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5.2.a. LA REFERÈNCIA AL PATI CONVENCIONAL 
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SITUACIÓ                                                        c/ J.S. Bach,26   
EDIFICI 

Nº DE PLANTES PB+6PP+A+SA 
AMPLÀRIA 19.40 m 
FONDÀRIA 26.50m 
ALÇÀRIA 28m 
SUP.  CONSTRUÏDA/PLANTA 464.69m2 

Nº HABITATGES 14 
AGRUPACIÓ TIPUS 2HR 
SUP.  ÚTIL HABITATGES H1= 229.57m2 

H2= 234.85m2 
PATIS 

SUPERFÍCIE DE PATIS/MÒDUL 36.81m2 
% DE BUIT 7.35% 
ALÇÀRIA 24m 
Nº DE PATIS 1+(2') 
DIÀMETRE 2.00m+(2.50m') 

 PATI  CENTRAL TANCAT 12.00m² _1ut 

 PATI  LATERAL TANCAT (11.1-13.7m² _2ut) 

 
ESPAIS QUE DONEN AL PATI 

 PATI CENTRAL PATI LATERAL 
P. BAIXA   
 - Habitatge PB - Habitatge PB 
P. TIPUS   

 

- Entrada servei 
- Traster 
- Habitació 
- Bany 

- Cuina 
- Habitació servei 
- Bany de servei 
- Bany 
- Habitació* 

   
TIPUS PATI MIXTE MIXTE*/SERVEI 

 
* Diversitat funcional al pati lateral esquerra. 
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[II.a.2]   Planta estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[II.a.3] Superposició del 
 canvi del pati al projecte 

en una proporció allargada (12m2), i en posició vertical respecte l’eix 
estructurador de la planta. Aquesta anomalia tendeix a presentar-lo com si es 
tractés d’un pati mancomunat més, deformant així el rigor compositiu i 
constructiu de l’arquetipus o model ideal “seriat”.       

 
ESTRUCTURA I ORDRE 

 
En aquests edifici es constata una disposició constructiva tergiversada 

respecte a la configuració de la tipologia més convencional de l'Eixample. 
L'estructura principal de parets mestres, s'allibera de l'estructura secundària de 
parets de trava, trencant-se el característic sistema constructiu de "calaixos 
estructurals". Aquest fet que possibilita la falta de correspondència constructiva 
de les parets, modifica bàsicament l’alineació entre el pati central i els laterals 
(mancomunats), i dificulta molt la trava del conjunt de l’estructura.  

La divisió de l’amplària de l’edifici, en quatre crugies estructurals iguals i 
paral·leles (4,75m), és la principal operació d’estructuració i ordre de la planta. 
L'alliberament dels espais davanters de façana es realitza amb uns pòrtics, de 
formigó armat (pilars i jàsseres), els quals són continuïtat de les parets de 
càrrega d’aquest sistema estructural. S'anul·la així, la tradicional crugia 
perpendicular al carrer, que girava el sentit dels embigats dels sostres. Una 
crugia perpendicular en la façana posterior, resta de forma testimonial com 
una solució particular per l’adaptació a la diferent fondària dels dos edificis 
veïns adjacents. La introducció parcial d’una estructura de formigó armat en 
aquest sistema de murs de càrrega, fa que el conjunt funcioni com un sistema 
estructural mixt. [II.a.2]    

La posició axial del buit del pati i de l’escala, desdobla la paret de 
càrrega central de l’edifici. La forma d’aquest buit presenta alhora una 
modificació de la regularitat original, estructurant-se de forma molt més 
profunda en relació amb l’alineació dels patis mancomunats, i més estreta en 
relació amb l’amplària de l’escala. Per tant, en aquest punt es produeix 
també un moviment del calaix estructural característic que organitza el 
tipificat binomi pati-escala. [II.a.3] 

El sistema estructural perpendicular al carrer permet configurar una 
façana molt oberta en forma d’entramat – pilars i forjats -. Un gran voladís 
situat a cada planta configura aquesta façana principal de l’edifici, com unes 
grans terrasses horitzontals per davant de la retícula estructural de trava. 
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A. Moragas 1956-58 

 

 
5.2.b. LA MULTIPLICITAT DEL PATI ELEMENTAL 
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SITUACIÓ                                    c/ St Antoni Mª Claret, 318   
EDIFICI 

Nº DE PLANTES PB+7PP+A+SA 
AMPLÀRIA 22.00m 
FONDÀRIA 26.20m 
ALÇÀRIA 28.50m 
SUP.  CONSTRUÏDA/PLANTA 541.87m2 

Nº HABITATGES 44 
AGRUPACIÓ TIPUS 6HR 
SUP.  ÚTIL HABITATGES H1= 77.25m2 

H2= 68.30m2 
H3= 73.39m2 

PATIS 
SUPERFÍCIE DE PATIS/MÒDUL 68.40m2 
% DE BUIT 11.30% 
ALÇÀRIA 30m 
Nº DE PATIS 4+(2') 
DIÀMETRE 3.00m+(2m') 

 PATI  CENTRAL TANCAT 11.10m² _4ut 

 PATI  LATERAL TANCAT (12.00m² _2ut') 

 

ESPAIS QUE DONEN AL PATI 
 PATI CENTRAL PATI LATERAL 
P. BAIXA   
 -Serveis - Local 
P. TIPUS   

 

- Escala 
- Safareig 
- Bany 
- Cuina 
- Habitació* 
- Pas  
- Rebedor 

- Bany 
- Safareig 
- Habitació 

   
TIPUS PATI SERVEI/MIXTE* MIXTE 

 
* Diversitat funcional al pati central. 
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[II.b.2] Planta tipus (Projecte administratiu). ACOAC
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[II.b.4] Façana al C/ St Antoni Mª Claret (Projecte original). 
              ACOAC 
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[II.b.3] Planta estructura               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

estructural i constructiva és absoluta. L'esquema estructural defineix una total 
correspondència i alineació amb el sistema constructiu de parets de càrrega, 
el qual acaba estructurant, de forma racional, tot el conjunt de patis interiors 
de l'edifici. La doble crugia de les dues façanes, principal i posterior, estableix 
clarament els límits dels patis centrals -multi_centre- i dels patis laterals –
mancomunats-.  Els buits centrals són el senzill resultat de l’absència 
d’embigats en aquests “calaixos estructurals”. Aquest fet tan elemental és 
possible per l’estricta disposició espacial i murària. [II.b.3]               

La disposició d'una única escala per agrupació tipològica, provoca una 
configuració dels sostres en mitges plantes, a partir de l'eix longitudinal del 
conjunt. Es disposa una paret de càrrega central de l'edifici, que fa de paret 
frontissa, en la que es va produint aquest decalatge entre les mitges plantes 
de l’edificació.  La posició asimètrica de l'escala en planta, facilita la seva 
incorporació espacial entre una parella de patis -multi_centre-.  

El rigorós sistema de "calaixos de trava", amb unes llums de dimensions 
molt domèstiques, és el que dibuixa el conjunt de patis, i proporciona la trava 
interior per l’estabilitat de l'edifici. Aquests quatre buits centrals en l’estructura 
estan ordenats des del centre de cada mòdul tipus. Les corretges continues de 
formigó armat, queden vistes a les llindes dels passos interiors dels habitatges, i 
col·laboren eficaçment en aquesta trava del conjunt de les parets mestres. 

El mur de càrrega a les dues façanes -carrer i pati d’illa-, es substitueix 
per una retícula estructural de pilars i jàsseres de formigó, la qual esdevindrà el 
“leitmotif”  de la seva composició i construcció. [II.b.4]   

 
CONSTRUCCIÓ I FORMA 

 
L’estricta coincidència entre el sistema constructiu i estructural, a base 

de parets de càrrega amb totxo de 3/4, proporciona la naturalitat 
constructiva d’aquests patis “multi_centre”.   

L’esforç constructiu en la materialitat de les façanes principals de 
l’edifici, no es tradueix en aquesta obra en la construcció del pati. La manca 
compositiva de les diverses obertures, el material d’acabat, el pentinat vist de 
les instal·lacions, la seva excessiva alçària (30m), constaten la concepció 
d’aquest espai com a “pati de llum”  o “xemeneia de ventilació”, d’altre 
banda imprescindible per l’interior de l’edifici. En canvi, la seva dimensió en 
planta (3,20x3,80m) guarda una relació molt proporcionada amb la resta
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[II.b.14] Esquema funcional al voltant 
del pati. 
 

La identitat comunitària d’una mateixa escala de veïns, que es 
comparteix en el pati “multi_centre”, s’amplia en el pati mancomunat amb la 
de l’edifici del portal adjacent. En conseqüència, aquesta diversitat en el 
sistema de patis és la que genera una consciència veïnal més sòlida de tot el 
conjunt.  [II.b.14]    

 
A. Moragas organitza el sistema de patis d'aquesta obra amb total 

coherència entre estructura i ordre, construcció i forma, funció i vida. Tots els 
condicionants del projecte es conjuguen de forma integrada i complerta per 
concebre l’edifici des de la matriu bàsica de suport de la seva pròpia 
construcció.  Una quadrícula constructiva de l'edifici que estructura amb tota 
coherència espacial el diàleg entre el buit i el ple, entre el pati i la casa. 

Als diferents patis centrals predomina el sentit de privacitat, a través de 
la seva definició claustral de la pròpia casa, a diferència dels mancomunats 
on la promiscuïtat veïnal es presenta molt més acusada. L'escala es desplaça 
del centre geomètric per oferir una continuïtat espacial entre dos patis 
centrals d'habitatges que disposen de nivells decalats.  Independentment de 
la polaritat funcional entre els tipus de patis, el projecte presenta una plàstica 
arquitectònica d’absoluta naturalitat.  

L'actitud de serenitat que impregna tot el procés creatiu i constructiu de 
l’obra, que es també un cert reflex del caràcter del seu autor, es capaç tant 
d’estructurar la planta, com de composar la façana, i de concretar el detall.      
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  O. Bohigas - J. Martorell 1955-59

 

 
5.2.c. LA SEQÜÈNCIA DEL PATI RITMAT 
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SITUACIÓ                                                   c/ Pallars, 299-319  
EDIFICI 

Nº DE PLANTES PB+5PP 
AMPLÀRIA 16.60m 
FONDÀRIA 16.30m 
ALÇÀRIA 19m 
SUP.  CONSTRUÏDA/PLANTA 241.50m2 

Nº HABITATGES 20 
AGRUPACIÓ TIPUS 4HR 
SUP.  ÚTIL HABITATGES H1= 48.60m2 

 
PATIS 

SUPERFÍCIE DE PATIS/MÒDUL 19.10m2 
% DE BUIT 7.30% 
ALÇÀRIA 19m 
Nº DE PATIS 1+(1')... 
DIÀMETRE 2.00m+(2.00m') 

 PATI  CENTRAL TANCAT 9.60m² _1ut 

 PATI  OBERT (5.9+3.9m² _1ut')* 

 

ESPAIS QUE DONEN AL PATI 
 PATI CENTRAL PATI OBERT 
P. BAIXA   
 - Local - Instal·lacions 
P. TIPUS   

 - Habitació 
 

- Cuina-Menjador 
 

   
TIPUS PATI HABITACIONS SERVEI 

 
* % de buit respecte del límit edificable. 

 
 
 
 

 
  

  O. Bohigas - J. Martorell 1955-59  
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[II.c.3] Casa a Argentona. O. Bohigas/J. Martorell 
 

 
0 O.Bohigas. Realismo, urbanidad y fracasos. 
Lecciones/documentos de arquitectura. T6 ediciones. ETSAN 
Navarra. 2003 
 
2 O. Bohigas, Cap una arquitectura realista. Serra d’Or. 1962. 
 
3 En aquesta primera obra a Argentona, el procediment 
projectual de dualitat formal, que articula dos volums a través 
del tall de l’escala, resultarà premonitori per la configuració 
volumètrica del conjunt d’habitatges del c/ Pallars a 
Barcelona. 

 

 

patis mancomunats,     
La petita inflexió cap en fora que es produeix en l’alineació al carrer de 

cadascun dels volums seriats, produeix un subtil canvi de pla i de llum en les 
seves façanes, que accentua la composició ordenadora del “ritme_dual” 
d’aquest gran front urbà. La bona orientació d’aquesta façana principal 
intensifica la percepció d’aquest lleu moviment compositiu des de la visió en 
escorç del carrer, i provoca alhora uns marcats talls d’ombra que 
complementen la seqüencia de volums del conjunt.    

L’edifici s’interpreta doncs a través dels seus buits generats, tant en els 
patis interiors que romanen ocults darrera les inflexions dels plans de façana, 
com en els talls oberts que són visibles des del carrer entre els volums de 
façana.  

Una obra emmarcada en la incipient corrent estilística del realisme 
català, que promulgava la racionalització formal i constructiva a 
l’arquitectura des dels recursos de l’època, i del que O. Bohigas era el seu 
màxim defensor: “cap a la sinceritat absoluta en l’aspecte constructiu i al 
respecte pel procés autèntic de la construcció”, i defugint “ el idealisme 
abstracte dels qui creuen treballar per a una societat industrialitzada”. 2 

Aquesta idea d’edifici com a seriació de petits edificis, que aparenten 
estar separats i transformen així l’escala urbana del conjunt, incideix clarament 
en una concepció més domèstica i mediterrània de l’arquitectura. Una 
actitud d’honestedat projectual d’acord als mitjans tècnics i constructius de 
l’època, ja explorada pels autors a la que fora la seva opera prima, la casa 
d’Argentona a l’any 1955. 3 [II.c.3]   

      
ESTRUCTURA I ORDRE 

 
L'agrupació tipològica, des del punt de vista estructural, s'ordena com 

una successió de volums edificats separats per les estretes escletxes de les 
escales (2m d’amplària). En l'edifici del pati "ritme_dual" de O. Bohigas i J. 
Martorell, es contraposen així dos tipus de buits ben diferenciats: el tancat del 
pati central i l’obert del pati escletxa de l’escala.  

L'espai entre els cossos seriats, apareix com el tall estructural per situar 
l'escala que articula l'agrupació. Els replans de l'escala coincideixen amb el 
decalatge dels forjats en mitges plantes, en el sentit longitudinal de l'edifici, tal 
com succeïa també en l’edifici de A. Moragas. 
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[II.c.5] Façana al carrer Pallars amb fragmentació volumètrica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  [II.c.6] Entrada al portal a través del "tall" de l'escala/safareigs/estenedors 
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A. Viaplana - H. Piñon - G. Mora 1974-76 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.d. LA RADICALITAT AL PATI TANCAT 
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Felicidades Papa! 
SITUACIÓ                                                         c/ Galileu, 281  
EDIFICI 

Nº DE PLANTES PB+6PP+A+SA 
AMPLÀRIA 30.20m 
FONDÀRIA 19.50m 
ALÇÀRIA 31m 
SUP.  CONSTRUÏDA/PLANTA 575.40m2 

Nº HABITATGES 35 
AGRUPACIÓ TIPUS 6HR 
SUP.  ÚTIL HABITATGES H1= 80.70m2 

promig 
PATIS 

SUPERFÍCIE DE PATIS/MÒDUL 36.60m2 
% DE BUIT 6% 
ALÇÀRIA 22.30m 
Nº DE PATIS 3 
DIÀMETRE 2.00m 

 PATI  CENTRAL TANCAT 12.20m² _3ut 

 

ESPAIS QUE DONEN AL PATI 
 PATI CENTRAL  
P. BAIXA   
 -  
P. TIPUS   

 

- Replà escala 
- Habitació 
- Bany 
- Cuina 
 

 

   
TIPUS PATI MIXTE  

 
 

 
 
 

 
A. Viaplana - H. Piñon - G. Mora 1974-76  
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[II.d.6]  Escales metàl·liques del corredor  
comunitari d'accés als habitatges. 
Entrada de llum des del fons del pati d'illa i 
lateralment des dels patis en ventall.  
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6   Memòria del projecte. A. Viaplana /H. Piñón / G.Mora 
 
 

 
[II.d.7] Façana 

principal 

que entra pels patis “ventall”. aquesta llum que apareix al fons de la 
perspectiva d’aquest espai, proporciona una veladura intensa que desdibuixa 
la profunditat visual de les escales a l’observador. La col·locació en obra, d’un 
tancament de vidre emmotllat tipus “pavés”, permet aquesta captura furtiva 
de llum des del pati d’illa, la qual també descendeix a través dels buits 
col·locats a l’extrem d’aquest espai. 

El fet de disposar d’escales dobles en cada entre-planta, proporciona 
l’efecte visual d’una escala de doble tram contínua, que modifica la proporció 
d’aquest espai, ja que apareix com una ampliació de dobles espais.     

La llum que descendeix per les escales, texturitzant la materialitat 
constructiva de l’espai, és la que permet apreciar-los en tota la seva 
aparença. Així doncs, l’efecte de clarobscur mostra el gra de l’arrebossat i 
pintat de la paret mitgera on es col·loca els sistema d’escales, o la reflexió 
lluent dels elements metàl·lics de les mateixes escales. L’ús dels perfils d’acer 
esmaltat a base de tubs rodons per la formació de les baranes, resulta un 
recurs coherent en aquest joc de la llum, per mostrar l’etèria materialitat dels 
elements constructius que conformen de l’espai. [II.d.6]      

Aquesta preocupació dels autors per la incidència de la llum a tota 
l’obra, també queda reflectida a la façana principal de l’edifici. El cos sortint 
de façana es tracta constructivament, com un pla separat del cos principal 
d’alineació al carrer, configurant un interesant joc compositiu d’ombres 
projectades entre ambdós. “Amb el doble mur en façana s’aconsegueixen 
llums i efectes personalitzats d’un a l’altre extrem de cada vivenda, i al mateix 
temps, adaptar-se a les diverses escales en que l’edifici es integrat a la ciutat.” 

6 [II.d.7] 

 
FUNCIÓ I VIDA 

 
La regularitat i proporció d’aquests patis interiors fan que es percebin 

com a patis mancomunats, però d’una mateixa comunitat. La profunda 
proporció del pati interior compatibilitza formalment amb la distribució d’uns 
habitatges molt profunds. La seva forma afuada resultat del procediment del 
“ventall”, els enfoca cap a una única obertura, situada a l’extrem de la 
façana al carrer. El pati apareix llavors com una incisió interna de l’edifici que 
organitza els espais més interiors de la casa, i que connecta l'habitatge amb 
els espais comuns d’accés.
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[II.d.10] Esquema funcional al voltant del pati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La posició enfrontada de finestres al pati entre diferents pisos 
proporciona una relació de contacte visual molt estreta i directe. La disposició 
dels estenedors davant de les cuines faciliten aquelles tradicionals “converses 
de safareig”. La forma i disposició dels espais al pati provoca així unes 
relacions entre habitatges de forta promiscuïtat.  

En canvi, l’espai en forma de balcó que separa el pati del corredor, 
afavoreix el seu sentit de privacitat respecte els espais comuns. Així, el petit 
buit que separa el corredor del pati preserva certa intimitat pels dormitoris 
d’aquest extrem. Les seves finestres en cantonada introdueixen una diagonal 
d’escapada visual cap al pati.   

La pronunciada alçària del pati (19,30m), i el fet que neixen sobre la 
planta entresol d’oficines, sense cap entrada d’aire per la seva part inferior, 
redueixen excessivament el seu confort ambiental. S’aprecia així, una 
il·luminació molt reduïda als pisos inferiors i també una manca de renovació 
de l’aire.  

El pati organitza al seu voltant una distribució reglada de les peces 
interiors de l’habitatge, com són els tres dormitoris, el bany petit i la cuina-
safareig. Malgrat la marcada gestualitat en la distribució dels pisos, els espais 
irregulars només es produeixen en aquells que estan en contacte amb la 
“paret-pòrtic” separadora del pis adjacent – espais de circulació i sala-
menjador -.  

Així doncs, el pati compartit, que aparella dos habitatges, és el que 
determina l’ordre racional de les peces més estàtiques que agrupa, i allibera 
alhora els espais més irregulars i dinàmics de la resta de la casa. L’espai del 
pati constitueix l’espina dorsal de l’ordenació reglada dels habitatges. [II.d.10]  

La idea de profunditat visual al llarg de la paret longitudinal divisòria, és 
la que relliga els espais menys tancats de la casa: entrada, rebedor, passadís, 
menjador i sala. El recorregut esdevé doncs l’episodi espacial més dinàmic de 
la casa, i que rep la llum únicament des del fons de la façana.       

La paritat formal i funcional d’aquest dos tipus d’espais – estàtic i 
dinàmic-, convergeix en l’habitatge triangular de la cantonada, en el qual 
aquests dos models espacials s’acaben hibridant. El binomi dormitori-bany del 
pati es mou a la zona d’entrada, i organitza en el buit resultant, la sala 
menjador. Aquesta posició creuada, i doblement il·luminada des de la façana 
i el pati, ordena la sala-menjador en sentit invers a les dels tipus, més profundes 
i fosques. El passadís que es trasllada a la façana, esdevé també un espai molt  
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lluminós, i presenta una forma absolutament insòlita pels tipus de vivenda 
plurifamiliar. Paradoxalment, aquesta radicalitat del projecte fa doncs que 
l’habitatge de distribució més estranya i forçada, esdevingui espacialment la 
més singular del conjunt. 

Al igual que la “mitgera real” era l’element lineal contenidor de l’espai 
dinàmic de les escales, la “mitgera fictícia” que separa dos habitatges d’una 
mateixa escala, esdevé l’element de linealitat del seu espai fluctuant. Així, 
totes aquestes línies de mitgeres - reals i fictícies- són les que estructuren i 
organitzen la proposta tipològica de l’edifici.    

L’aparició interior de l’estructura nua del pòrtic de façana, a l’habitatge 
extrem, el formalitza com element permeable de la seva contenció espacial. 
Els autors transformen així l’habitatge tipus, transfigurant aquella “mitgera 
fictícia” en verdadera façana. 

 
L’equilibri entre la disposició regular dels espais de la casa que s’agrupen 

al voltant del pati, i el dinamisme fluctuant dels espais que recorren la casa, és 
el que corrobora la validesa en la radicalitat de tot el procediment.   

La idea del tractament de la llum que penetra per les incisions dels patis, 
és la que verdaderament protagonitza l’espai interior. La proporció i el 
caràcter mancomunat d'aquest patis els atorga aquest aspecte d'incisions 
interiors que semblen connectar amb els talls espacials de les escales.  L’eix 
estructurador tangencial de l’agrupació del conjunt és el que relliga els eixos 
radials dels seus patis i circulacions principals dels habitatges.  

Així doncs, l’artificialitat formal en la disposició dels patis “ventall” genera 
l’ordre estàtic dels espais de la casa que aglutina, i al mateix temps, l’ordre 
dinàmic i escenogràfic del conjunt de l’obra. Un nou ordre que introdueix una 
transgressió de l'ordre convencional del pati, però que manté les 
característiques ambientals del pati mancomunat tradicional.  Una radicalitat 
de projecte que es més escenogràfica que sistèmica, ja que els patis operen 
atrapats dins el corsé del volum urbà predefinit.  
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5.3.a. L'ALTERNANÇA AL PATI LONGITUDINAL 
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SITUACIÓ                                       Rda. General Mitre, 1-13   
EDIFICI 

Nº DE PLANTES PB+10PP 
AMPLÀRIA 11.30m 
FONDÀRIA 21.70m 
ALÇÀRIA 36m 
SUP.  CONSTRUÏDA/PLANTA 220m2 

Nº HABITATGES 40 
AGRUPACIÓ TIPUS 3-4HR 
SUP.  ÚTIL HABITATGES H1= 44.30m2 

H2= 46.70m2 
 

PATIS 
SUPERFÍCIE DE PATIS/MÒDUL 25.75m2 
% DE BUIT 10.45% 
ALÇÀRIA 30.25m 
Nº DE PATIS 2 
DIÀMETRE 3.90m 

 PATI TANCAT I 34.32m² 

 PATI TANCAT II 17.16m² 

 

ESPAIS QUE DONEN AL PATI 
 PATI TANCAT I PATI TANCAT II 
P. BAIXA   
 - - 
P. TIPUS   

 

- Escala 
- Rebedor 
- Habitació 
- Cuina 
 

- Habitació 
- Cuina 
 

   
TIPUS PATI MITXE MITXE 

 
 

 
 
 

 
F. J. Barba Corsini 1960-64  
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[III_a_13] Esquema funcional al voltant del pati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Aquest edifici representa un manifest dels principis de 
l’arquitectura del MM, en relació amb el impacte cultural que 
va suposar  la Interbau, al barri de Hansa a Berlín, i que Barba 
Corsini va visitar a l’agost de  l’any 1957. 
(Consultar la Tesi doctoral del professor Joaquim Girbau: 
"1957-INTERBAU-Barcelona: base per la innovació" URL. 
Barcelona. 2014).  

 

presenten una forma de vida més variada. La presència d’estenedors al pati 
confirma aquests tipus de canvis socials, ja que inicialment, l’edifici preveia uns 
espais comunitaris de bugada centralitzats a planta baixa, per rentat, assecat 
i planxat de roba dels seus residents. [III_a_13] 

 
L’expressió del nou impuls de modernitat d'aquesta obra, tan a nivell 

volumètric, tipològic, estructural i constructiu, queda esvaïda quan s’analitza 
la configuració del pati interior. El seu resultat espacial i ambiental remet 
inevitablement, a aquells espais interiors insalubres de la ciutat compacte.  

Malgrat aquest aspecte pejoratiu, la distinció espacial entre les dues 
propostes alternades del pati aporta una millora sobre el seu funcionament 
espacial en el cas del de major longitud, i que incorpora els replans d'escales. 
Aquesta major dimensió del pati reporta una funcionalitat més flexible i 
moderna als habitatges que s'hi disposen al seu voltant.    

L'espai del pati és més la conseqüència de l'adició de cases amb patis 
mancomunats, que no pas la de configuració com a pati continu d’un 
“doble-bloc”. El pati adquireix a l'edifici el paper exclusiu ambiental per 
l'adequada doble ventilació dels habitatges, però sense aportar un grau 
suficient de confortabilitat i privacitat per la seva acusada proporció.  

La idea utòpica de bloc residencial autosuficient, i la seva formalització i 
innovadora construcció confirmen els principis de modernitat a l'arquitectura 
contemporània de Barcelona. 4 

La volumetria rotunda de la proposta facilita la cessió d'un espai lliure 
enjardinat per fer més habitable aquesta part de la ciutat. L’actitud de F. J. 
Barba Corsini en aquesta obra, té per objectiu principal, proposar una ciutat 
més humanitzada, des de la pròpia implantació de l’edifici i de la seva idea 
de urbanitat. 
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A. Bonet 1960-66  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.b. LA CONTRAPOSICIÓ AL PATI LINEAL 
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SITUACIÓ                                 c/ Consell de Cent, 164-186   
EDIFICI 

Nº DE PLANTES PB+7PP+A 
AMPLÀRIA 25.60m 
FONDÀRIA 29m 
ALÇÀRIA 29.50m 
SUP.  CONSTRUÏDA/PLANTA 706.80m2 
Nº HABITATGES 36 
AGRUPACIÓ TIPUS 4-5HR 
SUP.  ÚTIL HABITATGES H1= 97.20m2 

H2= 70.20m2 
 

PATIS 
SUPERFÍCIE DE PATIS/MÒDUL 164.10m2 
% DE BUIT 18.80% * 
ALÇÀRIA 24m 
Nº DE PATIS 1+1 ... 
DIÀMETRE 5.0m 

 PATI  CENTRAL TANCAT  35.20m²_1ut 

 PATI  CENTRAL OBERT 128.90m² _1ut* 

 

ESPAIS QUE DONEN AL PATI 
 PATI TANCAT PATI OBERT 
P. BAIXA   
 - - Carrer 
P. TIPUS   

 

- Safareigs 
- Habitació 
- Cuina 
 

- Safareigs 
- Habitació 
- Cuina 
 
 

   
TIPUS PATI MITXE MITXE 

 
* % de buit respecte del límit edificable. 

 
 

 

 
A .Bonet 1960-66  
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0  "La solució consisteix a destruir la profunditat de 28 
metres i el xamfrà de 20 metres que uneix les cares de 
l‘illa de cases. La solució s’ha plantejat a base d’estrets 
blocs paral·lels units per les columnes de circulacions 
verticals, per suprimir d’aquesta manera els pous d’aire 
i llum”.  
    Antoni Bonet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[III_b_1] Porxo planta baixa 
 
 

0 Extracte memòria projecte. 
 

1 La  fructífera relació de Antoni Bonet amb el promotor 
d’aquesta obra Sr. Lluís Marsà (fundador i president de 
l’Associació de Promotors i Constructors de l’Estat al 1968), es 
consolidarà en rellevants obres posteriors com la “Torre 
Cervantes” (edifici de vivendes en torre sense pati central) al 
1966), i la “Torre Urquinaona” al 1971.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
[III_b_3] Planta baixa 

CONTEXT I TIPUS 
 
L'edifici "Mediterrani" de l‘arquitecte Antoni Bonet, en col·laboració amb 

J. Puig Torné, constitueix una peça urbana molt singular situada en ple cor de 
l’Eixample. Una promoció immobiliària de gran envergadura i difícilment 
repetible, ocupant pràcticament tot un front d’una illa Cerdà. 1  

La gran fondària edificable permesa en aquests tipus de illes, configura 
l’edifici en un “doble-bloc” molt profund (28m), i amb molta façana al carrer 
Consell de Cent (80m). Aquesta tipologia agrupa els habitatges de forma que 
uns donen al carrer - bloc anterior (11,50m)- i els altres al pati d’illa - bloc 
posterior (11,50+1m de vol)-. El pati lineal esdevé l’espai central de separació 
entre ells (5m) on s’ubiquen les diferents escales. Un buit longitudinal que 
aporta la ventilació creuada i fomenta la relació espacial. Un espai compartit, 
de marcada linealitat, que en els seus extrems s’obre al carrer, per tal 
d’adaptar-se a les particularitats de l’emplaçament.   

El buit insòlit que es genera en el xamfrà de l’illa, geometritzat amb els 
testers dels dos cossos edificats, és una magnífica prova d’aquesta actitud 
innovadora de l’autor vers la ciutat tradicional. Una voluntat que també es 
reflecteix en l’encontre irregular amb la finca veïna, a l’altre extrem obert de 
l’edifici per on s’accedeix a l’aparcament soterrani. Totes dues operacions 
urbanes, aconsegueixen introduir la idea de pati lineal “obert” dins la ciutat 
concentrada, a la manera que es produïa amb les tradicionals andrones o 
passatges privats.   

La composició volumètrica general de l’edifici recorre a una 
configuració prismàtica pura pels dos blocs (anterior PB+7+A i posterior 
PB+7+A+SA), mitjançant una proposta de canvi de secció dels àtics normatius, 
en els quals anul·la les seves terrasses característiques. Aquesta diferència 
d’alçades entre els dos blocs repercuteix en una configuració asimètrica del 
pati lineal.   

La composició de la façana manté la verticalitat i planeitat de 
configuració clàssica dels edificis tradicionals de l’Eixample. Un mecanisme 
compositiu vertical, ritmant buits i plens, amb una absoluta alineació del pla de 
façana, que es produeix en tot l’envolvent de l’edificació. Una verticalitat que 
es reafirma en els patis oberts, com uns talls verticals de l‘edifici oberts al carrer.  

No obstant això, l’operació de permeabilitat urbana en planta baixa, 
amb la formalització d’un gran porxo corregut i profund (5m), col·loca el pesat 
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SITUACIÓ                                                   c/  Muntaner, 271   
EDIFICI 

Nº DE PLANTES PB+7PP+A+SA 
AMPLÀRIA 19m 
FONDÀRIA 26.25m 
ALÇÀRIA 24.40m 
SUP.  CONSTRUÏDA/PLANTA 895m2 

Nº HABITATGES 39 
AGRUPACIÓ TIPUS 2HR 
SUP.  ÚTIL HABITATGES H1= 136.30m2 

promig 
PATIS 

SUPERFÍCIE DE PATIS/MÒDUL 146.90m2 
% DE BUIT 14.10% 
ALÇÀRIA 24.40m 
Nº DE PATIS 4 
DIÀMETRE 3.00m 

 PATI TANCAT  48.5-29.4m²_4ut 

 

ESPAIS QUE DONEN AL PATI 
 PATI TANCAT  
P. BAIXA   
 - Habitatge en PB/local  
P. TIPUS   

 

- Habitacions 
- Banys 
- Passos 
- Galeries Safareigs 
 

 

   
TIPUS PATI  MITXE  

 
 

 
 

M. Solà-Morales 1964-67  
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[III_c_8] Esquema funcional al voltant del pati. 

 

acompanya l’anomalia oposada en la divisòria dels habitatges centrals, i així 
resguarda millor de les vistes de l’habitació veïna. El canvi en les obertures 
inicials del pas, per concentrar-les en un extrem, focalitzen molt més la tensió 
amb la façana corba. La direccionalitat d’aquest pla corbat, duu associada un 
sentit d’expansió de l’espai del pati. [III_c_8] 

 
El pati de M. Solà-Morales es genera de forma plegada en un edifici en 

cantonada. L'operació transforma la tipologia convencional entre-mitgeres en 
un nou tipus de doble bloc. Les escales es traslladen a la façana del carrer, i 
l'espai del pati és travessat amb insòlites passeres de comunicació de cada 
habitatge.   

L'espai del pati presenta una dualitat formal entre la façana corba de les 
galeries i la plana de la zona dels dormitoris. Aquesta tensió formal al pati 
defineix espais més o menys comprimits, que duen al límit en alguns punts les 
seves proporcions, i les relacions espacials entre els habitatges. 

La mateixa radicalitat del procediment determina als patis que estan 
compartits, una falta de correspondència entre el espais d'un mateix habitatge. 
Això posa de manifest la dificultat d'estructurar completament la zona orgànica 
del “ventall” amb la reglada en “L”, i també repercuteix desfavorablement en 
la privacitat entre habitatges que comparteixen un mateix pati. Contràriament, 
els patis més reduïts situats als extrems de l'edifici, que en planta són exclusius 
d'un sol habitatge, funcionen molt bé a nivell del seu confort espacial i 
ambiental.  
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J. Garcés - E. Sòria 1978-81    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.d. LA UNITAT AL PATI ENTRE BLOCS 
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SITUACIÓ                                             c/ Dr. Pi i Molist, 39-61  
EDIFICI 

Nº DE PLANTES PB+4PP 
AMPLÀRIA 21.10m 
FONDÀRIA 22m 
ALÇÀRIA 16m 
SUP.  CONSTRUÏDA/PLANTA 387m2 

Nº HABITATGES 16 
AGRUPACIÓ TIPUS 4HR 
SUP.  ÚTIL HABITATGES H1= 76.30m2 

 
PATIS 

SUPERFÍCIE DE PATIS/MÒDUL 113.95m2 
% DE BUIT 23.75% 
ALÇÀRIA 12m 
Nº DE PATIS 1* 
DIÀMETRE 5.40m 

 PATI  CENTRAL  113.95m²_1ut * 

 

ESPAIS QUE DONEN AL PATI 
 PATI CENTRAL  
P. BAIXA   
 *  
P. TIPUS   

 
- Escala 
- Habitacions 
 

 

   
TIPUS PATI HABITACIONS  

 
* El pati central esdevé un passatge elevat del carrer (P.Entresol) 

 
 
 

 

 
J. Garcés - E. Sòria 1978-81  
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0  “ Es van projectar dos blocs de doble façana, sense 
patis interiors, que s’obren a l’exterior del carrer, centre 
d’illa o espai central entre blocs.” 
 
                                                     Jordi Garcés - Enric Sòria 
 

 
 
 

[III_d_2] Perspectiva projecte. Relació amb pati d'illa. 
 

 
[III_d_3] Emplaçament. 

 
 
 

0-2  Jordi Garcés, Enric Sòria, arqtos. Arquitecturas Bis n.51.  
La Gaya Ciencia. 1985 
 
1  El Instituto Nacional de la Vivienda promou a finals dels anys 
setanta tot una sèrie de projectes d’habitatge social a 
Barcelona. La idea de transformar el pati convencional està 
molt present en moltes de les propostes: 
- Estudi Per a Gran Via (patis oberts a façana)  
- Bosch/Tarrús/Vives a Ciutat Vella (pati interior en forma de 

galeria d’accessos) 
- Garcés/Sòria a Horta (pati central entre blocs).  
Quaderns n.131. COAC. 

 
[III_d_1] Barri del turó de la Peira en construcció, a la decada del 60's 

 
 
 

CONTEXT I TIPUS 
 
L’edifici d’habitatges dels arquitectes Jordi Garcés i Enric Sòria està situat 

al carrer Dr. Pi i Molist, limítrof al barri del Turó de la Peira. Una barriada obrera 
construïda de forma molt precipitada a la dècada dels seixanta, i amb 
excessives carències constructives i urbanístiques. [III_d_1]. Aquest projecte 
formava part d’un conjunt de promocions públiques d’habitatge social que 
s’iniciaven a l’incipient democràcia, però que encara depenien del “Instituto 
Nacional de la Vivienda”. 1 “Hi havia tantes ganes de fer coses noves, (...) Aquí 
els patis s’han acabat: molta façana, molta finestra, i el pati”. (E. S.)  

L’edifici es configura en “doble-bloc” amb una fondària edificable (22m 
total) que permet introduir al mig un únic pati corregut (5,40m d’amplària). La 
disposició simètrica dels dos blocs (8,30m d’amplària/bloc) agrupa 
tipològicament quatre habitatges per escala a cada mòdul tipus (PB+4Ppisos). 
“El model que nosaltres teníem era el que havia fet més edificis aleshores,(...) en 
Bohigas, els MBM (...). Segur que devíem agafar algun altre model”. (E. S.)  

La implantació aïllada de l’edifici fa possible que pels seus extrems es 
produeixi la connexió amb l’interior d’illa, en el qual s’ubiquen diversos 
equipaments públics. [III_d_2] L’ordenació de l’edifici en alineació de vial li 
proporciona una orientació preferent en la mateixa direcció nord-sud del 
carrer. Aquesta orientació garanteix el màxim assolellament del pati entre els 
dos volums principals. L’espai central es planteja així com un passatge interior 
elevat respecte al carrer, per damunt de la planta baixa, i amb accés des dels 
seus extrems. [III_d_3] 

L’edifici està construït amb obra vista, a la totalitat de la seva volumetria, 
de manera que el “pati_central” es formalitza amb la mateixa imatge exterior 
de l’edificació, com si fos un carrer més del barri.  

A aquest passatge interior s’accedeix per ambdós testers de l’edifici, i es 
situa damunt dels locals comercials del carrer, a nivell dels seus altells (+2,50m). 
En aquest espai entre els dos cossos edificats es disposen les diferents escales 
obertes, juntament amb les passeres de connexió dels blocs. Aquest espai 
queda obert a l’exterior en els seus extrems, i es cobreix en tota la seva longitud 
amb una singular claraboia. La concepció espacial del passatge interior es 
realitza doncs segons la idea primordial de generar un “espai central entre 
blocs”. 2  
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[III_d_8] Entrada als habitatges aparellats. 
 
 

 

[III_d_9] Claraboia zenital 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

configuren aquest carrer interior.  
Aquest sistema d’aparellament es realitza de forma més integrada, als 

talls d’entrada als habitatges. El pilar rodó pintat de blanc està col·locat al mig 
de l’espai d’entrada, per davant de les dues portes dels pisos. El tractament de 
l’emboquillat de fusta esmaltada de color blanc en aquests accessos, les portes 
d’entrada unificades amb un plafó cec central, els plafons dels registres 
d’instal·lacions als brancalls, i l’estora de “coco” al terra, acaben per qualificar 
aquest petit llindar de rebuda prèvia a la casa. [III_d_8]    

Aquest procés formal d’unificar la dualitat en el detall constructiu del 
llindar d’entrada és el que es produeix en una altra escala, en la relació de 
l’espai central amb el conjunt. El tractament unitari de l’espai acaba 
configurant la pròpia unitat espacial, malgrat la forta dualitat dels dos blocs 
enfrontats.  

Les caixes d’ascensors adossades a un dels blocs es llegeixen com unes 
simples protuberàncies del pla de façana. Les escales i passeres de formigó 
amb les seves baranes de esmaltades de blanc, a base de tubulars d’acer i 
malla de “doble torsió”, aporten molta transparència i permeabilitat a tot 
l’espai. 

L’elaborada claraboia zenital filtra la llum solar i proporciona un caràcter 
distingit a aquest espai, que alhora el protegeix de la pluja. La seva estructura 
metàl·lica en pendent, tota pintada de blanc, a base de petites encavallades 
invertides mitjançant tensors rodons amb maniquets, aconsegueix tamisar el sol 
com si es tractés d’un entramat metàl·lic vernacular, on el canyís o el verd s’ha 
substituït per vidre armat. “Vam aconseguir cobrir-lo de vidre amb una sola 
pendent, (...) per donar una aire de carrer cobert”. (E. S.) [III_d_9]   

La materialitat constructiva d’aquest espai central a l’interior de l’edifici, 
que combina de forma equilibrada elements de lleugeresa amb altres més 
massius, plasma tot l’esforç projectual i constructiu dels seus autors. Una actitud 
de procediment que corrobora el verdader protagonisme d’aquest espai, entès 
més com un carreró veïnal entre blocs, que no pas com un interior marginal.          

 
FUNCIÓ I VIDA 

 
El caràcter unitari i vertebrador d’aquest espai central és el que facilita 

l’organització de tot el sistema d’accessos als habitatges. La combinació oberta 
d’escales i passeres asseguren recorreguts intensius i de molt contacte visual, 
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[III_d_12] Carrer interior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(E. S.) Conversa de l'autor amb l'arquitecte Enric Sòria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

“Aquest espai interior dóna vida veïnal, i tot lo altre és de la ciutat, que és 
l’urbà, que són les botigues al carrer, despatxos, comerços, lo que sigui (...)”.(E. S.) 

Per tal d’eliminar completament l‘apreciació d’aquest espai com un pati 
interior convencional, calia doncs jugar amb tots els aspectes que potenciessin 
un cert caràcter renovat. S’havia d’evitar així, la típica barreja d’olors de cuinats i 
bugades, els sorolls de les cuines, safareigs i banys, la presència de roba estesa a 
les seves façanes, la incomoda pluja i els seus regalims per façana, les jardineres 
suspeses a les obertures, i tota la llista imaginable de coses que des de la 
banalitat dels residents es poden produir habitualment. 

Paradoxalment, l'atmòsfera freda d’aquest espai ha suprimit la idea típica 
del pati mediterrani més vital. Tampoc ha comptat amb altres factors perjudicials 
que es poden donar, com són l’efecte hivernacle de la lluerna zenital, amb el seu 
difícil manteniment i neteja, o inclús l’efecte del soroll de la mateixa pluja sobre 
ella. El caràcter digne d'aquest element de cobriment del pati-passatge ofereix 
conseqüentment, algunes incerteses de funcionament en relació amb el seu 
confort ambiental.   

Les relacions visuals entre dormitoris d’habitatges oposats queden reduïdes 
per la bona proporció de l’espai, i ben preservades per la incorporació del 
mateix tipus de persianes enrotllables de les façanes exteriors. Les escapades 
visuals des de les escales vers les habitacions resten atenuades al produir-se en 
una visió en escorç molt pronunciada.    

L’acurat mobiliari que es col·loca en aquest espai, com els bancs, els 
fanals, les bústies, constaten el caràcter cívic i urbà d’aquest “carreró-salò” privat 
de l'edifici. La manca de jardineria constitueix certa ocasió perduda per aportar 
més amabilitat en l’apreciació ambiental d’aquest espai, ja que descarta la 
possibilitat d’incorporar més olors i cromatisme. [III_d_12]      

 
L'espai unitari del pati que apareix com una falsa galeria urbana coberta, 

amb certes connotacions culturals de latituds més septentrionals, no és capaç de 
transmetre aquella atmòsfera pròpia del carrer llatí a la ciutat mediterrània.   

La percepció espacial d'hermetisme d’aquest espai entre blocs, amb una 
vida veïnal controlada, està per damunt de la d’un espai exterior de més vitalitat 
i caràcter urbà. Aquesta arquitectura del pati, dura i neutra, que estableix un 
ordre molt racional a la funcionalitat de l'edifici, representa alhora una certa 
parodia de la vida més característica de la mediterrània.     
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