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Vt I »nume.nir» ik ! F.\«mpW Sagaa* Sapa < M?2 I MV 

VI. L'arqaitectnra de IBijuunple. Segon* Etapa (1872-1885) 

VI. 1. EtJUMBpls Central 

V I I . ] . Palaus urbans 

D aquesta tipologia hem localttazat sis exemples situats, dos a la Oran Via entre Pau 

Clam i Lluna, i els ihres quatre al carrer Mallorca entre Halmes i Lliirta, (sobretot entre 

Passeig de Gracia i lluna) Aquesta concentració ens mostra la consolidació de la part alta 

del Passeig de Gràcia com a àrea de prestigi recordem que en l'etapa anterior havíem 

observat certa ambigüitat, car havíem vist palaus urbans tan a la pan baixa del passeig entre 

Gran Via i Consell de Cent, com a la part alta El fet que durant aquesta etapa els de més 

qualitat es construeixin aquí marca 1 inici de l'èxode de la gran burgesia, primer cap a la 

Diagenal. i t.iolt més endevant cap s Sarna i Pedralhes 

Com veurem després ens trobem desant d'un grup molt homogeni d'edificis: tots ells. 

menys els de la Gran Via entre mitgerev compten amb lardins i solen tenir planta baixa amb 

pis i altel!. a més del soterrani De tots aquests edificis l'unic que suosisteix es el palau 

Casadas, molt reformat i ampliat, seu actual del Col·legi d'Advocats 

VI 1 I 1. Anàlisi dels interiors el gran sakt-éismhuidor a dm mwlh. protagonista 

absolia 

Excepte tes cases Vidal (cat 118) i Boada (cat. 168). les dues entre mageres, adaptant-

se totalment a la forn» del solar, ta resta dedifu «s se «tuen en enormes parcel.les. per la 

qual coa, adopten fa forma més convenient, és a dir. la quadrangular D'aquests hi ha dos 

que se situen en xamfrans, la casa Taltavull (cat.263) que orienta la façana principal, i per 

u*nt. tot l'edifici, quadrat, cap a aquest, i ei Palau Casadas (cat 264) que situa el cos principal 

d'edificació, completament quadrat, adossat al tram lateral de mansana nunediat al xamfrà, 

de manera que una façana lateral dona a aquest, acopian un cos annex, fent angle recte amb 

' A to Onn VH he. ¡mm V«UI dt Otmm GTMMM. ¡Ml r V twm IM um J.W». . Suada. «TOe* ««fem. It?«»» e t p tmm l.W 
(c* ICS) Ai ramr MaOsKa cb palau» Siaén. Sc OntMMcb I Eatspa. IMS. t\ç mtm \* 12 aap u» 3»2i ('«»»Ja- a" AMoaa» Serra 
V**l*. !M2. *ip mim 11406 (ca.264). i It» caw« P»yn, <§t Maga KM«. I Ml. í*p mm. l-.)4< I «»at 2W>, i Ta&avutl or km* Xim 
Jordà U74. expnum 125 D tca.263>. 

Vaaa atiat« mm M i mt pm »Ifun. #4tfc» Hm mrm «I « N u a « "paJau" i fer • «"aitre« «1 mol "¿m*". w» c a n a dt» 
4* la lankaà "pato até*, m uuUUBm ̂ taMkatttti Afeita» • l ï a w «I'twaanar »li eirft.-» éa par rraactor la oVanatawat wadfcmnaí 
mt tmm «mbc • U mMtntnña 
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aqueja façana, de manera que la superficie de xamfrà esdevé una mena de jardí devanter 

Ris altres se situeu en tram recte de carrer i s'envolten de jardins pels quatre costats: aquesta 

autonomia respecte «1 solar permet adrçXar d sistema constructiu mes adient: al carrer 

Mallorca es disposen quatre erugies en forma de quadrilàter, deixant va f ruí espai al mig i, 

a la Oran Via trobem te habituals erugies perpendiculars al carrer (casa Boada (cat 168» o 

te solucions típiques dels xamfrans (casa Vidal (cat. 118)). 

Aquest petit pup ens mostra una vub tipologia nova a l'Eixample: el palau urbà ?mb 

baixos comercials. Amb aquesta combinació, que té precedents tan íHusties com d Palais 

Royal de Pp.rïs. $ intenta aprofitar d caràcter més comercial d al tuns carrers com la (iran 

Via. que tot just eslava comentant a assolir certa categoria, car, com veurem més ende vam. 

serà d centre dels edificis amb principal amb accés directe d'aquesta etapa. Les botigues 

d'auuesLs edificis són com te de Its cases plunfamiliars, i el pis superior, on hi ha el 

"palau", adopta la forma de pis principal, ja vista a la primera etapa, amb accés directe a 

través d'escalinata descoberta ai pati cencral Aquest caràcter senyoria! que l'imprimeix 

l'accés i sobretot la façana, sòbria i imposant, fa que situem aquests edites com a palaus i 

no com a vi vendes uniíamiliars amb botigues. 

Pd que fa al pup del eurer Mallorca (fig. 1). molt més novedés, l'accés principal als 

edificis se situarà invariablement al centre de la façana principal, on hi haurà el vestíbul: 

aquest dóna pas a «quest pan espai central, que acabem de mencionar, que funcionari de 

pan distribuidor, al voltant del qual s'estructurarà tot l'edifici En aquest punt es presenten 

dues variants: o bé ¡escala principal se situarà al fons del distribuidor, en línia recta amb 

l'accés (casa Peyra (cat 256Hfig 1>i Palau Simon (cat 262)). o bé a un costat, (casa Taltavull 

«cat.263) i Palau Casadas (cat 264)). deixant el fons per a alguna habitació important que 

donarà pas al iardí. A banda de te p ins escalinates d'accés al primer pis. trobarem diverses 

escales secundàries i/o de serva. 

La ventilació de tots aqussts edificis serà molt senalla, a través de te finestres que 

trobem en Mes te façanes: Ui il·luminació també s'efectuarà a través d'aquestes, tot i que 

estarà reforçada per fet que aquest pan saló-distnbuïdor central es cobrirà o bé amb una pan 

claraboia, o bé amb cupula amb força finestres al tambor, donant-li pan lluminositat. 

Es justament aquest espai central el pan protagonista de Sa composició interior 

: *4u««u «ka ja 1 h»»«m VMU as U tata Alhtlli. un JeU pateas urtwi* dt It pntncn Mp* viá «apÉnl V I 1 i wg 
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V I l. »fnunc-tur• ét I f n i m p k Segon» Fupt <i»?2 | M M 

d'aquests edificis: com nein apuntat, es tracta d un gran pati central que abarca tota «aleada 

de la casa, ediert amb claraboia o cúpula, que esdevé pan saló-distribuidor, amb unes ks 

habitacions tan de la planta baixa com del primer pis s 'arrenglerades al seu voltant (al primer 

pis, com l'espai central és buit. el distribuidor esdevé galena), això simplifica enormement 

els mencanismes de circulació de l edifici, tot i que no deixaran d'existir conductes de 

circulació secundaria o de servei, a través de portes i petites habitacions de pas que 

comuniquen les estances, o bé directament o a través de passadissos amagats darrera d'aquest 

distribuïdor 

Aquest espai però, no només simplifica la qüestió de la circulació, sine que també 

contribueix a donar magnificencia a i edifici, tot i esdevenint el punt central dels eixos 

representatius. D'entrada, recordem aquells dos edificis que tenen faeces al jardí justament 

al costat oposat de l'accés principal: en ells es crea un gran eix que des del vestíbul creua el 

gran sakvdistnbuïdor. penetra en el menjador i desmboca al jardí, creant una gran enfilada, 

a tmitacié dels palaus tranceos en els que ti ha I'escalinata al fons, aquesta funciona com 

punt focal de l'eix. tot i que, com la planta superior es reserva a habitacions íntimes, 

rarament serà utilitzada pels forasters (sind són convidats de confiança). En canvi, situen el 

menjador i el saló a les dues bandes que queden, creant-se un altre eix, perpendicular al 

prima (el exemple més reeixit el tenim al Palau Simon (cat 262)) L'alçada, la lluminositat, 

les columnes que solien envoltar aquesta sala, suportant la galeria superior, i que eren iguals 

que les presents a la façana, acabaven de donar prestancia a aquests magnífica espais. El fet 

d'estar coberts, ser accessibles directament des del vesífnut d'entrada, i fàcilment des del jardí 

(a través d'altres habitacions representatives com el menjador), a més d'estar aïllats de les 

àrees íntimes i de servei de la casa, permetia que apart de funcionar com a distribuidor, 

actués com a gran saló per als mugues esdeveniments, convertint-se en el centre de la vida 

social d'aquests edificis, amb la gran escalinata que servia de tancament monumental i espai 

escenogràfic, per a les entrades triomfals dels amf-tnons i/o dels convida» d'honor 

Tal i com es pot despendre del ja explicat, aquests palaus, a més, presenten una 

marcada jerarquització a l'hora de distribuir les diferents habitacions, tot desenvolupant un 

gran programa, podent arribar fins a quatre nivells, tot i que en molts casos es redueixen a 

tres: al soterrani s'hi situen tes habitacions utilitàries (al Palau Casadas (cat.264) se situen en 

461 



luí cus baix. lateral, a la planta taxa); a la planta haixa, com hem vist. es desenvolupa el 

gran programa representatiu, convertint-la en planta nuble: el primer pis es reserva a les 

estances intimes i de descans, i lahell es destina a a vivenda deis criats Les cotxeres i 

cavallerisses se situen en edificis annexen, a! jardí, car oren equipaments un tant molestos, 

sóbrete per la presencia d'anunals. 

Les habitacions utilitàries comprenen cota la gamma habitual: les cuines, ben 

cotnincades amb els menjadors, per escates de servei o tins i tot per un montacargties, com 

a la casa Peyra (cat 256)(fíg I). els rebosts, cellers, saíarejos. sates de labor. 

Quan al programa representaüu. sol desenvolupar-se també en tota la seva amplitud 

a mes del gran sa!4-d!stnbuidor i deí pan menjador, des d'on s'accedia ai jardí, tenim sates 

de visites, de tè. de piano, biblioteca, capella,, llocs on es desenvolupaven les diferents 

activitats de la vida social: balls, festes, banquets, casaments, recnals... així com també hi 

trobem aqueUes dependències, un xic més íntimes, on després de les cerimònies o eh àpats 

es reunien els membres de cada sexe per separat, tal i com exigien els costums de l'època: 

tes sales de billar, fumadors i el despatx, per als homes, i tes sales de "senyores" í de 

confiança per a tes dones. 

Al prima pis, el§ dormitoris, presenten tes habitacions annexes corresponents, 

toilettes, vestidors,... i algunes sales secundàries3 

Pel que fa a les habitacions de cave higiènic, trobem banys i excusáis repartits per tot 

l'edifici i complementats, per tes toilettes que hem citat vora els dormitoris 

Ei tema del saló-distribuidor central a doble nivell, protagonista absolut d aq-iests 

edificis, no era nou a l'hixampie. l'havíem observat ja en la Primera Etapa, iniciat 

tímidament a to casa Almendro (cat.416). En la Segona, es desenvolupa i perfecciona, 

aprofitant els progressos tècnics, car, si en un principi es cobreix amb cúpula, com a la casa 

Peyra (cat.256Kfigl). més endevant s'hi utilitzen grans claraboies de ferro i vidre, que 

s'insereixen sense cap mena de problema en edificis, com després veurem, de regust 

classicista. Ja havíem comentat, a propòsit de la casa Almendro (cat 416). que l'origen remot 

d'aquest tipus de salons a doble nivell cal situar lo al gran said del Palau Moja4: amb tot, 

voldríem assenyalar que la idea d'utilitzar-lo com a distribuïdor, centrant l'edifici, parteix de! 

' B M M CANÓM pmcMa. com * f **«pci6 un p n *aló vam to toüt»» amieipti; del Ptím Stuten an en p«e»s dir re* p*tqai i'S«* 
pcfdm eli plinnto correapnotais a aqw*a ptenu <*.«i emm «is out smw^umn a It h«Mt> 

'Vid capital V I I 1 

462 



VI V, at I Fi\imfk %*gem Etapa <|*72 IM*, 

propi Eixample: com hem vis«, la malina d edificis a*b principal, amb accés directe, de la 

primera etapa de la Zona de Contacte, am com alguns de i Eixample Centtal, presentaven 

un gran patt central on se situava l'escala' Aquest pati. generava la presència, al pts 

principal, d'una pieria al seu voltant que funcionava com a mencamsme de distribució 

d'aquesta planta Així. si es pren aquest pati es cobreu, es retira l'escala a un costat, t es 

redeslnbiiexien les habitacuHis al seu voltant, baixant les representatives a la planta baixa i 

deixant les intimes al primer pis. ens trobem amb resquema bàsic d'aquests palaus que 

acabem de comentrr D'aquesta manera veurem que 1 arquitectura de l'Eixample no mimés 

recull exemples foranis, cum aquest cas la dmsio en nivells i la gran enfilada que comunica 

l'entrada amb el ja.dí. provine«* de» palaus barrocs francesos, sino* que també va tenir prou 

força i empenta com per a evolucionar i crear les seves pròpies solucions, la qual cosa ens 

demostra que l'Eixample no és aquella estructura rígida i invariable com sempre s'ha pensat 

VI 11 2. Anàlisi dels exteriors: del woàrdb tú pmomodemism 

Contràriament al que passa amb els interiors, els e» tenors d'aquest conjunt d edificis 

formen un grup tan heterogeni fins al punt que cada edifici esdevé exemple d'una tendència 

duerent Així. podríem començar per la casa Taltavull (cat.263). d'estil neoàrab granadí; 

continuaríem per la casa Boada (cat. 168», que copia els "pala/zi* del quatre-cents, i pel Palau 

Casadas (cat 264), que rememora el barroc classicista, i s'acosta molt a exemples autòctons 

com el Palau de la Virreina; i acabaríem amb el Palau Simon (cat 262)* on es barregen naoit 

lliurement alguns elements orientalistes i exòtics, amb d altres d'arrel clàssica i d'altres que 

res tenen a veure ja amb el passat, assolint el conjunt un caràcter "modern* que fuig dels 

historicismes i ens porta cap al modernisme. 

La casa Vidal (cat 138). molt més senzilla, no s'insereix clarament dins de cap 

tendència, tot i que tes cúpules i els cossos arrodonits li donen un regust francès, versió molt 

«amplificada de l'estil Segon Imperi; mentre que la casa Peyra (cat.256Xfig.1) adopta 

l'esquema tradicional del Mestres d'obres sense cap referència als estils del passat, ni cap 

t* *'IM .imtnuí tMcrvxnwni tfj» apunta «Sei panm M t p»Uus gfact.iultrv» t ifuc tnu reMtrpniada per UM* RofcM t Cmui 
Vílto »tá tapftnl TV ! 1 

* M»i*ur»d»mrm • I itpedwM ( « R f o t M et P»tou h m »ii « W I V M im*» -''.. •;». eran «II» li ptanu del primer i pit i t*«*j*t 
A.«i en» Ju lurem ik rrmctrt t \n\t* i* U<Xnfn(tt% per U <}u*l .•>*• I M N H I on pnm Mr fttr» »cundí 
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voluntat de modernitat. 

Malgrat lot, I'esuuema basic compositiii que s'amaga sota ('epidermis decorativa 

segueix essent el de sempre i el mateix per a tots els edificis: simetria, a traves de l'eix 

central. superposiCKS d'obertures senrdes.... Cadascuna de les tavanes presenta un caràcter 

molt homogeni, donada l'absència de zoniticaaons, tan verticals com horitzontals, arribant 

al punt que no trobem la típics separació* enfre la planta baixa i els pisos. Només dos edificis 

presenten una elaborada zonificacié de la façana: un és el Palau Casadas (cat 264>. que copia 

quasi literalment el model que ja hem citat: s'hi detecta la típica dtvisid en tres zones 

verticals: la zona de sòcol que abarca el pis baix. marcada a través de frages horitzontals més 

marcades i encarreuat més ah: la zona mitja que abarca el primer pis i l'altell (tan alt que 

esdevé segon pis), enmarcada per pilastres d'ordre colossal que ('abarquen en tota l'alçada, 

i la 2ona alta, conposta per ia potent àrea de golfes i el coronament A aquest esquema se 

li suma f articulació horifzofttal en ves cossos, dos de laterals, d'un sol eix. enmarcats per 

tes pilastres colossals que acabem de atar, i un cos central, amb tres eixos, amb el central 

flanquejat per lisenes completament llises1 que el ressalten pero no el separen. 1. altre edifici 

és la casa Boada (cat 168). també amb un esquema tripartit, quan a alçada, molt similar, 

reduint la zona mitja al primer pis i substituint les pilastres per lisenes tncarreuades. També 

presenta una divisió horitzontal per cossos, propiciada per les pròpies lisenes que enmarquen 

els dos eixos dels extrems 

Quan a tes obertures, predominen altre cop els balcons i balcons finestra allmdats, als 

pisos, acompanyats de portes i finestres, principalment a les plantes baixes Tots aquests 

clements reben un ne tractament ornamental (exente a la casa Pe via (cat 256Kftg l). on el 

protagoftisme el tenen tes faixes, molt mutiles, i el tractament dels panys de paret barrejant 

filades de carreus amb filades de maó vist) seguint tes característiques d'estil de cadascun dels 

edificis. 1J£$ portes d'accès s'enmarquen smb pilastres o mitges columnes que suporten 

entaulaments ricament decorats on recolzen tes llosanes dels respectius balcons centrals del 

primer pis, que alhora reben un tractament semblant a la porta Les finestres i balcons-finestra 

s'enmarquen o bé per faixes molt elaborades, amb f »rça elements ornamentals, entre els quals 

¿estaquen tes carasses. o també amb pilastres gairebé sempre amb capitell compost, suportant 

llindes coronades per trsncaaigfies, amb decoració vegetal, floral o geomètrica en l'espai 

' Al Meu 4t li Virrtin» l'wfaaitsacté e» ttKUtawm ta M W U . mmé» qm l'cu ctaMl é» « M K Í pet ptam*. <m let ¿tU Utcral* 
i no p«r liurn» 
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intermig Les golfes presenten els típics espiralls. alterants amb carteles molt treballades i 

plafons ¿eometnt/ants El coronament sol ser de barana plana, calada o abanistrada. amb 

elements sobtesortints. o m gerres, marcant ets em« inferiors, o cúpules, un element nou 

en el paisatge de TEiiampte. La casa Taltavull (cat.263) presenta el típic repertori neoàrib. 

combinant balcons finestra gemináis, als extrems, amb galena triple d arcs lobulars sobre 

columnetes amb capitell d'ataunc i czrcanyols alicatáis Al Palau Simen (cat 262), 

desapareixen les golfes i el coronament presenta una forma semicircular, coronada per 'in 

fronte esglaonat, i articulada per llargues i estretes finestres, la qual cosa no té res a veure 

amb el que es feia en aquells moments a l'Eixample 

En conjunt, són edificis amb un aspecte sòlid, massís, amb una clara i mareada 

volumetria. de caràcter cúbic La poca alçada, i el reduït nombre d'obertures, contribueixen 

a eludir el caràcter vertical dels edificis de lloguer a la qual cosa ajuda també I harmonia de 

proporcions que tots presenten 

L ornamentació es concentra, com sempre, vora les obertures, hit i que els panvs de 

paret en reben una bona put. No podem generalitzar gur? sobre els elements solts, car a 

cada casa N tronen els que formen part del repertori habitual de cadascun dels estils referits 

VI. 1. 1.3. Articulado interior/exterior: una caixa revestida ée quatreprmes diferent* 

Hs interessant constrar corn quatre cdif'cis. els únics representan* d'una tipologia* 

que no és la més habitual, adopten ela mateu esquema quan a ta distribució general d» 

I interior, pero presenten quatre solucions molt diferents pel que fa al tractament dels 

C Ä WGM l ü * l Ük * 

1 exemple més antic dels quatre, la casa Taita vull (cat .263). adopta ei repertori 

neoarab; aquest fet és remarcable, ja que si fem memoria del que s ha vist a la primera etapa * 

la casa Almendro (cat 416). que és ta primera que hem localitzat (construida només tres anys 

abans que la Tahavull). que desenvolupa aquest sistema, tambe adopta el mateix estil10 

* A tut* ét h c m VKUI 

' Vèí t tpM V 1 I i «yuc«> 

* N m M . «I I W . i km ét l ' fma^f , • l i M M M Ommtéà. Cmiama** 'Cmm 4* Ut, %«tr;* dFjm, Rfunt <Mtw 
•dop« l« niMcíM di«n(HKt» i Mfceic cuenr- atainb 



Així, tenim la impressió que podria «er que en un principi hi hagués certa relació entre l'estil 

i la 'ipologia. tot i que històricament no en tronem cap model concret. De fet, la presència 

d'una cupola sobre ei patí, marcant el centre de la composició, és un element poc corrent en 

l'arquitectura islàmica que deixa cv«ipk^rwm dt^tibem els paus centrals dels cdíftcis. iens 

remet a edificis amb planta de creu p e p o llauna, con les esglésies bizantines o 

renaixentistes, respectivament. Dins de l'arquitectura domèstica, tes cúpules centrals també 

ens remeten al Renaixament, en tes famoses vil·les PaHadianes, també amb planta de creu 

llatina. Així. veiem que la tipologia, poc influeix en la nia de l'estil" de manera que es 

tracta més aviat d'una cotncidèecia o d'una conseqüència de la moda, car el neoàrab s'estava 

utilitzant amb força durant la dècada dels setantes, sobretot en finques suburbanes. que volien 

adoptar un aspecte menys formal i un to més "festiu"12 En el nostre cas com ens trobem 

amb un edifk; entre jardins i allunyat del centre urbà d aleshores, podria ser que sobtés per 

donar-li aspecte de segona residència. 

Quan als amies edificis, te consideració és similar, car hem de recordar que ens trobem 

en un moment d'eclosió dels histoncismes. quan cada arquitecte podia triar l'estil o els 

elements d'un estil, amb completa llibertat, segons el caràcter i riquesa que es volgués donar 

a I edifici, independentment de la tipologia Així. el Palau Casadas (cat 264). adopta un aire 

sever, copiant un cèlebre palau rurceLmí. la qual cosa segurament ha conínbuï: a que rebés 

justament el qualificatiu de "pclau": Is casa Pcyra (cat 256Mfig. I). segueix dins dels 

esquemes dels mestres d'obres, tot i enriquir se amb dues tribunes; i el Palau Simon 

(cat 262). impressiona als contemporanis per ratrevimetii i la modernitat de tes seves formes. 

Pel que fa a la qüestió de la traducció a l'exterior de t'intenor de l'edifici, podem 

afirmar que aquesta no és massa clara. Hi ha dos exemptes, però dels quals si que en podem 

en podem fer esment: d'tina banda, a te casa Taltavull «cat 263) la cúpula, ja comentada, 

expressa el caràcter de l'edifici, deixant ben clar que ens trobem amb una casa de planta 

fortament centralitzada, la presència de múltiples obertures ai tambor, ens mostren I interès 

pa- il·luminar aquesta area central, sota te cúpula, te qual cosa ens n'indica l'importada, així 

com la possibilitat que sigui un espai que abarqui tots els nivells fins al terra. El tractament 

" A mà», hem ée mm m cMqMe que m é» AM «1 Mfh XIX que. amh l'apiR-acíA M Utto • i'iK|wlKnm. «t .̂wnfffcen • caferir 
(Mtti fi fiant «pertk*» A mm 4'tàaè. hem<k imwÚM que iqnem tjpafeiyit «rgw* d u n uwNfafWKté ée itmdebdH pwft Fiximrlc 

" L» miform 4» vemmmuítom acuánl» que- unten • Cawtojw «a »que* mnme* « m f o m • C M » d e*iur-.|t cam U htmm 
tapniAKeté ée hi OmMt. • I Art*», Via c ipM HI 2 I 

466 



VI f i ée r&iMpIc SMMM FUJ>* ( IfTl 1»^, 

de les façanes, marcant l'eix central amb k triple galena, eas reforça la Mea d'un espai 

central de major importància, amb tot, això pot ser una mica enganyós, car aquest espai més 

important que es marca no és el que hi ha inniediatament darrera, ocupat per tes escates. 

modeles, i una sala de pas, smtf el del centre de l'edifici 

Al ftilau Casadas (cat.264) no tenim cap element exterior que doni idea de I existència 

d'un gran pati central, però sí que ei jec volumetric ens mostra la jerarquització interna de 

i edifici, recordem que aquest palau presenta un gran bloc central, arran de carrer, amb un 

annex a la dreta, enretirat darrera del jardí devanter per a cavallerisses, i un altre a 

l'esquerra, també enretirat, tots dos edificats només fins a l'alçada del primer pis: és 

precisament aquesta ubicació, més amagada, i ta menor ¿Icada. el que ens indica la poca 

importancia d'aquests cossos, que ben bé "s'amaguen" per no treure ni protagonismo, ni 

categoria a la gran edificació central, així com per a no desviar aquesta del model en qué 

s'inspirava Així el cos dedicat a cavallerisses, més llarg que el propi palau, es minimitza, 

amb un tractament molt sobri del pany de paret, encarreuat i articulat per hsenes. coronades 

amb gerres. No hi ha cap altre element, ni tan sols al voltant de les finestres: l'única 

ornametació que hi trobem és una carassa en forma de cap de cavall a la dovella clau de l'arc 

rebaixat de la porta d'entrada, que ens indica molt clarament la funció d'aqueil annex 
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VI. I J . Cass pnirifamiliars 

VI 1 .< I amh principal amb accés éinctt 

Només sén vuit els exemples que hem localitzat d'aquesta tipologia'1. Dos els trobem 

al Passeig de Gracia entre Consell de Cem i Aragó, mentre que tota la resta se situen o bé 

a Li Gran Via. fem xamfrà suit» RanMa Caulunya. i Plaça Universitat, o vora el carrer 

Girona; o he molt aprop d'ella a la mateixa Rambla Catalunya i al Passeig de Gracia. Tots 

aquests edificis, menys un. es vau construir durant Li primera malai de la dècada dels 

vuitantes, la qual cosa ens indica l i nova consideracié que assoleix ta Gran Va en aquells 

moments, quan es planteja la seva prolongació fins a la Placa Espanya, adquttinl La 

importància viàna que li havia concedit Cerdà. Això ens ho reforma el fet que son precisament 

els edificis de Passeig de Gracia amb Aragó, construïts a finals de la dècada dels setantes, els 

únics que presenten botigues als baixos, mentre que els de la (iran Via i els propers presenten 

únicament vtvendes. També cal recordar, que en aquesta etapa s'ht construeixen palaus 

urbans 

Tal i com passava amb els palaus, aquestes cases es construr \en entre mitgeres, sense 

gairebé cap jardí. De fet. cada cop veurem menys edificis amb jardí, sobretot a 'area 

pròxima a Li Zona de Contacte, car s'està imposant el model de ciutat densa, que s irradia 

des de Ciutat Vella cap a tot 1 Fixample. i que desplaça el model cerdanià Eixample amunt. 

cap al carrer Malkirca. Aquesta densificació. propiciada per la gran activitat constructiva que 

es desenvolupa durant aquesta etapa14 no només es reflecteix en !a manca de jardins, sinó 

també en I alçada de les cases. La gran majoria de quatre pisos 

D'aquests edificis n'han subsistit sis. Les vtvendes dels quals acullen ara. 

majoritàriament, oficines, per b qual cosa estan molt reformats, sobretot als baixos i 

principals, i han parit remuntes 

rt Ai««»mN« J« C«uk»n»»iCTiHnlr».«ir»r»f*inwl! d* Rafael Mel t T>rvi. im. §*p «tum 241*b»-. <.M 4»>. Gandia, de Germ» 
Gnnrt) i I w m . I N I . txp tarn !27f fett («a* m.« Omar. €Amm> Sem feitet» ttt«. Í « M E > " .« *<»> 

A ta tkm Via m*cri I M caaea km Caátanafi, <W M m Oaata. I t t } . ea» «*•» I W .« 125». i A.ics 4t Sarvaato Viiialv 
I WM t^.wtm Vm ica IS»> 

AJ»H<«i((WOr*.i«brinkK»htu«lc«ca««F«rTMe(. J EMboMenaocr ltt}.e*?aa*i 0n2Tum :•»»». ftaartniafl. d'Aaanean 
t i *««. l«7V tip num E 72«4 %em 2m. > Sani. aVtai» Sala Carta. 117». cap mim 6*» I nm 220) 

Cal advenir <** atfum J i a > w cipedieaia etfaa locaeaptr-u de ta .aea Gandia am laka ta planu M p» pnacifiel, r de to 
etwa )"«e CutaaeU manguen ta planu da la piaaaa » v u i del« ataoa. AIXÍ d'aajueatt eéMcw i>«wi w'a podrí ler una tnaMa parcial 

" V d .api^ni I J I 2 
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VI. 1.3.11. Anàlisi deb inicrkirs ¡a pma d'imponimaa dels xamfrans 

IM incipient deasiftcactó de la part baixa de l'Eixample comportava el màxim 

aprofitament de te mansaoes Aixè explica, en part, (pe mes d unter»,ocis edificis d aquesta 

tipologia es construeixin ea xamfrans, els quals suposen una gran complicació a Tima de 

distribuir te vivendes. Una atoe raó, per construir en unes pareen« tan poc idònies pet als 

editRis entre mitgcres. lligada a to primera, és l'esgotament de sòl edificable en te mansanes 

més vnlorades. de manera que cal aprofita/ne totes te parcel·les lliures. 

Eu aquests edificis el sistema constructiu és força més complicat. Així com en els 

altres s'aplica l'habitual, als xamfrans es combinen diverses posicions de les cmgies. intentant 

que totes s'orientin perpendicularment al carrer, de manera que queden uns espais buits, 

triangulars, a la banda del devant. i una zona de convergència de totes les cmgies a to part 

de darrera. Es en aquests set tors on es plantegen te complicacions, que es resolen amb semi 

crugies triangulars i patis situats a te zones conflictives Tot això, té conseqüències en la 

distribució 

L'csquem* bàsic del sistema d'accessos és sempre el maten per a tots els edificis: un 

gran vestíbul d'accès. situat a to crugia del mig, que dóna pas a un gran pati central m es 

troba l'escalinata d'accès al pis principal. Les escales i els accessos als pisos superiors i a te 

vivendes de la planta haixa son el que caracteritzen te variants, en to primera (fig.2) els 

accessos a te vivendes de te plantes oai?-s sobren directament al vestshul i l'escato de veïns 

es troba darrere la principal, havent de passar per sota per a accedir hi La segona (íïg 3) és 

una mica mes complicada, car a banda i banda del nati s'obren sengte passadissos que. 

envoltant-lo pels costats, ens porten cap a te vivendes de to planta baixa, que queden així 

privades de to llum del pati, i cap a lescato de veins, que segueix estant darrera del pati 

principal Amb aquesta segona variant el que s aconsegueix és toragiur els inquilins del pati 

central, que queda reservat exclusivament per a l'accés dels propietaris. 

Tots dos sistemes es donen tan ea xamfrans com en cases en trams laterals de carrer, 

i en UNS dos, trobem l'escato de veins situada sempre darrera del pao central, en posició 

també central, eliminant se així te complicacions que havíem vist que es presentaven en 

mones cascs de to primera etapa que tenien l'escala de veins a in costat. 

El süema de ventilació també s'ha uniformat, trobant gairebé sempre dos celoberts 
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«oït allargats a banda i banda z tes mugeres a l'alçada del pati central, que s'auxilien de dm 

mes de forma quadrada o triangular en efe xamfrans, allí on les aupes (arrets coincideixen 

amb la cragía central A vetes, un altre celobert, bastant gran, se situa en la part mes intent* 

de l'edifici, allà tm convergeixett tes crtigies. (ad tenir en compte que tes finques en xamfrans 

soten Kr m i t més grans qye tes situades ea trams laterals de carrer, per ia qual cosa 

necessiten de més celoberts) 

Toles les vívenles situades en xamfrà» presenten una distribució similar generada a 

parto- del gran pati central i de la línia de tacana al voltant del pati se situa un passadís, en 

forma de gatería, que l'envolta i que connecta la banda del devant. molt més ampla i llarga 

i la del darrera, molt més estreta, com si fos el verte*, escapçat d'un triangle a la banda del 

devant s'arrengleren tes habitacions principals, grans i rectangulars, excepte alia on 

covergeíxen el x.mfra i els laterals de carrer, i darrera d'elles se sima un passada tangent que 

tes comunica i que coincideix amb el tram devanter de la gatería al voltant del pati central 

A partir d'aquests eixos -gatería longitudinal i passadís transversal s'estructuren totes les 

habitacions, amb l'auxili de petite trams de passadís complementaris. 

En els altres edificis s'imposa el sistema de passadissos rectes vorejant el pati central 

i la caixa de l'escala de veins. En els pisos principals aquests dos passadissos s uneixen 

iransversahnent devant del pati central i darrera de l'escala de veins, cosa que no succeeix 

en els pisos superior., dividits en dues vi vendes La distribució d'aquestes és exactament la 

mateixa que la del pis principal, tan als xamfrans com en els altres casos: als baixos la 

distribució pot vana«- una mica més, per la presència del vestíbul i dels accessos generals, que 

resten superficie a tes vi vendes, però l'esquema general és repeteix, per la qual cosa. l'accés 

a aquests habitatges no es pot realitzar des del vestíbul d'entrada, smo que ha de situar a 

la mateix alçada que l'escala de vein? 

fcl programa d'habitacions (i òbviament, la superfície) és el que marca la diferencia 

entre els habitatges del pis principal i els dels pisos superiors Així. en els principals de tes 

cascs en tram lateral, hem observat com totes tes habitacions representatives s agrupen al llarg 

d'un dels passadissos que queda així convertit en eix representatiu, mentre que fahre queda 

reservat per a tes circulations més íntimes Així, trobem el rebedor, alia on desemboca 

I "escalinata principal el gran aló, al devant. sovint centrant la façana, que pot anar 

acompanyat de sala de piano i de » la de confiança, a banda i banda, o amb la primera fent li 

d'avant-sala; i el menjador, al fons. al centre, o desplaçat cap a la banda de l e u 
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representatiu, que put anar acompanya! de !a sala de té. que també pot fer ii avant sala AI 

costat del rebedor, tenim el despatx. Com a excepció, a la ca» Carbonell (cal 48). el 

despatx, mes gran i acompanyat d'un "ante-despacho" se sima a ta planta baixa i es comunica 

amh el p.incipal mitiançant una escala interior 

Aquest agrupament no és tan clar en els principals del xamfrà, on les habitacions 

representatives queden una mica disperses: al devant. al centre de b tacana del xamfrà bi ha 

sempre el gran salà. acompanyat, sempre vora la façana, i a banda i banda, per les sales de 

confiança, de piano, sates secundaries, i el despaxt (com els habitatges dels xamfrans san 

molt més grans, poden desenvolupar més àmpliament els programes». El rebedor, allà on 

desemboca l'escala, i al fons, cafre el pati e?*tinl i el celobert interior, el menjador 

S'estaMetx una comunicació directa entre el menjador i el sal»» a traves de la galeria que 

envolta d peti. i amb tes atoes »tes, a traves del passadís que tenen darrera, però, amb tot. 

les diferents eslances no queden agrupades, sine que formen un esquema en forma de T. 

buscant tes millors habitacions de la vivenda. 

El nombre de tes habitacions utilitàries, agrupades vora el passadís no representatiu, 

queda molt reduït» gairebé limitat a ta cuma, amb rebost, i la sata de labor; només tes cases 

Carbonell ícat.48», Olivier (cat 50) i Martorell (cat 216) presenten saíaretos al soterrani o a 

ta planta baixa En el primer només n hi ha un per al pis principal, mentre que en els altres 

hi trobem un safareig pe/ al principal, comunicat amb aquest per escates secundaries, i 

d'altres per als llogaters. 

Les hanitacions higièniques, reduïdes a simples excusats. umbe s'allunyen de l a x 

representatiu i n'hi hi per enats i per senyors. 

Els dormitoris es reparteixen entre els dos sectors éet ta v¡venda, vora tes façanes 

extenors i vora el pati central, i compten amb totes tes habitacions coiTiplementàncs 

tocadors, toilettes, vestidors,... vora els celobe/ts. els *cuarto§* serveixen de dormitons als 

enats 

A tes viveades dels pisos superiors, el programa representatiu és el més reduït, limitat 

al rebedor, el despatx, al costat, i el sató i el menjador, cadascun a un extrem del passadís 

Com que aquests habitatges ocupen només ta menat d'espai que el principal, només compten 

amb un passadís que comun«ca totes tes habitacions, de manera que no es poden separar 
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•sectors, i aquests s intercalen el representat«!, alt extrems, « m tes façanes, i al mig, vora 

el pati central I íntim, aprofitant efe «Mots espais que deixa Biure í'aMerar: i I Utilitari i 

i higiènic, vora eh celoberts. Cal dir que aquests d » dancri qpaètm reduïts a cuina, arate 

rebost, i excusat, mentre pel que f i ab éorwíiof» «OMÍS m.« com a maxim dos. presenten 

vestidor © "toiteBe". 

T M pel que hem vist anteriorment en els palaus urbans com pel que fa a aquesta 

tipologia i al que veurem amb tes a tan, comprovem com es va duent a terme un procés, lent 

peté inexorable, d adaptacto deis Mestres d'obres i Arquitectes a tes noves necessitats i 

tipologies que planteja l'Fixampk veiem com es van adaptrnt els antics esquemes de Ciutat 

Vella, mzí r o a de tai Primera Ktapa. elaboració d altres esquemes anteriors i es van 

sistematitzant nous models de vivendi, en consonància amb les noves necessitats i possibilitats 

que exigeix t ofereix l'Eixample. D'aquesta manera van sorgint noves soiucittns per als 

xamfrans, que havien estat problematics, per a donar coherencia a la circulació, a través de 

passadissos i gaterin, per optitmtzar d sistema de patis. i. en fi per a poder aprofitar cada 

cop més i millor l'imperatiu bàsic del pU. la mansana Cerdà 

VI I J 1.2 Anàlisi dels exteriors: cup u un edeettasme m histonastu 

Ci>mUn«j«inaoecittes de pMn de lloguer (anil»») sense principal», les d'aquest grup 

segueixen presentant tes característiques típiques pel que ta a ía base compositiva simetria, 

equilibri, eixos d'obertures superposades, com en tants d altres casos, no hi veiem cap 

interés per recrear el mon del passat, lot i que. com també hem vist que és habitual, se 

n'empren elements principalment d'arrel clàssica Amb tot. hi ha força novetats, sobretot pel 

que fa al tractament decoratiu i a l'enriquiment de l'esquema composwu bàsic. 

Així. hem establert dos grups d'edificis, el primer, que es correspon amb aquells 

c()rtstrurtsduramUo^aüaaelssctames,ca-s^CarrKiiiell(cat 48». Martorell ícat 216) i Sarra 

(cat 220)). que estarien més lligats a tot el que hem vist: balcons allindats amb diversos tipus 

de faixes, panys de paret amb franges hortizontals i/o cenefes sobre tes llindes, façanes poc 

o gens estructurades en zones, coronaments píarn. façanes sense relleu . i eí stgon (figs 

2 i 3). on hi robem hi resta d edificis, que anomenarem típicament eclèctics, construís entre 

1Ü2-85. és a dir. al final d'aquesta etapa, que esdevé molt més interessant, per la qual cosa 

l'analitzarem més detingtxkmem 

La base compositiva "profunda*, com dèiem, és la mateixa; el que s'enriqueix, i molt. 
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es el mxbemaà urn¿mcmal dels raun, la« a nivell d enmarcament d'obertures, O M de 

tractament dels panys de paret eis nuls renca molt» més atenció i prenen molt mes 

protagueiisme joc en l'etapa anterior". D una banda, hi ha una estructuració molt clara i 

marcada per tones, tan verticals com horitzontals verticalment, se soten diferenciar tres 

»mes; la de socof, que abarca ta planta Baixa, amb franges horitzontals i/o carreus moll 

marcats, la zona mitja, que sol abarcar ves pisos, separada de l'anterior a traves d'un potent 

sòcoJ i de la llosana dels balcons del principal; i ta sona alta «pe abarca tes golfes i el 

coronament, o el quart pis i el coronament (Ui separació entre ambdues «mes sol marcar-se 

pel diferent tractament de les pilastres que, com veurem, separen els cossos horitzontals). La 

zona aha rep un tr*r»ameni ornamental molt més important que en l'etapa anterior, amb 

l'inclusió de pilastres o fins i tot mitges columnes emmarcant tes obertures, a mes de tes 

típiques cañetes, cada cop mes pans i sobresortints. i esptralls. naturalment molt treballats 

Això ho podem observar a ta casa J. Carbonell (cat. i25Mfig 4). on, a més, una cornisa, amb 

fris pintat, separa aquesta «ma de ta inferior. El coronament deixa de ser pla, i desafiant 

clarament tes ordenances, presenta crestería, "pinattes". frontons compostos, i fins i tot grups 

d'escultura exenta com el de ía casa Artes (cat. 169Mfig 3) aquest consul de dues dones, una 

deltes amb un llibre, vestides amb nMques pretesament clàssiques, i assegudes en un 

pedestal, sobre el qual, entre eltes, ni ha dreta una tercera, amb la mateixa mena de vestit i 

amb el braç dret comptetament aixecat, sosteniu una torxa'6 

La zonificació horitzontal en cossos, mes habitual, sol verificar-se a través de 

pilastres, que recorren ta façana de dad a baix, i el tractament de tes quals varia segons la 

zona vertical on ss situïn Soten presentar encarreuat, llis, encoixinat o fins i tot encoixinat 

de diamant, capitells i contrapttastres, A tes cascs en xamfrà estructuren tes façanes en cinc 

cossos, un de central al xamfrà, dos de laterals, enmarcant l'eix on s articulen xamfrà i tram 

lateral de mansam, i dos cossos mes, extrems, ah citats trams lat .Tais. A '.es altres cases 

soten separar tres cossos, el central, amb habitualment »es e*iws <obertures, i dos laterals. 

" De ta. aqueau trnaèmm ja ¡"havíem oNctvada doma la primn «lapa en alyum. «M'KI» d'aquetu matciu tppotngia • to Zona de 
ComtcU. api, paie, it im* nfo man. »da 

'' N.. ka« pofu» aAfttar «J mgnfiem d ^K« ¿rap e*t«Mri£. N É Ml emm am ém »arfarte d a»«uca atJafona de la JMK«. 
o pouerdt la LMiertai Aqaeaa dañan Impèim «v to aacufca to dala, tttmmpattam i '• dt nwi«ru..in ét 1'btfüM de to Llibert« de 
Now V«k (ItWI -ü>. i to Koaagmfia, car m amfedèa caant m*em una dona, valida "* to mnmt' MM«MiWH«feMf«a.lMMa 
al OM* 
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amb un eix cadascun Completant ta decoraria deb pany* de paret woben forca cenefas sota 

les cornises, amb decixacid vegetal i/o floral o geométrica, o frisos de mènsules També hi 

prenen protagontsme efe socols. moh enmotlhirats i sobresortints. 

Les obertures també participen d'aquest er»nquiment ornamenta!. Com hem assenyalat, 

•nien ser mafontarument balcons. allindaLs: s enmarquen quasi sempre o amb fatxes moll 

riques, enmotllurades. o amb pilastres de fust llis, o estna: amb capitell compost A la casa 

J. Carbonell (cat l23Mrtg.4) els pilars que scparm efe agrupaments de tres finestres que hi 

ha en el cos d'aroculac*! esdevenen estipits an&iipomorfics, i n motiu tutalment alié a la 

tradicK» harcekmina * Sobre els eamarcaraeot es troben ménsuks molt riques, amb 

decoració vegetal o geomètrica, sostenint les Hcsanes dels balcons superiors, o bé tretícaaigues 

molt «otwssurtimx en forma o bé de llindes o bé de frontons triangulars, en tot cas. sempre 

decorats amb crestería i amefues l^s portes pnncjpal refien un tractament similar 

Tot aquest panorama es complementa amb el nou paper de les tribunes ara p no són 

un element afegit a l'edifici, simi totalment integrat a aquest, construïdes d'obra i ami» el 

mateix tractament decoratiu, esdevenint un punt focal de la composició com suceetx a la casa 

R Carbonell (cat. I25»(fig 4>, on s'hi concentren un gran nombre de pilastres, enmaramt tes 

finestres, decorades amb capitells compostos, collarines estnades ¡ mènsules Aquestes 

tribunes, que en d'altres casos sén obertes, sobresurten molt més que les hav -em visi fins ara. 

i representen un trencament respecte de ta tradicional façana plana 

Andí tot això es defineix un atot tipus de façana mdt diferent al que havíem vist fins 

ara: els bakons i els bum en general, perden el paxagomsme que havien ungut fins aquest 

moment, confesos entre d ric tractament decoratiu dels par.ys de paret, de manera que es 

mitiga ta verticalitat i ta sensació de façana ptana • fondada Les onbunes. pilastres. 

contrapiUstres. i cornises donen relleu i ta composició que es projecta cap enfora i assoleu 

una nova volumetna La mitificació, tan vertical com horitzontal trenca la monotonia i 

imprimeix diferente ritmes a ta façana, arribant a jerarquitzar la El decorativisme li amferetx 

més riqne» i ta ía més atractiva als nostres ulls 

De fet, aquests edificis ens far. veure com durant ta dtcada dels vuitantes la gran 

arquitectura domestica fa un pas endevant. ea Icquireracto amb l'arquitectura publica, 

tmentaiit sintonitzar a n m d s o x ^ ^ Aquest intent. 

" Aquc* mow» atmtmmii á* m i * Atta • I «qwlactoo ènaè*x» del « f i t XIX • C e n D w m y qw : fwm 4 * «•*•* P«**» 
wamdrlM«teXVin. <)w"«bhWnpm(iriMiir« Vmmtfkt má» ïim «em el P*mè*t N I A M H B N M M à lief!«. 4 'AaJfM * • * • * » 
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que l'acabem de voire en els pateos Hriwas, on s'assagen tots efe '«eos* que dominaven els 

edificis puMics catabas, parteix del desig de n burgesia catalana, fortament enriquida durar» 

aquest període, gràcies a lammiecda "Febre d'or", de mostrar te seva riquesa a través 

d'aquestes façanes impressionats i complexes, rivalitzant amb tes construccions estatals. 

At,ucsui voluntat d'ostentació és prim evident si tenim ea compte quj són precisament Ics 

grans cases situades ea xamfrans, les que rehen un tractament decoratiu niés ne. car els 

xamfrans són l'umc punt oa poden destacar els pans edifcts'' Així. no és d'estranyyr que 

la casa mes nca d'aquest conjunt se situí, al xamfrà de Gran Via amb Annan, encarada al 

gran espai de li Placa Universitat, i rivalitzant amti aquesta, Mt en umanv. però si amb 

riquesa ornamental. 

Els motius que es trien per enriquir aquestes tacaneo tenen dues fonts bàsiques els 

repertoris nstonastes, d'on sorgeixen conmines, pilastres. encoixinats, anurftxes. . i la 

propà creativitat dels Arquitectes i Mestres d'obres, que MI només barregen tots aqueste 

elements amb un criteri molt lliure, ampliant cada cop més el repertori (amb els estípits 

antropomòrfics), sinó que n'inventen de nous, deriváis de*§ primers i dels que s empraven 

ia a Ciutat Vella. Amb aquesta mescla imaginativa d'elements, cercant aquest decorativisme 

i aquesta riquesa ornamental, l'eclecticisme abandona cada cop més raspéete histoncista. ï 

es van intentant nous camins que ens portaran cap a la creació d'aquell dessqat 'estil propi 

del segle XIXa. és a dir cap el Modernisme 

VI. 1.3 13. Articulació interior/exienor: ets ritmes decoratius, un altre cap. 

Malauradament, i contra ei que es podria esperar, tou aquesta riquesa ornamental, 

amb el variat tractament de Ics diferents obertures, dins d'un mateix edifici, no constitueix 

un llenguatge que ens tradueixi te distribució interior dels habitatges, sinó que es limita a ser 

una ostemacK) de riquesa del propietari Així, con del que es traca és de mostrar la riquesa, 

toreen a trobar aquells ritmes decoratius, te funció dels quals és. precisament indicar-nos 

Péscate social que s amaga darrera d'aquestes façanes Un altre cop, doncs, veiem la 

importància del principal, on viu el propietari de I edifici, mà ah i amb un tractament més 

'* Pmammmm H » ét 1« mmm qut mi» •%•*« cmae« «I tU Cerdà cm I* mmci et* pen^actme* fwr poto-h n*Mr p a • * & • . 
u! I COM On Hatumrmion i Ptofe 
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f>\ «tnh IcxctuMviiai de te tnhunes. í d decfeiieat nivel» un d akada com ée riques* 

ornamental, dels p i « ü f a i w i , ocupats per Imanta mmy% riqmn se§u«s anem pwjfflt pisos. 

Només to wa&i és gotles. o fias í Ml el quan pis luntamcnt amb el oironameni. trenquen 

aquesta leide»«, car s'hi concentra un ix tractament ornamental, i au peruuc hi visqui cap 

família fia, MI*O per pures qüestió» ct)mp- >\iuves. lent de contrapès a fa anta de sficol i al 

principal. 
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VI. I 3,3 amh principa! smsr accfs dtm ¡e 

Tretie sai ets exemples que hem localitzat d aquesta tipologia*, se \itucn 

principalment a la Gran V u . un carrer que estava començant a agafar importancia ateshores, 

entre plaça Universitat i Gm*», i a ta pu l "ate" del Passeig de tiricia, entre Aragó i 

Mallorca, seguint to tendència de desplaçament de to burgesia que ja hem vist Excepte tres. 

que presenten jardí, al darrera o al costat (en cas de xamfrà» es vacta d'eéifkis entre 

mitgeres, majoritàriament de tres pis»*, icgumt també el procés de denstfkmeiá de 

rftixampte 

Pel que fa als baixos tu ha cert equilibri entre els que ci<ntenen Migues i els que 

estatgen vivendes. tan a to Gran Via com al I 1 ! « » ! de Gracia, que poc a poc s'anira 

convertM« en una artèria comercial de primer ordre, perdent aquell caràcter "amocratR" que 

desitjava Alberto del C'asulío* 

De tots aquests edifk» se n ecwerven nou. la mayoría de Jes quals no «ornes 

presenten reformes i remuntes recents, sinó també millores a la tacana dutes a terme a ftnah 

del segle XIX i principis del XX : 

VI 1.3 3 1 Anàlisi dels interiors: avam Uiles : passadissos 

Mentre ia majara d'aquests edificis s'assenten sobre solars ractangutars, només ves 

se «ftjen en xtmfrans Potser això pot sol·lar una mica si comperem amb to tipologia anterior. 

m els segon representaven un terç del total, però hem de tenir en compte que, com també 

s'ha indicat, to majoria d'edificis d aquella topología es consr/uiten durant to dècada dels 

vuitantes, quan tos minori mansanes començaven a estar plenes, mentre que els d'aquena 

dau» majontànamem dels anys setantes just quan comença to major activitat construt>va i 

* A ta I M É I I r t l a i n i in» tmfe* te « • VaMia to Pana*, to Ftsjkiace Mat I I T «** wmm 2J« c icM «'> 
A ia Omm \'m. I M .ata« tf O m , to Bi<—ée Mm aaii » SncaatMa. IM3. « y «m> «art wat l i t i . Mtr 4c haa "•'••' 

%-U H"»2 •»• a t« im t » >m J Ä !•—«nafra», 4» Fs*» Batat*«««. »•*»• «V «•» 229 . * ! 1"5, I M W . J El«-. * *.•-
{•?!. «*t . « • * WMstm m% . Aa fc aef U M i r a a m I H I . c f a ü f rtW»<m i"", 

Ai Putcic ac Gr* • I « .aan R*a> at Ptoarn tafatfnak | H n f «Mi w« i . « ÏO«t. iruar.è*tarar»»w**»a<Ji i«"'. 
«rap nua I i2TN «e« ï » t . Umaaa át Mafia t a » lt?V « v afc» E M i t fe« 21»» Oum» «t Osma Graaal. I« ' * --«r awm 
i *"*7 ' .« 2 » . C («na ét GWMB On«« , t i » . «f> • * • ' M * ' -ai 21». Boné». ot teaa S«. am,, : D': «.^ »*» B'N) • 
. ' .« 2W>, i 0»v*c« d Ayfvahi Fti* j Carreta« I M l , eia num | ] M f «eat.240* 

" frame a en «adama « t aét aftaataaM al ca^aM V01 4 
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tes mansanes encara presentaven moltes parcel.les per edificar A mes, aquests edifici* no 

lenea façanes tan nques comete anteriors, de manera que 00 els cal el xamfrà prr ferne 

ostentació. 

Quan ab accessos, he» observat diverses variants: ta mes corre« (fig.5) consisteix 

ea un vestíbul central, de dimensions mitanes, seguit del pati. dañera del <pal se situa 

l'escala de vens, de dues vingudes. En alguns casos, quan l'edifici no té gaire fondària 

l'escata se situa devant del pati L'atea verskí (fïg.6) ta tenim en aquelles cases on tronem 

us vestíbul lateral, mes aviat allargat, en fama de "L" invertida, seguit de rescala de vetos, 

ocupant una posició central. Aquesta soktoé b tronem en edificis amples (iturmalment 

l'havíem vist en cases estretes, amb només una sota vivenda per pis), amb una única gran 

vivenda a ta planta baixa, similar a ta del principal, i ducs vivendes als pisos superiors com 

ta presència d'un vestíbul central dividiria en u\» ta planta baixa, aquest es trasllada cap a un 

costat per a no dividir-ne ta vivenda. A ta casa Gumá (cal.228) tenim un accés espectacular 

que recorda el de les cases amb principal amb accés directe un gran vestíbul «1 mig del 

xamfrà, on hi desemboquen dues escates, a banda i banda, que condueixen a Ses vivendes deis 

baixos (una de tes quals conduiria a rescata de veins, si estiguéssim en una casa amb 

principal amb accés directe), seguit del gran pati central, ai fons del qual hi ha un gran 

escalifuta. dins d'una gran caixa d'escala, que seaMa que hagi de ser l'escata del principal, 

peto que en realitat és ta de tots eb pisos. 

El patí central, que no és ni tan gran com el de tes cases amb accés direct?, excepte 

ea les cases Gumá icat 228) i Beltran (cat. 151), ni tan petit com per ser un celobert es el 

principal medi de ventilació, acompanyat, això sí, de dos celoberts laterals, a la mateixa 

alçada del patí, o una mica més enrera, a I alçada de l'escata de veins. Hi na cases que 

presenten petites franges de terreny lliure ab costats, que esdevenen "passadís*« d auc" que 

permeten obrir finestres a tes tätigeres, que ajuden al patí central (cases Jaumeandreu 

(cat. 137Mfig.5) i I amant (cat,226». D'atees com ta casa Bertran (cat. !5 i), són moh imples 

i poc profondes i solucionen ta ventilació dvectí^ient a traves de Ics faciuies (segomt cl model 

de tes cascs Cerdà (cats 313. 314, 318, 320)); o bé se situen en una cantonada, con ta casa 

M r (cat. 129), ta qual cosa li permet obrir finestres a dues façanes exteriors (a més de te del 

patí central de man»»). 

Pel que fa a la distribució, es curte observar com en aquesta tipologia no s'ha arriba* 

encara a I estadi de sistematització que acabem de veure ea l'anterior: als pisos principals la 
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circulació sefectua encara a traves de petits trams ée passadís, alternáis amb safes de pas. 

quan es circula en sentit kmgitudinal. combinant ho amb avant sales i enfilades, per avanzar 

en sentii transversal Així. tornem a veure aquells esquemes confosos, que obliguen a 

recurrcguls estratys i eoainiicafs Si que es cert que els trams de passadís se situen viva el 

pan central, pero no sexpioies per compten les possibilitats que aquest oterer. Anó darrer 

muñes succeeix en algunes cases situades en xamfrans com la (»uma (cat.228). on podem 

veure la plena que enveta el pau central i comunica tales les habitacions. I) altres 

excepció» íl lustres fes «robem a la casa Auger lent 170h on es crea un ax representatiu i 

monumental des del rebedor al saki. amb una gran enfilada que va des de la porta d entrada 

tins al bako central del salo passant per u n gran tvam-sala <tmb dues columnes cuentes 

tlanqueiant l'accés al salé, o a la casa Irtzar (cat 225). amb un llarg passadís recte que uneix 

el menjador i el salo a través del rebedor, creant també un a i representatiu Amb tot. en 

aquestes viveikVs no podem pertor de lonrficaaó. car fes diferents estances solen barrejar se 

i no s agrupen a cap sector determinat de I habitatge 

Els procaines esdevenen de tipus mig. fes habitacions representatives es limiten als 

habiturls rebedor, menjador i sak>. acompanyats únicament del despatx i duna sala de 

confiança En ocasions, el menjador s ubica vota el pati. perdent la seva funció social, i 

esdrvemnt sato de pas A la casa Qtupitea (cat.240) üobem una mena d avant sala situada 

som d pati centra! de I edifici. cebera amb claraboia de ferro i vidre, imitació molt pobre 

de fes paos safes a doble nivell dels palaus del carrer Mallorca 

Les habitacions utilitàries es limiten a cuma i rebo« i sala de Sabor No trobem 

annexos a fes plantes baixes, ocupades per vivendes i botigues Només hi ha cotxera, amb 

vi venda per al cotter, a to casa Borras (cat 2 36 M fig 6) en un espai annex sitiut al tons del 

jardf. amb entrada pel passatge Domingo Pel que fa a fes habitacions intimes sen conserva 

ei nombre, així c im fes sales «nexes. També conserven to seva ubicació habitual, tal i com 

passa amb la resta d'estances Per últim, quan a to higiene, veiem els tipies excusáis, i no 

pocs casos amb banyeres. S'observen galeries posteriors eti gairebé la meitat dels edifkis 

Quan a fes wende» dels pisos superiors, cal destacar la major lògica distributiva que 

presenten els mecanismes de circulació es simplifiquen i hi és corrent de trobar un únic 

passadís recte que comunica tota to vivenda. amb. a voltes, alguna sato de pas. com el 
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menjador Aquesta major racionalitat vé donada segurament per la forma mateixa de tes 

vivcndes. inoh llargues i estretes í per la menor complexitat del sistema de vida que durien 

a serme els veus habitants. 

Quan al propama d'haMadoiis, segueixen se« de tipus mi«, tot i que es redueix el 

nombre de dormitoris, que ao perden les sates annexes Fel que fa a les habitacions 

representanv«. voltem les mateixes que als principals i de tes utilitàries >e n elimina la sah 

de labor Le* estances higièniques es limiten als típics excusats 

Respecte a les vivendes dels baixos, aquestes s'assemblaven a la del principal, quan 

només n hi ha »rai. i a les dels pisos, quan n'hi ha dos. Com sempre stln més petites a causa 

de I est«* que ocupa-, a el vestíbul d accés a l'edtrki. 

Am poden; afirmar ^ue en aquesta tipolopa no vobem pire novetats respecte a 

I etapa anterior féo s'ha ambat encara, con en la tipologia del palau urh: i del principal 

timh accH directe a la racionalització general dels esquemes distributius i circulatoris Sembla 

que hi hagi un gust per conservar, en el pisos principals, els vells esquemes de avant sales 

i enfilades dels antics palaus, con si amb això es volgués substituir la manca de riquesa que 

suposava l'absència «.«una escalinata d'accés directe Aquesta vohintat queda ben palesa, si 

tenim en compte cpe en ds pisos superiors sí que samba a v>lucions més lògiques que si 

s hagués volgut s'haurien pogut aplicar al pis principal 

VI. 1.3.3.2. Anàlisi dels exteriors cap rurvftai 

Com diu el tftol son gairebé mites tes novetats que observem en tes façanes d'aquest 

pup d'odificis Em trobem drvant tes típiques façanes panes, verticals, dominades per tes 

obertures, bàsicament bateoas á l t e t e . No hi ha cap edifici amb voluntat d'evocar èpoques 

passades, i l'ús J elements histoncistes es reducen a algunes pilastres, a dos o ves edificis 

No hi ¡u tempoc divis*.) en ?ones. m verticals ni horitzontals, només la típica separació entre 

la planta baixa t els pisos Les caaes Borras (cat 236Kfig 6) i Chopitea (cat.240), amb més 

pretensions, constitueixen I excepció, car m trobem tan znnificació horitzontal en ves cossos. 

va de central amb dos o ves eixos d'obertures, i dos de laterals amb un únic etx 

Els elements decoratius dominants segueixen «essent tes franges dels panys de paret i 

tes tancs que enmarquen tes obertures, bastant senzilles Com a exemptes destacabtes. tes 

cases Gumá (cat 228) i C. Gumí (cat 230) presenten pilastres i trencaugues amb crestería 

enmarcant i coronant ds balcons, respectivaroc«, mentre que d'ahres presenten frisos amb 
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decoracié vegetal vihre les teas. 

Les folies «da noli senzilles, algunes, pern. amh esptratts cates (casa jamneandrcu 

(cat 1 35Mftg 5» mentre que eh coranMKflts reben una mica me» d atenció amb baranes 

abahjstfades i elements sobresortints. con ara frontons i ptnacles. 

AIXÍ. em trobem amb unes façanes força senzilles, moh sòbries, on es recorre al 

repertori mes antic i tradicional d'elements decoratius, sense ni tan sols adaptar-ne 

d hraoncistes Sera precisament aquesta senzillesa la one ob'igaia, com ta s'ha dit. a què 

moltes d aquestes façanes es reformin i s'ornamentin afegint tribunes (no n hem vista cap a 

cap edifici», fent coronament més atrevit, i aplicant d altres elements més modems a partir 

del tombant de segle 

VI. 1.3.3.3. Articulada interior/exterior: principals i hmtgues 

Com podem deduir de l'exposat més amunt, ens trobem amb façanes força 

igualitàries, per la qual cosa no hi destaca cap pern en concret de I edifici Només en alguns 

sectors de la façana trobem cert interès per indicar nos des de fora el es troba a dim: duna 

banda, podem citar efe "ritmes decoratius* ja indicats per a altres tipologies, mostrant-nos el 

desnivell »cal delí edificis, aqui. però. molt poc evidents, donat el senzill tractament 

ornamental de les façanes Aquests nones inclouen, això si. ur. pan >nterés per diferenciar 

el principal de la resta de pisos; això s aconsegueix a traves del tractament de les obertures 

els bafcons del principal s agrupen sempre en un nombre superior al de les agrupacions dels 

altres pisos. Així. si als pisos hi na grups de dos. al principal seran de tres, o si a d&lt estan 

Ms separats, a baix s'uniran de dos en dos (seguint sempre les normes ja exposades22). Un 

altre sistema, complementan del primer, per remarcar el principal, cowisteix en dotar d'un 

tractament decoratiu especial el balcó central d'aquesta planta, mitjançant un enmarcament 

més monumental, piastres enlloc de tatxes, o faixes més treballades, o coronant lo amb un 

fris, o dotant-lo d'una barana més treballada i amb més volada T«n «»pre en relació a la 

composició general de ta façana. 

D'altre banda, veiem un cert interés per diferenciar ta porta d'accès a l'edifici, de les 

portes de les botifues. Així, en algunes cases, no en toies, s'empren els diferents mecanismes 

" ** «*M V 2 3 5.2 
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<pe ja hem ohiervat m I ettp aMonot. 

f j i resum, «ms trobem amh una tipofc »gia fortament mmenwéam. «pe en «napafadó 

amb l a ü»ic\ antemim. m> p ioMü cap Mmfsi remar»aNe. pa- te quai «ma 1*% «cara 

vàlides l a camtcnnom p aptxiaaes a popusa d aquesta i p l o ^ i , a IKuair^vk Cotfrai, 

durant b Pnmera f lapa 
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VI.1.3.5. seme principal 

Aquesta es podrá cvwsiderar la itpofoRta reiw de IF.ixample n hetn ktcahtzai setanti-

iKNi eiempter5 que es distribueixen per Uita rana, sobretot per aquells carrers Renys 

• entra!v OM« ara Anbau. Batmes. l.lúna i Rambla C'aialuma* on constitueixen gairebé 

I tínica upatoga Als carrers de més prestigi ocupen àrees més concretes: al Passeig de 

Gràcü se situen a parar de Consell de Cent en amunt, car la part baixa ja ha via estat 

edificada durant (a Primera Etapa i. a més. conságrala als Palaus urbans i a les cases amb 

r 41 .arrer Atwau k» ¿mem Andreu ée J Sita« IST* e«p nun M l E tCm Ji. tcnai de Bau»* ftiarr*. i l l l €tp mu» «41 la» 

..«l 4». T<Yrea*. de La» ée Vliruci 1*»». I t T c«p a * » 41"' O le« * i . r%j«t. ée Líanw« SefTaftî fe !•"**> cas aim W Ï 1 (cal "*> 

Seynaa •l · Je I C*aidv>Te»BM. I M V eaaaéat 2C?2 I»* •*«• • ! Saputa (1 i • .. de Petfr» Vtt» •«»* . ' • *> Í IF - amm 2f»24 f*i» t 

2A1S tan. rt^eitjtMaeía-ctt» 10 t | * * VU> Jt Prttr Vila ItT?. cay num ^ G ' , « ; ' • ^ l « i n , l .Je >«a« fttx; f u * eiç • » 

2W* te . i i ¡ I . 
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l«e» S t » e 1C*Ç. «*p w a i * IJ G * c * 20K 1%«». at J t o a w a * . I t§2. ««a) a«it if}* btf¿m 11. %>*.m*. de «une f w » Tin». 

i 1*2. i»r «an i2fJ . « U i i ISfwtt, at FnacwKct Manne I M 2 . enj aim F. I 1 M « 2*. 

A to Hamuli Cat*!»«*«, MM caae» Mim de Kaaäa •j·eea. M t l . et f num •• i * * * at 42. Plan*. Ac FtaavaKo ée Pama del 

Vrikar « L»ira»> M T ea» num 1 4 » < leal 4<j. Cua», dt Juan ratae. ttSV «Hf «am f. 2*»i * .« 4n* pta* de Jnae Dneumpie/ * 

Vei* . |MV' e«t nur- AM 1 «sal <T>, Otar 11 i 2t de J B M Fr«**, 1177 t I t7#. eta omn » 4 » f i | i !**2 re*e*s«%aniefii <»** <» > *»>. 

Ciata». de M Pr* Aaaat. IMS. txç fúm. IT2? <cst.40>. Den. de ¡oat De» y aaaeaeu i»"*»» i*f> «*"" ' - ^ * H ' • « * » ' r V a * de 

Matar*« Hauet«. I»***, ea* a a a 6!3 H<c4t«2i. Drift»», dt EJDJÚ»SalaCene*, l i 1 . c«f «a« i 4 l * u * M i Ana>n. de FfaacoKo 

Mamé. 1 MU í f M : "*?4 .v* <»V. Saia. J'Erm!*i Sala Coet«. ¡ M I etp mun f I •#•.«< »» $ /Matan, de H a t o Sato Corte», 

i » , tip mm i » I -¿al A?« i%aaa* T VaNa. ée Luí» Curdnoa 1»"'3 e«f mm ;iA»- . u M i . Mu ¡4. ée « ir« , de Skadar Tárala. 
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principal; A la Gratt Via es construeixen als trams més extrems (sempre dins del context de 

l'Eixample Central) entre Muntaner t Placa Universitat, i entre l.lúna i Buten, deixant la part 

central, també te mes etaficada durant la Primera Etapa, per a edificis de prestigi; finalment 

al carrer Mallorca n'hem trobat entre Arman i Rambla Catalunya, deixant el tram entre la 

citatda Rambla i Llúria per als frans palaus que hem vist abans. 

Pel que fa a les característiques generals dels edificis, tots ells se situen entre mitgeres, 

molt pocs tenen jardins, només alguns del carrer Mallorca, gairebé sempre posteriors i mai 

devanters ni laterals (alguns presenten estretes franges d'espai lliure a un dels costats, que no 

podem qualificar de jardí lateral); ai» baixos trobem botigues i vivendes, les primeres 

apareixen majoritàriament als carrers menys centrals Anbau, Halmes i Lluïa Al carrer 

Mallorca hi na més vivendes que botigues, així tom al Passeig de Gràcia per sobre de 

València, a la Rambla Catalunya i al trams de Gran Via més propers a aquests darrers Així 

veiem com més a menys, les àrees més populars coincideixen amb ¡es d'una major presència 

de botigues i viceversa. Les alçades de les casts també guarden certa relació amb tot això. 

trobant els edificis més baixos ais trams de carrer més prestigiosos, que volK*n defugir la 

massifkacio que ja començava a ser evident a la Zona de Contacte i a la part baixa de 1'Area 

Central. Malgrat això. observem cases tan de tres pisos cim de quatre amb entresol 

disseminades per iota la zona, sense que poguem establir àrees concretes 

De tots aquests edificis se'n conserven uns cinquanta cinc en diferents graus de 

manteniment, presentant més modificacions els situats en els carrers principis. 

VI. 1.3.5.1. Anàlisi dels interiors: s'imposa elpmsúéü 

Tot i la gran quantitat d'edificis, no Hem pogut establir cap subdivisió ni en 

s-ibíipt lògies ni en termes qualitatius. De fet, veurem que hi ha una gran homogeneïtat, i que 

les diferències entre les vivendes i/o els edificis respondran únicament al tamany de les 

parcel·les, i &| tractament de les façanes; pel que fa als interiors, no observarem grans 

diferències, només te derivades dels diferents metres quadrats disponibles 

Si deixem de banda els tamanys, te parcel·les son gairebé tote iguals, completament 

rectangulars (o si més no el lloc de la parcel·la destinat a l'edificació) Amb tot, hi na algunes 

una mica irregulars, normalment amb en costat recte, completament perpuNÜcular ai carrer 

i I altre inclinat, o sinuós Aquestes fornies són conseqüència del veïnatge del solar o bé amb 

alguna riera (com la de'n Mella o el Torrent de l'Olla) o bé amb algun antic camí que encara 
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s utilitzava i que. Ml i atr terreny edificable segons el Ma C O P A , havien de ler respectats pa

te t e n utilitat pública Als edificis construït» en aquests soten, peté, es tendia a obviar les 

irregularitats aplicant d mateix esquema que ate completament regulars. A huida d'això, 

també hem observat C I M I no hi ha una tendencia tan gran a edificar en xamfrans, com succeïa 

en d'altres tipologies, car només un 11% de les cases s'ubiqtien en aquestes àrees. D'aquestes 

te majoria es troben ca els carrers de més prestigi, és a dir. la Gran Via i el Passeig de 

Gracia, on hi ha una major demanda de so! edificable i, per tant, s'aprofiten al màxim les 

mansane*. construint hi en Iota te seva superfície En canvi, ais carrers menys centrals de 

l'àrea, Anbau. Bahner« i Mallorca, les cases es concentren, en gairebé tots ets casos, als trams 

laterals de mansana 

La forma majoritària d'accés a aquests edificis és gairebé sempre te mateixa (p.e. Casa 

Sociats (cat 231 Mfig ?)». un vestíbul central, ampli, seguit de l'escala de veïns, situada devant 

del pati Una primera variació d'això te trobem en motees cases que presenten vi vendes a te 

ptenta baixa, en tes quals el v e s t M presenta graonada, abans ''arribar a les escales, que en 

aquests casos se situen darrera del pati. La graonda, necí*ssària, car tes vivendes de te planta 

baixa es realcen respecte del nivell del carrer, per aïllar les d'aquest, i te inclusió del pati. 

que sol cobrir-se, en el vestíbul, doten a aqueste d'una major magnifv-è cía, que a voltes, ve 

reforçada per clements arquitectònics, com parells de columes flanquejant el recorregut. 

Una altre possibilitat d'accés, exemplificada per te Casa Plana (cat 45)(fig.8), 

contempla te presència d un pas de carruatges fins al pari postenor o "jardf de l'edifici que 

pot runcwenr com a cotxera seinidescobcrta Aleshores f escala perd la seva posició central 

a te planta baixa i se situa a un costat, paral·lela al pas de carruatges, fins que el »mera en 

alçada i recupera la posició central, sense afectar te distribució de les vivendes superiors 

També és possible trobar el vestíbul i l'escala de vete a un costat, això ho veiem en 

els edificis o bé molt carets, que nones poden estatjar una única vivendi per pis, o bé més 

amples amb també uru única vivenda, com veiem a te Cesa Sate (cat oóMfig u ) Una versió 

mes complicada te trobem en aquelles cises amb un habitatge a ta planta haixa i dos als pisos 

Aleshores, el vestíbul se situa a un costat, mentre que l'escala es troba al centre, te qual cosa 

obliga a realitzar un gir de 90° al fons del primer. 

En els xamfrans predomina te primera solució, adaptada a aquells espais, amb l'escala 
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seguint al vestíbul, al for» ds lot, si oi can no té peti central i és substituït per dos de 

laterals: o Tesóte vora d patí central, cas d'haver ne. 

Així, pd que fa ab patis, als xamfrans trobem les does solucions esmentades, un de 

central triangular, amb celoberts o bé vora les mttgeres, o bé centrant d sector corresponent 

al tram lateral de nunsana (com les parcel·les en xamfrans presenten formes molt diverses, 

segons abarquin més o menys fam lateral de carrer, de tots dos carrers, o més d'una banda 

que de Canta, és molt difícil generalttzar) En les cases en parcel·les rectangulars, regulars 

o irregulars, predomina sempre la mateixa solució, un pati, bastant petit, que no arriba, però, 

a ser celobert, central, flanquejat de dos cdobets laterals, a les mitgeres, a la mateixa alçada, 

(Casa Sociats (cat 23)(fig 7» o una mica més enrera, si d pati es troba devant de I escala. 

D'altre? SOIUCKH.S van lligades o bé al menor tamany de Ics parcel·les, o bé a característiques 

especials dels accessos Així, o i cases de menys de 12 m d'amplada i més de 6m, i dues 

vivendes per pis, podem trobar, o bé un pati central, sense celoberts laterals (pe Casa 

Sagristà (cat. 11 Hfig 10». o bé dos celoberts laterals, «rens* el pati central, tot depenent de 

si l'edifici presenta dos o ves crugies, car en d segon cas és més fàcil fer un pati central, i 

en d primer, terne dos de laierals En els edificis de 6 m o menys d amplada, solem trobar 

una única vivenda i un únic celobert lateral. A voltes poden haver-ne dos. o cap. En cases 

amples de més de 12 m, pode« trobar també dos patis centrals, i cap de lateral (Casa Puma 

(cat/5Mfig 8). Això sol pass« en aquelles en què al centre de la planta baixa hi ha un pas 

de carruatges que creua tot l'edifici, que s'il·lumina ami« la llum dds dos patis centrals, 

alhora que impossibilita la presència dds celoberts laterals, car a la planta baixa l'espai que 

ocuparien aquests afegit al que ocupa tot el pas de carruatges, en trennen massa a les 

vivendes que s'hi solen situar. 

D'atees excepcions les tenim en les cases amb la ja comentada esteta franja de 

ter.eny a un costat, que fa possible eliminar els celoberts laterals, tot i que això perjudica a 

la vivenda úé costat un hi ha la mitgera, car les vivendes se segueixen estructurant, no en 

funció d'aquesta franja, sinó en funció de fes façanes devaMera i posterior, per la qual cosa 

uní vivenda surt molt benefkada, i l'altra molt perjudicada, creant diferències de qualitat en 

una mateixa planta. 

Tan ta distribució com els mecanismes de circulació depenen cada cop més de 

qüestions funcionals, com és l'ubicació dds patis i dds accessos, que no pas socials. Així, 

veiem com s'imposa el passadís recte com a solució més adequada i logka. comimioutt totes 
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les habitacions de to vivenda i ctrcant l'aïllament de cadascuna a aquestes, per garwjtn-ne 

to intimitat, eliminant cada cop mes tes satos de pas (p.e. Casa Socials (<at 32Hfig 7). Amb 

lot, es mantenen sempre tos enfilades a tos kanten«» devanteres i posteriors de la vivenda, 

amb el saló i el menjador a cadascun dels extrems, fent de sates de pas cap a tes latos-akova 

tpe tenen al costat i a tos quals no es pot accedir encara, directament a través del passadís 

Aquest passada recte, presenta tres variants, relacionades, com hem dit abans, amb qüestions 

constructives. La més corrent és aquella en què el corredor circula vora el pati i la caixa 

d'escala, il·luminant se a través del primer; el trobem en vivendes amples, amb pati central 

i celoberts laterals que il·luminen tes estances que el corredor separa del pao ccnt-al. La 

segona versió la tenim en aquelles cases, com ara la Casa Sagristà (cat ' 1 Mtïg 10), en què 

no hi ha celoberts laterals, de manera que totes tos habitacions se situen al costat on hi ha el 

patí -entra!, deixant espai per al corredor tot seguint 1a mitgera La tercera variant 

correspondrà als passadissos que circulen pel centre de la vivenda i s'il·luminen pels 

celoberts laterals, car queda allunyat del patí central. Això ho trobem o bé en vivendes 

d'ampttria superior a la habitual, o en cases sense pati centra!, que solen ser cases moll 

estretes amb um única vivenda per pis, i només un pati o celobert latera! 

En tes altres cases, situades normalment en els eixos viaris de prestigi (Passeig de 

Gràcia i, sobretot, Gran Via) encara trobem solucions que recorden a les que havíem vist a 

la Primera Etapa, però, això sí, bastant sistematitzades. Així, es normal veure un rebedor fent 

de distribuidor, ajudat d'avant-sates, als sers extrems, per a arribar a les habitacions dels 

extrems; o una successió d'avant-sates, creant una línia recta. Amb això, que no és mes que 

una versió sofisticada del passadís, s'intenta crear en aquestes vivendes, de major categoria 

que tes anteriors, una zoirificació de la circulació: al tram central, corresponent al rebedor, 

hi donen habitacions com el despatx, la cuina, o fins i tot l'excusat, és a dir, habitacions o 

bé de poca importancia, o accessibles a estranys (despatx), mentre que, en canvi, a darrera 

de tes avant-sates que fan de continuació del rebedor, trobem el menjador i el saló, que al 

seu torn, donen accés ab dormitoris o sales akova és a dir, tes habitacions més importants 

i íntimes de la vivenda, de manera que aquestes avaut-sates semblen protegir aquests àmbits 

méspnvats. 

rvixò ad no confondre-ho amb tes solucions força complicades que trobem encara en 
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algunes vivendcs, moil poques« en què la conjunció de petits trams de passadís, i safes de pas 

amb funcions concretes (sala de labor, menjador. ) configuren recorreguts estranys i 

torturosos. que HO presenten cap lògica Només en alguns d'aquests casos hem vis que ei que 

es pretén es aprofitar la part devantera per a habitacions molt p a » , situant ets elements de 

circulació vora el mur que divideix el pis en dues vweades, lot i construïm moltes habitacions 

petites al mig, i per taut, deviant el senti« de te circulació cap a la part maja, per 

desembocar al fons, on se siten habitacions de ttmany mitjà. Així, tot aquesta compJicactó 

respon també, a u n gran diversificació d'esptis, tan pel que fa al tamany. com a la funció. 

Als xamfrans no s'ha arribat a cap solució satisfactòria Com indicàvem abans, la pan 

varietat que presenten fes parcel.fes «pe s'ubHjuen en aquesta posició, fa diticii de buscar un 

model aplicable a tots els edifkis. A més. com normalment són solars molt grans amb 

vivendes de gran tamany, la solució esdevé molt mes difícil Nosaltres hem intentat 

sisteinatitzar-ho er. dos esquemes basks que presenten innumerables variants, una per cada 

edifici en concret. La més reeixida de totes te trobem en aquells edifkis que com la Casa 

JuM (cat^Kfig.llísinsriíren en la siilutTî  de les cases Cerdà (cats 313. 314, 318, 320) 

Així, hi veiem un passadís que circula per üarrera de tes habfUKKinspnrnipíils. arrenglerades 

vora la façana principal: la solució seria òptima si no fos perquè aquests edificis no presenten 

te poca profunditat de fes cases Cerdà, sinó que presenten una gran fondària, tan a te zona 

de xamfrà com a te de ttam tetera! de carrer que planteja dificultats per a comunkar l'àrea 

devasten, molt ben solucionada, amb ta posterior i el propi accés, car la caixa de l'escata 

sol ocupar una posició forca allunyada de ta façana principal, precistment per reservar 

aquesta per a fes habitacions més importants. En aquest püM és m cada casa presenta la seva 

pròpia versió, amb trans de passadís, avant sales i safes de pas triangulars, o pentagonals, 

uregulars. que penetren fins als darrers racons de te vivenda. 

L'altre esquema, emprat pe . a ta Casa Esteve (cat 239)(fig.12) soluciona ta part 

imana, mitjançant dos passadissos, parallels a fes mitgeres. copiant a fes cases en tram 

lateral de carrer, perd acumulant fes irregularitats i solucions complicades en ta comunicació 

d'aquest amb l'àrea central del solar on. a més, se situa ta caixa de l'escata. 

Pel que fa als programes d'habitacions, també s'arriba a m grau bastant alt 

d'homogeneització, car en gairebé tots els habitatges en trobem de tipus mig anib les mateixes 

estances distribuïdes de manera simitar. Així, pel que m a ta represemativitat es redueix al 

rebedor, que no deixa de ser un eixamplament del passadís, fcs sala, al devant, i ei ntenjador 
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i el despatx. El menjador, majoritàriament el veiem al fons, tot i que en alguns casos encara 

te de passadís, i el despau esdevé cada cop mes útil i menys representatñi. esdevenint un 

espai ao gaire pan sempre vora el rebedor 

Les habitacions Mimes es redueixen en nombre, generalment, a dos dormitoris o dues 

sales akova. una al devant i un? atea aJ darrera acompanyant a ta sala i al menjador, 

respectivament Les habitacions annexes no han desaparegut del tot. però només en trobem 

en un dels dormitoris o salevakova. D'altra banda, hi ha cada cop més "cuartos* que poden 

assumir aquesta funció o fins i tot fer de dormitoris secundaris 

Les peces utilitàries es limiten a la cuma amb rebost. En alguna de les cases amb 

distribució més complexa, una sala de pas sol dedicar-se a sata de labor o de plañía. No 

trobem ni safarejos. ni cotxeres, ni quadres, tot i que en alpins jardins en podrien haver. Les 

habitacions higièniques es redueixen a un excusat, vora el celobert, o a tes plenes, element 

que cada cop pren més forca i és més habitual, fins al punt que. a la casa Vidal (cat. 147), 

no només n'hi ha a ta façana posterior, sind també a la devantera. 

A l'igual del que hem anat veient en d'atees tipologies i etapes les vivendes de les 

plantes baixes, comen l'estructura de tes dels pisos, i tes botigues segueixen essent grans 

espais sense compartimentar ni determinar la funció de llurs espais. 

Pel tot el que s'ha anat observant, tes vivendes d'aquesta tipologia s'assimilen bastant 

• tes dels pisos superiors de l'anterior. Així, veiem com. a poc a poc, s'esta entrant en un 

procés de definició dels esquemes que millor s'adarken a tes rraatais físiques i socials de 

l'fcixampk Ara ja nt) es tractart dte buscar Tongen (VI que anem veient en n>)Ô K anten«)rs. 

o toranis. sino que, com també hem comprovat en els palaus urbans i en tes cases 

unifamiliars. als edificis plunfamiliars, que cada cop tindran més protagonisme. s'anirà 

definint un model que serà d mateix per a tota l'àrea Caldrà veure si aikò succeix només a 

l'Eixampte Central, o si també s'estén als atees sectors. 

VI. 1.3.5.2. Anàlisi deb exteriors: Decoranvisme verms estructurada. 

Tot al contrari del que hem pogut constatar ata interiors, tes façanes no només no 

tendeixen a l'nomogeneïtzació. sind que presenten tendències divergen». Per analitzar millor 

aquesta gran varietat hem establert tres grups d edificis que hem anomenat, arbitràriament. 
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tipus A, tipus B i tipus C. tenint en compte només el caràcter de fes composicions, i sense 

wkt fer referencia ni a la qualitat ni a la riquesa. 

Els de tipus A7\ exemplificades per te Casa Julià (cat.2%M!ig I I) es caracteritzen 

per la manca de qualsevol mena de zonificació de la façana, ja sigui vertical o horitzontal 

Només alguns pocs exemples presenten te típica separació entre te planta naixa i la resta de 

pisos, verificada a través de tes franges horitzontals presents *ls panys de paret de la primera. 

Les façanes % articulen únicament a través de tes obertures, tes quals, però reben un senzill 

tractament ornamental. A la planta naixa son majoritàriament portes d arc rebaixat, i balcons 

i balcons finestra allmdats. als pisos Les portes »In tractades igualitànament, sense 

diferenciar tes corresponents a les botigues de la de l'escala de veïns En alguns casos 

presenten faixes an.ples i completament llises, i en te majoria no tenen cap mena 

d'eanwcament. Les obertures dels ptsos no reben major atenció, amb faixes amples i llises, 

potser enmotlluraoes. en els millors casos. Les llosanes deis balcons rarament san suportades 

per mènsutes. Els panys de paret són llisos, a l'àrea dels pisos, i mimés en destaquen els 

socols que separen cadascun dels nivells. Més amunt, tes golfes també es presenten 

desprovistes de tractament decoratiu, amb espirells sense gelosies, i en pocs casos altemats 

amb mènsutes. Com a molt neben faixes llises que els enmarquen. El coronament es redueix 

a un simple ampit pla i llis sense cap mena de treball, que només fa de simple barana 

Així, ens trobem amb unes façanes completament planes, dominades per tes obertures 

que imprimeixen, com ja hem vist en molts casos, el típics ritmes verticals d'aquestes 

composicions 

Les de tipus B formen un grup més nombroV* En elles destaca la gran atenció 

ornamental que reben tes obertures, tes quals segueixen tes Ifnies generáis d aquesta tipologia, 

superposant-se. a partir d un estricte eix de simetria Aquí nun observat un interés més 

* A áfaca p i» ptfUnYtti te* caa**.- Ptmntm UI», i Coma (cal 164». ilaGrei, V». Sata«a.2lT'. i fenien <e*.2J?i» al *•*•*»§ 
oc Ofici* M M ««« >4i. luh* (1 i 21 uat.2** i IM) . Ballctfer <c« 31?). i RMp <«:* 321), ti carrer Uta*. Verdú -,«4». T o m « 
<ca.*>. i Rauneti ,'c* I I) . •! carrer Mbm, I Santa 4c«.20). i Piquet tcai.25), *J carrer Italme«. i Mtré «c« •»; t Hl*t (1 i 2) (cat* 51 
i 5«), Hltnella «cat 62). Anàreu »ea.65». Pau«*« t V»ll> (cat M l . Mm»l» àe U N t KM 'X», i Pi«. (e« ?2). i <» Rnmr.1» ("»utunv» 

* A to Or»* Vi* w ü te* .*«** rVrra«n« <*a 121), ||lraM de Jordà te« lU) . Safcinaa tem 124). F Ftadera um 152). Ca*r)e» 
ICM t*J). Prat* tem IS4). On»** te« |J#). VaH* U* 1*1). A Prat* (ca. 162). Hmm (ea 163), Serra (m t*5>. i V*lta «ca 1*6) Al 
Pataatg d* (Moa. te» cate* S Oatofci <«a Wh. I. Gaíofté (cm.Vm. Peaa»*«» (ca 231). i Pm (c«t.2J4i Al ¿arrrr Lhin* . k» CM** 
Eaeve u*t 293). RofccM Icm M*i Tetnt tm.MM, i Haodoht <) Dar» <c« JIS* Al carrar Altea, wain fe* cue* Andreu (cat. J>, PoM 
(tm.tl, Safriaid. liSilcaa«. 10. I D i M a * (cat.lS) Al eamr lalntet, te*e»*wCmt>é<c«-20). Soci**);« 23) i P W É * C « 2 2 ) A 
l*IU"nW*C*l»IUBY* iCTtMeiPtanifcal«), Pc«*icai^7). Dru<;»»M> Del R*i <ca 64). Sal» (cat W» i 5 AnorcuuHft?» ItJcarrer 
Malkirt* In cattt Pu*oi <«a.2M>. r*ruila ie« 232). Soler («a .25?». Tratera* (ea 25i). 1mm itm 260). R«mere (cat 2Ali. i Rui/ 
(tat. 254) 
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marcat que en les caaes de tipus A d assenyalar aquest eix Això »aconsegueix de quatre 

maneres a) realçant les obertures que el componen, amb elements que després explicarem: 

quan no hi ha obertures en aquest eix, perquè el nombre total d aquestes en la totalitat de la 

façana és parell, o bé b) se situen plafons decoratius amb ornamentació pnn< iphlment floral, 

orni a la Casa Sagristà (cat. 11 Mfig 10) o bé c) nínxols molt plans, remarcáis amb motUures, 

0 bé d) es deixa en el seu lloc un eloqüent espai buk. com a la Casa Plana (cat 45wtïg 8) que 

contrasta amb la resta de la façana dominada per les obertures. No trobem, però, zoniftcaoé 

en cosos hontzontal.%, ni en àrees verticals, només en alpins casos es diferencia la planta 

baixa de la resta dels pisos 

Les obertures determinen completament la composició en aquest grup Son 

majoritàriament alhndades. excepció feta de les de la planta baixa on la porta d'acces dels 

veïns es ressalta sempre de les de les botigues Els mètodes son els habituals. ia explicats, als 

quals m podem afegir dos de nous: d ura banda, a Ics cases amb entresol (pe Casa Esteve 

(cat 23<ïMfig 12». shi situa una gran portalada, coronada d'arc de mig punt. que abarca 

1 alçada de la planta baixa i l'entresol, esdevenint una entrada monumental, sempre molt 

decorada, amb pilastres capitells i elements diversos als carcanyols. així com amb una gran 

dovella-clau cpie sol ostentar les inicials del propietari de I edifici, i de l'altre, es comencen 

a introduir tes primeres i senzilles columnes de fosa, que permeten ampliar al màxim 

i'obertura de les botigues, dotant-les de mes llura, de més superfície expositora i fent les més 

atractives, creant unes entrades totalment funcionals que contrasten amb l'accés a l'editici. 

«*mpre moh més decorat. Aquesta SOIUCKÍ. que iot just es dífof» en aquest moment (només 

n'bem trobat dos exemptes a les cases Roura (cat.260). i Codina (cat 60), de 1882 i 1883. 

respectivamem) significarà un altre pas en la »ntroCuccio del ferro vist. sense dissimular, en 

l'aiquitectura domèstica barcelonina (l'hem vist ja en tes claraboies dels grans salons 

distribuïdors a doble alçada dels palaus urbans) i tindrà força èxit. car, com veurem més 

ettdcvam, serà adoptada en edificis posteriors, i en edificis ja construïts que en reformaran 

els baixos per a ubicar hi botigues. 

Els balcons ei realcen a través de lenmarcarnem i de la ama de llinda Tornem a 

veure faixes, ara mota més decorades, amb motUures i elements lascntv com cercles, rosetes, 

pinyons sobre la llinda presenten la típica decoració floral Una novetat però, pel que fa 
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a tes faixes seia l'introducció d'aquelles amb perfil de püd egipci, un motiti que sera n»lt 

utilitzat posteriorment, i que aquí només he« ttobat en la casa Plandolit O'Daly (cat.315», 

de I877 r En d'altres casos (p.e. Casa Valls (cat.IGÓMfig 13) sén pilastres tes que 

enmarquen tes obertures, amb tust llis o estnat, i capitells cada cop més imaginatius Sobre 

aquests sol recolzar-s'hi ei trencaaigSes pla o triangular, decorat amb crestería, lots aquests 

elements contribueixen també a renvrca/ Peix central de la composició així. si tots els 

balcons s'enmarquen amb fatxes, el central bo tarà amb pilastres de fust His; si, però. tots 

presenten pilastres amb fust llis. el central en presentara amb fust estnat i fontnptlastra: si 

tols son com aquest darrer, llavors serè el trencaaigües allò que marcarà la diferència, amb 

frontó, si els altres son plans, o amb crestería, si els atares no en tenen Així. es crea tot 

una jerarquia d'elements decoratius, que a partir de tes obertures sempre marquen aquest eix 

central Quan a tes agrupacions dels balcons també es disposen en funció de l a x central, un 

i que I'interés principal radica en assenyalar el pruner pis, on se solen agrupar un nombíe 

major de bateóos, determinant la separació entre aquest pis i ta planta baixa. 

Mes amunt, tes golfes no reben can tractament que no hàgim vist ia esptralls amh 

gelosies mes o menys treballades, alternáis amb cartel les també decorades amb antefixes o 

motius geomètrics 1/única excepció la tenim a la casa Serra (cat. 165) on la zona d «spiralis 

es substituïda per una ménade galena correguda que recorda les típiques galeries ü> solana 

catalanes, substituint els arcs rebaixats per llindes rectes i tes columnetes per pilastres 

donques mort estilitzades amb fust sense acanalar. Ab coronaments seguim trobant ampits 

amb barana calada, però encara plana. 

Als panys de para hi tornen els típi» motius orna^ 

franges horitzontals a lo» els pisos, i frisos de greques sobre les Unides dels balcons, a voltes 

correguts seguint tota la façana, o en alguns casos limitant-se a la part superior de les 

obertures, encaixats entre tes mènsutes que suporten tes ttosanes inmedtatament superiors, a 

més dels ja citats plafons; tes pilastres o bsenes són gairebé inexistents 

D'ahtes elements destacabtes, que no inèdits, son tes mirandes, un element que té 

l'origen en tes típiques ««ratxes catalanes i que ja havíem vist a la dècada dels setantes, i que 

també segueix marcant l'eix central (a hi casa Plana (cat.45Mfig 8). de 1872. coronen 

" Ssfat» FfMMK fttMfeo«. li 4tfh*ó A 'c taM* cfipwit en ItiipituBm Bo-ftnt(*-u crtaWoa c* fira« At im refWTvuMww it« 
i turen« al 1171 At l'éncn Aid« At Vtfdi m M É 4a h inauawacwS a! N H h un Aat Cum\ At Sue/ AfWH elemei*» retien ora 
AMMCÍA atf» tisoit ^ s i n • I ' IAM pnameaca At fcwp V H M K S . ea que •'•bünm profoMM ViA. » • * • • . P. Dal NaaehiaknMt 
11« t f laWI"*"o—-!—> I n t ú i « hbctom til. NiuMa At I*AH Cau« nii VI. IW3 p.ifs 2Ö9 
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l'eloqüent r «.-it que hi ha al centre de Icd t lk i , que queda enmarca« peí ia porta central, 

ahaix i la manda a daft); també hem observat ttibuñes, que segueixen als primers pisos, 

també ai centre de la composició; i a la caá Vails (cat. 161x1880» una curiosa galena, 

edificada soore una d'aquelles estretes franges de terreny que se situen en algunes cases 

separant-te de ia mitgera de la casa veïna: com un costat de la galena era visible des del 

carrer, s'enmascara, tapant l'estructura de ferro amb construcció d'obra, convertint els espais 

oberts de la pieria en finestres i balcons finestra tractats amb els mateixos elements 

decoratius que ia resta de la façana, de la quil però en destaca, car esdevé un eix més baix, 

amb obertures més estretes. En aquest cas. es fa palés un cert rebuig que hi havia encara 

aleshores a mostrar tes estructures de ferro. 

A tot això caldria afegir la presència dels ritmes decoratius. 11 absència, com s'haurà 

comprovat, d'evocacions del passat. La majoria dels elements decoratius provenen de l'etapa 

anterior, bit i que hem vist ja algunes novetats, amb un tractament que cada cop esdevé mes 

complex i decorativista 

A les cases del fmp < * . per contra, I'm teres componttu radica en i estructuració 

de les façanes a través de la divisió en cossos horitzontals, definits per la presencia de hsenes. 

llises o encarreuades. o pilastres, enmarcan! el cos central i separant lo dels laterals, o a 

l'inrevés, flanquejant els laterals, i definint, per omisió. el central També es determinen a 

traves del diferent tractament dels panys de paret, combinant de llisos, amb d'encarreuats o 

amb franges hontzontals, com veiem a la Casa Maori (cat 253Mfig 14). Les comhiiucions 

són Jiverses, així, podem ¡¿oir un cos central format per tres eixos, i dos de laterals formats 

per un eix cadascun, o un de central dun sol eh i dos de laterals amb dos eixos cadascun. 

També en aquest grup enorn alguns dels edifkis en xamfrans, que articulen les seves llargues 

façanes a traves de la divisió en cossos; o d'altres en tram lateral de mansana que utilitzen 

els elements abans citats, per marcar els límits laterals de i'edifki, aïllant-lo de les 

construccions veïnes. 

Les obertures no rebé» el tractament ornamental tan acusat del tipus 8, sobretot pel 

que fa als otmarcaments, que són molt tnes senzills i es limiten a simples faixes, tot i que 

* A ta Gmi Va unim tot CMM M X * (cal 144), Vidal («ai 147), i L Fradcra (cal ISO) Al Paatcia dt Oficia. Im caaat Onja»*» 
d i 2*catt 221 í 223» i NbfagM ( d 241) Al camr U m ta« t u n Bftbcit» ««« 2M), i Fi*tun> <1. 2. i J M M U X * . » 2 . J»> A U 
tatatta Cuetans«. tot CMM CSMI (cat 46). hm (c«.57). i Doirai«o ( t * 71) I al ¡mm MaMofta ta eaaa toxi (cat 25J) 
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enmodluradcs Es presta raes alenen) a l'obertura com n Iwit i en aquest sentit prenen 

protagonisme les finesttes geminades, tan amb arc de mig pun», com allindsdes, amb 

columnes de rust llis i capitell jònic, acompanyades d'antes També les baranes reben un 

tractament de més qualitat, esdevenint d'obra amb balustres classics 

La part superna també es realitza d'acord amb la divisió per cosws. Així, a tes golfes 

ara enriquides amb fris de bitllets combinat amb els espiralls i carteles amb un aspecte més 

sobri, sense gelosies, se l i afegeix tm coronament que ja no és pla. sinó que combina diferents 

elements sobresortints. com frontons i crestería. Els frontons, amb timpans força treballats, 

antefrxes i anthema central, serveixen per a destacar els cossis més importants de l'edifici, 

i se situen al centre, marcant I eix central, o als extrems, marcant els laterals Entre fronte 

i froMd trobem crestería, amb antefixes que connecten els cossos principáis amb els 

secundaris Un element destacat és la glorieta que trobema la casa Domingo (cat it), molt 

més oberta que tes típiques mtrandes. ta que es composa només per pilars que sostenen una 

teulada a quaure vessants decorada també amb antefixes 

Aquest interès per marcat els cossos de l'edifici provoca també el trencament amb el 

concepte de façana plana Aquí no es realitza a través detenirnts fettameM «obremirtMts com 

tes tribunes (no n'hem trobada cap), «ná a través de la ondulació de la propia tacana, que 

s'adelanta o endarrereix (tot i que de manera imperceptible a nivell de planta» en cadascun 

dels diferents cossos, a través del major o menor gruix dels panys de paret, i llur decoració, 

que els configuren. 

Una excepció, de b qual no votem deixar de parlar, la constitueix la casa L Fradera 

(cat. 150), que s'articula encara seguint d típic modei de façana monumental neoclàssica, 

derivada dels Porxos de n Xifré i de fat Plaça Reul. combinant lo amb elements topics del 

barroc centrecuropeu. Així, hi trobem una nina de sècol que abarca el primer pis. sense 

porxos però, una zona mitja que ¿barca dos p is« de balcons, enmarcada per pilastres 

corínties ri'ordré colossal, i una zona ate, composta per un pis amb unestres quadrades. La 

decoració, que se cent.a a tes obertures, recrea aquelles cornucopias, miralls, gariandes i 

caresses que trobem en el barroc alemany i austríac. Tot això fa d'aquest edifici un umam 

dins del nostre Eixample 

Recapitulant hem pogut observar tres tendències, pel que fa als exteriors d'aquesta 

tipoiogn, que contraste« an» l a m a r a l Els edificis del tipus 

A, de fet, no representen cap novetat, car no és ni més ni menys que la continuació de tes 
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cases força senzilles de la Primera Etapa, que segueixen completament eis models de Ciutat 

Veite. Aiift eos ho demostra molt clarament, el fet que en la seva pan majoria son reaitízats 

Jurant la dècada dels setantes tes cases dels npus B i C. que es construeixen duran» tota 

l'etapa, s esdevenen dues respostes noves, que opten per dues m diferents: !a primera seria 

la via dccoraüvista, intentant enriquir la façana a »aves de l'acumulació d'elements 

ornamentals, ta gran majoria, hasats -n la complicació del repertori tebitual dels Mestres 

d'obres, irradiant Un des de les obertures, protagonistes d aquestes composicions; la segona 

és i? via més estructural, que aposta per la sobrietat i per la qualitat dels elements hi trobem 

més referències si mén clàssic, tot i que mai amb la voluntat de recrear lo. la qual cosa. 

juntament amb requilibri i la torta estructuració en què es disposen, li imprimeix aquest 

segell de 'qualitat* A més, son cas« que se situen en els carrers de més prestigi, i que no 

trobem en els carrers mé. "perifèrics" (Balines i Anbau) d'aquesta zona 

En resum, estem devant de dos camins que intenten superar la "pobresa" del tipus i. 

seguint en aquella línia de dignificació de l'arquitectura domestica1', que s'inicia a Barcelona 

justament amb els Porxos de'n Xifré, precisament en una area de l'Eixample cada cop mér 

qualificada, on comença a desenvolupar se una certa rivalitat per mostrar la riquesa a través 

de les façanes 

VI 1.3.5.3. Articulació interior/exterior el domini de ïapanènaa 

Tal i com passa en d'altres tipologies, tant d'aquesta com de l'etapa anterior, no 

podem parlar d una traducció a l'exterior del que hi ha a i'interior dels edificis, sinó. més 

aviat, tot el contrari D'una banda hem de remaren que en els npus A i Bern trobem devant 

de façanes força igualitàries, en què iotes tes pam de l'edifici reben el mateix tracte, sense 

destacar-ne cap en concret. En el segon grup, només hi ha les diferències imposades pels 

"ritmes decoratius", que tenen un caire més composürá que social Quan al tipus C, les 

diferente ames que es marquen a tes façanes, no tenen res a veure amb cap zoniftcacié 

interior de tes vivendes, i son de caire purament estètic Tot això ens ho ratifiquen diversos 

fets: d'una banda s'ha intensifica; l'ús de "finestres falses", és a dir, finestres que no s'obren 

" VM thfWMi» J AirwiLttn q| fanÉ| |**> 1M0 Ma*M Ctmim, IM9 Cq*ul 12 *La M^MMCMI dM3é*ka* pig 427 i 
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no hi ha cap buit, wma el mur que divideix la planu en dos 

b un nombre parell d'eixos d'obertures, per 

l'eix de simetria També hem vist la presència 

baleé corregut, com » fos el principal 

d'adonar-se de com to rectangulars i regukrs façanes de 

l'Etxample amaguen al darrera tutes ta irregularitats de to parcel·les Ami, en qualsevol 

carrer veiem arrenglerades to diferents façanes, donant la semacid que darrera d'elles els 

edificis son perfectament cúbics i que to mitgeres es disposen invariablement de manera 

perpendicuiar al carrer. En molts casos això es completi, però en més dels que ens pot 

sembLr. i això només es veu mirant els plànols, descobrim el traçat tort i quebrat d'aquests 

murs, formant angles estranys i creant edificis de plantes triangulars pentagonals, 

hexagonals, sempre irregulars, qee són del tot imperceptibles des del carrer1", i que no 

tenen res a veure amb ta serenitat, equilibri i regularitat de la façana, que en aquest, casi» 

actua com una veritable mascara que amaga tots els defectes de l'edifici 

* i « MfiMI iMh. i» AefCMNK pancisr •( pm ta Plaça 4el Drww Uumcndi. <m U diferent alçada <k\* cditvi» den il 
Wi pam» RMftm ta qual wm mm pmmtt fer-** aaa M M ét i* taftava parcel latió d tqiKiU àre» 
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VI I 4 Valoracions 

Durant acuesta segona etapa he« pogut constatar l'inicJ de lot u n sene de processes 

que aculen aquell Eixampte primigeni dels inic» a alto (pe ens ha arribat, referint-nos nu 

tan s la re i te més tangible, sinó a ta idea que sempre ens n'hem (orinat De fet, aquesta 

etapa de gran empenta constructiva que coincideix grosso modo amb l'anomenda "Febre 

d'Or" podríem dividtr-ta en dues sub-etapes; una pnmera, més lligada a 1 anterior, que 

abarcar» aproximadament la dècada dels anys setantes (recordem que aquesta etapa s'inicia 

al 1872), i una segona, on trobem totes aquelles novetats més interessants, que es referiria 

a la dècada dels vuitantes (recordem, perd. que aquesta etapa s'acaba al 1886» 

Tot i que durant ta primera sub-etapa es construeixen edificis de tetes tes tipologies, 

votem posar ¡atenció especialment en els edificis amh principal sense veces érme i els 

edificis sense prtnapai, que son els més representatius en aquestes cases hem observat com 

encara no s'ha arribat a una optimització del sistema de distribució t circulació dins de les 

v«vendes, sobretot en els principals, en què el seu major tamany complica encara més aquesta 

tasca. Al cestat d'això, o millor dit, a fora les façanes segueixen presentant bàsicament tes 

mateixes característiques que havíem vist durant els primers anys. amb un protagonisme molt 

acusat de tes obertures, tractades però, amb senzillesa i contenció 

Cap a finals de ta dècada dels setantes i sobretot durant ta dels vuitantes, s'tatcia tot 

una serte de canvis. Trobem edificis de otes tes tipologies principals palms urbans, cases 

plunfamiUan amh principal amb accés J/recte, cases plunfaimuars sense prinàpfú . " . i 

en «Mes elles es verifiquen novetats: ta més important, pel que fa als interiors és la 

sisternautza¿ióibomogerjeit£actf 

s'esdevé internament en cada tipologia, que presenta ta seva pròpia solució. Així. en el cas 

ácis palaus urbans hem observat com s'imposa ta solu. ió basada en el gran saM-distfmuidor 

central a dos nivells, deix i« coiupteumem de banda aquelles solucions anteriors lligades als 

palaus barrocs, amb ta complicada distribució a base d enfilades i sales de pas A tes cases 

amo primipah amb accés directe el nivell de mestratge i seguretat assolit és tan alt que 

observem per primer cop una preferencia a edificar en els xamfrans, area de la mansana fins 

| M * M if> àt ta npokiftt *aa* prÉPMfNl warnt ». -•» A K K ' . mé* Btftdi • li pnmen ett|W 
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ara defugkJa per tes dificultats que la forma de la parcel·la imposa. Aquesta inferencia, que 

no constaten en els edificis sense principe.!, s'explica en el nostre cas d'una tenda, per la 

major superfície de tes parcel·les, la qual coa permet edificar vivendes més pans. d'scord 

amb les noves possibilitats d'aquestes families burgeses que estan acumulant pans fortunes: 

d una altra, penqué sin els xamfrans el lloc de la mansana on mes pot "lluir" un edifici 

ricament decorat; i finalment, perquè són de les poques parcel·les que en aquells moments 

queden encara lliures a les mansanes dels carrers mes prestigiosos d'aquesta àrea, on s'havia 

començat a edificar ja. des de la Primera Etapa i on es voldran instal·lar a tota costa, tes 

noves fortunes 

Pel que fa a tes cases seme principal seguiran fidels ab trams laterals de mansana. tot 

i que també hauran d'ocupar xamfrans, allà on no quedi més espai disponible, el més 

important, perd, serà el fet que comptaran també amb el seu prom esquema basat en 

l'omnipresència del passadís recte comunicant els famosos "devants i darreres", imatge 

arquetípica que ens ha arribat de l'Eixampte 

Així. podem constatar tres fets molt importants d'una banda, que la recerca que es 

duu a terme dir» de cada tipologia concreta, buscant el model òptim, que millor s'adapti a 

tes condicions, físiques i socials, d'aquesta nova realitat que és l'Eixampte i. més 

concretament la mansana Cerdà, comencen a donar fruit en aquest moment, establim-se uns 

models que romandran gaireH fins als nostres dies tot cloent el període experimental, que 

s'havia desenvolupat durant els primers quinze-vtnt anys d'edificació del barri; i de fahre, 

que justament l'obtenciò d'aquests models permeten una independència respecte a 

realitzacions foranes, de manera que durant aquest període, com ja hem assenyalat en cada 

cas concret, tes noves solucions aportades ja no es bast» en models ni locals ni estrangers, 

ni anteriors ni contemporanis, sinó que són resultat de l'evolució del que s'havia anat 

experimentant durant la primera etapa Per últim, i lligat a tot això. desapareixen U> 

tipologies ambigües, com ara els edificis plunfamihan amb principal amb aspecte de palau 

urbà, o tes cases amb "pisos principals superposats* Ui qual cosa és justament d símptoma 

que s'ha arrihit a un n-vell òptim de s'rtcmaützacjó 

Però aquesta homogeneKzacid i sistematització de catre "racionalista''. i funcional que 

hem jhservaf tan clarament ab interiors de tes vivendes, no tenen res a venar amb el que 

succeeix a I exterior En aquest punt no podem dir que cada apologia tingui una solució 

pròpia, sinó que podem parlar de diverses tendencies, de diversos camins que s'empren no 
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tan per a ámbar a una te comuna sinó per a sortir dun pum de partença comú la 

sentiltet de fcs façanes de la PriMeia Etapa. En aquest sentit, la ditersnciació entre U dècada 

dels setantes i »2 deLs vuitantes no és t« ! clara mm nen vist en els interiors: de fet. cada 

tipologia segueix ei seu propi ritme, de manera que te més riques, sobreu* els palaus 

urbana iniciaran moh abans el procés, mentre que te cases plunfamUan sense principat. 

seran te darreres en incorporar-s'hi mostrant els resultats més evidents entre 1880 85 

També hem de veure com els palaus urbans seguiran un camí propi, continuació del seu 

prop punt de partença 

A m . és en aquesta darrera tipologia esmentada on veiem com s'acompleix aquella 

aspiració, típica de la gran arquitectura domestica de! segle XIX. d equiparar NC en prestigi 

a I arquitectura pública Estilísticament observem com tots els palau* urbans exeats adopten 

de forma decidida els estils del passat, carn ja s'havia observat en alguns exemples de la 

Primera Etapa Fad més enllà d'això, s'evoluciona ràpidament cap a reclecticisme. 1 ja en 

la data primerenca de i 885 trobem el primer exemple clarament modernista, el Pate Simon 

avençant-se a te pans edificacions públiques d'aquest estil que es basteixen en motiu de 

I Exposició Universal de 1888 

Amb tes cases plunfamkan. amb principal o seme principal, el camí és un un altre. 

sense ámbar encara tan lluny. A més. el procés s inicia més tard que en els puteis 1 s'adapta 

a la divisió que hem establert entre te realtzacions de te dècades dels setantes 1 dels 

vuitantes De fet. sen dues te vies te que podem distingir, que si en la primera tipología es 

conjuger. en ta segona es pte&enten per separat. Prenguem aquesta darrera, i constatarem, 

com ja sha explicat detalladament en 1 anàlisi que acabem de fer. l'existència d'un primer 

grup d edificis, edificats entre 1872-80, lligats estilísticament a te edificacions més senzilles 

de la Prunera Etapa 1 de Ciutat Vella. A l costat d'aquest trobem dos altre grups, paral·lels 

en el temps, cadascun dels quals opta per una d'aquestes vies. que hem esmentat: l'un per 

rornamentació, arribant a un decorativisme molt acusat, irradiat principalment des dels 

enmarcaments de te obertures; i l'aJtre per u n estructuració forta de la façana, a traves 

d'element:, situats preferentment en els panys de paret. Aquestes dues vies atiben ta seva 

síntesi en els edificis amb principal, m ! erenquirncm de te façanes en xamfrans, reflex de 

I'enrequimcnt de te famílies que hi habiten, s'expressa tan a través d'una composició 
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fortament estructurada, com d'un tractament moh trnamental de tota cuesta estructura, 

recolzat tan en les obertures com en els panys de para. El repertori que anformen lots 

aquests elements quz decoren obertures i panys de paret, esdevé cada cop més imaginatiu, 

amb rápamenos foranies. coa els estipits antfoponibrfio de tradició centreeurope». o les 

faixes en forma de pitó egipci, que es conjuguen amb elements tan tipicamen» locals, com són 

les fatxes, cada cop més elaborades, amb motliures, «ngles, carasses. ftorons,.. amb un 

protagomsme de l'element vegetal i geomètric Tot això anirà acompanyat d'un tractament 

cada cop més volumètric dels edificis, a través de 2a incorporació de tribunes d'obra, 

integrades a la faç-na i dels diferents gruixos del mur. així com d'un trencament amb la idea 

de coronament com a ampie barana, plana, poc o més treballada. Serà en aquests ediíkts en 

els que trobarem veritables coronaments, incorporats a ta composició general de l'edifici, amb 

formes encara molt lligades al passat, com son frontons, antefues. ptoacles. . perè amb la 

ferma v o l i » » de donar lleugeresa i caràcter a l'edifici, trencant amb la ttnifiitmttat 

provocada per l'ús sistemàtic de les obertures seriades Aquesta síntesi, s'acostarà, per una 

altra via, potser més lenta que en el cas dels palms urbans, a solucions també plenament 

modernistes. 

Així. poden afirmar I existència de dues tendències arquitectòniques «uns d'un mateix 

edifici. D'una banda una tendència funcionalista i hontogenitzadora, pel que fa als internes, 

que cada cop s'assemblen més els uns als altres; i de l'altra una tendència diferenciadora i 

decoratmsti de les façanes, que cada cop intenten ser més diferents. Això ens fa parlar d'una 

"segregació* interior/exterior de manera que arribem al punt que qualsevol façana de 

qualsevol edifici dins d'una mateixa tipologia pot servir per a qualsevol interior. Aquest fet 

es fa palès amb molta clare« en els palaus urbans, tots amb la mateixa estructura, perè 

cadascun recreant una època diferent del passat. 

Tot aquesta tendència decorativista i stngularttzadora que trobem en te majoria 

d edificis d'aquesta etapa no és res més que el reflex de 1'instaHaoó definitiva a l'Eixampte 

Central de les capes superiors, com hem edat, molt enriquides en aquell moment, de la 

societat barcelonina i catalana Hem vist. com els grans palaus s ubiquen al carrer Mallorca, 

entre Rambla Catalunya i Roger de Lluna, els frans principals als eixos de prestigi. Passeig 

de Gràcia i Oran Via, eh "no-prmctpais* més imposants al sector de la Dreta, mentre que 

les vivendes més senzilles (per comparació) als carrers Aribau i Balmcs. és a dir. a 

l'Esquerra Així. trobem prinerpaiment des del gran burgès dels palaus, fin» als professionals 
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lliberals dels ptsos de Moguer11, ainb te qual cosa es conform* una àrea fits a cert punt 

te propia Ciutat Vella 1l'Eixample Perifèric a fes classes 

Per acatiar, insistirem en què m a p a » roomems ens tronarem amb un Etxample 

uc començarà a semblar« a te realitat actual No només perqué hem constatat que 

ja son raes els edificis que han subsistí!, lot i que molt modificats, sinó perquè presenta ja fes 

típmues caracíenstiques actuals «anca de jardins, mansanes tancades, densitkació, baixos 

resevats a activitats comercia's, imposant se. definitivament, te idea de ciutat t¿ue s'havia 

desenvolupat a Ciutat Veite, amb te qual cosa fEixample n'esdevé te continuació "natural", 

premisa que havia presidit el frustrat projecte de Rovira i Trias, de manera que te burgesia 

catalana aconsegueix imposar finalment fes seves aspiracions, bandejant de forma definitiva 

el nou model de ciutat proposat pel pensament "utòpic i visionari* d'Ildefons Cerdà. 

i to p*%M vivrada. al I M B I qm W M M M pMkípar ét to f m t^Mwá »smàmim # M «fwfice to * R * M 4*Or* 
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VI.2. Zona de Contacte 

VI.2.3. Edificis pfcmfamtliars 

VI.2.3.5. sense ¿mnapal 

Aquesta és gairebé rúnica tipologia que he» localitzat m aquesta area1', amb on 

total de cinquanta tres edtficw*4. contralts bàsicament dinant la dècada dels setantes, la qual 

cosa ems indica la relació que tenia aquest? area amb el creuement "natural" de Ciutat Vella 

Aquestes cases es localit/en principalment al Carrer Pclai i a te Ronda Sant Antoni, auiaïm 

a la Renda de Sant ree, i als costats menys afavorits de la Placa de Catalunya, vora la Riera 

de'n Malla i les estado« del Ferrocarril de Sarrià i del de Tarragona'* 

Tots son edificis entre mitgcres, la pan majoria sense jardí; presenten Migues ah 

baixos (només dos compten amb vi vendes» i tenen alçades que escilen des d en»rtv>l i quatre 

pisos, la pan majoria, fins a ires pisos. Es un pup amb un pau prou alt tl bcmogeneitat. 

trencada únicament per la pan varietat de opus i mides de parcel·les i « s" ubiquen les 

diferents cases: mi. trobem una puna» que abarca des de pans edificis al voltant de la 

Placa de Catalunya, passart per d'altres de ianuny mitjà al carra de Pel» i Rondes, arribant 

** De I « aftm i^Mèafm. «une» turnt Msahtzat un «Met . pm m «uf eaaa a» heat cmfBt «a«* i tm ae naa «geh« 
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a minúscules cases a ta Ronda de Sa« Antoni Motte d'ctts, um trenta cinc, encara es 

conserven, tense gams modificado«», però moh poc ctndats, 

VI.2.3,5.1. Anal« deh •Mehon: IM panelks am a determinan! 

Tal co« ja havíem comentat ea parlar de ta primera etapa, pap la pena recordar com 

en aquesta worn, tan el traçat esbiaxat de les Rondes i del Carrer Petal com el veïnatge directe 

amb Ciutat Vella, provoquen l'existència de diferents tipus de parcel·la, a més dels dos 

models més típics de l'bixample ta rectangular en tram lateral i el xamfrà. Així, tenim solars 

en cantonades amb angle rede i/o abtis «que substitueixen mote xamfrans >. solars poligonals, 

resultat de ta dfvtsid de les mansanes provenen» dels »tars de tes enderrocades muralles, i 

solars peti» i molt irregulars, al costat de Ciutat Vel Ja* Per això tronem, a part de tes 

formes mes habituals, parcel·les alargues i estretes, o bé curtes i estretes, o be cuites i 

amples. 

Malgrat l'existència d'aquesta varietat de fonies i fimanys de solars hem constant 

com sempre s'intenti adaptar ta forma habitual de distribució de tes vivendes a la parcel·la 

en concret Aíuf, observem com per mantemr el tamany dels habitatges, en aquelles cases més 

petites es tendirà a situar un per p»s. tot i que ea un petit grup d edificis de ta Ronda Sant 

Antoni construïts al costat de Ciutat Vella ens trobaren amb vivendes de tunany 

realment exigm (fig 15) 

Aquest intent de mantenir fes fornies t eis esquemes p estandantzats es reflexa molt 

clarament es l'estructura d'accessos: en iotes fes cases amb dues vivendes per pis. trobarem 

un vestmul central, seguit de l'escala de veïns, devaat def pati celobert'* centrat a fes cases 

amb més fondària. I escala se situarà darrera del pati en els e.liíkis estrets, amb «na sota 

viveoda el vestíbul i Cesada se situaran a un costat, deixant el màxim d'espai lliure a fes 

botigues. 

Els mecanismes de ventilació també segueixen eh esquemes més habiruals un 

»<l» I** J2T». M M <C«JJO». M m <l> <c« Ml». Oteare» tem JJt».. Omm tm MO» 
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pau/cek>bert central, acompanyat de dos celoberts laterals, a te mateixa aleada o a l'alçada 

de la cana d'escala Aquest sistema, però, s'adapta a U fama. mida. i ubicació particular 

de cada edtfki: aJs «pe estan en cantondes. se sol dinunar un dels celoberts üierals. que és 

substituït òbviament per les íkestref de la façana secundaria; ate que ion estrets i llargs, amb 

vivenda, pans, podem votier o bé dos celoberts centrats, paos, entre els quak se situa la 

caixa de l'escala, quan hi ha dues vi vendes per pis. o be dos celoberts laterals, un a cada 

mitgera. a diferents alçades, quan només hi ha una vivenda per pis. Ah edificis amb vivendes 

petites es pot situar un únic celobert lateral darrera de la caixa d'escala, quan només hi ha 

una vivenda per pis. o bé un úwc celobert central, quan hi ha dues vivendes per pis. com p e 

ala Casa Piera (I) CcatJBHftg.15). En signos casos, si la finca té moft poca fondària, no 

hi ha cap pa» ni cetobert. 

Pel que fa a les vi vendes. < ¡es botigues se reigenen neis mateixos paràmetres que ha» 

vist repetidament fas arat llurs sistemes de ctrcuhcié tambe venen determinats pel tamany 

i forma dels sotes: en gairebé la meitat dels casos, sobretot en cas«, sobre solar rectagular 

ctt tram lateral de can«, d'amplada normal, que presenten dues vivenòes iguali per pis 

(pnncrpaltnent a Plaça Catalunya i Ronda de Sant Pere», trobem ja el passadís recle que 

comunica directament efe dos extrems Aquest se situa habitualment vora el pat: central i h 

caixa de l'escala, tot i que en les cases sense celoberts laterals el trobem vora la rnitgera En 

alguns habitatges, però, encara hi trams cum de passadís que s'alternen amb sate de pas, 

con poden se. el menjador i el rebedor, desentoni recorreguts quebráis En les cases en 

cantonada sustenta adaptar al màxim d sistema de passadissos, i a les cases en xamfrà, 

trobem els sistemes habituals, descrits anteruirment 

Quan les finques son estretes i només hi ha una sola vivenda, llarga, a cada p» (com 

s'observa en molts casos del carrer Pelai. p.e. a hi casa A Goytisolo (4Kc4t 275) (fig. 16)). 

també solem trobar el passadís recte, aquest cop circulant pel mig de hi vivenda Quan les 

formes i mides son ja mok diferents de les corrents, trobem solucions particulars, adaptades 

a cada cas concret: en els edificis de poca fondària, amb una o dues vivendes moft petites, 

que trobem a la Ronda de Sam Antoni (p.e. Casa Piera (I Meat 333Kfig 15), podem observar, 

o bé un rebedor disínhukior central, molt petit, al qua! hi van a parar algunes habitacions 

que, al seu torn fan de sales de pas per a comunicar se amb les més extremes, o bé que "es 

nabttacKÄsescomunK^uendirecttmerrter^^ 

les funcions el menador. Es aquest darrer cas podem trobar uns recorreguts més o menys 
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longitudinals, comunicanf devanü. i dan»«» o bé traçats moh eso anys. amh multitud de »les 

de pas sene funció concreta 

Eh programes d'habitacions tambe es desenvolupen en funció" de te mida de les 

vweades, tot t que soten ser moh homogenis variant principalment el noahre de dormitoris: 

a les vivendes mes pans. vora te Placa Catalunya, ea trobem de tipus mig, amb. en l'àmbit 

representatiu, el rebedor, does sales, un despatx, t el menjador, encara en »na póstete 

ambigua, mote cops feat de sala de pas Pel que fa a tes estances utilitàries, es limiten 

úiucamerM a te cuma, amb rebost, i les higièniques al típic excusat. Els dormitoris compten 

amb sales annexes A les cases de tamany mig. del carrer PeUi t les Rondes, el programa 

s'esdevé mig reduït, tot eliminant el saló, pero mantenint el rebedor i e! despatx, i amb 

només un dels dormitoris amb sales annexes. Finalment, a les vtvendes minúscules que 

trobem a la Ronda Sant Antoni d programa s'esdevé clarament reduït, car s'eliama el 

despatx, d rebedor és molt petit, desapareixen tes sales annexes dds donr.itons. pero es 

mantf te sate En casos més exrjcms. s eliminen d rebedor i te sala. En els tres darrers casos. 

d menjador desenvolupa moh sovint te funció de sala de pas, vora el pati/celobert central 

Així. hem constatat cea. en aquesta àrea. les solucions d interiors, també tendeixen 

a ona sistematització, lot i que aquesta no s'imposa tan contundentment com a I Eixample 

Central, trobant exemptes encara moh lligats a solucions provinents de Ciutat Vella. Uns de 

lescaus^pnrK-tpahd'uxòresponatermihlcm 

obliga a adoptar esquemes antics, que habitualment s'apocaven a la Barcelona tntrarours on 

ds solars irregulars son la norma. Amb lot, te nregutañtat dels solars no es l'única 

responsable, car en cases perfectament rectangulars hem vist encara recorreguts quebráis a 

través de trams curts de passadís i sales de pas. Això ens fa pensar que en aquesta àrea. de 

menys presagi, i amb habitants menys il·lustres, tes neves solucions no arriben tan 

ràpidament com a l'Uixample Central. De fet, ambdues causes es conjugea i per això és 

difícil d'establir una seqüència evolutiva tan clara com a l'àrea anterior, tot i que no és 

aventurat assenyalar que d passadís recte s'imposa clarament en te majoria d'edificis en 

parcel les rectangulars, h partir de 1880 
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VI.2 J.5.2. Anàlisi ádte exteriors: mm evoimià més ambigua. 

Ta)iccmipassavaamhaquesUúptilufiaal'EiiumpleCentral bhiMmtgenertzaciódels 

«tr iors (aquí matißada per les dificultats que impliquen eJs diferents tipus de parcel les) 

amsasta and les diferents wtocwm que trobem a les façanet Així. tanbé pudern parte de 

tres tendencies que es poden il.lustrar amb tes classes de façanes, ritme A, citase B i chase 

€ *. que ja hem definit a Tarea antenor*\ Malgrat iot, cal asvenyarlar que en l'àrea que 

ara ens ocupa, aquesto Ves tendències no son tan clares com en b warn anterior: en pruner 

lloc. els grups no són tan definits, de manera que hi ha alguns edificis que tan es podrien 

situar en la classe A, com a la Ä En srgon lloc. cal lenir present que tot i que els esquemes 

composítius basic» que defineixen a cadascun dels grups en l'I uamplt Central, es mantenen 

en b Zona de Contacte, en aquesta tes tuquies son moh menys elaborades, amb molts menys 

elements, tan a nivell ornamenta!, com d'estructuració de íes façanes Així. en les cases de 

b classe B. tot i que b composició es basi en b decoració irradiada a partir de les obertures. 

aquestes presenten molts menys clements, observant se b manca de trencaaigues. de gebsies 

aksg(>lfes. decrestenes.de coronjunemsmoounientals. i amb menys pilastres, faixes molt 

més senzilles, peques menys elaborades, . en tes façanes de UClawe € i estructuració és 

moh primària, marcant només arorubetons entre difererts trams de b tacana, a tes cases en 

xamfrà, i. sobretot, en cantonada, o tan sob delimitant els extrems de f edifici, o ressaltant 

l a x central d'una façana, sense arribar en cap cas a establir una articulació completa i 

coherent, remarcada pel corotu;nent No cal dir que no hem trobat cap solució que presenti 

una estructuració en »ones verticals 

Amb tot. hi ha alguns símptomes que ens moüren b mateixa voluntat de canvi que 

havíem observat a l'Eixampte Central: a tes puntes baixes tornem a veure do» elements 

interessants, tes grans portalades, que abarajen planta baixa i entresol i tes portes de botiga, 

migpartides per conmina de fosa, que son més abundants. proporcKjnalment. aquí que en 

" A l » ' . ¡ * i * r ' 4 bi M a a n m l e * , M c 1 Mi t * cl . 2. i .1) um» 27*. 271. 27«i, Saqpem um 21*». CM*um:% um JJV MMfcmr 
Í C M . J M I . M%»*ii» fs« J l · i . • X«é |e*.J41) A h "elmm • * , let enea >>* <£« 2?» K* - « *»>. * « • * * • « > " Ä» 4t ( « t o 
<C«I .M9) . A OiMünfe 0 i 4%m*.2Tí. I?4>. BfagBM* fcji.277\ D AMtf l t f «jt.2f>2». »faMNé te« 2»H. M.« l l :em : « ' Vemm 
' . * : » ' . SUnM . « 3 2 * ) M M S W 11 i 2) K M J27, J » ) , Sal* * * « J 2 % . Piera «i• um JJ J». D M W I C * M>> Hrnek .»t u ; • I o n 
i r « 3*h A n w . « J f tH . toyMfer fa j l J t f t . Alow«! <c« iM . .C« l in« <2P u * 1*>l. Alh« . « W2, M.«* <»U-f I J^> Ü >«« «Hbf 
, * AM» i POM te« *>\ A l i * t k M * C*. 1» cant Um> >tm 19\. Bm u«t >> . B «M I u « |T,. t m ^ M M • r 41 >. Baten . . « > ' . A 

Go^tiM* < 1 . 2» K M 27!. 279). M m ÖJ»«« JJ4». I r a ( « i JSI>, N PU ic« 272« i Ceémm .m }**> ha .»«•• M M • , « I 3»». Bamba 
« a J O i . Oayoti «oi 344). i lanaa te* MT», n U n • M « cum M I R I n M w n A* i * * * . « « CA« ta rata Vséai »c* 21*1, « i t «•tni(H 

"B*,-r* 

" w* m «Mi <om ao emmm emmumm tornar *x< • repeur 
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VI L'm^mmimm ét l'Ejunpk Scpnaa fjuçn ( ItT} • IM5| 

DEiiample Central, h qual cosa ens demostra el caràcter més comercial de la nostra area, 

on tmim wn exemple molt onincrcc que data de 1S72 a fa casa Fost (cat 403 Mí ig .17)*'. Als 

pèws, veiem cert gust per les finestres geminades. aHindades; seguin troba« h presencia de 

tribunes (cases Pla (cat.30)' N Pia (cat 272)). així cor.i també hi ha algunes mirandes als 

terrats. Tanmateix, alguns coronaments comencen a trencar l'hont/ontal (cases Miró (cat 29» 

i Morell (cat 287)) amb frontons i tfnida crestería apuntant cap al cel. però sense arribar a 

Ses magnifiques solucions de l'àrea anterior Molt més interessants son alguns elemente 

decoratius, tan ate enmarcaments de les obertures com als panys de paret, que trobem a les 

cases Peteco (112)(cats 327. 32S). Sala (cat.329), Bon (cat 350). i Font (cat.403Krtg 17) 

San solucions molt imaginatives, que no havíem vist encara en cap ocasió, amb elements 

for̂ a senzills: enmarcamems de balcons a base falses pedres cantoneres. llindes de balcons 

amb imitació d'adovellat. falses finestres geminades sota arquacions cegues, cenefes amb 

elements vegetals i geomètrics agegantat.; i de formes poc corrents, franges verticals, és 

a dir. tot una sèrie d'elements, prou barroers, pero que podnetn inscriure, moh modestament, 

dins d'aquella tendència decotatjvista. que fuig de ¡es solucions tradicionals, i que impregna, 

d'una manera moh mes finament elaborada, algum ediftai de l'Kixample Central 

Un punt i apart, que s'iascrmrta mes aviant en la lima de li ckme C el tenim en un 

edifici de gran qualitat es tracta de la casa de Narciso Pía. obra de Josep Vilaseca 

(cat272Mfig IS). No és norma nostra descriure minuciosament cap edifici, car aquest capítol 

esdevindria inacabable, perd trobem altament interessant parar esment a aquesta casa 

D'entrad», cal destacar ne l'ubicació, en un solar de forma aproximadament triangular, a un 

Hoc tan vistós cois és la confluència dels carrers Balmes i Pelai. la qual cosa li atorga la 

possibilitat de disfrutar de ores plans diferents de façana, articulats entre si per angles de 

gairebé 90*. cosa molt poc corrent a lEixampk A nivell de carrer, destaca d tractament 

"íannonafati* de la zona de aòcoi, tormada per planta f ^ u i erttresd. i cornposti urocamem 

per un "ordre colossal" de pilan, amb els vertéis retallats, de fust llis. combinats amb les 

bigues que sostenen l'entresol, totalment v i s i t o des de l'exterior, mostrant l'estructura de 

redifici A parar de rencreuament de pilars i bigues, remarcat, al primers, per una 

Vollanna* de tres simples cercles, trobem «na mena de 'baquetons* adossats a les cares 
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interiors deb pites, coronats per uns capitells trapezoidal*, que ajuden als pilars a suportar 

el gran enfatúame« que »pata aquesta anea deis pisos superiors, A dalt de tot, a les golfes, 

trobem un joc de piastres frontals, amh "haquetons" intcnors (que recorda moh les golles 

de la casa Carbonell (Cat 125)). suportant la cornisa que les separa del coronament que, però. 

es manté pb i His 

A m . aquest tractament Funcional de la zona de sócol. afegit a U importancia que 

s'atorp a les golfes, tractades molt sòbnament, però, i que esdevenen gairebé una ¿ona 

apart, m podem sumar el també sobri aspecte general de i'edttici. amb elements decoratius 

moh geotnctnt/ants de cave "mecànic", que constitueixen una estilització molt depurada 

d "elements histèrics, alguns amb cert regust egipci La suma de tot així* dóna a la construcció 

un catre de modernitat que irenca totalment amb tot el que té al seu voltant i que ens 

permeten adscriure I decididament, dins d aquell "protomodernisme" definit per Mireia 

Freixa*. 

AIXÍ . en aquesta arca podem constatar les mateixes tendències que en I Kixample 

Central, tot i que molt mrtitzades i amb un toc d'ambigüitat, segurament a causa de la menor 

nquesa dels edificis Això bo hem pogut comprovar, d ' u n banda, a traves de h presència 

de noves solucions, comunes en ambdues ames, que es concreten aquí. per exemple a través 

de l'ús d'aquells elements més imaginatius, tot i que certament barroers, a causa de la 

modèstia de medis, que il·lustrarien la tendència més decoraovista i de I altra, a oaves de 

Tara ressenyat cas de la casa Narciso Pla (cat 272xfig 18). que ens demostra contundentment 

com aquí també arriben els ecos d'aquella recerca que afecta sobretot a la gran arquitectura. 

en vers d'un estil nou i modern en concordancia amb els avenços del segle 

VI . 2.3 S3. ArjculacK) intenor'extenor hotipm amb fingires 

Com també havíem vist a i'Eixanyle Central, els exteriors dels edificis cada cop tenen 

menys a veure amb llurs interior A l'igual que alià. aquí també tenim façanes perfectament 

regulars que amaguen sotan angulosos i estranys, obertures falses, purament composin ves. 

que amaguen una paret étvisèria, tribunes, situades als primers pisos, només adornant la 

façana sense tenir en compte It habitacn* que-enen al dsmra. 

L'únic indret, on la composició deixa pss a cert pragmatisme, el Kaum a les plantes 

* VW. o * M B 2 • 
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VI. L •nfwto.tan et t'Enanplc 3 * f o a Fijpt ( I S T M t t S i 

Mies , on l'ubicació de prosaics locals comercials no deixa Ike a pires filigranes 

compositive* A més. aquí nen observat la conjunció de dues maneres de fer: d'uns handa, 

es remarca gairebé sempre ta major importància de ta porta de veïns, a través del ja explica! 

sistema d'enmarcaments i arcs, com és típic a l'Hixample Central, mente que, i a pesar 

d això. les portes de te botigues esdevenen més grans que te dels veïns, com succeix a 

l'Eixample Perifèric Aquesta major obertura, cristal·litza amb lús de ks columnes de fosa 

que eliminen completament el pany de paret corresponent a te botigues. Així. ens trobem 

amb un sistema mixt. adequat a les necessitats d'aquesta area, on el comerç té uiia gran 

importancia (comparat amb l'Eixample Central). Pere aquest sistema, que permet una màxima 

obertura de la hoop, tacilitanr-ne ta il·luminació i ventilació, dona un excess:u protagonisme 

al caràcter comercial dels baixos de i edifici, b qual cosa plantria problemes de composició, 

car ta total obertura dels baixos, contrastí excessivament amb els panys Je paret dels pisos 

Per a solucionar això es planteja un ante sistema que comença a difondre's a partir de la 

segona meitat de la dècada dels setantes, i que no naviero vist ni abans ni en cap altre zona. 

que consistia en situar finestres en els panys de paret de te botigues, de manera que s'evita 

cl problema composta que representa obrir-los completament, amb el resultat que ftns i tot 

pot sembtaf que aquella casa lé vivendes als baixos, reconciliant ne lús comercial amb la 

compos:ció general de l'edifici 

Per acabar aquest capítol4', podem afirmar que en aquest moment a la Zona de 

Contacte s'instal·la principalment ta anomenada "classe mitja" amb tota ta gamma de 

maötzacions que comporta; maotzacions que s'observen bàsicament a r interior dels edificis, 

però que no es tradueixen on clarament a l'exterior, car. i això és important que quedi clar. 

eh tres ta many s de vivendes que hem establert onentaüvament no es corresponen amb te tres 

tendències que hem distingit en te façanes, sinó, i no és sempre am que es correspondrien 

amb te diferents qualitats dels elements que te componen, siguin uns o altres. Així, podríem 

aventurar, sempre segons el Umany i quälte de vida que ofereixin les vivendes. ta presència 

de professionals lliberals, als millors edificis, principalment a ta Plaça Catalunya i a la Ronda 

*' Cuoi te i p M mmm I m tméa vm taka Mntnf» . hem t«tgM açem e l i — r «1 tapèrt ét 'vafcmma»* 4uc fcama ét wtfm 
• yifttm i é i w aanl* »kfu.it* mhtmmm i mw|iliBWialin i 

J U V 
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Sant Poe, hirrejats amb comerciants importants a) canee Pe 11 i les Rondes, i peús 

cimKTCiant« i menesti-ais ab editas mis senzills de la Ruada Sant Aiuoni D'aquests manera 

es * ontnna com la Dreta de rtixample. í te zones adjacents, segueix manienmt el se« 

prestigi WCMJ per sohfe de lEsqtikrrra. ,ierpctuam uns tendència marcada ja durant els inicis 

de IFixample 
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VI.3. Eixample Perifèric 

VI.3.2 Cases umfamiliars 

Aquests són ets úítinis exemples que veiem d'aquesta tipologia són un total de 

cinc**, disseminats pels extrem» de l'F.ixample barceloní al carrer Urgell tocant al carrer 

Aragó, vora la via del ferrocarril de Tarragona; al carrer Entença. vora la carretera de 

Madrid, actual Avinguda Mistral; al principi del carrer Mallorca, vora I aleshores suburbi 

d'Hostafrancs. i al carrer Wellington, al coäat de iarrencanient de la Meridiana. Aquests 

edificis s'aixecarien sobre terrenys tan r lluny als de l'àrea consolada (en carrers encara sense 

urbanitzar) que no senen gaire costosos, per la qtial cosa fou possible aquesta incipient 

edificació "extensiva", encabint hi imciat:ves com la db la Sociedad Económica de Amigos 

del País. que aixeca dues casetes adossades "a l'anglesa" per a regalar les a les famílies 

d'obrers que hagin realitzat "actos virtuosos*49, per la qual cosa l'A|untame*it s'avingué a 

concedir el permís gratuïtament 

Amb to» cal deixar ben clar que en aquesta àrea. malgrat It presencia d'aquests 

edificis, no hi ha la intenció manifesta d'edificar un Eixamph de baixa densitat, acostant-se 

als plantejaments cerdanians. sinó que el fet que tots els edificis, excepte els dos de la 

'Sociedad '.es conflueixin entre mitgeres i no com a edificacions afilades, tot i que en 

aquells monvnts estiguessin en unes àrees gairebé desèrtiques, ens demostra la clara voluntat 

d'edificar intensivament tota ta mansina. Així, totes les cases, excepte tes ia citades, 

presenten una forma allargada » estreta, típica de Ciutat Vella, amb peti» jardins al darrera, 

mà als costats o al desant, situant tes obertures a tes façanes des antera i postenor com si es 

tractes de cases situades al centre de la ciutat. 

Les alçades van en rciació directe amb l'ús dels baixos, tes que no hi presenten cap 

activitat es limiten a la planta baixa, mentre que hi ha algunes que en aquest nivell hi situen 

locals comercials, passant la vivenda al primer pis Una excepció és la casa Vives (cat 248> 

que integra botiga i vivenda al mateix nivell, fins al punt que a la segona s'ha d'accedir 

** Al . « m Iftp* « M ÍM tmm Snü, ée NMCM» Nu«t. IIB. eq> oum 44J E (cal 10»); i I» emmmfmém pe; ta S. -KXUJ 
EtenAnvaéf Ami* éci P*i» <k OHWÉ Oranril i t m m . IIB, eximim 2S3I b»< -J« l(1i> Al¿mnet Smttma. to caaiOmtmx. <** 
i·m.i··MwTV IWII ÍT? mim i t§2 (cm ItJl Al camr MaRMt*. h carn Vrim. á'hmomoTtni, 1MJ. eip «se l«W um 24»). 1 
i¿ «.jwt WíiiiOfU« U «au Safe, ét luan Frew ItTI. tip man MO O >.«t 412) 

** Vayan ¡"dead*« w w y M I , mwn 2SJI Mt c. itr ! I7J 
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obligatòriament a traves de la primera. La presencia d'aquestes botigues i/o tallers, i del 

sistema de mitgnres ens torna a remarcar que no hi ha una voluntat de fer d'aquesta z-.ma una 

"ciutat jardí", sinó que s'hi eslà aplicant el mateix model compacte que a te resta de 

l'Eixample. lot i que adapta a te posició excèntrica dels terrenys. No cal dir, que cap 

d'aquests edificis na arribat fins ab nostres dies. 

VI.3.2.1. Anàlisi deb interiors: semUksa i varietat 

Tots els edificis se situen en parcel les rectangular regulars en tram lateral de 

nansana. Això permet aixecar cases d'estructura molt ample, amb una úroca crugia. curta, 

disposada perpendicularment al carrer, excepte en les cases de la "Sociedad..." 

(cat lOlNfig 19). en què aquesta se situa paral·lela a l'aíimació de façana, ¿ar encabeix les 

dues cases, envoltades pel petit jardí 

Els mecanismes d accés son molt simples, tot i que variats: en les cases amb planta 

i primer pis. hi ha una porta lateral que dóna pas inmcdiat a les escales, sense vestíbul previ, 

que condueixen a la vivenda del pis; a tes aJtr-s s'accedeix per una porta, en posició central, 

que maia, o a un passadís, o a un rebedor, o al menjador, o a la bot-ga. habitacions a partir 

<te les quals es penetra en la resta de te vivenda. Així. eis esquemes distributius i de 

circulació també són senzills però variats, anant des del passadís central que comunka devants 

i darrera, al rebedor-distribuídor, passant per la comunicació directa entre les habitacions, 

a traves del menjador i el venedor. 

Pel que fa ah mecanismes de ventilació te migradesa dels edificis fa innecessària i 

impossible la pi esencia de celoberts, trobant-ne només un a que separa les dues cases de la 

"Sociedad..." (cat. 101 Ktig 19). A tes altres, la ventilació es verifica a traves de tes façanes. 

El programa d'habitacions és. naturalment, mínim: s'eliminen completament tes 

habitacions representatives, de tes quals l'dnk supervivent és ei "rebedor", en cas dliaver-ne, 

reduït a te Mínima expressió. Dels altres tipus d'estances oomés en trobem te cuina i el 

menjador, situats normalment a te banda del darrera (a tes cases de te Sociedad 

(catlOlMfig 19), te cuma es vora el celobert), una, o dues sales-alona, a la banda del 

devant, un o das "cuartos", encabits a te zona mitja, sense cap ventilació, i un excusat, al 

jardí, en tes cases amb una única planta, o a la gatería a tes vivendes del primer pis 

Amb tot això, creiem que queda prou clar que i o estem devant ni de cases d'estiueig, 

ni de vivendes destinades a grans ftmílies. sinó que aquí te unifamiliantat deis edificis 
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respon, sei« dubte, a l'àmbit "rural'* en què se situaven, es el qual els natíos preus del sòl 

edificable, permetien a una família modesta bastir la seva pròpia casa. 

VI.3.2.2. Anàlisi dels exteriors: simplicitat abwluta 

A excepció de les cases de la Sociedad Económica de Amigos del M s , cap dels 

edificis no té la iu*s mínima aspiració artística en ells hi trobem un mur completament llis, 

amb sòcol. però sense franges horitzontals, en el qual es retallen simplement les obertures, 

alhndades o d'arc rebaixat, enmarcades. en alguns casos per simples faixes llises i amples 

Al demunt. els espiralls de ics golfes son simples orificis, també enfaixats, i el "coronament" 

una normal barana d'obra. 

A les cas« de la "Sociedad " (cat. lOlKfig 19), l'estructura és bàsicament la 

mateixa, afegint-li detalls ornamentals de regust "anglès", a t r»" ' e l'ús del maó vist i de 

formes gotitzants Així, les faixes de les obertures son de mao vist, amb forma dentellada, 

i es coronen (¿er trencaaigues en forma d'arc conoptal, molt estiUizat. Sobre la porta hi ha 

un element semblant a un escut medieval, coronat per una motllura recta que, al passar-hi per 

sobre, pren la forma d'un arc Tudor. Als extrems hi ha lisenes que marquen els límits dels 

edificis, també imitant pedres car.toneres i també de maó vist. 

Així, el que veiem en aquests edificis és la simple i llana aplicació dels sistemes més 

senzills de les cases de pisos a habitatges reduïts, destinats a famílies modestes. No hi ha cap 

influència de la casa aïllada anglesa, a la qual s'apel·lava quan s'edificaren aquests edificis, 

sinó, i romes en alguns casos, de la tfpica casa menestral barcelonina, amb els tallers als 

baixos i la vivenda al primer pis. En els altres, les referències ens porten a una típica casa 

de veïns. 

Quan a les correspondences entre els interiors i els exteriors, l'extrema senzillesa 

d'ambdós fan del tot infract uo* qualsevol intent d anàlisi 
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VI.3J Cases pluníamiliars 

VI.3.3.5. smse principal 

Cinquanta-nou sòn els exemples que hem localitzat d'aquesta tipologia*, gairebé 

l'única de ILixampte Pentèhc4'. La distribució és força irregular, sense que destaqui cap 

area preferent: al carrer Urgell trobem les cases prou diseminades entre la Ronda de Sant 

Antoni i el carrer Aragó, a la Gran Via, ocuparien, també escampades, els de» trams que 

corresponen a Tarea entre Entença i Urgell (dins del tram que s urbanit/a durant aquest 

període; i Bailen i Sicília, al carrer Entença es concentren entre el Paral·lel i la Gran Via. 

amb exemptes solts que arriben fins a Rosselló mentre que al Passeig Sant Joan s'agrupen 

entre Gran Via i Aragó, amb cases disperses que arriben fins la Diagonal per últim, al carrer 

Wellington, ÍMI tots s'agrupen a la ícatetxa travessia entre la Riera de'n Malla, paral·lela a 

l'antiga carretera de França, i el carrer Pallars 

Son editkis. en principi, molt semblants entre si {només ors de la Gran Via. vora 

Bailèn, assoleixen siundars comparables a l'tixample Central (cats 173. 175, 176». tots 

" Al t « m Urgell ie» *••*• Cm».. ét fc»e*> Amargc». Ii7*. e«P aúa» E 125114 «¿H 7*> M M U I »I I 2; ét inaqaia Stfia*, Itn. 
e*p mm W» hf cat Wï. QuaMo, d» km Tort» Ferra». 1M3. «*f mim l*.«0 «at tl> fam. de St!«i in Vigo. I*?«. e*p num t2l 
H(cM.t}>. Viaat». de AawaoTem. IM2. **f.mím l342(cat.S4t. Bart« ét Satvnénr Vi§n. IH72. **p awn l U ' H - . i i « ^ S « p m 
¿t JuanCihillé IX'* ftf mim 2*10 hi» c ic«.M). r á w , e FnacMco Celi UT7. en» aim iTftícat I 7 \ Cifrada, dt M N A M . 
|W5, e*p num E 2M2 «** M). Sei*, ét Ftaattae« Cel*. IMG, c«p num E Idiít (cal W>. f m n t . a"Ev«ei¡io Dura» tmca. IMO. 
e v num 14(171. .»• <W» CadMcfca. Je *aé «net . 1IT?. exp M V 2 F fea« «2$. Matfarrt. de Padr© Bauet «la I « " etf> nun E 
5043 te* 97». VaM*. 1 , 2>. Je lutn Frew, IS1», en» oum E » 4 5 ,eat M>. Ser», de Nauta» N M . I»'», eip aEi« IM D ív« 102». 
Vidipiïn ét Narttan Na«. 1174. etp aim 1*7 D (cat 104», Ptw. de Kwé Amarfè». HT?. «*|» aèa SW» cat 10*». i Cftali de Ion* 
Graner, I MC, cap mim I25i kat.lOT» 

A to G*an Vm ta* ¿atea. Pafcenaa*, 4c BrwiiKct Elie» lt*9. cap M 1113 H .ei 1141. Marta v Snttr. de Borní*.» Ehcs, 
1171, Mp.aú« I KM |iW>. FtfMiaa. d'Eugeni» Dwta * Botcil. (l'H. ttj» tan» í* í 6 cat 1 ;•>», NnMt. 4c insana Nolta y Alm. I«7V. 
eip.aéar 1434 cat llh.GibanMi.d'EtieàaB Oaíwj y San», IHK). « ^ num 615 Jc-at I >?'•• Vtaque*, de I t o m i o Auge * R»-*e«. IM*, 
eap aun. I W cat ! l l i Caiaftiaae. Je intirfe;» Ei*» !l7t . e*p num Mß M Cal 115*. Samaft. ét Petin> Ba»»*f«da. IMIJ. c\p mim 
1751 (cat. i*?!. Aafcr. de lutn B Feu. IM4, t*p o t e 20TC (cal |71); ateaaé». ét laa« Seria. IMI. *«? «tai t j i¿« l'Hi: «Jller. 
ét l«Htiin i FW" BtMtfdét. IMI. e*p rum 121 cal !>>;. i C H M « « . d Aleitnd' • ftmd. EI'M. eip a*« E 124M .•. |7«} 

Al vaim Euwat«. ta» ca»» Kqwr. 4e ftaméa Qutra y Torra». 117», e*$ « i « 1*>J* ( Í * . !S1>. tr*\. at 1 ftVaf » AKrnwt. 
1175. e\f MMR 43<i E «-.M It2l. Hueim. <*e lui» S%n«4 Roc*. I*71 etp num M4 G ••• It4). Uorea». d« Iura CaMk, I» " 
exp num 4«é G <c« IS<>. Pun»ali. d Eduard» F.i-««rf. IS?i. n ? num 7?J !ct» Itft). Feta. de fiaren» Nu« 117«. etp mm I « I 
(«al lt7>. i Vijne* de l>j«n Fre«*. ¡StG. exp mim 7851 <cal |W> 

Al Patactf de S»,t l<«n. tat cate* Sajú*», ét tmí b w <• Foatcwht«!». I»T2. «T nu« l""lg •-« u " ' Saftm dt M 
Puntual. IM0. eif> «un 1742 te«.A3). Aiéii. de Aaleaw ét Ftfwr. IMO. typ aim 242* HM 1*5». Pik Je R»t«el Mel y T«*rs. 
1*74 e»p num 2*241^1 <cct.J6A>. VaHé». ét Stnbafr. Ttralá 1171. exp HOM 157 (cat Jéi). T«w«». de Mtnuel Outun yCnénriMi. 
IMJ. tfv.aéot. I«5#,cat j7oi. LkéA. ét ^ritM»-.. de Pauta del Viltar v U'/an- >M0. etf* aún* 10*41 UM J71». Gamtara. de Rabel 
Fatal y Torra. ¡Mil. enp num 129! K*I J73i. Am*, de J Uaach * V,n>euí 117«. n p num Al f M I l*4i. OeraKé. de l.*iu» Srt.tv 
Ü77. - v «"" B * KM .175». p«Mttn. ét Rafee! Fatal y Torra. It?*, tup.«*» 24* F (cal 37*». , Mu.nc ét Eafcel Fatal * Torra. I gl*. 
eaa<**m. Mí i <«» JTT) 

I al tarnt Wt&afUtt. te« -ate» QwerafcA (2 i i), ét Fraaciaco Caaefla», »g71. etp ami 2543 C < d'AguiMi Mat. I»74. 
:tp num 2*15 ht» . rt^w^tvtmíf« (cat» 40* ( 411>. Ba* d > u t i n Ma». 1173. r»p u m 25«2 tm . (¿al 4)17). S»UUI/Í , I i 2». de ) 
Uharfc y Vinyeta. 1174. e*p num 1193° i A/uiiin Ma*. 1174. eip imm E IM4*. K^KtrvameM ..u» 4CK • «m. Ma» Mil* de l»a*t 
Tray». IMI. e ^ aém «Sé (cal 4{0>: Canella» de luán Brbyucn Omi, IM2. eip num E 1274 <cal.4i3'i; i Fort. d"An«in» Ma». Ii7*. 
e\p num 41* F (cbi 414) 

° A htndt dt tat cate» umft.wliar» ¡t umlaaes. t dt IM m> pnm mtl atMt accé* dirc. V ^ e m »nelrt/trem durW el reduí m-mhre 
d'exernr>le> uTt»i 
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VI. L'arqwiMMa éc !'Ei«aa»a** tegcm Elapa < I«T2 IIMS, 

entre mitgores. sense |ardi. amb locals comercials als baixos, on let poques va vendes que 

trobem es dediquen precisament als hoopers. Aquesta unitat, pero, es ve« trencada per la 

diversitat d'alçades que presenten anant des de la màxima permesa, entresol i quatre pisos, 

fins i molts exemples de planta baix? « pis Aquesta diversitat d'alçades, que la trobem a lots 

eis trams de carrer edificats. te^wdTiasegura.nent a la pixa (kmandaJc vivendes en aquesta 

»Nia. per la qual cosa molts promotors no s'atrevirien a fer I? gran inversió que suposava 

aixecar quatre pisos. í s'estimarien més construir l'edifici "a poc a poc". D'això en tenim 

constància perquè a motes d'aquestes cases baixes se Is afageixen pisos molt pocs anys 

després, en una o fins i tot dues etapes, i perquè en d altres casos, hem comprovat que 

s'aixecav-ai menys piso» dels sol·licitats*1. 

Així. la dispersió dels edificis, i les diferents i cambiants alçades d'aquests van 

composar, sens dubte un paisatge torça caòtic, on s'alternarien carrers sense urbanitzar, 

solars buits i edificis alte barrejats amb cases baixes. De tot aquest conjunt han sobreviscut 

gairebé quaranta exemples, la majoria amb la màxima alçada i prou ben conserváis excepció 

feta dels baixos, malmesos pels comerços, i d'algunes remuntes (per sort moltes menys que 

a l'Eixarnple Central) 

VI.3.3 5 I Anàlisi dels anteriors: molta varietat i poca qualitat 

Un cop més hem de destacar el predomini gairebé total d'edificts construïts en trams 

bteral de mansana. car de tot el conjunt, només quatre s'aixequen sobre xamfrans, justament 

a la Gran Via. a l'encreuament amb Bailen, "rematant" una àrea de l'Etxample Central força 

edifkada (son precisament aquelles cases que hem dit que presentaven milkN- qualitat), i al 

carrer Wellington on hem vist que es concentrava UM S'edifkiació en una únka travessia de 

b qual s'aprofiten tots els solars. A la resta de sectors, on l'espai edificable abundava, s'evita 

aquesta ubicació Els solars solen ser regulars, allargats i estrets, tot i que hi ha molts que 

presenten irregularitats, amb formes triangulars, amb base ampla arran de façana i vèrtex 

molt estret a l'interior de la munsana. o quasi rectangulars però no orientades 

perpendicularment a la línia de façana, com si estiguessin tortes. Totes aquestes irregularitats 

" COM euteear meni* pixa ocla tnl IKIUU m> cr* <n fc< afejecte 4c dcnun.ia. turnet «its queda ¿«natiaci« dmumental d'tiié en 
apatías ca*« pet a Its ni>aW. any* me» un) et »>i IKJU perm» per anercar-ht pea« al dcnwm 'ti com hem indicat, (em ..•nuar en eh 
cipedma» eh pi«*ip« «hanedifica« i # tque«• wika afegir 
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que es amcentren bàsicament als carrers Conte d'Urgell t Wellington son fruit de U 

primitiva distribució de b propietat de te tort, i de la ao aplicació del mètode de Cerdà per 

a regularitzar les parcel·les. 

Els sistemes constructius san els habituals, situant una. dues o tres cmgies. segons 

l'amplada de Immoble, perpendiculars al carrer; o tres de transversals, dues amples als 

extrems i una estreta al mig. Aquests esquemes s'apliquen sercpre cim si totes tes parcel·les 

fossin completament regulars, obviem les irrcgulai itats 

Els accessos també son força simples, amb un vestíbul, reduït a un passadís llarg i 

estret, si la casa és fonda, o a un minim espai que separa l'escala de la porta del carrer 

Aquest connuu vcstíbul-cscala se situa o bé al centre, a les cases mínimament amples amb 

dues vivendes allargades o qualre curtes, o bé a un costat, normalment al de les irregularitats. 

si n'hi ha. a les cases estretes, i a les que hi na um vivenda desant i una darrera, com 

succeeix pe a la Casa Juan (cat 83 K fig .20). 

El sistema de ventilació també es disposi en funció del tamany de ta parcel·la: el més 

senall el trobem en aquelles cases no gane protones, o fins i tot fondes, perl) molt estretes, 

en tes quals no s'hi construeix cap celobert. En d'altres d'estreaes solem trobar un sol 

celobert lateral, o bé darrera de I escala, o a l'altra mitgera, a la mateixa alçada que aquesta. 

Per últim, a les cases d'amplada normal podem trobar o un sol celobert central, darrera la 

caixa d escala, o dos de laterals, una mica més enrera que aquesta 

En aquests edificis situats en parcel·les de mides i formes tan diferents, hem constatat 

la presència de múltiples solucions distributives Abans d'entrar a comentarles, caldria, però, 

insistir, que si normalment en totes tes altres tipologies i nines solem trobar dues vivendes 

similars per pts. aquí és normal trobar-ne algun cas amb tres, i sdwtot. amb quatre. També 

la difposictó dels habitatges és diferent a l'habitual, car in edificis molt estrets amb dos 

habitatges, no es disposen paral·lelament, un a cada costat, amb els famosos "devants i 

darreres*, sinó que se situen un al devent, i un al darrera, separats per la caixa de l'escala 

i pel celobert. Això també succeeix en aquells edificis amples, amb quatre vivendes, de 

manera que te situen dues al devant i dues ai darrera, centrades per l'escala lina solució gens 

habitual per aquesta upoíogia la tenim en la casa Segarra i cat.So), on tes dues vivendes del 

devant obren portes al replà de l'escala, mentre que per accedir a tes altres dues cal passar 

per un 'pont" que creua el celobert, a l'altra banda del qual hi ha tes portes de tes vivendes 

del darrera. 
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VI I j!i)imcviur» de IK.vjmpW Scfnm ftofm ill72-IM5) 

Així, els diferents mecanismes de distribució i circulació s'adaptaran als diferents tipus 

de vtvendes i, per tant, seran molt variats, sense que cap arribi a ser predominant i sense que 

puguem parlar ni de sistematització, ni d'homogencVtzacuí com passava a l'Eixample Central, 

i en menor pau, a la Zona de Contacte. 

Naturalment, que en alguns exemples hem trobat el opic passadís recte que connecta 

la part del devant i la del darrera En les cases amb una sola vi venda, o en els habitatges on 

hi ha quatre vivendes per pis, el trobem al mig d'aquesta, amb les habitacions a banda i 

banda. A tes cascs amb dues vivendes allargades per pis, sol circular vora ei celobert central. 

si n'hi ha, i la caixa de l'escala tot i que en alguns casos que interessa mes il luminar íes 

habitacions de la ama central, el passadís es desplaça cap a la mitgera (recorden que 

rarament hi ha celoberts laterals) 

També pot ser que s alternin trams curts de passadís amb habitacions de pas, com el 

rebedor i, sobretot, el menjador. En aquests casi» (Casa Vtftals (cat.lWMfig 21)) sempre amb 

vtvendes allargades, el recorregut sol ser quebrat, awif» el ram de passadís devanter en una 

posició central, i el tram posterior vora b mitgera. A«\ò succeix perquè, o bé en aquestes 

cases el celobert central és més ample que la caixa de l'escala, de manera que el conjunt 

dibuixa un esquema en forma de "T" i això desplaça totes tes habitacions de la part posterior 

cap a un costil; o bé perquè «intenta aprofitar al màxim el celobert central, de manera que 

al sector on se situ», sempre cap a ta paït posterior, car cap a la devantera hi ha la caixa 

d'escala tes habitacions s cgrupen al seu votant i el tram de passadís queda desplaçat cap a 

la mitgera. 

A tes ca'es amb vivendes curtes, bé perquè hi ha una al devant i una al darrera, 

separades pel celobert i la caixa d'escala, o bé perquè tot i col·locar les dues vivendes una 

al costat de l'altre (com és habitual), l'edifici té poca fondària, trobem dues solucions més: 

en el primer cas trobem al menjador fent de rebedor, vora l'escala d'on surt un curtíssim 

passadís que connecta amb la sala akova del devant. com veiem a la Casa Juan 

(cat.S3Mftg.20); en el segon, és més normal trobar un rebcAw-distribu'ídor que connecta 

directament els devants i els darreres, en tes altres habitación es comuniquen a través de 

curtes enfilades transversals, cas de la Casa Serra (catl02Klig.22) Com es pot veure, serà 

sempre la posició de tes vivendes respecte de la caixa de l'escala allò que marcarà la 
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diferència. 

Encara hi ha d altres solucions que podríem anomenar "singulars" en donar-se només 

en casos molt contrets, a les cases Ardu fcat.MS) i Bas (cat 407) trobem una v>la vivenda 

per pis, molt ampla, amb un recorregut circular, a través de curts aims de passadís, i sales 

de pas, al voltant de la caixa d'escala situada al mig (no hi cap celobert» A la casa Prax 

(cat 182). imb quatre vi vendes per pis, es combinen dos passadissos a cadascuna, ttn en 

posició transversal, i I altre longitudinal creant un esquema en fornia de "I ". amb la porta 

d accés situada al "colze* A la casa Casanovas (cat. 179) la divisió d'un espai completament 

rectangular en tres vi vendes té com a resultat una distribució i una circulació 

cornplicadíssimes, amb passadissos rectes que fan reowreguls gairebé en formi espiral Per 

úlíim. e la casa Nolla (cal l l i ) , observem l'habitual esquema combinant trams curts de 

passadís amb habitacions de pas, amb la partmiíantai que queéi tan poc espai entre el 

celobert central, molt ample i la mitgera que fins i tot la cuina fa de sala de pas'!', la qual 

cosa hauria horroru/at qualsevol higienista i a Ildefons Cerda el primer de tots 

Pel que fa al programa d habitacions, no hi ha tantes diferències, només les inherents 

als diferents tamaays dels habitatges Així. el més corrent és trobar-ne de tipus reduït mínim. 

sane cap habitació pròpiament representativa el rebedor és tan peüt que perd ta qualitat 

"representativa", i cl saló apareix en molt poques ocasions, essent susbtttutt per la sala de la 

sala alcova principal Pe! que fa a la resta en trobem amb el programa minim: una o dues 

saks-alcova. naturalment sense habitacions annexes, el menjador, en moltes ocasions encara 

fent de passadís, la cuina, vora el celobert, quan n'hi ha, sinó a la façana posterior, prenent 

el lloc ai menjador, i l'excusat, "penjat" en una mim galena també al celobert, i. quan no 

n'hi ha. a la galeria posterior. De fet, aquesta és la funció de les galeries en aquesta tipologia, 

car sempre apareixen com a suport de l'excusat, i únicament quan no hi ha lloc per a aquest 

vora o "dins" del celobert central. 

En vivendes encara més reduïdes, sobretot en aquelles que no tenen "devants i 

darreres" el programa és mínim: el rebedor desapareix del tot, assumint ne fa funció cl 

menjador, cuica i excusat es conserven, i les sales-alcova es poden reduir a una sola. En 

vivendes encara més exigües, com les de les cases Feliu ícat.l87K Sauqué (2) (cat.409). i 

Queraltó (2) (cat.406). a la part alta del carrer d'Entença, i al carrer Wellington, menjador 

i cuina ocupen el mateix espai i s'acorrpanyen de l'excusat, un "cuarto" i una sala alcova 

Així, l'Fixample Perifèric ens mostra una varietat moto més gran que les altres dues 
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VI LaifMMM <k 1'BtwMpk iepm» Eup»«l«?2 ltt*> 

zones. Aquí encara m ha arribat ni la sistematització ni rhomogeneitzacié. conceptes» que 

cada cor» veiem més lligats a la qualitat dels edificis En aquesta àrea ni tan sots les parcel·les 

nan estat regulant/adés amb ei simple mètode apikal a la resta de ¡Eixainple, i les 

construccions semblen estar encara molt lligades al que es realitzava a (¡etat Vella durant la 

primera meitat del segle, sobretot a tes àrees més humils. Així. hem vist moltes vívenles 

minúscules, fosques, sense cap mena de pati, ni de mecanisme de ventilació, amb cuina i 

menjador barrejats D aquesta manera, a I"ampli s higiènic Eixampte. es basteixen, en ares 

de l'especulació inmobiliaria, vívendes tan indignes i insalubres, com les pitjors de Ciutat 

Vella, que el propi Cerdà havia qualificat de ¡errem i quarta classe 

Vi.3,3.5,2. Anàlisi dels exteriors: ex mjtuenen els mod*L% 

Excepts el petit grupet d edificis de Gran Via / Bailen que, com s'ha dit presenten un 

nivell de qualitat d'interiors corresponent a l'Eixample Central, i unes façanes que se situen 

perfectament dins del tipus C, definit per a aquella zona. la resta d*inmobles, i al contrari del 

que succeeix als interiors, constitueixen un grup compacte i homogeni pel que fa a les 

façanes A més. la composició d'aquestes no ha varal gens r.i mica des de la Primera Etapa, 

presentem tes mateixes característiques: domini de tes obertures, majoritàriament alliAdades. 

enmarcades per faixes amples, més o menys treballades, amb panys de paret que poden ser 

llisos o bé presentar franges horitzontals, imb absència quasi total de mènsules, o carteles, 

així com de cenefes o d*al*res elements decoratius, presents només en els exemptes mei.vs 

modestos A la part alta. tan golfes com coronament reben el tractament més senzill. Als 

baixos, tes portes d'accès dels veins no solen realçar-se i presenten, a tes cases més estretes, 

una llinda que en divideix ¡'alçada. 

Només en alguns casos solts s'"importen" alguns elements que en aquesta etapa han 

esdevingut habituals a tes altres zones: a la casi 'ïualdo (cat.81) trobem tes úniques botigues 

amb columnes de fosa, mentre que. en canvi, tes finestres esdevenen una solució apreciada 

per als loctls comercials que podem observar en les cases Serra (cat 102 X fig-22), Vidigaín 

(cat 104), Gibernet (cat 112), Vazquez (cat. 113), Lladó (cat.371), i Mas-Mili (cat.410). De 

portes a doble alçada, però, només en constatem a la casa Ardí/ Les mírandes san 

completament absents, així com les tribunes 
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En resum, comprovem com l'fcixample Perifèric roman totalment alié a l'evolució 

artística de la resta de l'Eíxample, i segueix fidel #Js antics models de façanes heretats de 

Ciutat Vella. 

VI. 3. 3 5.3. Articulació intenor exterior: façanes sinceres i façanes dominades per la 

composició 

Com també passava en ¡etapa anterior, aquestes façanes tan senzilles esdevenen 

completament sinceres, mantenint-se les mateixes correspondències que ja havíem observat: 

d'una banda, se segueix obviant la simetria, omnipresent en les façanes de les altres zones, 

situant, en les façanes de dos eixos d'obertures, balcons en un costat i finestres a I altre, la 

qual cosa ens segueix indicant inequívocament la ubicació de sales alcova darrera els primers 

i petits "cuartos* darrera tes segones: mentre que, de l'altra, les portes de les botigues 

segueixen gaudint de més amplada (en detriment de tes portes d accés dels veïns) per a rebre 

mes llum i set més atractives als clients (aquesta major amplada comença a ser substituïda, 

però, per l'obertura de finestres a les botigues, única novetat que hem vist que penetra amb 

certa força) 

AiU) tot, en un petit grup d'edifkis, s'abandona aquesta sinceritat i es busca una 

composició equilibrada i simètrica, a través d elements que ja hem vist a les altres zones: a 

tes cases amb nombre parell d'obertures als pisos, observem l'interès per marcar l'eix central 

de simetria indicat a la planta baix*, per la porta d'accès dels veins llarga i estreta Per 

continuar-lo no es dubta a creat un eix "artificial", mitjançant plafons decoratius (cases Feliu 

(cat. 187), i Perelló (cat.376)), o bé amb finestres falses, intransitables. (Casa Torrents 

(cat.370)). També es recorre a les finestres "compartides", de manera que cada fulla 

correspon a una vivenda (com a la Casa Viftals (cat.84Mfig.21)), o geminades (cases 

Codtftachs (cat 92), Figueras (cu. 110), Artes (cat.374), i Queraltó (I i 3Mcats.375 i 411)), 

sistema que permet convertir dos eixos en un i obtenir així un nombre senar que permeti 

marcar feix central. Tanmateix, com a la Zona de Contacte, es tendeix a amagar tes 

irregularitats de la parcel·la amb composicions que sempre ens fan entendre que I edifici que 

hi ha al darrera és perfectament rectangular 

Així, constatem com l'arquitectura de l'Eíxample Perifèric contrasta, tan pel que fa 

als interiors com als exteriors, amb la de tes altres vanes, sobretot la de l'Eíxample Central. 

Aquí, no es produeix cap ¿els avenços generals, envers al model òptim d'edifici pluníarniliar 
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adapt« a la mansana Cerdà, ak i com tampoc -experimenti, sine que se segueixen copiant 

uns esquemes que es consideren els adequats per a aquests habitatges, edificats en carrers 

sense urbanit/ar. allunyats del centre urbà. que es destinen als petits comerciants menestrals 

i obrers en general, classes socials que més havien pai:t les lacres de ta massifïcació i de 

l'especulació a Ciutat Vella. L'Eixamplí ja ha generat els seus propis suburbis. 
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VI.3.4. Vatoracioiis 

Kl que mes crida l'atenció de l'Eixampte Perifèric són fes poques novetats que 

presenta respecte de I cura antenor. sobreto» si comparem amb les altreMlues àree\ De fet. 

si rellegim fes valoració« que fam fer de Sa Primera Etapa, la majoria encaixarien totalment 

en aquesta, per ta qual cosa preferim destacar-ne només alpins aspectes. 

En printer lloc, es mantenen tes tipologies, amb modestíssimes cases tmifamiliars i 

senzills edificis pwrifamiliars sense principal, la qual cosa ens indica que aquesta vastíssima 

zona no sha revakmtzat encara des de l'inici de l'Fuampie. segurament a causa de la nul·la 

actuació urbanística*' que en perpetuava l'aïllament respecte de les àrees consolidades t de 

h ciutat tntramurs50 

Arreí d'això ens és molt difícil delimitar cap sector mínimament consolidat dins 

d'aquesta area; de fet. només el tram de Oran Via fins a Bailen, continuada del tram 

corresponent a I'Example Central, presenta una minima coherència, precisament com a 

ampliació efe I àrea citada, edirkant-s'hi inmobtes que res no tenen a veure ami» els que es 

fan, per exemple, al veï passeig de Sam Joan, carrer de cinquanta metres, i per tant de gran 

importancia viària segons el pla Cerdà, però amb edifkiacions tan modestes com les del 

capdemtwt del carrer r.ntença molt allunyat del nucli consolidat de la Barcelona del darrer 

terç del segJe XIX. 

Però no es pensi que ni I aïllament ni l'edificació dispersa que caractcritien a aquesta 

zona tenen res a veure amb l'adequació a fes idees primitives d'un F.ixample ampli i verd del 

Pla Cada. Volem insistir en què tot i que s aixequin pocs editícs i que es disposi duna gran 

quantitat de terreny, el model de ciutat que s'imposa, és el mateix que en fes altres àrees, que 

no és cap altre que l'heretat de Ciutat Vella. La presència d'edificis unifamiliars, no té cap 

rnacio amb aquell tòpic de Barcelona somniada" per Cerdà, sine que respon a les mes 

prosaiques llets de mercat: tot i ser unifamiliars són cases entre mitgeres, i moltes d'elles 

projectades de tal manera que s'hi puguin afegir pisos de lloguer i convertir tes en 

* tocoéta. a tall é'ttms&t que it Oran Vi«, un deb pniKapel» mntm de lEuampk oftnt. m » urfcimuj entre Anbau i Plaça 
(jfeny* fin» si IM). gamM al üncl «Taquéala etapa, vtd Cupial D l 3 I 2 

• De to. IM tlemc« de sammécmté <k te» pert» t/mnyém dt ta twm ar* «I <.*mn ntm H el mmm. v* ignorar quatt 
ntm&mMMM I"EuMpb Peii»?«. car ta Majona ¿t le» K»«a de iremvia que entraren «* Ame mame« • •arceton· ft» a UM cumia* 
euruMvtmenl per rétamete CenuaJ i ta Zona de fonjet!. í mimet ilfune* tn dtrecító alt arates nuclis del Ha de aarcetnna <$M 
ubbt/aven eh»altaque camws. tnmnmñ m alguns ea»«» «we* wnli cmerelea d« t'EiaMaalc NrifeK. Vid Alemany, I . Meare J Ui 
MUrWlt * l'ÉITl it laTilÉIH MJBJUtTii »»aawrtaa. amatar» i maro.. Ben.dorr Trancan* de Barcelona S P M . I«M 
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plunfamiliars si lo condicions del mercat així ho aconsellen-1 Amb els edificis 

plunfomiliars passa el mateix i Ja hem vist com x'ls afegeixen o eliminkit pis» segons la 

conjuntar« econòmica. i com hi manquen totalment els jardins, bastint los preveient 

l'edificació total de la mansana 

VA suma d'aquests factors, allunyament, aïllament, dispersió, model densifica! i manca 

total d'infrastructures fa d aquesta àiea el IK»c propici per a aixecar edificis a molt bon preu. 

donat l'escàs valor del sol. però alhora molt poc atractius. Això explica, d'una banda, la 

indecisió dels promotors patent en aquells profecies, que hem vist que es realitzeii o bé per 

etapes, o bé a mitges; i en la mínima inversió económica que hi realitzen Pensem que en 

plena euforia econòmica de la Febre d'Or crax la demanda de vivendi de qualitat, molt més 

rendible, per ta qual cosa els grans promotors hi prefereixen concentrar els esforços inversors 

Així. ta traducció inmediata del poc capital invertit en eis edificis de l'Eixample Perifèric 

l'observem inm^diatament en Ics façanes, mm segueixen els models més simples de Ciutat 

Vella':. amb una senzilla composició i una pobra ornamentació, i totalment ignorants dels 

corrents <k renovació estilística que impregnaven l'arquitectura pública. : els exemples més 

destacats de la domestica D'aquesta manera l'únic element unitari de tot aquest conjunt, serà 

la pobresa dels exteriors, que contrasta amb la mukipikifèt de solucions ¡menors, alienes 

també al preces de sistematització i racionalització que es desenvolupa a les altres àrees, 

mantenint se fidel a les tipologies de la ciutat intramurs, a causa no només de la modèstia dels 

edificis sinó també de les irregularitats dels solars. 

Aquest darrer punt ens fa tornar, un altre cop. a la manca d'interès dels promotors per 

aquesta zona: a l'Eixample Central, on s'inverteixen pans sumes en ter edificis imposants. 

còmodes i elegants, els propietaris dels terrenys no »nen cap dubte a dur a terme la 

reparceHació de cadascuna de les mansanes per aconseguir solars rectangulars i homogenis. 

A la Zona de Contacte no es fa, però, per la impossibilitat que imposa el veïnatge amb Ciutat 

Vella, o perquè l'Estat ja ha repartit els terrenys provinents de les antigues muralles d'una 

manera determinda. A l'Eixample Perifèric, on es podrien aplicar els mateixos criteris que 

" Dt CM. ja w» tmimma MÍ» .aim umlamnan ta n Itmampfc 

" Pet vtw» t\* ranM» vocvrct» rté kt viium. toat de la M a m Etapa, capítol V J.4. 
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al Central, no hi tu voluntat de duur a terme la reparceHació perquè precisan*™ l'escàs 

marge de benefici de tes apesmckm inniohiiiaries en aquella zona fan poc rendtble l'esforç 

que la reparceHació representa" 

Nahiralmeni, en un context com aquest, d edificis modestos, en zones aïllades i sense 

infrastructures, s'hi instal·larien les classes »tetáis més baixes de IHuample: petits 

comerciants, menestrals, obrers, (les mes baixes de la ciutat hagueren de romandre al 

Raval), de manen que en aquesta Segona Etapa es consolida la segregació social de 

lEixample. que es comença a dividir en barns d'aspecte moh diferent, així comprovem com 

els desnivells que havien definit les relacions socials centre periferia, i bams "alts'- barris 

"baixos* a la Barcelona de la primera mete de segle es reprodueixen sobre b trama, pensada 

per a una ciutat iguaJítina, del Pla Cenä 

" D» i«, ta MpwMl I»et6 oumt* «m pomMc m Ma el» prafwMm drh «n«i>*» i'mm «•*»** MMMM m pnmim «Tut**. éc M M 
I * IMVM »i$sHi <pe no vulfue» *m§em. M i mm Km mruMl ca M M M iras, li NBMV«! tat* « 4il i« i 
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VI.4. Casos especials* 

En aquesta "tipologia" només hem pogut situar tres edificis, precisament un per cada 

a m : el primer a ßalmes/( onsdl de Cent: el segon a l i n k t de la Ronda de Sant Antoni: i 

el letter a Urgell/Diptitacié5* 

Tret del tercer cas, en «pè saltem positivament tpe es tracta d'una fabrica de cervesa, 

no coneixem amb exactitud I activitat que es desenvoluparia en els altres ¿os edificis car en 

els expedients corresponents nomas es parla de "talleres" fcn cas del segon edifici, I ubicació 

del "taller" al quart pis. amb àmplies obertures, ens f i pensar en un taller de pintura o de 

fotografia* 

Cadascun dels edificis presenta la típica combinació de grans superfícies laborals amb 

espai de vi vendes En cada cas però, s'articulen de manera diferent: a la casa L·inbachcr 

Damm (cat.93l, els tallers ocupen tota la superfície de I» planta baixa dedicant-se ¿I primer 

pis a dos habitatges, als «pals s'accedeix a traves de l'escala simada al vestíbul principal de 

la fabrica. Per contra, a la casa Caiz (tat 323). trobem un entresol i tres pisos amb dues 

v iendo a cadascun, com en una normalíssima casa plunfamiltar sensepriniipal, i un quan 

ois amb dos amplíssims espais sense subdividir A la casa Robert (cat 21 )(fig.23) no trobem 

cap espai dedicat a vi venda però hem cregut interessant incloure-la pel tractament de la 

façana. 

Queda prou clar que en el primer cas (cat.93) les vívendes es destinarien a personal 

relacionai amb la fabrica, tot i cpe no creiem que es tractes del porter o de vigilants, car son 

vívendes molt grans, en les quals (encara que no s'especifiqui en la planta) hem detectat la 

presencia, almenys d'un gran saló, per la qual cosa pensem que es destinarien a la família o 

bé del director o d'algun col·laborador d'aquest. 

Pel que fa a te casa Caiz (cat. 323). els habitatges es destinen lògicament al lloguer. 

** Com hem ta ta ta Pnmtr» lupa. d'aqttcitt MpnfctfM fam mm analin n»* mm ii.*«l. aaprania «It Aferenti apartats 

" Ca«e« i»*«fi, ée faéme« Mar C m i M . IM4 c\p mim 2271 o t «cal 21 >, al canvr laaam; Ca«, d* Jnaé AMnarçéi, IM«. 
« » " " • l ' I U « JUi. <>• R«nda Sern Ai*na. • l4inh*.h«r Damm. da M ta A M I , ¡ M l . c i f J r à 923u« i.ll etcarrer Utfttl 

** An* li ptiputanojKie tfe te* itnuque» f<«.>»è<iojttr<i tmmmtn a piwfcfcrar nt cl. ulkn • I M fan» atk» ¿eh edilï.u d« I Eixamplí 
Primer t .nual hm «• pmam,«WIKMM it fem» aítpd» abMntt . COM « S * * M al ISM a la ta« N Ha» mttut qm «,ap al i.wnhani dc 
Mffe p «a pnwm en la c«MnK<i6i/o reform dak «qu*k» «O« «KC«:« «* to qv* . duu a KM« a to «an Ametller al IWf, en «fué 
«• rwer»a tl darrt r pm per a aq JCMTI fur*««» Vid etj» nun» MtJ 1 i 7294. r*«peetmaiM« 
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ä Hgual que els dos tallers. on potser instal·larien N«r negoci alguns dels llogaters El que 

seria interessant es esbrinar M d |>romotof va decKür d¿ coastnur ds a\* uilers. d'acord amb 

la proposta prèvia de dues persones interessades a instaHar-hi el se« negoci, o si ho va fer 

creient que hi havia prou demanda per a què resultés rendible, a te vista del gran nombre de 

ta lk» q*je s'anaven ubican* ab terrats dels edificis ja construïts. 

Però potser el mes interessi« és el variat aspecte exterior d'aquests inmobles Així. 

mentre ia casa Lembachef- Damm (cat.93) no amaga d se» aspecte industrial amb una senzilla 

façana a base d'obertures d'arc rebaixat, enmarcadas per faixes amples; la casa Caiz (cat.323) 

es interpretada com un edifici normal de vivendes. amb te salvetat que d quart pis és mes alt 

que qualsevol dels Menors i es tradueix a I exterior amb dues enormes obertures, que no ens 

atrevim a anomenar balcons car abarquen gran part del pany de paret, amb una amplada 

gairebé equivalent a ses obertufes normals, i um aleada superior a un baleé Aquestes 

obertures, però, sí que són tractades cor, els balcons inferiors, amb Ibsana, seguint els 

agrupaments de la resta de l'edifici, i faixes llises, com també succeeix abaix. Així, en aquest 

cas, la funcionalitat obliga a revelar el caràcter "industrial' del quart pis. tot i que el 

tractament ornamental intenta amagar-lo o, millor dit, integrar-lo en l'esquema general 

composi tiu 

Molt més interessant és l'exemple de la casa Robert (cat.21 Hfig 23). la qual presenta 

te façana d'aspecte més elegant i de més qualitat dels ves, tot i no trobar-hi vivendes. De fet, 

:•:' « r .í aquest tractament monumental* imitant la millor arquitectura domestica, d que ens 

ha »et incloure'l en aquest apartat i no rebutjar k> com a arquitectura purament industrial. 

Composiuvament, presenta una gran complexitat, que el fen comparable amb els millors 

exemples d'inmobles amb façana de tipia C de l'Kixample Central, on precisament se situa 

Així, observem en aquest edifici, que presenta planta baixa i nies pisos, una clara divisió 

vertical en tres unes, conjugada amb una zonificació horitzontal en tres cossos. La planta 

baixa constitueix te zona de sòcol, tractada amb franges horitzontals molt marcades, i 

articulada per quatre pilastres amb els vèrtexs retallats i capitells d'interpretació mol! lliure, 

combinant formes de ventall amb clements vegetals molt geometritzats. La zona centra! la 

constitueixen d primer i e! segon pis. i se separa de l'inferior pel potent sòcol, molt 

enmotilurat. dd primer pis. L'articulen quatre pilastres d'ordre colossal, abarcan! els dos 

pisos, amb capitell també imaginatiu conformat per coUartna, una forma estrellada, inscrita 

en una mena de quadrat, i enmotliurat done Sobre ds capitells d'aquestes pitesties trobem 
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IM dement noritzontal citmotilurat. ta funció del uual se situa a mig camí entre enuulamem 

del segon pis i socol del tatet, separant precisament la zona centrat de h¡ superior Aquesta 

es constituïda pel tercer pis, i s'articula mitjançant Usenet, rematades per carteles Es 

coronada per elements de crestería, sobre l'àmprt dsl temt. en forma de ventalls, combinats 

amb "ptaacks* rematant les lisenes. Horitzontalment observem també tres cossos d'un eix 

d'obretures cadascun, separate precisament per ks piastres i lisenes que articulen tes tres 

zones verticals 

tes obertures adopten on aspecte molt modern: es tracta majontánainent de finestres 

allindades, gemindes. en què la columna central adopta un gran protagonismo Aquesta, que 

pren un caràcter escultòric, consisteix en una interpretació molt estilitzada de l'ordre Jonc. 

afegint-hi base, plinto i collarines, tot moll estilitzat. A banda i banda, els brancals de la 

finestra s'interpreten com antes que suporten uns mena d'enuuiament amb el mateix disseny 

de naxllures que la part superior de la columna. Aní, en aquestes finestres, sense 

"ínnurc-nenis. el buit adopta una gran importància que realça justament la columna de la 

finestra A la zona superior, el tercer pis, amb un seguit d'obertures, es transforma en una 

mena de "galena de solana", com la que havíem vist ja a la casa Carbonell (cat. 125), 

edificada dos anys abans 

Però el gran protagonista d'aquesta composició és el grup escultòric que se situa sota 

una arcada, segurament dins d'un nínxol, al cos central del segon pis Hi observem la figura 

d'una dona asseguda, al costat d'una serie d'objectes, entre els quals distingim un capitell 

jònic, que la dona sosté amb una mà, un vas, i una roda, sobre la qual sembla que es recolza 

ei personatge femení. Segurament es tractaria d'una al·legoria referent i l'activitat comercial 

de l'edifici, potser relacionat amb la creació d'objectes decoratius o relacionats amb les arts 

aplicades 

Així, ens trobem amb un edifici purament industrial, però amb una façana d'una gran 

qualitat compositiva, i tmb un aspecte inequívocament modern, aconseguit a traves d'un ús 

molt estilitzat d element del passat, combinats amb d'altres de més originals, com ara íes 

formes de ventalls, i que, ^ nvS. ens tradueix l'estructura iruenor de l'edifici. Aquesta en 

forma de "U", amb un gran patí interior obert cap a l'intcrn/r de la mansana. queda reftexada 

per !a composició tripartita de la íacana, car cada cos extrem abarca l'amplada de cadascuna 
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de tes dues "naus*, i la part central, un hi h i l'escultura i, a te planta haixa. l'accés a 

l'edifici, senyalitza Tarea del patí interior. Tot això em permetria de situar aquest edifici en 

un mvdi propel al de la pròpia editorial Martorell t Simón, edificada contemporaniament. 

pel que f i a la modernitat 

Per acabar, només eas queda remarcar el fet que aquests tres edifiets. coostnuts tots 

tres en un mateix moment, entre f 880-84, ens poden exemplificar Testat de la qüestió" que 

hem constatat a fes tres àrees de l'Eixample, sobretot pel q«e fa i l'aspecte extenor dels 

edificis Així, trohem I'inmoble de la l-einbache. -Damm (C2N.93). que, com la majoria dels 

de l'Eixample Perifèric, segueix dins d'esquemes lligats completament a !a Primera Etapa, 

depenents de les realitzacions de la primera mete del segle; la casa Can (cat 323*. a la Zona 

de Contacte, ens mostra l'adaptzció en aquesta àrea a tes noves necessitats del moment, tot 

i que mantenint lligams ami) Ciutat Vella: t, per últim, la casa Rohen (cat.2lMfig.23), on. 

per contra se'ns constata, com a l'Eixample Central, s'estan duent a terme tot una sèrie de 

realitzacions que acosten l'arquitectura domèstica a l'alçada de la pública . que s encarrilen 

cada cop més decididament a la consecució d'aquell estil propi del segle, que a Catalunya 

anomenarem Modernisme. 
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VI.S. Il·lustracions 
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Ftgara 1: Plantes i alçat de la Ca» Pcyra (cat.256) 
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Fifttm 2: Planta i alçats de la Casa Gandía (cat.49) 
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?'«*. 

Figo« 3a: Plantes i alçat de b Ca» Artet (cat. 169) 
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Figwa 3b: Detalls <k falç« de la Cm Artés (cal. 169) 
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Figura 4a: «antes i alçats de U Casi J CtrtKimel! (cat 125) 
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Figura 4b: Detalls de l'alçat i estat actual de la Casa J. Caftmnefl (cat ¡25) 

534 



i de fltuMfit Sfpam f*z* Mil lá**l 

I * M!f ' ' 

t i 

: -- 4 

r~ " L A . . . . - ! * • * « •• • • - " *»•• 

y I i i l i ; 

te-

•Jüdin ¡ 

« 9 * I 

% ~ 

I 
1 

r~ 
i 

• « » 1 * * i 

i 1 *. i ¡ i -

1 ^ï"^gr v«fci l ü Ü^TÏ 

\T;~ ~ T • 

1 1 ! 

f 

, ,1» -

5. atçat de bCas («.137) 

535 



* - i, 

1 - T .P&m St«*^m*f0m " * 1f 

n 

i 
f-i 

-,-^ 

n 
3 9 

ril 

r i * - • Hi 
——• -*. -ff" 
— I * »I t 

Li 
M í a i ak,at de la Cam Borras (cat 236) 

de la Casa Socials (cat. 23) 

mPJnß 



VI L ée l En*n<rW S t f w Fj»p» I IST? IM*, 

Figun S: Planta i akat de la Osa Plain (cat 45) 
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Figuri 9: Phntev alçat i estol actual de la Casa Sata <cat.66) 

538 



V I L'si^Mtt^fnra de I ' E t i N f k - Sip HM ittpa «1172 | M V 

Fignt 10: Plantes i alçat de U Ca» Sagnsta (cat. 11) 
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Figwa I I : Plantes, alçat i «tat actual de la Casa Jtiítá (cat.296) 
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Figura 12: PUntes. jdçat i east actual de la Casa Esteve (cat.293) 
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Figura 13: Piar, er ilçat i estat actual áe la Casa Valls (cat. 166) 
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14: Alçat i detalls de l'alçat de la Casa Mauri (cat 253) 
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Figura IS. Plantes, ¡tlçat i estat actual de la Ca» ñera (cat.333) 
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Figura 16: Planta, alçats i estat actual ée la Casa Goytisolo (4) (cat 273) 
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Figura 17: Plattes, alçat i estat actual de la Casa Font 'cat 403j 
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Figwa 18: Alçats de ta casa N Pla <cat.272) 
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Figura 19: Plantes i alçats de les Cases Sociedad Ectnóraica de Amigos del Pafs (cat. 101) 
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Figura 20: Plante i alça» de la Casa Juao (cat 83) 
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Figura 21: Mantes i alçat de la Casa VÜMs (cat.84) 
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Figura 22: Plantes i alçat de la Casa Serra (cat 102) 
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Figura 23: Plantes i alçat efe b Casi Robert (cat 21) 
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