan*!»! al Passeig de Gracia entre ?*iputac*ó 1 Oiesett de 

Cent, al costat Besin Séa edificis entre ves i ouatre óteles, dels quals només na té pro ist 

atees al jardi, 1 un altre lé botigues. amb llur vivenda però. a la planta nana. Dels tres 

edificis, un nn es va construir 1 ei» atoes dos han arribat ah nostre* dies en m acceptable 

estat de conservació, sinó teatiti en compte tes plantes nanes, destronades per fes hüiigues. 

Dm d ells se smsen en xamfrans, un a o*da extrem del tram de carrer, b qual c%tsa 

exptaca fins a cert punt k f»resencia d aquesta tipologia al passeig de Gràca. Com hem vist 

abans, normalment fes parcel·les en xamfrans eren molt grans, en aquest dm casos són 

mmen rs. 1 amo permetia d'ubicar dues grans vivendes al pruner 1 segon pm», 1 quatre to 

iresi vivendes nomels. als pisos superiors E» f edifici situat en usa pared.la rectangular, 

més petiu. (casa Rauret fcat.212)) trobem u»va única vivenda al primer 1 sefon pisos : dues 

vivendes al tercer 1 quan 

Or fet. fes caractensuques d aquestes cases no vane» gave de íes de la darrera 

ttpolopü, consisteixen bàMc*ff<ent m una diferent combtnac^ dd opus de vivendes de 

manera que nones comentarem aquel is aspectes *n què trobem diferencies 1 ínportants 

Els access«* verticals s lian hagut d'adaptar 1 im major nombre d'habitatges 1 de 

neoies quadrats a la casa Jané (cat.218) d'un vestíbul únic arrenquen dues escales, una a 

cada banda, que donen accés directe a una vivenda en ds primers ptvrs 1 a dues vivendes 

cadascuna, en els darrers a la casa Munt (cat 210» la solució és mea mes complicada car 

se wtua u n escato a li «penal al pau central, que, con si fos lescaltnata d un pis principal. 

éám accés ab dir. primers pisos, amb una vivendi a cadascun, mentre que darrera ni ha una 

altra escata que serven a tots eh nivells 1 arri» Ans al tercer on ienim ves vivendes a la 

ca« ftauret te« 212), con • hi popes vivendes »6 ad cap sute») especial 

La mutopucita« de vivendes també obliga a multiplicar d nombre de celoberts. 

vibreu* en fes grans parcel·les drls lanfraas. 

Pel que fa a la r e » de c mstderacions. tot coincideix amb d que s nava comentat en 

** Cmm Kapa. èt M H H ton» 1173. tip warn 2»1 •* c MH.1I«; h M át JMB fc*« Cmmm. MM. «•# «MB |Vi: fc* . 
«at 212*. i ¡am fan tú<K*m> 4* Franc m« knlW » Ma\ iMé. «i» ama IB* fe» . itm l i t) Taw MM m M m m d V—*m k 
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la üpotogia aim«-« putter caldria destacar M I major riques un peí que fa al prograna 

d habitación com peí que ft a te façanes, car em trobem <m edifice d un major p a de 

quataat. M ^ £ a I* prácápl «nena tfe f*Eísa«p!s, 

Aqu&n tipotopa no low coaeaplfih per Cera&V i per tant. podríem d»r que an ernst» 

s Ciutat Vells Amb tot. és una combinació de le» raro de %egnna, amb «ses ár f#mmt i 

fins i toi quana ciaste, pernada mbrttot per Jpwfrui al « i x i n I'etpei eels pram solars on 

**eüfkare« ¡«quests edificis íatentaM cardar deuR áe dwefses cia«es locois, fob«»]* de tes 

mes aftes, o r Mes les weades eres nok pans. 
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V 14 Vabracioiis 

Ea aquest pruner moment d'eáiffcaeió de l'huampie ens interessa constatar com eh 

ArquiteCKN. i sobretot els Memm d'obres, acomytiats a edificar els edificis oi solars 

irregulars, to maforta d'elfs llargs i «aire«. s'adapten a to «iva reaiiiat que és aquest ham. 

on tots ets carrers son rectes t on existe« to poss*\ihui de disposar de parcel·les 

rectangulars. De fet. sembla ser que. almenys m aquesta mm, ei sistema de reparccÉaeit» 

ideat per Cerdà31 lo« emprat àmpliament car d 95% dels edtfk» % assenten sobre ierrenvs 

perfectament rectangulars, de attanr o ment« ampiada, de manegi que l'urnca dispntiva que 

<•$ presentas a era o he edificar en un tram lateral o he en un xamfrà. Pel que hem ana« 

indicant fins ara en els capítols dedicats a tes tipologies, creiem que queda prou ciar que es 

en to primera ubicació on es prefereix construir, tot i que no descartem un cert lligam 

parcel la tipologia per »is patas urbans, envoltats de jartfms, els edirkis amb aspecte de 

palau wtü. i tos cases de lloguer, sense principa!, ami* vtvendes amplies amè gran propina 

es preferetiea els xamfrans, mentre que per als edificis de lloguer més modestos, el tränt 

lateral es el preferit. Ea el primer pup. does san fes raons que porten a aquesta tria, d una 

banda to major "obertura* de què gaudeix uta teta en un »amfra. amf» tres costats, amb 

façana al eurer o, rmllor dit. a una arca el doble ti ampie que qualsevol carrer: i de I altre, 

el tel que. almenys en aquell moment i en aquella area, les finques en aquesta s.ruacio Milien 

ser més grans que tos que es trnvahen en els trams Lterals Així, la conpjncia d'apests dos 

factors propiciava l'ubicacio d'edificis centralitzats que es podien envoltar de jardins, amb 

una produnditat similar per tos quatre handes. podent-los allunyar de tes molestes mttgeres 

També, to major obertura donava mes vistosrtat a ! edifici que era més ben observat, alhora 

que to amplitud de les falques permetia donar to forma desitjada a to planta de to casa, si era 

exenta, o sinó. permetia to construcció de gram vivendcs que podien rebre més vcntitooó en 

presentar tres àçancs é carrer, enlloc d'una sota. Així. els edificis de menys quintat se 

situaven a tos parcel·les dels trams toleráis, més petites i amb menys povsihil.iats de vtsirt i 

alhora d'il·luminació t ventilació, to qual cosa s'tntsnta paliar en alguns casos situant un 

" Vtjev I M M A K : » • l i p « V 



La preferencia per aquesta ubicació de ledirkt dm* de te lowedBS 

: a ¿'atacs consideracions de caire pràctic p i el que o vol es aprofitar al maxim al 

_ d'via handa pernet aplicar ei sistema consti ULUU 

d ortres harceioaMn. acostumats a parcel·les torpes ï estretes amb 

i rjMtcrnr. situant diverses crapes paral·leles entre si. ja sigui 

o paral. !ctes al carro', segons i n l'amplada de redïíKt'". evitant tes 

«ètaacio« que trobem en els primers edificis en samfranss*; i drTatoa 

simplifica efe esquemes distnouuus. determinats es gran mesura per I ubtcacH) de les canes 

els que presenten, encenté cas« «oh 

mes cnmpknm. exceptio teta dels palaa, 
1 on la presencia ú CI»*A separats dota 

en queda ressaltada En els altres edificis amb 

per a crear aquests etios 

eh esquemes son forca 

de I altra perquè te 

d'escati que "perforen' verticalment els 

habitatges en concxnconen te distribució, ï d'una tercera perquè s'hi apoca d vell sistema 

tot imitant efe paten barrocs i mtentant dissimular la manca de 

i d esquivar les citades caixes, o han de ¡ 

(o almenys s intenta) Íes àrees representativa* íntima i 

AIXÍ. son tes ct>osideracions de carn socuí i * moral" tes que mes pes tenen a I'Iura 

efe nabstatges. sobretot efe de més qualitat De tot el rtperton ampli d'estances 

: nap« a tot una sèrie de necessitats imposades tan per tes qiaöans practiques com peb 

«•>.«*. p*r» v i i ' ! 
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convencionaiisines social*, sempre tindran nou* pes les sebones, a partir ée tes quals es 

dtssesfari sot redifici, rcservant-hí ds milíors emplaçaments i deixant te resta per a te» 

estances imimcs i uciioánes que pudra ser fosques i estar «wies per wummos passadissos 

que mat m trrpitjaia cap convwat Es aquest repartimerK de I espai más li «mut en cb pi VA 

rjniKipalst^nodispmavend'an«>u*al« 

a í'uhkacK> escenogràfica de ¡escalinata, encara que això obligui a amagar en en recé fosc 

l'cactb de veins (que sera »ftihuada per mes persones mes rrequentmenti i es reseñan el 

mail« lluc. mxè vol dir larca central vora la façana del carrer, per al pan saló Com darrera 

d'aqvest hi havia possiWemeat el fran pao central de I editu. sena impossible crear un 

passidis recte fins al pe« de lescalitata. de manera que es prefereix situar O M o tres as ar» 

saJ»-s intentant fer més "elegants* els diferents gir, del vajecte. El mateix passa amb el camí 

ca? al »enfadar que sol ocupar, al fríos de rhabitatge, la posseïa oposada ai saló Totes 

at nenes avant sales ocupen moh d'espai, de manera que les habitacions utilitàries s'hauran 

d'amuntegar a I atoa banda üe la vivenüa. c(«municant se directament, i vara eb celoberts. 

on la reso d estances swb obertures a alguna de Ics façanes es destinaran als dormitoris 

En noto casos estem convençuts que aquesta complexitat es desitjada, car es descarten 

mecanismes tan eficaç«» erm sauiús mm sena crear una galeria de conwucacio al volta« 

del pau central, com s'ha vist ja en alguns exemples Sembla ser que el model dels palaus 

barrocs, amb una interminable successió de sales i saletcs seduïa ab barcelonins de pro. 

burgesos enr^jits amb deliris de noblesa 

Òbviament iot això se simplifica en edificis mes modestos on l'itilitansme tnomía 

devant de I aparença Aab lot. en poquíssm» can» samba a u n racionalitat total, que seria 

representada per l'existència d'un ómc passadís de comaucacM general smó que sempre 

vetea reminiscències de les apologies mes elevades, amb el palau ai capdemunt. de manera 

que els rebedors, ni que sigum estrets, les avant-sales o tes enfilades hi son sempre presents 

Tampoc no fafca tnai la sala, mes gran o mes petita, smiada al Uoc mes preferent, vora el 

centre de b façana Atio em indica la importancia d aquesta estança, dedicada en prifwtpt 

a tes relacions sociab. que pren d lloc a im dornuton o al propi Bvsfadrjr Cal examinar !a 

ttnpwtecií INK es donava a répoca a aquestes tres habiurtom h sala. en tes vivendcs 

menys elegants (en comparació a les atoe» cases d*aquesta areah t» era només floc oe rebuda 
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de les vistes, sané que era I àrea de la casa oa es passava te manir pan éd temps, el 

doranfan s'utilitzav* rahisAament per domar, i per trine «one« ea cas »h aiaiaH» o 

d amistat* nu* ÉKmet, memrc que el luenfadnr només servie per meniar l euuiparacio 

d aquest a te sala nouies és present quan es convene« ea loe de cdetwaaá d'apats scosls. 

te qual cosa era aoraisl en tes pues famílies perè «cays corre« a nivells l i e ran , etp.€ant -

se «11 com escara ea mote ediftcts el trabe« *aaat lluny de les façane des antera i posterior. 

il hirnin* tristament pel peo cemnü. esdevenint una «da de pas. i al »«at mateix de b 

cuma En aquests casos aqueja estança esdevé completament utihuna' Aquesta utucacii* 

del menjador s hereu del edificis de Cnte Vell«, i teade« a desaparèixer, per a situar i«i en 

un esrai de mes preferenv«. car a pan« d aquests mommfe, en molts edificis vindrà a 

represetfiv el paper d una segana sala, o sab mes intima per a «a familia, deixant te sala 

devantera per a funcions mes rcrresentativcs 

Tambe a les vrveades aaotaast. pert; nti eulusivamem. I» veiem aparèixer to 

calenes, elements de mtmoó entre b façana poHerwr de I editk¡ i el pan pan central de 

mamma. Aquestes podien acomplir diverses raacujes: alter ks lataacKins monies de Tarea 

comuna que s esdevé d pao, fer de suport a ks escales que. en alguns edificis, hi baixaven 

cap al »ardí. substituir d propi »»di. esdevenint juntament amb el terrat l'únic espai «nen 

de què dwpnsava te weari**; t finalment servir d'untcaciri dels escusa», b quai ema 

podra significar una incomoditat per als habitants, però era una millora des del ptnf de vista 

tepèmc. car fe'n millorava sensiblement te vertuaca) i s'aconseguia que les males oñ<rs no 

entressin ea I habitatge 

Les comfanacitftts de cambres «sab alcovao dormit» * Ï * tocador, cui«a *• rebost... j i 

llurs ubicacions «gueixea amb proa fidel« eh models exposats per Cesda. Només el »a 

comentat cas dels memadors. ea èxode des dd pati central cap al fons de I habitat?.. 

represeniana una diferencia important, així com te mtroduccK» de les gaienes tíaa atoa 

diferencia sena te funció dds entresols, que, ea els pocs caus que hem trobü. du »en de ser 

destinats a vrvendes dd botiguer t es lloguen com a habitatge normal, passant I estatge del 

comerciant a te seva propà rebotiga, coa molt mes lògica, perè que no era possible a Ciutat 



Villa a cas»» de Sa migradesa dels solars, qui no p:«iicn encabir Kxigues i vsveodr en un 

maietx nvcll Atrf. amb aquestes i d altres sálvelos de caràcter puntual, hen comprovat com 

eH bahttatgcs de la primera etapa de Ihixamplc central es campana bastant amb ei que 

Cenä qualifica de caes de primer i W¿Í*I tiour de (lutat Vella. He es que es tracti dun 

cafc. pero la idea general és te malaxa Es «fcrttai que algunes tmofopes j smVapotógies «o 

encanen en cap d'aquesies dues m de les atoes definides per Cerda, pero si que en seo una 

combina»» dels dements sote. Ano ens ve a :et»>rcar h idea que són vi vender, destinades 

a classes altes i «tges. no trohani en aquesta are» cap vi venda assimilable a les migraries 

dimeriMom i mesquines condicxiRS de vida que presentaven els habftatgei del Raval 

ôtTtrsnooents ais de tercera i quarta iktsse éc la descripció cerdaniana. O aquesta manen 

poden voire corn des i un pnnctpi aquesta àrea es nevada per Taha i nutfatia hurles'3 així 

con» pels professionals liberals, els quals podem veure mofa ctaramest si tenim en compte qu

ia pan majorsa de tes vivendes (per comparacKií més modestes cte l'àrea presercen una 

estanca desuñada # despatx, iot i que només anguín una sala. 

Dins dels matem* $d*fkis hi detectem certa homogeneïtat social; deixant de banda 

als hoüguers que habitarien alguns dels husos, i recordes suc son molt pocs els eáficis amh 

vivendes per a les botigues, creiem que la düerència social entre eis habitants del pomer pis 

i efe del quart eo sena tan acusada com rradictoittimmt sha cregut Prova d ai so san els 

edificis, que lot i ser moh amplis, presenten una única gran vi venda per pis, com si fos una 

superposició de pisos principals o aquells estañe» an* aspecte de palau urna amb nornes una 

utttca vivenda de Hofner molt gran ai segon pis. o aquelles cases que presenten habitacions 

auxiliars de servei (safarejos, saJes de labor, cellers, i al soterrani tan çvr ai pis principal 

com per a les vsvendss de b planta baixa Així creiem «pe ta major diferencia la trabarte» 

entre els habitants dei gran principal amb escaiutata ï dependèart» de serva a la planta texà 

i els itel quart pis. pero aquesta combtnació noes tan corrent, smrt que sén mok mes corrents 

els editcis an* vivendes d una mateixa quairtat. amb r i m e diferencia de l'alçada 

Aixè ja ho hem vist als exteriors Es cert que en alpms edificis hem parlat de la 

presénat dV 'ritmes decóranos'' que tradueixen a I extenor Ics diferents qualitats del*. 

sueno*!, alhora que estructuren la façaaa. per© també és verm« que oomés ho hem oteervM 

en una tipologia i que tenen més conseqüències composruvcs que socials En tes atoes hem 
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trotat façanes sempre unitàries, mol* poques dividedes per »anés, i aquestes últimes amb 

esquemes molt ben trabáis. De fet, hem reconegut que sempre es ressalta el pis principal a 

iravés dels balcons, pero això és ua recurs aunposttiu que ajuda a separar la zona de sècol 

de la resta de la façana 

De fe», ¿s la composició general de la façana la que sempre mana De manera que la 

correspondencia entre l'interior i l'exterior només s'aconsegueix plenament en edificis amb 

vivendes senzilles, amb una distribució racionaiitzada si menys no a nivell de tes habitat tons 

devinieres. El que sempre predomina és la >imetna i per tant senopre sera la part central de 

la tacana la que marcara la pauta. A voltes la disfuoció entre la façana i el que M na darrera 

és tan grm que no hi correspondència entre el número d'edificis que creiem veure "a 

l'exterior" i els que hi ha realment "a l'menor", com passa a les cases te ta mansana del 

Passatge Permanyer (cat 420). on, com ja hem vist. la composició enganya als ulls 

Amb tot, tes diferencies de qualitat entre els diferents edificis son ben visibles des de 

l'exterior, sobretot per la nouesa i quantitat dels elements decoratius. A:xi hem constatat i » 

només una major concentració d'aquests en les millors cases, ía qual cosa sembla obvia, simi 

també. Tus més freqüent en aquestes de repertoris "estilístics", que difícilment son els 

predominants, actuant com a complement "qualitatiu" ab repertori habitual del? Mestres 

d'obres. Un dels element* que sorgenen en aquests moments, i que marquen diferències 

qualitatives són tes tribunes en aquest període només n'hem trobades als pisos principals i 

sempre marcant rubicació del saló, en una feliç combinació compositiva, car aquest en mofis 

casos se situava al centre de la façana, de manera que 10 només esdevé una ampliació del 

sakS i una projecció de la vivenda envers el carrer, sinó també un element més que 

n'enriquiria la composició L'alrre element, molt poc utilitzat, són tes mirandes. record 

traspassat a l'Euample de tes velles torratxes de tes cases senyonals, la qual cosa n'explica 

la presència en aquest primers exemptes, tot 1 que més endevant participaran amb més 

intensitat dels criteris ccmpositius 

L'és diferenciat d elements del passat s explica, eo part, per te participació 

d'Arquitectes i Mestres d'obres de qualittts diferents (entenent com a bàsica la diferencia 

entre els primers i els segons). També té la seva raó de ser en la riquesa de la casa. que 

revestint-se d'elements històrics vol equiparar-se en prestigi ab grans edificis de l'arquitectura 

oficial, on la recuperació dels esä.% ja havia començat mig segle abans. Els elements més 

freqüentment utilitzats corresponen al món clàssic i renaixentista frontons, anteftxes. 
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columnes, pilastres i mitges columnes dels diferents antea, garUodes, tot i que en la 

majoria deb casos s interpreten molt lliurement i es combinen tte manera poc canònica 

Tampoc no futen elments de I Mat Mitjana, romànics i gòtics, utilitz&ts ami a elements 

solts, i amb poca freqüència, ai tampoc formes provments d'altres països com Itàlia. 

Alemanya. Franca, Anglaterra ï el propi Món Arab del qual s'intenta dorar imatges mes 

coherents, amb façanes «enceres recobertes amb decoració d'aquest "estil", tot i que l'efecte 

aconseguit es sempre fals, car I» composició de forn no varia i repeteix els esquemes dels 

amrs edificis, afegint h;. sense cap mena de pudor, elements clàssics o tipies dels Mestres 

d'obres Aquests darrers consisteixen en to tipique faixes, mes o menys enriquides amb 

rtMtlljrcs. trencaigücv i decoraciom vegetals i florals; les franges horitzontals, a voltes 

adovellades o focarreuades. con^kmentades pw fns«>s dcc<iratius amb ^reques.) cenefes les 

gelosies als esptralls. to mensules i candes, mes o menys complicades, es a dir. tot un 

univers de formes que es combinen des de la façana mes sòbria fins 1% mes recarcagada amb 

elements de diferents èpoques 

La façana, en fi, esdevé, un llenç, en el qual l'Arquiteae o Mestre d'obre» h: 

apliquen els seus repertoris, com un pintor hi aplaca els sens colors. Inmersos dins de la 

mansana. els edificis només poden manifestarle i través de to façanes i perden tot el volum 

Les façanes esdevenen planev només en sobresurten to volades dels balcons i de les poques 

tribunes que funcionen com a elements afegits, poc integrats al conjunt Així l'única marieta 

de singulantzar-los consisteix en aplicar-hi un o un atoe repertori respectant sempre la base 

compmiti'aim) parant ma.vsa compte en alio que hi ha al darrera. Un exemple prou eloqüent 

d'això el tenim en ta casa Juli* y Vilasendn (cat.242) que en un primer projecte té una 

aparença arabitzant, mentre que en el segon i definitiu, realitzat un mes després, adopta 

formes de catre clàssic, sense variar per res la composició i distribució de buits i plens 

La "façana-llenç" amb to multiples combinacions que permet es combina alhora amb 

els diferents interiors que hem anat veient. Aquests responen bàsicament a dues tradicions, 

que Ja s'han anat apuntant en els capítols anteriors, la més autòctona, provenent dels edificis 

de la Barcelona Vella, i la dels palaus barrocs francesos, a traves del XVII« català. Aquests 

dos models, no només es barregen entre si, sinó que també accepten qualsevol mena de 

façana, sense que hi pogttem establir cap opus de correspondència directa, correspondència 
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que, a més, sena incongruent si tenim en compte que en aquell moment rarament es 

recuperaven elements del segk XVIII AIXÍ. podnem trobem edite» amb una distribució a 

través (i'avani-saks i enfilades, amb tacana neo-arab "paUus" amb escala descoberta al pati 

central, seguint ta «nés típica tradiert del gòtic català, antt façana revestida de columnes i 

pilastres ciàtiques, un palazo italià, amb encoixinat a la planta baix» i finestres coronades 

per frontoris i trencaaigües. amb un pavelló noiàrab ai jardí. . amb tot això volen deniostrai 

que i'arquitectura de -a pnmera etapa de l'í-ixampic Central no ei regeix precisament per 

modefs ni normes rígides, ens trobem en en un hafii que s'aixeca de nova planta, al qual hi 

van a residir »pells que rugen (i que poden fer-ho) de l'estretor i de tes mates addicions 

sanitàries de la Barcelona Vella Atií, serà la higiene, i el poder disposar d un espai suficient 

i coherent, amb enormes parcel·les rectangulars, que permeti organitzar adequadament la 

vivenda. dotant-la dels espais tan utilitaris com representatius necessaris, els atractius d'una 

àrea aleshores desèrtica i plena de pols. Així, no seran tan elf modeli, sino aquejes qüestions 

més "quotidianes' tes que donaran més o menys complexitat als diferents edificis, segons 

signin més o menys complexes tes quoodianeitats dels habitants als quals vagin adreçats 
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V.2. Zona de contacte 
V 2.3. Cases Pluntamiliars 

V.2.3.1. «*B# nnnapa! amb wct$ türme m 

ty aquesta tipologia n'hem local it/at set exemptes14, quatre d'ells % agrupaven a la 

actualmemt anomenada "voravia de llevant" 4c la Plaça de Catalunya, un altre a la pan 

central d aquesta, la cèlebre Casa Gittert teat.39), i dos a tes Ronde*, un a la part alta de la 

de Saii Antor.i. tocant a Plaça Universitat, i l'altre a la de Sant Pere fent cantonada amb el 

carrer de Girona, Dins del context de la Plaça Catalunya és logic que es preterís ocupar el 

«ctor de llevant, st tenim en compte, d'una banda, que el de ponent era en aquells moments 

ocupat encara per les estacions deis ferrocarrils de Sarna i de Martorell, i no % edifica fins 

als anys mirantes*', i de l'altra, que la banda de llegant de la Placa de Catalunya era 

considerada com a awitinuacio de! Passeig de Gràcia i com connexió entre aquest i Ciutat 

Vella a traves del Portal de 1* Ángel A més. hem de tenir present que la maiom d aquests 

edificis es bastiren durant el pnmer penode (lS60-é5> de la present etapa, moment en que 

sínica la umanst/acio de IKixample justament en aquest punt posant I èmfasi en Is citada 

connexió entre aquest i Ciutat Vella, amb l'arranjament del Passeig de Gracia, els primers 

projectes de Plaça Catalunya, l'obertura deb carrers de Pelat i Fontanella. M 

Aquest grup el constitueixen cases majoritàriament entre mitgeres, sense jirdí posterior 

(només la casa Gibert, aïllada, en presenta), amb una nlçada de tres pisos En general no 

" V.idrKfo Matear faç .umei^em p«r aquecu fepo»>»§» .ar m h e * ln*a» ,ap ttaajpar 4* te* émi prnwrc» p«l»ii« ttrttant i irfslki» 
aawafeaaaiarM D'tftra haaáa {anit hem «refat oporté m$n*tm. a partir d ' m . ta ú l t i m * » . * ! rnirc tdiftc» aaaS vtvmtta MtntlMf* > 
wv f nde« diferent», mt t l t sW BtfM gwp aria lim* p*»í» i a» imtvn a MT »ffiMc«MM* A me» art apt i* htm . nmatat :kir «ajnèatia. 
pmfmm tnt>«W lot on da gna* 4r cast* a r * nvtaara «Bator», m i «aw * i dtMtre» •} indult of la prtatatia. K » c«. tu 

TaaaS* « a i m fer mmmm qu< t p a w Cam > irtinura UK .dir *m Mè me* mwtdea rt^w l i »I t|u« u »'ta refer« pel tfu« la a 
la «naa (% I'Etxrnptf C * % I %iti, tM »to coacCfAea cow Ira nhacrvavinaa) tOMLaitaaa « indkartn nmnta d* paaaada pet «» cau« en 
rrpctuxft. imaKeaaane» 

r ' A to plaça Cataiurya «taam la 'aalbca* Cat« OaV..-i. «Va .'naaavOnui Mratrr» i Eaptuguc*. I Sat), rap aim 111J •»•»•<-hi» urn JO». 
•i priaan pnatttt 4* It cata fioirda. ée Gcn«m GraiHI t Barr*», U M . tap n i » léS6 c teal Jl>. l'i .aar« auna«, de Frlipr Uhath. 
I M 2 . asj.adai. E "»«** (cal. 1:1: Tftjfw» di Sacan. tV Nhte Mafloratl. I«*VT. *«» num «J7t «cal J<» i ¡» .a«a aVaatotia» dt PaM» 
ManoMal. I H 6 . exp nun» l?4l c (cat.J4) A la Rnratt SaM Aamw »wbei» I» . a » VattH. 4r ftMtn SofcrCiMasa. I56J. txp miwi 1241« 
«cat.lMt. i s la dt SaM rSra. h aaa Keif, ¿t Oarow Otwaiil » l a m n . IS*?, t i p «toi E 2*JI ua» *W» 

*• VHJ CwttHfr A Dt la PutfU A.I A W | n ^ PUf. U M « , « ItatKthMa Uhren* Dalmau !<M*. CapNt^ XXVI ^ ^ i .r., reier?» la 
dala dt cim«r*.cnS acta«dtfkit que e-^i*«ven i* pla\a to • nfrta é« Itovaal t'cdiA»:!. .<>m h«m ral a la dècad* ét'.t KiuiMe*. let ru-nJ 
i u d , ourarK eta tttanat« i to d» pontm durant <í» M r M e t , amh I e«.tp-1<> d tlrun» (difnn pnpRt i i l«»x«> del r*rmeat-iil a Sama 

' Vti»u (apÉBt BI I i I 1 

403 



preveuen botigues, car només n hem localitzades ab dos edificis de tes Rondes i en una put 

déte hamos de Ir «si» Giben <cat..í9). on s establí l'oficina central del Correus. Aquest fet 

ens reafirma el caràcter de «palte de l'àrea i I t continuïtat respecte del Passeig de Gracia 

Així. O M en el citat passeig, aquí també trobem ta sub-tipologia de cases pluritamihars de 

només dos pi»« i amh mpme de palau, cases Gibert (cat.39) i Girona (cat.33), que donen. 

atfwenys exteriorment, el to de qualitat a la 2on«i. 

De tot el pup d'edificis només se'n conserva el de la Ronda Sant Antoni Com és 

sabut, te ca« Gibert (cat W) fou enderrocada al 1894 com a primer pas per a la creació de 

la Placa Catalunya, mentre que els edificis de la voravia de Nevant han anat desapareguent 

lentament a mesura que es definia el caràcter comercial de la placa, simbolitzat actualment 

per uns grans magatzems que, a poc a puc. han anat devorant aquella martsana (la casa 

Torrens de Sicart (cat.33) fou enderrocada l'any 1991 al poc d'imcar se aquesta tesi » 

V.2.3.1.! . Anàlisi dels interiors: protagonismo del pau central 

La maprta d'edificis se situen preferentment en trams laterals de mansana, tot i que 

hi ha dos en -.amfrans. aprofitant ai complert hi voravia de llevant de la Placa Catalunya, i 

dos més en cantonades*1 En el primer cas les parcel·les són rectagulan. mentre que en els 

xamfrans agafen sempre m truc de tram lateral, com s'ha explicat, i en les cantonades es 

busca te forma més propera al rectangle, car és te millor per a edificar entre mitgeres 

Aquesta forms segueix propiciant la típfca combinacu'i de tres crugies perpendkukis al 

carrer, amb 1 excepció de xamfrans i cantonades on les crugies adopten una posició paral·lela 

a ta façana La casa Bonsoms (cat 34)<rïg. l i» , per a la qual es presenten quatre projectes, car 

el propietari intenta comptabilitzar els patis interiors com espai de jardí i l'Ajuntament no ho 

accepta rebutjant ets diferents projectes presentats, és i n bon exemple de possibles 

combinacions els dilerems plànols ens mostren diverses disposicions de les crugies combinant 

de parattfles i perpendiculars al carrer, adoptant esquemes en forma de "1 " de "U " i de 
«li»!) 

Els accessos, tan horitzontals com verticals presenten poques novetats respecte al fa 

* Na ti<e» tes iBe» d« I Eiwmptc premura x»mfnm at* ̂ « w vèmw. N<mmincM k* nut vtwa ítwm imptlar i/o tamaav reduït 
van to» Renket. I* £>i«pim*l. o can*» M dupmaii <<n«f<Hiatmcni. priKMcn e H H n t e en ana-ie ne* , o pr^ít • aajnca 

M B pmhhfn» m rx-A <BJM «I pn^ncwn compra vm <map de «erren», anà» amada ai can** Foauwfla. que »iaaen ai > n wim^c-
l·idi per • compcniar la ma*» •uperfkit de t «difM Altap d'*» My, p«A. B M M I U I projecte per ediflcar i nivell de pUnu i un pi* 
aqucaM frarqj de ,irdi 
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vist a IKixampk: Central Malgrat això, cal destacar el fet «pe en too els edificis de la Placa 

Catalunya se segueix el mateix model Cftg.lt): un vestíbul a la crugta cental, des don 

an enea I "escala de veïns, amb la caixa sempre en posició lateral, i on sc situen els accessos 

a tes visendes de la planta baixa Segueix el pati central on subita l'escala principal, de dos 

trams, descoberta, repetim el model dels palaus catalans medievals, recuperat, com hem 

vist**, per Elies Rogent. 1. única excepció, a la Plaça, la tenim en la casa Girona (cat.33). 

or, trobem una escala a la imperial en un espai de doble nivell d'albada darrera del pati 

central També és remarcable la soiucio adoptada a la casa Vallés (cat 336). on iot i Sa 

presencia d'un vestihul i un pati a la crugia central, com en els altres edificis, no s'adopta 

el sistema català i es prefereix la solució en forma de *T" que hem vist a Viena**, moll poc 

comuna a Barcelona A la casa Reig (cai.400) es copia el sistema de les cases Cerdà** 

(cats 313. 314. 318. 320). situant les escales al costat del pas de carruatges, en aquest cas. 

una a cada banda 

La ventilació s'efectua principalment a través del cita! pati cential que presenten tots 

els edifkts. Acompanyant a aques* tenim celoberts disposats a les mitgeres a la mateixa alçada 

que ei pau. A la casa Cuben (cat.39), com és exenta, no se situen celoberts, com tamptx a 

la casa Reig (cat 400). de poca fondària que. seguint un cop més el mode! de les cases Cerdà 

(cats.313, 314, 318, 320), reb la vemilacio per les flanes oevaMera i posterior, sense 

necessitat d'un pati central. Els diferents projectes de la casa Botisoms (cat.34)(tip. 11 >. ens 

mostren una gran varietat de solucions de patis centrals i later-ls. que prenen un gra» 

pratagonisme i condicionen tot resquema distributiu de les vivendes. 

Tot i que alguns edifkts com tes cases Gibert (cat.39) i Girona <c?\33) tenen un 

aspecte exterior palauenc. no formen un grup prou diferenciat com succeeix a l'Eixamplc 

Central. De fet, tes vivendes son molt simples si tes comparem amb tes d'aquella zona: no 

existeix aquella divisió funcKwal de la vi venda principal per nivells: només tres presenten 

dependències annexes ah baixos que es limiten a cotxeres i cavallerisses (la casa Girona 

•* VJ4 .«prtol IV I 2 
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tcai.33) hi aiagfix un billar, mentre que ta Ttirfens de Secan (cat JS), *é& completa, compti 

a la plañía baixa, resinada, amb la cuma i ta «da de planxa, així com amb un menjador 

secundan) Aquesta manca de complexitat es tradueix també en els accesos a ta vtvenda de! 

principal, més simples, en no presentar ta multiplicitat d "escales de servei que havem vi»t 

en els edificis de! Passeig de Gracia. Dins dels propis pia» principals ens crida I ateneu, la 

força que pren el pati central com a dement organitzador: en gairebé tots els casos la 

distribució de la vivenda es fa en fucid d'aquest, sense que hi nap grans diferències entre les 

situades en trams laterals i les dels lamfrans6' Així. gairebé sempre, trobem una "galeria" 

envoltant ei pati central a la qual van a parar gairebé totes les eMances de l'habitatge, la qual 

cosa evita la multiplicació d'enfilades i avant sales Malgrat iot. ambdés elements son 

presents, sobretot tes primeres unint entre si tes habitacions de la línia de tacana A la casa 

Girona (cat.33). on la galena no envolta completament el pati tronem encara força avant sales 

que tenen un caràcter purament representatiu car podrien ésser fàcilment substituïdes per 

passadissos. 

Els programes d'habitacions son de tipus mig; tes de caràcter representatiu es 

redueixen al rebedor, (que sovint desapareix en fer-ne tes funcions la galeria, al final de 

l'escalinata) el saló i la sala de confiança. A tot això cal afegir eS menjador i excepcions com 

el "boudoir", el ballar, l'oratori i el jardí d'hivern de la casa Girona (cat.33). o la "sala de 

recibo* de la casa Torreas (cat.35). Amb aquest reducció se'ns fa difícil parlar "d'eixos", car 

el tram de gatería que solia cominear aquestes habitacions rep. si més no en planta, el mateix 

tractament que els altres Només a ta casa Girona (cat. 35) veiem un passadís, darrera el jardí 

d'hivern, que unen el menjador amb el salà, que el flanquegen, així com quatre avant-saíes 

que uneixen el rebedor amb cadascuna de tes estances que acabem de c.tar 

La resta d'habitacions també responen a un migrat programa: si deixem de banda les 

cotxeres i cavallerisses, ja citades, les úniques habitacions utilitàries que ens queden són tes 

cuines i llurs rebosts, i Ics sates de labor. Només la casa Girona (cat.33) té safareigs, i la 

Torrens de Sicart (cat.35) lloc destinat a ta planxa Pel que fa a la higiene, només hem vist 

una banyera en el segon projecte de ta casa Bonsoms (cat 34)tfig I I ) , a ta resa tot són 

excusáis repartits vora els celoberts. Els dormitoris presenten, però, en ròtça casos les sales 

annexes: toilettes i vestidors 

*' Nonas la c w Htig. vpiiM «I modal de I M caws Cteúi. tetes un panada iramv«nal pawl Icl a U fa*«« «p«r»ni k% émt. craves. 
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L'apvpaciú i uhK.acH> de tes estances segueu els paràmetres habituals els salons i 

dormitoris ocupen tes façanes devantcrs i darrera, on també trobem sempre ei menjador, 

mentre que la resta ei distribueix vora els celobeits i els grans patis centrals, A les cases en 

xamfrà la part centtal de la tacana d aquest és sempre ocupada pel saló i sol flanquejar se per 

les saks de confiança o de rebre que, situades en l'articulació del xamfrà i el tram lateral de 

carrer, adopten forma circular o octogonal, intentant amagar l'angle obtús format per la 

convergència de les I as anés 

Com a novetat hem de fer referència als terrats, un element que no havíem vist a 

l'Eixample Central, peti» que ja existia a Ciutat Vella, Els veiem a les cases Girona (cat.331 

i Torrens de Sicari (cat..15) (a la primera se l'anomena "jardí d hivern"), situats sobre les 

dependències de servei de la planta baixa acomplint les tunen wis de jardí per al pis principal, 

car aquests en pocs casos arribaven a ser realitat Aní . s'aprofitava la totalitat de la planta 

baixa per edificar i alhora es dotava als pisos principals d'un espai de (teure exterior 

Segurament tes galene*. als darreres de molts edificis de lloguer esdeven la versió més 

modesta d aquests terrats. 

A les plantes baixes solem tronar dues vi vendes, separades pel vestíbul general de 

i'edifici i pel pati central que el segueix, A aquests espais, que provoquen una gran reducció 

dels habitatges, cal afegir la presència de quadres i cotxeres que els fa encara més petits. 

Així, esdevenen molt simples, s'organit/en a través d'un passadís i presenten poques 

habitacions, amb un progtama de tipus reduït eliminant tes de caràcter representatiu. Amb 

tot ad assenyalar la presència d'un despatx a moltes d aquestes v i vende«, i el retorn del 

menjador vora el pati centtal, al centre de l'habitatge, car ei fons és ocupat per tes cotxeres 

i tes dependències dels principals. 

Als pisos alts passa !ot el contrari Normalment hi trobem una sola vivenda que adopta 

la mateixa forma que la del pis principal, amb el mateix repertori d'habitacions, desprovista, 

però, de l'escalinata d'accés i d'espais annexos que en alguns casos hem pogut observar en 

les plantes baixes i entresols. 

407 



V.2.3 1.2. Anàlisi dels exteriors nqueui i dtvenitai 

El conjiiHt d edificis que tractem no és pure unitari pel que fa al seu aspecte extern: 

encara que tots els edificis presentin una composició simètrica basada en la superposició 

d'obertures, a>m es norma en l'arquitectura domèstica harcelontna tk tot el segle, ens trobem 

amb diferents referències "estilístiques" d'una banda destaca la casa Cuben (cat.39) amb un 

tractament clarament medieval, amb to* el repertori a l'iís; al costat hi podríem situar la casa 

Girona (ca' 33) que ens remet al mon del quatre cents italià i e's palaus florentins, tot i que 

amb referències al romànic a traves del XIX barceloní, amb dues torres als extrems que 

recorden tes de la veïna i contemporània Universitat. Un regust francès ei trobem a les cases 

Reig (cat 400) i Torrens de Sicart (cat.35), i en menor grau a la casa Buxeda (cat.31). mentre 

que la resta d'edificis remeten més directament a l'arquitectura autòctona dels Mestres 

d'obres, això si. amb la nova escala de l'I.ixample 

Les façanes tenen un tractament unitari desenvolupat sempre a partir d UP eix de 

simetria, en el qual es coloca la porta d'accés a l'edifici, marcat precisament per la presència 

d'aquesta. En els edificis en xamfrans o cantonades, de façanes llargues, l'etx no passa pel 

centre de la façana considerada en :l seu conjunt, sinó pel centre de la façana del xamfrà o 

de la més significativa, en cas de ser una «nonada Així s'obvren les diferents llargades de 

les façanes laterals t*ue tenen un tractament depenent de la central, però fias a cert punt 

autònom, en ser impossible la comtemplació de totes ors alhora (això només ho podem fo 

quan mirem els plànols) 

No han detectat una forta unificació vertical, només la típica distinció entre la zona 

de sòcol que abarca la planta baixa, i l'àrea superior Mes fortes són les particions 

horitzontals, dividint tes façanes tn cossos; a les cases en xamfrans aquesta divisió és gairebé 

necessària per anicular els diferents plans de tes llargues façanes: en tes cases Buxeda (cat.31) 

i Torrens (cat 35) trobem, al centre del xamfrà, un cos central flanqueiat per dos de laterals 

situats a l'àrea on s'articula el tram lateral aínb el xamfrà. Les façanes dels trams laterals són 

tractades per se com ?. secundàries. A tes cases Girona (cat.33) i Bonsoms (cat.34)(f?g. I I ) 

trobem una organització semblant, tot i que no ht hagi xamfrà, propietcida. en el primer cas, 

per la llarga i horitzontal façana, que es flanquejada per dues "torres" que funcionen de 

cossos laterals. A la casa Reig (cat 400) també tenim una façana molt llarga que s'articula 

en cinc cossos, ressaltant se eJ central i tls dos extrems per llur major alçada. Bn aquests i 

en els altres casos la diferenciació de tes zones es produeix, com hem vist en a altres 
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tipologies. • través de les franges horitzontals, més u menys marcades i/o inexistents, 

pilastres, filero de carreas, faenes,... A la casa Gibert (cat.39), tot i no haver una 

diferenciació en cossos sí que es ressalta Teil central a través de pilastres i baqueíons que 

n enmarquen les obertures, coronat, tot plegat, per pinacles i enpmyonat A la resta d'edificis 

la cotnposicib és completament simple tractant totes les superficies per igual. 

I es obertures segueixen la mateixa pauía (pe hem vist fins ara, amb predomini dels 

balcons senats als edificis més senzills, combinats amb balons tinc vira que tenen un gran pes 

composittu a les façanes mfc elaborades, car serveixen per a marcar eixos t diferenciar els 

cossos secundaris dels principals Ambdór tipus d'obertures adopten formes allrndades i 

arcades, s enmarquen generalment amb mitges columnes amb capitell suportant les llindes o 

amb faixes moh elaborades, algunes de te quals presenten turma semicircular sobre les 

llindes Els ampits de iialcons i balcons finestres sén sempre moll treballats. \¿ siguin de ferro 

forjat o pedra catada, donant riquesa a la façana Les portes principals dels edificis és 

ressalten sempre, a traves també de llur enmarcamem atnb els elements ja citats que sempre 

sén més elaborats que en els balcons, presentant sovint carteles o mensules a la part superior 

Les portes de !es poques botigues no es diferencien gaire de les altres, només els manquen 

els enmarcaments Les fincares, per la «va part, reben un tractament similar al de balcons 

i balcons fm-stra Malgrat tot cal destacar te de les torres de la casa Girona (cat 33). de 

regust romànic, geminades amè arcs de mig punt sobre pilar 

Els espiralls de te golfes son tractats, com ja hem observat a les cases més bones de 

•'Eixamplc Central, amb gelosies, alternant se amb carteles A la casa Bonsoms 

(cat.34)(fig 11) son coronats pa arc,uattons cegues que recorden les del romànic llombard 

Sobre te golfes, els coronaments també son ncs. amb ampits de pedra calada, molt 

treballada, combinats amb frontons semcírculars. crestenes. o empinyonats. segons el cas. 

que ajuden a diferenciar els cossos abans assenyalats i trenquen l'horitzontalitat que 

imposaven te ordenances*. A la casa Bonsoms (cat 34)(fi- 111, a més, una miranda remata 

el conjunt 

Els panys de paret també sén força treballats amb combinació de diferents tipus de 

franges, snés o menys marcades, encarreuafs (o imitació) i profusió d "elements afegits com 

*• Vrt «afM III 1 2 
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frisos de peques mam tes llwd», comises lie« marcades, pilastres. taseaes llises i 

cncarreuades. plafons, donant un aspecte de riquesa externa a I edifici. 

Aquesta riquesa ornamental que caracteritza a te majoria d'edificis contrasta, però. 

an* la sobrietat d'aquells que adopten l'aspecte mes palauenc. com son les cases Gibert 

(cat W) i Girona (cat 33). que son prev'sament tes que donen un to quahtatiu a la »ma, Tot 

i aiiè. 9áñ façanes força equilibrades, ben trahades. en te majoria de les quals veiem una 

correspondència entre butts i plens, un predomini dels elements plans (hi ha ben pocs de 

yibrcsorunts com ara les mènsules i els trencaaigües. així com torva balcons-ftnestra. que 

es caracteritten precisament per no tenir volada) que fa possible que els edificis conservin llur 

volumetna i que es contingui la verticalitat típica d'edificis més modestos, en què, com en 

!a casa Bonsoms (cat 34xfig 11). els balcons seriats no només perforen i uVsmatenaiit/en la 

façana, simi que també creen forts rimtes verticals reforçats, en r edifici citat, per te presència 

d'una miranda. car*teristiques que l'acosten juntament amb la casa Vallès (cat.336) als 

edifkis de te tipologia sense principia. 

Cora hem vL%t, els elements decoratius adquireixen un major protagonisme i 

s'escampat per lott te façana, lot i que segueix .*n concenirant se vora tes obertures des d'on 

irradien Les faixes reben tractaments diversos, des de tes més llises i estretes, desprovivtes 

de motllures ins tes que en són enmarcades i presen.cn decoració vegetal t/o floral També 

tes hi ha llises amb nrdes als veneu i semtetreuters enmarcan« obeitures allndades amb 

grotesc a!s carcanyols 

Les mitges columnes i pilastres «oten tenir cl fust llis, a voltes estnat. i presenten 

capitells que recorden els ordres clàssics, sobretot el corinti, pero sense ámbar mai a ser 

cañones. Sobre ells s'ai*equen ares i entautemems que tampoc segueixen els canons. Als 

murs, tes faenes passen de sei completament llises a presentar estf tes o jocs geomètrics, així 

com falsos carreus 

A te ca» Cnbert (cat.39) trobem ú repertori neogòtic habida!, ami« baquetons 

recoireguent te façana, fe»-« cada cop més gruixuts i esdevenint pilars octogonals rematáis 

per pmacles La llista la completen el coronament amb enpinyonat. imitant merlets. els 

ttencaaigues en forma d'ara» conopials. tes arquackms ogivals cegues sobre la porta 

principal,,.. 

De fet, els arcs cep esdevenen «* un kU motiv a la veïna casa Bonsoms 

(cat 34)(tig 11), car en trobem tan a la planta baixa per demunt de tes finestres connectats 
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per ma conns« ipe ressegueix toca la tacana, com a les golfes de l'edifici, com ja s ha 

indicat, an / com a les golfes tie la miranda sobre finestres d'arc de mig pom, ressò dels 

arquets També seu troben a la tribuna que s'instal·la al ps principal un any després 

d'iniciades te obres» sobre els ares rebaixats que en coronen I « primes cohimnetes de ferro. 

llises i sense capitell que la componen. Una altra tribuna, es projecta per a la casa Girona 

i cat Vi i és moll semilla amb estructura de ferro niu sense treballar ni decorar amb forma 

gairebé cúbica. Segurament per això ne» es va arribar a recudir el permís- ni es va construir 

mai. 

La resta d'elements segueixen el que s'ha vi« en d "atoes edificis de la mateixa 

tipologia a l'Eixample Central. Tanmateix, pel que fa a l'articulació entre els interiors i els 

exteriors, con en els models tipològics s'acompleixen els principis i Ics tmservackms ja 

exposats antenorment en parlar d'aquella zona 
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V.2.3.5. \rr>\e principal 

Vim t «*i san els exemples d'aquesta tipologia, te més típica de l'Eixample. que hem 

localit/at en aquesta ara^*; d'atpes» en subsisteixen almenys disset, noto d'ells degradats 

pel pas del temps, pen; amb poques intervencions (sobretot a la Ronda de Sant Antoni) 

Malgrat que els edificis es reparteixen de forn» més o mis homogènia per tota la zona. hem 

detectat certa preferencia pel sector més proper a Placa Catalunya, trobant una gran 

acumulac:ó en la mamama de llevant d'aquesta, que ja havíem citat en parlar de la tipologia 

anterior gairebé edificada per complert Tret de la plaça, segueix essent la part de ta Dreta 

de l'Eixample la pretenda, mentre que el desenvolupament al sector de Sant Antoni és encara 

molt incipient 

Has trobem amb un connjfH força homogeni són edificis entre ir.itgeres, la pan 

majoria amb botigues a les plantes baixes, algunes amb vi venda per als botiguers bis pocs 

exemptes amb habitatges ais baixos s'agrupen de manera irregular vora la placa Catalunya, 

mentre que les Rondes adopten ja des d'aquells moments el seu carácter comercia! Quafi a 

alçades, aquestes oscilen entre tres i quatre pisos, apurant ei permès per les ordenances^ 

Amb toc. cal assenyalar la presencia d'un petit sub-grup d'uns sis edificis, cases Jaumeandreu 

(cat 32), Roach (cat 40» Trenchs (cat.379), MiÜ i Fontanals (cat 266). Font y Maneges 

(cat 393), Marques (cat 399). Carreras (cat 401). i Batik de Puig (cat 3851, que com només 

presenten una única vivendi, molt gran, per pis'1, denominem "dt phmipals $uperpú%at%" 

* A ¡a Haca Caaaaan* M a n k t ««o faack. át Le»ntn SeftaJlack, I B I , e*ç mm» itJO - um *» tmmrtnattv. it Pat*. 
MaMorcB. I M * , «tp « M I IWJ .- >.<* .I2i, a<MKli. 4« Ffaaciaen Pallle Fat». I I * * . «*£ mim I T - H I » . um *'< i ei tf-m pm^>.%e et 
ia .«M Rnuda et Ornem Gnatil , BMWIS . I M J , c»p hum l * M . <.« Jl i 

Al «anar M u a t » araai i n ¿**#» I M i Ftaasaak. á"ffcaa feg««. 11*5. t tp aúm 1*10 c f . * 2»*» t-eirtf 4t laaa S»«tef 
f ( < _ » ! V * f*p * m I U I , i.m 31.1», ftMiuanaa. r t t n b i t « ! . 1 I ? I . * « B a t a 226i»C«at 2JW» Alm.'. r B « « i . f « i . • » ' l 
«ap aaa« 23Ö1 bax U M <cat 2#*i .«»>-»•. if"G4aa(4 Foatatftf. IS7I. «*j>.aaa» 21*1 c t.at.JW» 

A to KaaCa Saal Aatiai waaa k* íttrn F C M . at Crntem Omtnn IM.t , j<p num I H M . ,.«• >;4 ' . . ; , * - et P-»>->. Mtrt. T -
I t * « . ««• a * » S2«3 le« JJb. r « / 4* taa Buurcu I t t J . cay a t « l.'TT Irja « (sat JJI l . Ftt&at. 4e Htaa *•«<• aV«aa l»*¡ 
aar mm* U I » *. <**« * • *» , i I n A i « *.mm tmmè, <fc SaJvaoor T a n n , k» Ar«a 4e ! * • ! . cip» a*ia» ÏJ I» In* . > 2 > * N* . •<:an J4* 

I • It l i M á i Saal Pet», ¡e* -.«m* Tanaca«, dt FaSpa Was». ! M 2 . na> « M M I M * t •»*• ¿*»: Viknaan «ta I Sa«*» * 
FflaKakani. t I M . «•» ata* It»? fc» «. ««at Mil I. Papa*, d'Aataai fcawwa i Tr in . I t i 2 . aap a t a I M ? bi» . - .« M i • V,H et P a t * 
SO«.xTli SM«, « v • * * ¡ 7 " • UM M4>. Batik 4t PWM, a* D a a a j B lahm. I t lD , t « * man 11 I M .<> » t ..- « « . rali ,v An*«* 
•otea. ! * * l . say oum IHN» •> • «.at Mt». E*.üder ¿* loai Saawt * PaatcabaM. I M « , tx? num l « r j Sv , n t * l | . f r dt « 
Matinaa. et M a t a a » anMi * F a f l t»7. etp «tum lHObaic <*# J « t . Caéaa). et Salwafc« Lage. IS^r* *^> «am aWti^ai J«4i. 
Mtr^ue» a»Fr»mmi'acP«fcii*-l \ ' i » r .Fíhpe t,"h»¿h I t A i . c ^ i w « IM2 tec ttat J* t ) , Carma». éeF«a«>.iK<« Beil« F*l«>. I V » 
ev< m»m l«2| c L · I *M i i Mahn. 4t AatK* I t o v n i labaan. I M « . c»p mm M?" Im . u « «12' 

* Cal flaca»«* mm aa aaan v««»» • - paaaaanaa etopclM aar aaMkar «aa mmm i ta a*«*fca*«a ***** t^mm #•< t a n f*<fui 
..wnprmtr m t«u ear Ma ait «iifi..» wt>ttrtcr«> pnaanten. quam pim» »aa a nantm. atm- '̂ rur en ,<mrir i n renwac* pnaMrn»* 
Vid ¿aaM • I J 2 

' Cal aaatajiaiar «at a» earn Batik- ét htf i M M i Pum anal» prixiatn 4an vrv*nde» per pu pmè cam w/mtm* « '* «w» graat. 
• aoaii* m pntaaa» una ä'mmam • la plana M u . h»!ni trapat «mamà wmm-Am m atpaat r - T 
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Aixè i el tet que alguns d ells. que es troben preferemmeii! a to Maca Catalunya i la Ronda 

de San» Pere, imguesitin jardí, Mtua aquestes casc* en un nivell qualitativament superior a Ics 

«toes" 

V 2.3.5 I. Anàlisi dels interiors: del patí ais celoberts. 

La gran majoria dels edificis es construeixen en trans laterals de carrer, que com hem 

via. és la milk* ubicació per a tes construccions entre mitgeres. N*wnés tres els tenim en 

xamfrans en mansares molt plenes, i cu * en cantonades propiciades pe! traçat irregular de 

les Rondes Aquests darrers els podem assimilar als pruners, car la tor ma de fes parce! les 

fesultaats s'acosta molt al rectangle., l a presència, a més. de molts solars de caire torca 

irregular i d altres de forma poligonal no rectangular contrasta amb la rertangularnat que 

liavien observat a I I i sample Central 

I es parcel.les irregulars se situen quasi exclusivament als cosíais respectius de la 

Ronda de Sani Anit »ni i del carrer Pelai que limiten amb Ciutat Vella son tetTcnys que abans 

de I enderroc <*e les muralles formaren part del recinte intramu.s i que per tant. es 

divideixen de manera irregular seguint la t ípk j parceMacié d origen medies al d aquella area 

Quan als solars poligonals no rectangulars, tenen lorigen en la divtml dels terrenys on 

s'aixecaven Ses muralles, encarregada prl Ministen de la Guerra a Cerdà (om la majoria de 

mansanes o» se situen tenen formes pròximes al triangle, propiciades pel tramat de les Rondes 

seguint ¡antiga muralla, ne es poden subdividir en rectangles, de manera que s'opta per crear 

pari eHcs en què la part rectangular se situí vora les façanes. deix?m \M part poligonal per 

a I interior de tes mansanes 

En cap dels dos casos no s aplica el sistema que havia tdeat Cerdà per a regularitzar 

tes parcel·les: en el primer és impossible, car tes inansanes. amb una cara i lEixanple i tes 

altres a Ciutat Vell?, son del hit irregulars i ja estan molt edificades, i en el segon és 

innecessari car es tracta de terrenys estatals que cl propi Cerdà divideix el més equitativament 

possible El resultat d'això el trobem en els edificis, s'intentarà conjugar la necessitat 

d'aprofitar al màxim l'àrea del solar propera a la façana, intentant no edificar en les ames 

més irregulars Als terrenys de tes muralles aíxè serà més o menys fàcil, car tes àrees 

n tefrnim "«k-íiBoliif** I M M !1tov<m oè -nrad* • I ' D U M * * » C«mni vtd eiptmi V I J % 
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irregulars sön les de I'interior de mansana í e i reserven per al teòric "jardf; a la banda de 

Ciutat Vete »eiè trobaren edificis a n * formes força irregulars i tamanys mak vattables, amb 

cascs minúscules cum és la casa Ferrer del carrer de Pelai 

El sistema de cragies seguirà sent Ihabitual sempre i quan aliè sigui possmie, é i a 

dir. en les parcel·les rectangulars En les más coinplicades, aquest també es comf1 Kara, de 

manera que cada cas concret presentarà la seva propà solució que passa per combinar ne de 

rectangulars, triangulars. poligonals, .. en posicions tant »»»versáis com Kmgitudinalv.. en 

alguns casos, si la parcel·la irregular és molt g*an es dividirà en dos, wn perfectament 

rectangular, i una atoa que acumulara les irregularitats, com succeeix a les cases Pelfort 

(cal.345), i Font y Maneges (cal.393). 

Amb la desapañen del pis principal es simplifica molt la qüestió dels accessos 

<tig. 12). Els horitzontals es limiten g I M i n k vestíbul, que ocupa «na^mtàriament la »ma 

central, passa a m costat m la parcel·la és molt estreta, o si només tan na una viv?nda per pis 

A aquest vestíbul solen menar els accés«» a les vivendr. de la planta baixa, cas que n'hi 

hagin, sempre realçades, per la qual rosa sol haver hi uns graons d accés Si no n hi ha es 

passa inmediatament a l'escala de veli», sempre devant el celobert central, inserida dins del 

propi vestíbul, que en les cases més modestes és tant petit que es Imita a ua mínim espai que 

separa Tescato de) carrer (cases Pelfort (cat 345)) Algunes excepcions a aquesta norma tes 

tenim en edifics de cert nivell que situen rescate darrera del pau central, dotant-la d'un 

caràcter fortament escenogràfic, seguint els esquemes d alguns exemptes de ta tipologia 

anterior (casa Oliva (cal 290». En d'altres casos, la presència d'un pas de carruatges obliga 

a amagar l'escala a un costat d'aquest adoptant un esquema molt semblant al que havíem vist 

en tes carn berlineses ( c u a Font y Maneges (cat 393). Margues (cat 399). i Trenchs 

(cat 379))^ L'escala de veïns sol ser de dues vingudes, i és Tunica de tot l'edific 

El pati central desapareix com a tal, i es convé« leix en celobert central, car se'n 

redueixen força tes dimensions Així, solem trobar aquest celobert principal auxiliat per dos 

de secundaris, encara mes pete, laterals La posició és gairebé sempre ta mateixa, el prime.' 

se situa darrera l'escala de veïns que il·lumina i ventila, i els segons a les mitgeres a l'alçada 

de la citada escala. D'aquesta manera, s'intenta repartir la ventilada per Ma la vivenóa amb 

dos grans focus a tes façanes devantera i posterior, un segon comú a tes dues vivsndes. el 
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celobert central * I area central de leOifici. i un tercer, eh celoberts laterals, un per vivenda, 

a les mitgeres Excepcions a aquests regla tes tenim en les caaes situades en solar\ estrets, 

on se solia eliminar el celobert central i es deixaven només els dim laterals. un darrera 

rescala i I altre a la mitgera oposada. Les situades en solars exiguus com la casa Ferrer 

«cat 283) només eren ventilades per ks façanes. Per contra, en aquelles dóteles de jardins 

solem trote im únic celobert central i finestres a ks quatre hauries (casa Batlle dt Puig 

(cat 185» 

No cal dir que l'efectivitat d aquests celoberts era ínfima comparada amb els grans 

patis centrals de tes grans cases, i que aquest sistema contradiu la idea ink.tal de Cerdà, car 

propicia te construcció a I li sample que ell havia pensat obert i sanii4s. d edificis amb 

condicions sanitàries no tan dramàtiques com tes de Ciutat Vella. però. ni de bon tren,, amb 

el grau de il·luminació i ventilació que ell h« havia somniat. 

Als baixos, tes botigues no presenten cap diferència de tes ja vistas a l·lixamplc 

Central i segueixen consistint en grans espais sense«omparumentar Quan es complementen 

amb vivendes, aquestes es mengen gairebé M I espai, reduint la superfície comerciai a una 

tala a la part del desant, i adopten la forma de tes vivendes dels pisos, amb un programa 

d'habitacions molt migrat 

Als pisos solem trobar dues vivendes 'guals, o molt semblants, eicepte en aquelles 

cases de més qualitat que hem atot anteriorment, on nones n'm ha una de molt gran, o en 

aquelles que per el sen petit tamany només en pt,*ten encabir una de modesta, com a les cases 

Ferrer (cat 283). Escuder (cat 386). Vila (cat 384), i Call (cat.316» * Cas que hi hagi dues 

vivendes iguals d més habitual és trobar un passadís longitudinal que pot circular pel mig de 

la vivenda. si és ample, o al costat de la caixa d'escala i el celobert central, si és més estreta, 

comunicant totes tes habitacions En d altres CASOS, quan redifici no té molta fondària, podem 

trobar un distribuid»* central, que coinciden amb el rebedor al qual menen gairebé tou» tes 

habitacions (cases Fost (cat 324). Caii icat 332) i Pelfort (cat.345» Si I edifici fé massa 

fondària, el distribuïdor pot auxiliar se pe/ un petit passadís com SUCCVMX a la casa . scuder 

(caf 390) Un tercer sistema el veiem a algunes cases amb UM única vivenda petita per pis. 

com tes Call (cat.386), i Vila (rat.384). i consisteix en establir un circuit que envolta la caica 
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d'escala, que es frito al cerne de la vivenda, a travel de passadís i enfilades 

En els edi fias de «es qualitat i/o amb un sol pan naMtatge per pis predomina el 

sistema d'enfilades i avant-sales. tal i com havíem rät a l'Eiiamfte Centra! (cees Mit t i 

Fontanals (cal 266). Batik de Puig (cat 385). i Htirt y Martegcs (cat 393)» A la ptwMa hatxa 

de la cata Mitt i Fomaaals (cat 266). tomem a veure excepcionalment el tema de I 'm 

representatiu, configurat per la combinació del rebedor i una sala de pas que comuniquen 

directament i en traía teda el menjador, vora el jardí i el p i n sató. Aquest eix circula 

lustament pel que tora la bisectriu si consideréssim la casa com un mangle (el salé se situaría 

al vèrtex i el mentadur al centre de la tañe) D'aquesta manera la planta h¡u«a tuncuna com 

a pts piincipal. car els pisos superiors, dividits ert dues vi vendes, tenen una distribució molt 

més caótica. Un atoa esquema és el que adopten Ics cases Jaumeandr-* (ca*.32) i Rosicií 

'cat 40). m h circulació gira a l'entorn del pati central, a traves duna galena i passadissos 

annexos Finalment tenim SOIUCKW basaues en les que hem vist en ks cases de menys 

qualitat dos pmsadtsos tangents a la caixa de l'escala a la casa Trencas (cat 381) i un 

dtstnbukkr central auxiliat de pete passadissos a la casa Marquès (cat 3W) 

Quan al programa d'turmacionv aquest no és pure ampli, ni tan vols en ks cases de 

mes qualitat, on no pana d'un nivell mig. De caire representatiu només trobem un únic salo 

al centre de la façana principal, sense sales secundaries, i el menjador centrant la façam 

posterior D espais utilitaris només citem ks cuines, amo rebost, vora els patis, cekihcrts o 

jardins, cas d haver ne. i la * pieza de labor*, sense veure ni sararejos. ni peces de planxa, 

i el despatx, sempre vora el rebedor o ben conneexat a aquest Els dormitoris, dels quals se'n 

mamé el nombre, segueixen comptant amb habitacions annexes, mentre que la part higiènica 

es TftHicix a l'excusat, sovint situat a ks galeries 

Ab edificis més modestos es conserva encara el salo que passa a ser seia, sempre a 

la façana devane a El menjador perd ei caire repiesentatiu i se situa vivim com a sala de 

pas vora el ceioK. t central, to* r que en molts casos cl trobem al fons de l'edifici (si no es 

gaire proton) Es conserva m motes ocasions el despatx, sobretot en les vivendes més grans 

Quan alv dormitoris, se'n redueix el nombre, panen a ser saks-íkova i/o "cuartos* i perden 

ks habitacions auxiliars. Fls eteusats s encabeixen a qualsevol recà vora el celobert central, 

o se situen a ks galeries, que no von garre corrents 

Aquest repertori tos migrat d estances i Iter juitapottcid basada prncinalmen: en 

l'espai dispombk. ens fa tmpuMbk que pogucm parlar de m m f k r ^ . 
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V.2.3.J.2. AnàlJM dels exteriors: la faixa cam a pnnapal element decoratiu 

Eft aquest grup d'edificis torna a ser eloquent Izhsencia J'ckments CMIIIMJCS no hem 

trobat cap OH« que intentem evocar cap època del passat, detectant només l'ús. a la casa Ratlte 

de Puig (cat 3S5K d'elements del mon classic amh um voluntat més decorattt'fsta qee no pas 

evocadora. 

Tot i que en parlar dels «tenors hem establert un sub-giup de cases de més ipaltlat. 

aquesta na es tradueix tan eloqüentmení a l'exterior. com passa en els suh grups localitzats 

en d altres apologies A execpaó feta de ta ja citada casa Batlle de Puig, profusament 

decorada, la gradació «Ve les mes bones i tes més modestes no serà gens brusca, de manera 

que. pel que fa als exteriors no em ha semblat convenient establir grups separats 

La cmnposicié és pireèé sempre la mateixa en tots els casos d'una banda veiem la 

mínima separació de nines verticals, distingint la planta baixa de la resta de pisos pels 

mecanismes habituals, cítate en d'ahres ocasions; i de I altra trobem a faltar la separació de 

cossos horitzontals, gairebé inexistent, que només observem en edificis que. en estar situats 

en xamfrans o cantonades, tenen façanes molt llargues que cal articular mínimament a través 

de lisencs, ja siguin llises o encarreuades (ones RoMch (cat 40). Milà i Fontanals (cat 266». 

FontradoiiÉ ícat.2S4), Peitort íeat.345). Cali (cat.396}. Font y Maneges (cat 3931». Només 

hi ha una clara divisió hontzontaí a la casa Bosch (cat 28) que segueix els paràmetres 

exposats en la tipologia anterior 

A fes plantes baixes, la presència majoritària de botigues propicia ei predomini de !es 

pjrtes per demunt de tes finestres normalment pi escoten arc rebaixat, o fins i tot de mig 

punt, lot i que en alguns casos son ttlindades Fn aquests darrers casos no v»| diferencia se 

tapone d'accès a I'edtftci, gairehé sempre al mig. de tes de tes botigues. En els altres, hem 

observat diferents me«, -vusmes de distinció si iotes tenen faixes, tes de ta porta cental solen 

ser més elaborades, amb motilure.*. cercles, clements vegetals sobre tes llindes,.. en altres 

ocasions Tare serveix deteuent diferenciador, emprant el de mig punt. mes aires, per a la 

porta de l'edifici i efa rchaixats per a tes botigues; o bé emprant l'arc rebaixat per a Faeces 

deb veins i les llindes per ato comerços Tret dels arcs, també es pot jugar amb tes cañetes, 

que sempre enmarcaran ta porta principal; tes pilastres, pero, que en d'altres upotogies sotten 

enmarcar aquesta pona, en aquest grup són gairebé inexistents 
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Als pam, d predHiwm total és dels balcons, sempre allindati. combinats a volies amb 

hakom-ftne^tra Els agrupaments dels balcons, i sobretot fes faixes que els enmarquen, 

prenen tí pratafonisme composrtiu de les façanes Pel que fa als primers hem comprovat que 

les diferents maneres d'agrupament no segueixen cap llei interna m cap raó que no sigut b 

purament estètica, si que es cert que normalment els balcons det primer pis solen estar units, 

perè no ni veiem cap atea rart que no sigui b d ajudar a sepwa b planta batxa de b resta de 

pisos. L'émca llei que se segueix rígidament és b de b simetria, marcada per l'eix que passa 

pel mig de b porta d accés Així. si el nombre de balcons és senar, s agruparan de ves en 

tres, deixant els dels extrems sorts, o de dos en dos. deixant sol el del mig. Si el nombre és 

parell se soten amatar de dos en dos els del mig i deixar sols els dels extrems, o bé ¿juntar se 

de dos en du« als extrems deixant un buit é mig que coincideix amb l'eix de simetria En 10» 

cas, no so* corrents les agrupacions de més de tres balcons, a no ser que sigui al primer piv 

i, d altra banda. ¿arnbé és normal que tots restin aüíals fel que si que es compleix és b 

repetició d'esquemes * partir del segon pis en anrint. 

Pel que fa a les faixes sén diversos els models: en les façanes més senzilles en trobem 

d'amples, completament llises, que ressegueixen b forma de l'obertura Poden romandre 

áteles, o fondre's amb eh sòcols que recorren lots els pisos de tes façanes També en 

podem trobar de més estretes, enmarcades pet motllures o bé amb els vèrtexs retallats A 

Tarea de b Hindi és on soten enriquir se decoraüvament, per ti&o hi son més amples i altes 

que als brancals i en alguns casos *s connecten amb b llosana del bateé superior Quan no 

ai ainben poden coronarse anb trecaaigues En aquest darrer cas poden adopt«- forma de 

frontó, o bé d arc rebaixat (sempre sobre obertures alltndades). i és en aquest espai que es 

crea entre b llinda de l'ofiertura i el límit superior de b faixa, alb on se situa 

l'orrímentacó Aquesta sol ser o de jure naturalista o geomètric. En el primer cas pot ser 

vegetal, floral o amb grotesc; mentre que en el segon pot anar des de senzills cercles fins a 

tes més complicades ceocfes De tou manera, b decoració de b faixa anirà «empre en 

consonància amb la de U resta de l'edifici, malgrat que en el grup que estem tractant serè 

gauebé Tunk focus ornamental 

Als panys d? paret només trobem tes típiques franges, en alguns cops encarreuades, 

i en mote exemptes ¡imitades només a b planta baixa, de manera que els pisos esdevenen 

llisos. La zona de golfes també perd importancia entes cases n»és nques hi trobarem la tínica 

combirucK) de circles i esptralh, en d'ahres aquests s'acompanyaran amb simples pbfons 
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decoratius, arribant fins i tol a estar wis o a desaparèixer Amb tot, tornem a trobar, a fes 

cases Milà i Fontanals (ta! 266i. i ("all (cal 386). un motiu que s'csdevè upK de te *ona 

cua són les arquactons cegues Els coroBamesfis esdevenen completament plans, amb ampits 

moh poc o gem treballats 

Les tribunes seguem» sent in element immmtari Presents només en éue% ones 

(Jaumexndreu (cal 32), i Carrer» <cz: 40b; suülit/m tímidament, iot I que comencen a 

perdre la seva localització al centre de to façana. continuen al primer pis San estructures 

encara molt semilles. compostes per co*umnetes o pites prims de ferro amb un mimin de 

decoració, a la part alta. per fcr-tes més airoses 

Així. tornem a estar desant de let típiques façanes planes (l'ús de les mensulcs és molt 

limitat), dominades pel vertu ahsme propiciat pels balcons, en què la volumetria de l'edific«. 

es perd completament i només és visible en aquelles cases que se situen en xamfrans o 

cantocades, en la resta, tornem e to idea del mur lie», 

V.2.3.5.3. articulació interior exterior el amunt de la compound 

La lectura a I extcnor de hs estructures internes de les vivendes ¿s cada cop més 

diffch. sobretot si tenim en compte que sén habitatges on ja no \ aplica et principi de la 

zoatfkació i on les diferents estances se situen aprofitant l'espai disponible Això succeíx tan 

a les cases més hones, com a les mes modestes: a to casa Mito i Fontanals «cat 266). que 

ocupa un lloc privilegiat, al ve/tex del mangle format per la confluència dels carros Pelai 

i Ronda Universitat a to plaça del mateix nom, reben el mateix tractament exterior tan les 

sales, com tes comes, com to caixa de rescate. A to casa Font (cat 324). al principi de la 

Ronda Sant Antoni, i molt més modesu. tan el salo com to sala alcova, com un "cuarto* site 

traduït* a l'exterior de to mateixa manera. Tot això eos fa repetir una altra volta que és to 

composició la que mana a l'hora de dissenyar tos façanes, i que. en aquesta tipologia, 

l'interior no importa Vm prova eloqüent d'això to tenim en to casa Bosch (cat 28». on per 

mai car Tax de iimetfu. iniciat a to planta baixa per l'entrada al vestirnil de veins, se situa 

tut un eix de finestres ai demum que, si he des & fora no presenten cap particularitat, des 

de dins descobrim que acompleixen vm funció purament compositiva, en tractar-se de 

finestres compartides per tos dues vivendes de to planta. Amh això volem dir que una fulla 
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pertany a un habitatge i lahra a l*aftpe« car el pany áe parct que dmdei» te planta en dues 

wende« se situa justament darrera de l'eix de simetria de te lapa«. Es a é%. que l o 

fiaxjm» «o e » indiquen renuncia, d'tma determinada haMuciá, áaé te d*«n mur devaort. 

OB S¡ que tu ha ana preocupació per traduir I'interior a leMcnur és a tes plantes 

bailes os, com ja s'ha vist, se soten diferenciar tes portes de tes botigues de tes del veMibul 

d'arces deis ve»m Aquesta distinció, que ota també subjecta a tes lleis de te composicié 

general de l'edifici, vembla que vulgui realçar l'habitatge burgès» a través de Iter accés, per 

sobre de l'activftat comercial (que n'era pero, te base del capital). 

III model oV to» aquesta edificis no es Votava gaire lluny de la seva ubicació, de fe«, 

nomes calia baixar uns nettes Rés enllà de ta plaça Catalunya «> creuar les Rondes per ernbar 

a Ciutat Vella, on ni havia tes cases de stgon ckase, definides per Ildefons ( ctda. que tambe 

serviren de model, no tan directament, pero, per als edificis de la matetsa tipologia de 

ll.isample (entri! 
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V.2.4. Vataacioi» 

En aquesta àrea ens trobem am« una nom»rgeneitai tipològica gairebé absoluta que no 

havíem observat a I'hixampte Central, c» to varietat era la pr<*agermia Les dues tipologies 

que hi hem localitzat, d altra banda les més corrents del commit de I I ixampk marquen p 

el carácter completament tan«.al de tes mansanes. car M'KI edifkis per a situar entre mageres, 

«eme jardf lateral, t cada cup menys, posterior. Aquesta caractenstica influeu ate« c>p a 

Inora de triar fes parcel·les com he« vist. eh pala», fes caaes uni*a miliars, o aquelles que 

v enveten de jardins tesen preferencia pel »amtrans, per contra, els edificis entre muger« 

es decanten cap als trams laterals de mansana. i nemes ocupen fes cruïlles quan tes illes VOT 

plenes Aquesta norma és comptem completament en l'àrea que acabem d estudiar car només 

an 9% aprox dels edificis se sura en xamfrans Pere més que els xamfrans, la novetat la 

representen el gran nombre de parcel tes no rectangulars que hen tronat a l'àrea: com hen 

explicat més amunt, son fruit tie fa proximitat amb Ciutat Vella i de r ocupació dels antics 

solars de tes muralles, la seva forma irregular, i, a voltes, el ve« minúscul tamany no 

representen, pero, cap difkultat als Mestres d obres que hi ha» U aixecar els edificis, car 

aquests ja havien hagut de treballar en »tors similars aha» que s enderroquessin Ics muralles 

Amb tot. cal assenyalv ta complicació que això comporta, sobretot a I'Iura de dissenyar tes 

estructures generals dels edificis i la disposició de tes crapes: s intenta aplicar ris esquemes 

habituals de Il·lixampte els quals fan modificats i adaptats per a cada solar concret, 

aprofintant lo al màxim, sense que els jardins puguin "amortir" el conflicte entre ta fona 

rectangular, l'òptima per als edificis entre mitgercs. i fes formes irregulars de ta parcel.ta. 

car el que es busca en aquests àrea és «na ocupació internis a. cercant una continota amè la 

veïnaCiutat Vella 

De fet, és ta proximitat inmediata a l'antic casc urbà de la ciutat allò que més marca 

el caràcter d'aquesta àrea Com acabem d'apuntar, en el nostre sector es deixa completament 

de banda la idea cerdaniana de "ciutat jardí" i s'aposta directament per un model massificat. 

de mamanes tancades, amb edificis piunfamsltars. aplicant resquema de creixement "natural* 

de to ciutat implícit en concepcions urhanísüquej més tradicionals com el Pla Rovira Així 

s'aoandona ta idea de trencament entre ta part nova í l'antiga, proposada per Cerdà i es 

planeja l'obertura de carrers de connexió, no previstos per ell íPelai. Fontanelia. ..) i 
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Vtéfiaàó m aquests según* efc esquenes de te ciutat intrarnurs. completant ne les mansanes 

i «kfratf- l» eo la nova urbanització Aquest procés s'esdevé un epivwli més de te lluïu 

mida de te Nrrgesia catalana contra l e *©nrava§i»aes" de ("cnpayer 

Aquesta ntassifkació. coamuscM del mudrl tradicional harcdtM. és taabé 

responsaf*: del caràcter més mrnéeá de les edifxacniON que h» hen kicalitzat (sempre en 

cwniparaciá amb l'arca del Passeig de GriKta). Una bona prova d'atxè és el fet cpe te pan 

marina dcK edrficn amh principal que hem »oliat, apart de «er més sen/ilh que eh de la part 

mitja del Passeig de Gracia, foren costniit\ quasi Í U JUMvament durant els primers cinc arm 

de I fcixample. és a dv. quan el caràcter de te Zona de Contacte encara no fra pro« definit 

i es podà creure que v r a tan IN* com el dch trims inmcdiatament supenors del Passeig de 

(iràcia. ipte des d'un bon ctunencament bava gaudit de gra« prestigi. Així b proximitat a 

la c:utat propicià la in\tal lacK» en te part més baixa del passeig «actual pteçt CataJmryai 

d edificis amh pnncipal. els quals nero. deixaren de cocMnnr-se. quan s ina dibuixant el tu 

de I "àrea (amh l'agregant de la conflsctivrtat i «definit-la urbanística de la pbcai i es 

traslladaren cap als trams superiors del panetg deixant te Ama de Contacte per a te vtvenda 

plunfamiliar de Upper i els equipaments comercials 

D'aquests edificis àrab principal és cunós a«sen\alar ne l'homogeneïtat: tot i que 

presertfen tes tipKptes enfilades unint les habctaoon* devinieres, cal ressaltar te presencia i 

d protagoorsiíc en pifebé iots ells. d una galena al voltant del pau central que comunica 

toles o gairebé unes les habitacions Aquesta simplificat» que com hem tingut ocasié de 

comentar, és signe de simplicitat, va acompanyada de I inextstencu d eixos representatius 

difícils d'msenr en ona estructura com ta ja citada, així com d una dràstica reducció del 

programa d habitacions, sobretot pet que ta a les de caire rtpresentaM i ob ten Aquesta 

reducció, també convtataMe en els edificis sense principal, ens denota el nivell intent* de tes 

famílies que els habßaven D'aquesta manera es tendeix, i això ho veurem més clarament a 

l'Etxampte Penfenc. a conservar tes habitacions »és imprescindibles, dormitoris, menjador. 

cuina i excusat i eliminar to ia aquelles innecessàries (sakws sates i saletcs» o te ftntié de 

tes quals pot ses- assumida per d altres o a pot realrt/ar tora de casi (safarejos. sates de 

planxa, sates de labor. ). un símptoma d'això són els incipients terrats transitables a nivell 

de principa! que suposen un aprofitament de te mm» de "jardf i un succedani d'aquest per 

ate propjéttiaris de 1 edifici 

Quan a tes vivendes "no pnncrpals". tan dels edificis amb aquests com dels edificis 
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sene, aqueste-, tendeixen a ic«bJaf-se » à i cep més ab habitatge deis promdara. A m . en 

efe edifKrs amb principal, fe vi vendes superiors inte* ser iguals que aijUesj fsensc 

I escalinata), amb to mateixa distribució i el mateix programa d habitat MAN mentre que en 

ds editicis ée I «loe npistogia, eh habitatges, un i ser més petits, tenen un programa molt 

similar ais dels principals, aixo $f, an^ menys dormitoris i «áseles sales » m e * « a aquestos 

¥M aquv-st sentit hen observat ipe m contemplem tot eí conjunt de vrveüde* \eurem una 

gradació m»>lt suau erare les millors i fes pttpirs. marcada sempre per te diferaw supe» ticíe 

de la casa, es a dir. pelt soíars Aim fa desdibuixar les tr««teres entre apologies fins al pum 

que en alguns casos ha esta dilu.il discernir si cas trobàvem amb un edifici amb principal it 

I es principals diferiSicie» entre les ducs ttpwtofi« no només radiquen en la redúcete 

de umans reduint el nombre total d HabnacHim. passant dels patis centrals als celoberts, i 

reduint el vestíbul d accés a ledific i habitació que té un paper importa« en l o pans cases, 

car d i ta als visitants forams el to de qualitat de la construcció, sino tam**é en d"aitrcs 

aspectes « M I és ha presencia gairebé exclusiva de botigues a les plantes baixes i. sobretot una 

manir racionalització dels esquemes distributius, amb el triomf del passadís recte que creu 

tota b vi venda i del distriiniidor que comunica totes ks haboacions Aquesta sistematització 

tambe abarca els sistemes de ventilació amb una disposició "cstrategKa* de petits celoberts 

Així, tornea a veure com la racionalització s'alia atffa cop amb la sen/illeva no només en 

aquestes vrvendes mes modestes sinó també ca els pisos principals més racionals a través 

del pati central i també mes senzills 

Els models» dr tot aiiò ens remeten un altre cop a Ciutat Vela l a proximitat a 

aquesu no només determina I aspecte urbantaK de h a m . sinó també el caràcter dels 

edif*cis lesquema tipològic a e * principal, amb peti central, amb escala descoberta a la 

catalana prové directament dels pala» medievals íwcckmms. represos, com ja hem repetit 

força vegades per Enes Rogent a rurbanització de larca del Rate **. La distribució 

racioni, ja sigui a través de la p lena al voltant d'aquests patis o de passadisvïs. o fins i tot 

de distnbuiaor central, to veiem en les cases de pnmera i segwu classe, definides per Cerda 

* vw .«?*<>» rv 12 
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en descriure els edificis de la Barcdona incamurW Alins deuMs. own són la surraHucu» 

del jardí per tcrmv o el sistema de cetotiefts, també provenen d'aquella àrea També cal 

constatar, perè. influències d'exemptes celetires del propi Eixampiei b casa Reig (£21.400* 

copia la »nhahmul disoosx.0 mtcnoc de Ses Cases Cerda (cal 31V 314, 31S, 320). 

nn^cttadís quatre anys abans; o n casa Girona <cat 33) que. sobretot en les torres laterals, 

ens recorda l'edtfki de la Universitat Precisament d'aquest imprcsHinani edifici es pren el 

motiu de les arquacions cegues, que hem trufat en diverses de tes façanes tractades 

Entrant en el tena deis exteriors cal assenyalar !a manca de referents estilístics i 

histories. Tret de la casa Girona (cat 33» i dels detalls que acabem de fomentar. l'únic adtfki 

amb caràcter clarament histoncista va ser la famosa casa (¿iben teat 39> Amb el seu aspecte 

de fartídesa medieval, mes «jac de palau, s'esdevé gairebé un umxnm en r arquitectura 

domèstica de II uampic és I únic exemple que coneixem que segueix, ftns a ccr; punt. el 

"castle stilc' aagfes, alhora que una de les poques mostra de medievalisme cnsiià de l'època, 

car el neogotic no apareix amb força a la zona «sempre fem referencia a I arquitectura 

uomèsücai fins ab anys noranta, dins del Modernisme (El Pilau del Marqués de Ciutadilla. 

de h plaç2 dlrquinaoiu. oo només és de la dècada dels vuitantes sino que presenten un 

aspecte mofi menys "cncastella;"» La casa Gibert (cat 39». pnmera construcció de 

rEixampte. en mig d'w descampat desèrtic, ple de pols. i vora la incontrolada Riera de'n 

Malla, adopta l'aspecte d'va castell on s'aixoplugaren els primers colons d aquella tena de 

runga, i ens fa pensar en èpoques i gestes heroiques de la Historia de (atalunva. quan el 

Come Gtitfre repoblava amb monestir», fortificáis fes ierres recent conquerides als 

sarraïns...** 

L aspecte exterior dels ate« edifici* es molt menys espectacular, car segum les línies 

generals que hem via t rEixampte Central domini de l'cix de simetria, superposició 

d'obertures, amb tot, observem un fenomen curtos que consisteix en un "decalaix" entre 

la riques? ornamental extenor de tes construccions i la categoría "interior* d aquestes Així, 

els eJifict; amb principal, sobretot els de te plaçs Catalunya presenten un tractament deu>ratiu 

* Vrf » $ * * • IV J I i IV 3 2 

" feaarfia ínmftemm aw «a a* cuftníj • Mcpai ¿«at «I jmjt MMUCÍ GáVfi. al mmmiÈm át ¡£él »i kf». ca étimmm-m-k que 
enrtrrmqm U, tan.* ét pata <{«* ertntu la ar*a apayiaaat. out i p h Maca ¡ h«*-» átieaaal éém HaaVci i éti aV^aoaiaaatal «tt la Sana 
i n Mal«. .aac ti nmrnèm i mutu ajr? he*» «mndar ci wmmm ¿a la piafa Cmttmtjm« la part afta Jr C a w va* Val e«*.«tMi 111J 
fcax-feai de I Aruu » j w i w r t f ái rAfMaawaB a% laftttoaM. D lítrr» »navcU*-- nrnttet* per I'm» Pmmmpm *m um^rtn cam 
ta asaca ana** uacxl I Fjtanr* en ammétm un Hec Haafi • aanOé* ¥*J Pinnan«r U HatfTM tfl i tVTiffICÍí a\nc«lnae Raza 
» «antv l«9| Capte! 7 . rt rtm 
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molt ne. fins i tot mes que en casc* de tipologies superiors del passeig de Gràcia. que 

contrasta amh et migrat repertori Pestañee* i la manca damn represenfaíi» a lüKerwir 

Aquest let podria relacionar se amh l'ten em aquesta som de I esnent ostentador que s ha 

criticat tant a la Nirgesia del nostre EivMple. explicant-se nit també la presencia de lo. 

p a w escalinates que ^indueixen a wende» que. paradoxalment. només tenen un salé de 

discretes dimensions Les úniques cases que segueixen ta pauta de sobrietat marcada pels 

palaus de l Hixampfe Central san ics Gibert (cat 39) i Girona (cat .33). sobren* la segona que. 

darrera d'una senalla façana amaga l'intcf urr mes fastuós de la rana. 

Per contra m eh edificis sense principal succeeix cl fenomen contrari, és a dir. darrera 

de façanes prou sen/illes. properes a fes de les cases de lloguer de Ciutat Vella, o*obem 

vivendes relativament grans i còmodes Fel que fa als repertoris ornamentals, son similars ais 

que ja ne» observat en li primera arca vaciada 

Con a conclusió a lot l'exposat ens agradara recalcar el diferent caràcter que adopta 

aquesta zona respecte del pruner F.ixampk Central La diferència ve marcada pel veïnatge de 

la ciutat antiga, la qual imposa els seus modeli arquitectònics i el seu concepte urbanístic, i 

de la qual en surten efe primers habitants del nos nam Aquests no penan; eran a fes pans 

famffies que colonitzaren el passeig de Gràcia, sinó que els smartem m »na classe natja, o 

mit» aha. amb protagomsme deis professionals lliberals, caracteritzats per una vida social no 

tan activa com la de tes ciases ínmediatamcnt superiors, la quaJ eina en deslliura fes vivendes 

dels pans programes representatius i hi aconsegueix imposar una racionalització distributiva. 

acompanyada de la presencia d'na espai destinat a despatx, que hem observat en ia gran 

rna)om d'habitatges estudiats Al c o s « d'aquests professionals trobem d grup dels botiguers 

i pete industrials, que ubicaren fes seves activitats als baixos d'aquests edificis, i fes seves 

vivendes a les < ŝes menys riques de l'àrea Amb això ta vocació de la Zona de Contacte com 

a nou centre de serveis ta ciutat, centrat a ta Maça Catalunya, tot just començava a definir se 



V.3. Eixampk Wtúmñe 
V.3.2. Cases Unlfanllttars*, 

D'afpesta tipología mimes he« hcalit/at tm exemples: dues cases ctiwtrwdes al 

Passeig de Sa« Jorn. i un projecte d urt<a<M/aLN> que preveia l'edificac» de 211 cases en 

poc mes de qeame mansanes contprears emt la Gran Via i eh carrers Muntaner. Vittamiel 

i CunaeU de €emn loles tres actnac*«* se snuavo ea àrees totalment desértiqiies, pendents 

encara d urhamnzar <rec*vdem que el On» de Gran Via entre plaça Universitat t p l * , j 

[spanva nu o reaht/a fins al 1883. mentre que el Passeig de Sant loan cu aquesta etapa 

només arrihasa fins al carner Casp i no %'dhtí del lot fias al 1885 m). Aixt, no es a t r » 

qee trobem operació« de texà densitat d'ocupacio del «oi. car aquest devia ser muh barat 

en aquelles nines. soteetot t\ Passeig de Sant Joan. allunyat de toies, les àrees ciwstntídes 

A U dran Vsa. ia proximitat a ta Universitat i I» Ronda de Sant Aim mi donaven un cert 

a/racíiti a Carea, per la qua! ema ja es pen» en una urbanit/aciw *p«e segueix els pnncipts 

de) aietaai r»ssatge Prrmanyc:. ohnnt passatges i I intern ir de les mansam per poder hi 

edificar Aqm. en canvi no es prevenen edificis entre mntgeres al perímetre exte«* de la 

tnansana, sana que lot sen cüifkis umlamiiiars 

Tot i que en els tres casos es tracta de la mateixa rjpufaipa. i que tots: se situen en 

trams laterals de carrer, were parceles rectangulars, entre mitgervs amh jardi posterior lía 

casa Pakt (cat 367Mftg. 13» era aïllada, amb tardí lateral t posterior) cadascun d ells presenta 

una solució diferent A la casa Palet (catMlUftgAi) tenim un edifici amh només pianta 

hcjxa A la Cauran (cat .312) 1'edtfkt és de dos pisos, amh espai per a hoop i/o magatzem 

als baix» i la vi venda ai pruno rns. copiant els esquemes de les cases ptuníamiltars Per 

últim a r actuació Serraclara (cat 421) tenim ona planta natía on se situen les halMacMKis 

utilitànes (cuines, menjador, despatx, M d s dormitem secundans. i un primer pis que fa 

fes funcions de *f lama nottte* «mb el sal i t els divmitons principals 

"" Al Ptaiasg 4c Satt t-rnn W M I n ¿mm M A . IWft.it fea»*» Mam», etf mtm lifbmc um J * 7 * - • Gmtm um « M K » **nm. 
! • * » . e«f num 3W>„ urn TO* L'aMwan·ui'' pmmt^È»» far kmi fan».ta». # • fmftewi* ú 186?. « r « «• LLIí fet Mrfcw» 
Cetm. i la i<i-nifi«ii- , ' ca ¿mmrm » i ' taMU Mn*ca¿ai aTRaMaai «t V % M M M ét far.Hi«« • * • tt mfertatw f«af i ••" »•» 
I J i+m «I»i 
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Quan ab accés«» (fig. 13), en el primer i darrer e x t r e s ornervem m vestíbul pau 

al centre de la façana que dóna pas a la resta de la vivtnda mentre que en el segur, es tracta, 

com en una casa de van?, d ' w vesttM lateral, que dóna nas a l'escala que ptffa al pruner 

p». La distribució, peril» és similar en tol» ires casos, car es verifica a ttmés d im 

d»«4ribuid».r central, al q u i hi van a donar totes les hatntactms del desant, auxiliat c*l 

nsenpdor. que hi connecta directament i que fa de distribuidor per a tes habiacJom del 

darrerj. La poca fundara dels edtfkts fa possible aquesta solució, a mes ̂ ue propicia t¿«ie no 

calguin celoberts. Amb im, no hi Hinquen tes enfilades trans er sals comumcaitf k*. 

habita«.Kits de devant i de darrera envs si A tes cases Pakt (cal 367Kfïg !3) i Set rac tara 

i cal .42»}. a »és. tenim una gran enfilada, que travesía I edifici des de l'entrada frr*s a la 

pnrita del jardí, passant pel distnhuutx centra! imitará als palau > harr xs francesos 

El programa d'habitacions es naturalment, de tipus reduït A les castes Pakt 

teatMlHftf. 13) i Gauran (cat 372). d'un sol nivell, s'han eliminat del tot k> habitacions 

representatives de manera uuc la funció de sak) U tan les saies de les sates-akova; la resta 

soc tes habitachms imprescmdibks memaúo;. cuina i excusat. A tes cases Sen aclara 

(cat 421». de mes categoria. trt»bem encari un salé a la planta noble i despatx als baixos I n 

cap cas no hi ha habitacions annexes ah dorm-tons. ? la dmpusïcié es sempre la materna 

sales alcova, donutons i salé (cas d haver-ne) al devam i meniador i cuina al darrera 

La composició de façanes és la mateixa per a tes cases Pakt (cat 367xfig 13» i 

Serraclara (cat 421), amb tres obertures la porta al mig i finestres o hakons-rinessres 

flanquejant ks En el segon cas hi ha bakó central i bakons finestra laterals, al primer pis. 

A la casa Gauran (cat 372) hi ha dmts portes a la planta baixa i dos bakons finestra al primer 

pis, sense cap mena d'ornamentació A tes altres dues cases els elements decoratius es limiten 

a faixes més o menys treballades Només en les cases Serraclara (es! 421) tenim separació 

de l i planta baixa del primer pis, a través de tes franges horitzontals de la primera En iots 

tres exemptes tes golfes son llises i ei coronament pla 

Les referències de tes tres acmackas tenen gran part d autòcton IM casa Gauran 

(cat.372) coma totalment eu esquenes de tes velies cases artesanes de la Barcelona Vella, 

adaptats a h nova tipjlogia de cases de veïns, pel que fa, sobretot, a la »dependència deh 

accessos a la vivendi respecte ais dr la botir tagatrem Això ens fa pensar, que xi bé és 
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possible que fas to família que habitava ei pis la que treballaria ais baixos, sobretot pel fet 

que devia ser de tes poques de to mut, tampoc no fora estrany que l'edifici fos concebut com 

a casa plunfamilur de to qual, en una primera etapa només se'n construís un pis. Això no 

sena estrany car hem trobat divers* exemples, sobretot a IHixampk Perifèric, de cases cpt, 

en principi, semblen umfamitian a tes quals. però. poc després se'ls afegeixen pia». En el 

cas present com no tenim constància documental do cap remunta hem presenta' l'edifici com 

a unfamiliar. 

Les altres duo propostes s'acosten mok mes al quep hem vist al Passatge Permanyer 

(cat.420), agafant un model típicament anglès, to caseta adossada, i traduint lo al llenguatge 

barceloní, car tan els models de distribució interiors com l'aspecte exterior són plenament 

autòctons. d\ assenyalar, però, diferencies de qualitat: la ca.*a Pakt (catMltifigJ3> podria 

adressar-se a una família modesui (descartem que fos una segona residència car és molt 

venzilia i no presenta tos característiques típiques de l'arquitectura d estiueig), mentre que tes 

cases Serractoia (cai.421), no només per to seva ubicació, menys allunyada de Ciutat Vella 

i a prop de to Universitat, sinó també pel !ar¿¿any de la vtvenda i el tipus d habitacions (saló. 

despatx, dormitoris. ) s'adrecen a classes mitges i professionals lliberals (el fulletó que 

acompanya els plànols parla de "científicos, burocráticm. artistas e industriales"' i justament 

que hem vist que s'instal·len a to Zona de Contacte i que segurament trobarien 

massa excèntrica to situació d'aquesta proposta, la qual cosa va pesar segurament quan es 

decidí de no tirar endevant el projecte, del qual ens queda el testimoni del Passatge Valen 

Serra, un dels dos que l'urbanització preveia. 

*1! t u n qptt hmé Senst-ltM eyMMart ca «I untat» éei EJMMCIM df Mtt 
i d* Ui Curt* <> Or»n VM* M t « divuiyitMi d'ou* pUnr» i » 

•a It referent** fM*i 1-40. caita i J ¿èf 2 
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V.3.3. Cases pluníamiliars 

V.3.3.5. mw principal 

D'aquesta tipologia hem localitzat dot/e edificis*2 amb ubicacions dispars El focus 

més important el tenim a la part baixa del Passeig de Sam Joan. entre la Ronda Sant Pere i 

el carrer de Casp, ocupant l'únic tram urbanitza! del passeig Més amunt, a l'àrea coneguda 

aleshores com u Caputxins Vells situada al voltant de l'encreuament d'aquest passeig í la 

Diagonal tenim dos edificis més, així com exemptes solts al carrer Urgell vora el Mercat de 

Sa.it Amoni, al Carrer Sicília, tocant a Casp. i a hi Placa Tetuan Aquesta dispersió ens parla 

d'un Etxample Perifèric rncara molt poc estruc*.urat. amb poques VKS urbanitzades, i una 

densitat baixa d*edafkt;irt buscant la proximitat de tes àrees més consolidades, com és ara 

la Dreta de l'Eixample 

Malgrat la dispersió, tots els edificis presenten característiques similars: se situen entre 

mitgeres. sense jardí (en wilts plànols ja l'anomenen 'patio"), en trams laterals de mansana. 

amb tres i majoritàriament quatre pisos d'alçada, i amb tocats comercials als baixos, que 

només en un cas presenten vivenda per al botiguer. 

D'aquest grup encara subsisteixen sis edificis, alguns ben conservats, però la majoria 

molt modificats al llarg dels anys. 

V.3.3.5.1 Anàlisi dels interiors Ciutat Vella a l íuxampk 

Es tracta d'edificis molt simples, tots ells edificats es parcel·les rectangulars, o amb 

forma molt aproximada, ía qual cosa permet aplicar el sistema constructiu habitual amb una. 

ducs o tres crugies. longitudinals paral·leles, perpendiculars al carrer (en algun exemple es 

disposen de manera transversal). Els accessos depenen de l'amplada de 1 edifici en els que 

només tenen una crugia i, per tant, són molt estrets (fig. 14). el vestíbul, normalment llarg 

i estret se situa a un costat, donant pas a l'escala de veïns En cases més amples (fig. 15* 

m AJ ¿mm Com* d I ryell, it vast Nadal SabwfcM Arpiada d'ttmctt» Strafe*. It*3. cxç, mm l»2S ht» r '-« •!> Ai Hmt\¿ 
dcSam»-inle».a»e.C«;i drJ,i*»uiwfcuYGaUari IP«. <«*• sum E 2l1D(cat¿33>; Iftemt d<MiptUkwk. IW>:. £»r num 131« 
Hi í (CM 3W), Ron tflc«w. de NjfM übt«*. HKM.tM.rmm 11«ht. « «tt.3*5>; Pommi, de r-thpc Utas*. IKI.Mp.dúm. 120« 
hi*t „ * JVo Vivt it Mac XJYmih. IW3. tV aum 21*1 wat J^i. Balkafer it kmiCmtétmm. IM4. ¿»p «im 1*35 < «»..3CO». 
. Rodriavv J; Uvin.ik iuan Cabal«. ¡•Tl.t·y awn. i ll3l3<Mt.)M> *1 . x m SKIIW hi hi ta :IMMUM. <k hMo Mm.^11 l**3 
• « • t u l WW tern 40§H »!• fl*,« Itrnm hemm 9m. 4* MM» Martncdl. H*J, «•?.•*• IW2 , (MI 41?» A r«<wn«nad. ire* 
<V Capem» Veil» ran IVtua» tixnvmm del c«nw Matee«, «I Ptoartg de Urn fan i U Dwfoaal. ircbcm In caaes OnmliuH. 4c 
Max Utacfc. IV.3 txp »urn 1343 bit c <cat.2»5», • VaHhuimi de Mtk» Martorell 11*2. ciywm 1314 Ms c (cat H i 
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l'entrada és sempre al mig, a te crug»a central (si n'hi ha tres) o a cavall entre te dus; t*mhé 

es llarga i estreta i dóna pas a l'escala que normalment és de dues vingudes i se suua llevant 

del celobert 

La ventilació es veritat, precisament, a traves d'aquest únic celobert, en posicié 

central a les cases de dues o tres crugies, i al costat oposat a l'escala o darrera d'aquesta en 

les cases més estretes En alguns casi», quan els edificis no tenen p i re rondana, no hi ha cap 

celobert 

A les plantes baixes trobem te típiques estructures de botigues amb grans espais sense 

compartimentar Als pisos sol haver dues vivendes iguals, la majoria d'elles completament 

simèbiqttes, una a cadascuna de te crugies longitudinals; en te cases molt estretes, però 

trobem o una única v»venda (casa Vallnonrat (cat 378)), o dues de simètriques disposades una 

al devant i l'atoe al darreni de la casa, separades per la caixa de rescaía i el celobert (cau 

Vivé (cal.359)). 

La circulada sol verificar se a través de la combinació de curts trams de passadí». el 

rebedor i el menjador, situat vora el celobert central Només en edificis més amples amb 

vivendes més grans i. per tant. de més qualitat com la casa Iglesias (cat.SSSMfig !5). (robem 

un passadís central, completament recte, auxiliat d'enfilades als extrems comunicant les 

habitacions vora te façanes. També hem vist exemples en què es barregen ambdós sistemes. 

amb passadissos quebráis que comuniquen el rebedor amb ei davant i el darrera de l'edifici 

a través del menjador (casa Foniseré (cat 356)» 

Quar al programa d'habitacions s'esdevé reduït o mínim Tenim un grup en què els 

espais representatius es redueixen al rebedor i a la sala. situada al devant. amb ei menjador 

o bé fent de passadís o bé al toas (caus Call (cat.353). i Baiiester (cat.360Mfíg. 14). per ex.) 

Un altre conjunt el formen els edificis en què desapareix la sala i la funció l'acompleix alguna 

de te dues sales-alcovh; en aquestes casa (Fontsere (cat 356). i Guardiola (cat 265) per ex.) 

el menjador se situava sempre vora el celobert, la qual cosa obligava a traslladar l'excusat 

a te galeries, car el celobert eia molt petit i al sen voteu« només hi havia lloc per a situar hi 

el menjador i la cuina. En cap dels dos grups, que representen dos terços del total, no hi ha 

dormitoris ni habitacions annexes a aquestos, només minúsculs 'cuartos* sense ventitecid. de 

manera que cuestes cases s avsimilanen sense gaires canvis als exemptes més senzills de te 
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cwes de Mgtma classe de Ciutat VeUa*1. 

I altre terç el constitueixen Ics excepcions: d'ma banda tenim ta casa Iglesias 

(ca; 355><fig 15). la millor del conjunt, amb ala al devam. menjador al fons i dormitoris ami» 

vestidors; una segona ta exemplificaria ta ca» Vtvé (cat 359» en què d menjador no només 

fa de passadís, sino també de rebedor, oonés hi ha una única sala-alcova al de vam. dos 

"cuartos* íntims, una cum i l'excusat vora el celobert Encara pitjor són te vívendes de la 

casa Bru (cat 417) en què el menjador esdevé rebedor i també cuina (com en els actuals 

"estudis") i es complementa amb una sali alcova, dos "cuartos" i un excusat; aquestes dues 

darreres excepcions, es corresponen fidelment a les raset de lercem clmie que descriu Cerdà 

**. i que constituïen Sa tipologia més comuna dels sectors mes densos de Ciutat Vella 

Així. veiem com en rtixampte Perifèric, es reptoduetxen aquells edificis insalubres 

que tan havia criticat Cerdà i que erri ta cansa de les pèssimes condicions higièniques de la 

ciutat. Sembla paradoxal que això succeeixi a una mm on hi havia una pan quantitat de 

terreny lliure, sobretot ea aquest moment inicial, i en carrers de gran amplada com era el 

Passeig de Sant Joan. També és sorprenent veure com a la mateixa mansana podem trobar 

exemples de viveades molt més àmplies, com te de la casa Iglesias (cat 355>ííig. 15). només 

tres números més avall que l'exigua ca» Vivé (cat 359) (actuals números 20 i 28. 

respectivament del Passeig Sant Joan). 

V.3.3 5.2. Anàlisi dels exteriors: simpltaiat absoluta 

No caldria afirmar que uns edificis tan simples (t tins i tot pobres) presenten unes 

façanes molt senalles, sea?« cap referència a cap estil del passat; estem -'avant de 

composicions mok poc treballades compostes quasi exclusivament per te portes, balcons i 

finestres, disposats gairebé sempre simètricament (m alguns edificis amb només dos eixos, 

un de balcons a un costat i m de finestres a I altre, trencant ta steaetria a traves de ta 

diferència d'obertures). No podem partar de cap zonifkació. només ta tradicional separació 

de ta ptaubt baixa de ta resta, aconseguida a través de te franges horitzonuls. presents a la 

" Vk. Cantat IV J 2, En ipwMi d w Ccrét hi caajKgM*« h prestat« dur. ¡m pnncipal *»e «pii. petè. ma hi é* pr*wm 

* Vrf .fH.il IV 1 J 
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planta kmnn i inexistents ab pisos, i deli diferents tipus d'obertures Ai>i. trobem sempre 

pintes amb arc rebaixat a tai planta baixa, i hakons o finestres als pisos (més dels primers que 

de les segones), A diferencia del que passa a la Zona de Contacte, no hi ha un Meres tan 

nrarcat per diferenciar les pones déte comerços de les de l'escala de veïns, de manera que en 

molts edifica són completament iguals <casa Rosa Iglesias (cat.355». En aquells en què es 

distingeixen els dos tipus d'accessos, curuisament hi queda realçada la pona de la botiga que. 

Hit i presentir la meteixa »Jçada i arc que la dels veïns, esdevé molt més ample, segurament 

per augmentar la lluminositat del local comercial, fent lo mes atractiu i habitable Les portes 

d "accés a r inmoble esdevenen estretes i son dividides en alçada per una llinda situat 

aproximadament a la línia ¿'impostes Aixè permetia de ubicar un reixat a la part superior 

per augmentar umhé la lluminositat i ventilació del vestíbul 

Les portes de la plasta baixa solien estiu- despnr istes de decoració, moltes d'elles no 

presenten ni faixes ni motllures. aprofitant al màxim (espai per a l'obertura ens trobem amb 

algunes planus baixes on donrnvro totalment els buits de les portes i l'inic tractament 

ornamental el tenim en les franges hontaxitals dels panys de paret, reduïts pràcticament a 

pilars, molt sovint adovcllats stvbre eis arcs. 

Als pisos, htfeons i fuaesrres. sempre alindáis, solen enmarcarse per faixes, més o 

menys amples, però sempre llises, i les Uotanes rarament son sotingudes per nensules 

Aquests dos tipus d'obertures es combinen o bé situant el balcó al mig i una finestra a banda 

i banda, o bé a l'inrevés, amb una finesta central (que pot ser fingida o » a la casa Nadal-

Sabadell-Angladh (cat 82» i dos balcons laterals. En aquests casos els hakons no solen 

agrupar-se. quedant tots completament separats, com passa també, però. molt sovint en els 

edificis que només tenen balcons Golfes i coronament solen ser completament llisos, amb 

els espiralh com i únics p.-otagonis7es de ics primeres i l'ampit, sense treballar, als segons 

Ens frohem, doncs, devant de façanes planes, amb uns ritmes marcadament verticals, 

pfopiciats per I estretor de les tinques i per la presencia dri l balcons, i amb un gran 

protapntsme dels buits, cercant la màxima llum i ventilació. D'aquesta manera, aquest 

dement de tancament de I edifici que en d altres casos s aprofita per a distingir-lo i mostrar 

hi la nquesa dels seus habitants, es lirruta a ser l'única via per a accedir a l'aire i a la llum. 

Això provoca que aquestes façanes perdin el caràcter representatiu i siguin tractades mo!i 

igualitanament: rtguainansme abarca també el tractament dels pisos, KM i que mai no es 

deixa de banda la disminució de tat volada dels haicons i de l'alçada de tes diferents plantes. 
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mrmm que s'havia apikal a l'arquitectura hafteten»» durant tot el segle XIX 

Hi ta naturalment, excepcions a tot això. pei que ta a la qualitat, la mes clara de tes 

quals la tenim en la ca» Rodríguez de Lacto (ca! 364}. que adopta tes auatterístiques dels 

edificis d'aquesta tipologia situats a b Zona de Contacte. 

V 3,3 5 5 Articulació interior/exterior: fetçu*a funcionáis 

Com acabem de dir ta un moment, ens minem devam d edificis amb façanes tractades 

de manera forca igualitaria, la qual cosa dificulta la distinció del que es troba darrera d'aquest 

mur tot i que "«tgui més obert: a tes plantes baixes ja hem observat com es destaquen tes 

botigues per sobre de lacees dels veïns (sempre per motius pràctics i i als pisos Tunica 

discriminació que podem fer és entre tes finestres i els balcons Aquí podríem parlar 

certament d'una novetat fins ara hem visi que en totes tes tipologies i /ones, era sempre la 

composició ia que dominava el disseny últim de la façana, buscant un efecte de simetna 

gairebé obligat En aquests edificis pero, h simetria es perd. quan es juga amb balcons i 

finestres hem comprovat que en toies tes cases que presenten finestres, darrera d'aquestes 

sempre hi ha un "cuarto" i darrera dels balcons sempre se situa una sak-aicova: això fa 

entendre que en cases com la Vivé (cat. 359 > tinguem un eix de balcons a ¡esquerra i un de 

finestres a la dreta, quan seria molt més equilibrat situar dos eixos de balcons l explicació 

és que a la banda dreta hi tenim petits "cuartos" que, com em els altres casos, funcionaven 

de dormitoris (pensem que eren un» de tes poques habitacions de la vivenda amb ventilació 

directa, i que estem en habitatges que només temen uva, o com a màxim dues. sales alcova), 

en és quals la presència d'un balcó o halcó-fincstra haurà molestat, car aquestes habitacions 

son tan petite;, que en obnr-se els hipotètics balcons, els hatents ocuparien gran espai de 

l'habitació i no deixarien lloc per als "llits": Futilitat torna a imposar-se. 
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V.5.4 Valoracions 

De l·l·ixample Penfenc cal destacar l'homogeneïtat tipològica que minem des d'un 

primer moment, amb la presència gairebé exclusiva de cases plunfamiliars sense principal i 

amb locals comercials ab baixos La tipologia umfamiliar. que hen estudiat, no arrela a la 

/ora. la qual cosa es fa prim evident amb el fricas de! projecte Serraclara; tampoc hi 

triomfen tes cases amb principal, només n'hem tronat un exemple, completament aïllar*1 

Mentre que a I intenor de tes botigues trobem la mateiv organttzactó lliure que hem 

observat en d altres /ones. th habitatges nen consignat algunes diferencies importants: la me. 

'dramàtica* de totes concerneix als sistemes de ventilació, que si bé no varien 

substancialment se segueix tractant de patis, si que sen redueix dràsticament et nombre i 

lamanv. de manera que passem de tes vivendes de l'Fixample (entra! i sobretot de la /ona 

de Contacte. amb gran nan central i celoberts laterals que asseguraven unes bones condicions 

de vida, a tes de l'Eixample Penfenc. amb un urne celobert (que fto pati) central. totalment 

insuficient: aquesta reducció també implica una gran retallada del programa d habitacions, 

desapareguem en ta majoria de castís, tes de caràcter representatiu, i un disminució del 

número absolut d estances, amb la proliferació de "cuartos' o petits cubicles (no arriben a 

habitacions» que, lease ventilació directe en mote casos, acomplien penosament tes funcions 

dels dormitoris. Tot això disposat seguint esquemes "arcaics* de distribució que copien 

literalment els de Ciutat Vella. Així, no ens trobem amb aquella sana simplificació que hem 

visi a la Zona de Contacte, donant preferència a I us del passadís i del distribuïdor cenüal, 

sinó que troben manmianament un sistema de petits passadissos que comuniquen habitacions 

de pas, com són el menjador i el rebedor El sistema de passadissos només l'hem vist 

correctament desenvolupat en aquelles cases mes riques (que equivaklner. a les més corrents 

de la Zona de Contacte) de manera 91è podem «rotar que la racionalitat observada en Tarea 

anitnorment estudidada no es un feltc resultat de la simplicitat de tes viveades. sinó ei fruit 

d'una clara voluntat de crear uns habitatges menys complexos pero de certa quälte. 

El que hem trobat a ¡tiemple Perifèric és una copia dels models que trobem, per 

exemple, ab habitatges del Carrer Ferran, ctwistniits en sotes regulars; de manera que d que 

tenim és UM transposició a t'Eixampte dels models més "moderns" de Ciutat Vella Això 

també ho observem a tes façanes, que tenen una gran semblança, de formes ¡ d'esperà, a 

" Sm reíenm • h. «aa B»mv èt FHNKIKO Ifldk y Pdf». 1SM. elftem E M*2. #•* m htm ««dtM pet ' J * * * é'wm mm 
<»«rp)c »ai« 
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aquell célebre model que proposà el Mrvtre d'obres municipal Jtsep Mas i Vita al 1826. en 

motiu precisament, de lObcttura del carrer Fen«« i d altres reformes urbanístiques*' Am, 

el que ens trobem a Ihixample Pentenc no és més que el transplantamcnt de la vessant 

domèstica d'alto que s'ha anomenat la "Barcelona Neoclàssica"'1. Aquest fet el veiem molt 

més clar. quan ens adonem tpe la matona d'aquests „-dsfk is foren construïts per Felipe Ubach 

i Pablo Martorell, d « dels mrstres d'obres que havien participat actrvament en la construcció 

d'aquesta "Barcelona Neoclàssica"-

Aquests habitatges, els més petits i en pinots condicions de tot IT.ixample. 

s'adreçaven precisament a Ics mateixes classes socials que havien habitat els edificis que 

n'havien servit de model: aixi Tarea ara estudiada, on hem constatat una grati presència de 

kocals comercials als batios, es pobla de comerciants i menestrals, segurament els més 

afortunats, que pogueren manar dels estrets carrers de ta ciutat intramurs Aquesta va ser 

l'única nina de l'Lixample que poblaren aquells per als quals Cerdà l'havia pensada. Pere 

això no va impedir que fos també la «ma on més e- notaren els efectes de l'especulscié 

inmobiliaria, implacable a l'hora de malbaratar el Pla, edificant en una àrea extensíssima. 

minuscules vi vendes, pensades per extrure'n el màum profit per pam quadrat Per sort. la 

trama Cerdà, d'amplis carrers i pams mansanes. va impedir que la cobd'cia convertís 

l'Eixample en un barn més d aquella Barcelona insalubre 

' VM Captat IV 2 J 
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V . 4 . Casos especials 

Aquí recollim MIS els edificis "especials" de la primera etapa, donat el seu reduït 

nombre: son cases que combinen l'ús residencial, a l'entorn del qual gira la nostra tesi. amb 

d'altres usos. pnnctrttlmem industrial i lúdic; el conjunt de casos es redueix a quatre **, 

distribuïts per tot l'Eixample: dos a la Zona Central, un a la de Contacte, i un altre a la 

Pentina Això. i llur data tardana d'edificiactó (tots es construïren entre 1868-7!; ens fan 

pens» en un Eixampk encara indefinit, quan a ús del sòl. car aquestes cases es barregen amb 

d'alires dedicades exclusivament a l'ús residencial i d'atees (moltes menys) dedicades a 

exclusivament a l'ús industrial 

Els quatre exemples són molt diferents entre si. amb alçades que varien des de la 

plante baixa fins als quatre pisos i solars de tamanys i fermes molt diverses Per això. i per 

la poca entitat que representen respecte al conjunt estudiat, no els analitzarem tan 

minuciosament com les altres tipologies, siité que només en destacarem alguns aspectes 

interessants 

Primer de tot en caldria distingir dues subtipologies principals d'una banda tenim 

aquells edificis en què hi na una clara separació entre tes runciocs residencial i rnvresidencuil. 

mentre que, de l'altre, hi ha les cases on ambdues funcions s integren completament 

l a primera subtipologia és la que millor s integra al paisatge urbà de i'Eixample. cm, 

exteriorment s'acosta molt més a raspéete de les típiques cases de lloguer tenen tres o quarre 

pisos d'alçada i el tractament decoratiu habitual, que variara en ftincté de la riquesa dels 

edificis: a la casa Vinas (cat 8). molt modesta, trobarem panys de parets llisos i obertures 

sense enmarcar; mentre que la casa (Xiva (cat.291). molt més rica, ostenta tot un repertori 

de cave classicista, amb arcs, pilastres, mitges columnes, anterixes,... A tes dues. perd. 

observen una rígida separació d'accessos, un per als veïns, i I altre per a i'àrea no-

resklencud; i la mateixa distribució d àrees la planta baixa per als usos no residencials, i els 

pisos per a vivenues Els habitatges, que curiosament en aquests dos casos concrets se situen 

en un xamfrà, seguiran les pautes típiques que hem anant descrivint per als edificis 

plunfamilian sense principal de llurs zones respectives; mentre que les plantes baixes 

s adequaran diferentment segons l'ús a què es destnvn: a la casa Oliva (cat.2911 s'instal·la 

" Al carrer Anbau mim b C M VHW,. d AMamu Vata Omli, WO. «as.aAav 2TOt b* . <cM « I . • b> Gra» Via. ta CM« Vallé», tte 
JIMR Sol« Cort«. 1*70. ttf nta 2)7« Mt c (CM I U I . i l «antr Mai . h M M <4I*« de lUmm PM»«**. 1*7!. c%f imm :>4» . 
H « I ^ I > itlP»aKi|dcSMtln*n. liciwBnaaaUcFcu. de ftaactaM »«Mt FMe «lft#, e<p rwfn HMOMac <<«.»>l>. 
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un o t é restaurant amr. biliars i sala de ball al vjtcn-ani··; atià comporta ta instal·lació 

d 'm accés separat i exclusiu (Ml i com havíem assenyalat) per a la clientela, que havia de ser 

atractiu i monumental, ta qual con s'aconsegueix situant-lo en el cos en cantonada I M 

s aimuícn el carrer Pelai i ta Rambla de Candeles. Aquest cos. arrodonit i fobiesortiiit de 

la línia de façana, conté ta porta fSawpuejada per columnes exentes que ressalten en 

comparacK- a s * les pilastres similars que enmarquen les portes a banda i hmda. Aquestes 

portes, pern, funcionen com a finestres, car BO stón transitables, en ser tancades per vidres: 

«ixi, no només aporten hum i ventilació a l'interior del local, sinó que esdevenen un element 

més d';ntegrac!ò al paisatge urbà, contant el disseny de tes cases amb botigues a tes plantes 

baixes, cosa habitual en aquella zona A l'interior, trobem dependes típiques d'aquests locals 

diversos salons, que servirien de menjador i cafeteria, tes aunes, vora el patí interior de 

mansana, i els excusáis, per a senyores i cavallers, fora, al pati. Vora ta porta d'accès, una 

escalinata ens condueix al soterrani, on es distribuirien els billars La compartimentació és 

diferent a ta que hem vist a te* botigues: s intenta reduir al màxim el nombre de suports per 

crear espais mes ampits i coherents Al soterrani, tes columnes són substituïdes per murs 

Dues claraboies a ta planta baixa aprofiten ta llum provinent del celobert que hi ha al demunt. 

que es fa ámbar també al soterrani. 

A ta ca» V:nas (cat.8) s'instal·la un gran magatzem en un annex ab baixos: sota les 

vivendes, que compten amb el seu accés situat al mig de la tacana del xamfrà, hi trobem tres 

botigues amb üur magatzem, mentre que al costat del carrer Consell de Cent (ta casa és al 

xamfrà d'Aribau amb aquest) trobem un cos baix d'edificació, només de planta baixa que 

s'integra completament a l'edifici principal formant una unitat, tan a nivell decoratiu com 

estructural, car té lacees per u»ia porti del cos del xamfrà, sobre el que hi ha els habitatges, 

exactament igual a tes de tes botigues A l'interior troben: un enorme pat:, envoltat per tres 

costats per coberts i pel quart, per ta casa de vetos. 

A l'ahra subüpologia hi situem tes cases Vallés (cat. 134) i Bonastre-Feu (cat 361): 

a tes dues hi trobem instal·lacions industrials amb una vivencia, a ta qual s'hi accedeix pel 

• T M i «uc tvm c« é» mm M * M I um»! tahiml Mbar ¡MMMKS«M» MHttm ttt hetaM dek e-Sfk» de i*Btt*pfe, be«n prefer* 
avthfku uauem «dèfíu ¿"eepetuT pttyui «pote «n t%e*pctó en «te M m deh edifieto ' < M M ' hem vtntrvm i» pmfrKi» n M 
Hah*m?tt,. o M dt g m * iwiii ttmt i nwpeniii» m i M M M I U gmàammm 'HtmU' o "Mncta*. Aqirí en camri wAtrn un etpai 
i« pe«« i 4 í » M l Mlrmiakwf per a I'd» • qui M drabaert 
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mateix floc que als tallers, ics ducs son constniccion.s haixev amb planta baixa i pis. i planta 

tonia, respectivamcm la vivenda se situa, en ambdós casos, en ú nivell mes ah (ta de te 

casa Bortrsrc-f-cu fcat.Ml) està a te planta baixa, prrò realçada respecte de te resta de 

l'edifici) Es curios observar com en te pnmera. en estar en um planta ate, ei rapten els 

esquemes distributius dels habitatges de lloguer en edtfkts plunfamiltar*:. mentre «pe a te 

segona, com es en un entresol, minem te típica enfilada seguint l'eix de te porta del jardí 

que creua les cascs umtamiliars que en ien». A l'exterior també es busca te Mtegracid amb 

l'entorn urbà A te casa Vallés (cat 134). a te (iran Via entre Raimes i Rambla Catalunya. 

es x dir, en píe Emampte Cea&tf. trobem una tacana compon per una porta central íttakó 

al pis) i dues finestres laterals Baled i finestres son enmarcades per faixes enmotJIurades. 

decorades amb cercles i coronades amb ocncaaigttes ea faran de frontó triangular, mentre 

que Sa parol es realçada amb pilastres a banda i banda Així. aquest i d altres elements, CUB 

el fids encarreuat dels murs, donen a l'edifki lapícete d una casa unitamilutr de certa volada 

tot i que el rètol "Fábrica de tetes metálicas" que hi ha al coronament, integrat en un fronté 

que remata lot el conjunt, en delata te veritable funció 

A te casa Bt»na.stre-I;eu (cat 361). dedicada a taller d'ebenisteria, tambe* es busca una 

intefrraaó en el meé. tot i que menys remida (de fet, e n trobem en l'Eixampk Perifèric): 

tot a l'entorn dels lallers. el mur s'arucute únicament »mb pans finestrals aiab arc rebaixat, 

situats sobre d sòcol. imitant tes típiques portes de ics ptentes baixes de tes case circundáis 

Només ma, te d accés, es transitable A l'extrem on se situa te vivenda, realçada, seguim 

veient te forma deu finestrals, ara cegs, dins dels quals es retallen els balrons-fiaestra 

iTTesponents a te viseada s tes finestrestes corresponents ai soterrani. Així. amb els balcons 

finestra, un element típic dels habitatges, es deixa ben clara te ubicació de te vivenda, tot i 

que s'integrí en te compsskid general de façana. 

Com a conclusa, podríem dir qut tots quatre exemples ens demostren el mateix fet: 

que a pesar de te diversistat de tipologies i usos i models, te vocació de l'Eixampte. pel que 

fa al sector sote el control de ¡Ajuntament de Barcelona, ja en aquests primers moment.«, era 

bàsicament residencial, donant a tes fabriques i tellers aspecte de vivendes. Això no passarà 

als sectors corresponents a (Miete i s#uetot a Sant Martí on i'Etxampte acollirà te 

-Manchester Catalana" 
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V.5. Il·lustracions 

Figwi 1: Plantes i alçat de te Dea Oliver (cat. 193) 
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M g m 2: Plantes i alçat de It casa Almendro (cat.416) 
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Figon 3a: Plastes de les Ones G_tofcé (cats.206. 208 i 211) 
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F inn M>: Alçats de les Cua GiloM (cus 306. 30» i 311) 
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Figara 4: Harnes i alçat ée ta Ca» Huclin (cat 149) 



Pígara 5» Planto del 'Patau" Sama (cat. 192) 
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Higo« 5b: Planta i alçats del "Paten" Sanà (cat. 192) 
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Figura 6' Ututos í aJç* de la Casi Bnilenas (cat 191) 
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Figm 7: Plantes i tfpt de la Casa Col (cat 135) 
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Figo« i : Pinto í atç* ét U Casa Nogués (cat.222) 
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rlgaTa v. t aK,at de ta Can Uopan de Sivane (cat 238} 
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Fígvi 10: mutes i alçat dt la Casa Cjyol de Rmjch <cat.l33) 
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FtgBTi I I a : Pianito deb ires pnmers projectes de la Casa Bomons (cat 34) 
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Fipva I lb: Planta del darrer ¡vapor i alçats de ta Casa Bomoms (ctf.34) 
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F i f v i 12: ñ m e • alçats áe tes O s e Pt̂ até (cat 383» 
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Fipva 13: Mama i alpt de to C m Met (cat 367» 
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Fipva 14: Plantes I al at Je la Casa Ballester (cat. 360: 
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Figura 15: Plantes i alçats de la Casa Iglesias (cat.355) 
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