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VII. L'trquitcctura de PEiiample. Epíleg (1886-88) 

VIU. Eixample Central i Zona de ConUcíe 
VII. 1.1, Palaus urbans i cases plunfamiliars amb principal amb accés directe. 

D'aquestes dues tipologies, que presenten alguns punts de contacte, hem localitzat sis 

edificis, dos palaus urbans2, i quatre edificis plurifamthars' 

Els palaus urbans s'ubiquen en posicions separades: el Palau Marcet (cat. 194) a 

l'aleshores principal cruïlla de l'Eixample. la del Passeig de Gràcia amb ia Gran Via: aquest 

solar durant la Primera Etapa només havia estat valorat pel costat del Passeig de Gracia, 

bastint-s'hi, al 1869, la Casa Oliver (cat. 193), menor que a la banda de la Gran Via, que en 

aquell moment era un carrer molt a*npk però poc important que mona a la Placa Universitat, 

es trobava el Pavelló d'Exposicions bastit per Jeroni Granell i Barrera al 1868 i enderrocat 

al 1874 Amb les millores a aquest segon carrer, la canalització de la Riera de'n Malla i 

l'eliminació del brancal ferroviari del ferrocarril de Martorell, l'àrea prengui' suficient 

importancia com per justificar l'enderroc de la casi Oliva i construir aquest magnífic palau 

amb frontal al xamfrà i laterals a Gran Via i Passeig de Gracia. Per contra, el Palau 

Laforcada (caí.26) se situava en un lloc tan allunyat del 'centre" com la cruïlla de Salmes 

amb València, però proper a Tarea de palaus urbans del carrer Mallorca 

Tots dos edificis presenten algunes caracterísüques similars, amb planta baixa, pts i 

altell. i se situen entre jardins. 

Pel que ta th edificis plunfamiliars amb principal i amb accés directe, la majoria 

s'agrupen a! tram de Rambla Catalunya entre la Plaça del mateix nom i Consell de Cent. 

aprofitant uns terrenys que havien romàs lliures i que s'havien revalontzat molt a causa 

precisament de la ja esmenada cubnció en aquest sector de la Riera de'n MaUa i de la 

' Cftwwdet tet apettai« c a K M M f w d iqiK« ptnode. HM* me» . i n . i par la«, tmà> moN **«»• volum d'eA&aciá q « en te* 
ctapet aatamm, cot ha Mittat mti c.wivemtm. per mam aMMmjVfifMa. trancar Ja ripida «vam» CUM« « w » « iip<*>fit» 

* Aquc*i M*. «I M M Marcat, de T*rt &*mtt. i i t7 , e*p • * • E 3 0 » (cal l«4». i la . i x Lafiwiada. ét ímim McKaacr. t*V> 
tup mim 2U3 « * 2A, 
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eap.aa**. 2931 (eat.44), h ckia lumadclU. d'tteic Sapácr. IKK. ctp mim 3 4 « ««At ) ; i la ¿au Kn<*. ie Salvador V,n«l, IHM. 
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desaparició de l'estació del Ferrocarril de Martorell4. La casa Estruch (cat 38). es construi 

al eosttt de h casa Gibert (cat 39). <S a dir. a l'interior de la Plaça Catalunya, al xamfrà de 

la Ronda amb la RamMa Catalunya, aprofitant justament els terrenys on fins aleshores hi 

havia hagut la citada estació. Cam en aquell moment encara no s'havia pres cap decisió »erma 

sobre el tutur de la Placa de Caulunya. la tramitació de t'expedient va esdevenir complicada, 

però al final es va concedir el permís 

Aquests inmobles són molt semblants entre si. amb planta bma. sempre dedicada a 

habitatges, i »res o quatre pisos, entre mitgeres i sense jaroí 

De lot el grup només es conserven el Palau Marcel (cal. 194) molt de-ügurat a 

l'exterior i completament remodelat a l'interior, car va estatjar un teatre i ara és ocupat per 

diverses sales de cinema i botigues: la casa Juncadella (cat 35). amb acceptable nivell de 

conservació: i la casa Artés (cat 1711 tair.be molt ben conservada 

Vil. 1.1.1 Anàlisi dels interiors raaonaliiai monumrrual 

Ciaiíebé lots els edificis se situen en parcel·les rectangulars completament regulars en 

trams laterals de carrer, només el Palau Marcet (cat 194Kfig 1) i ta Casa Estruch (cat 38) se 

situen en xamfrans, aprofitant el caràcter d'espectacularitat que aquests impnmien als edificis 

més imposanls 

Quan als accessos, a les cases amb principal trobem un únic sistema (tig 2). consistent 

en ua vestíbul central, del qual arrenquen sengte graonades a banda i banda una que mena 

cap a una de te vivendes de la planta baixa, i l'atot que condueix cap a l'atea vivenda i cap 

a un passadís que segueix el pati central per la banda de dtns fins a la part de darrera on 

comunica amb la caixa de l'escala de vetes, en posició central A continuació del vestíbul, 

passem al gran pati central «a hi ha l'escalinata principa! que mena al pis del mateu nom 

La Casa Estruch (cat 38). però, constitueix l'excepció, amb dos vestíbuls separis, un centrant 

ei xamfrà que dóna accés al pati central on s'ubica la gran escalinata del principa', i un altre 

centrant la façana de la Ruida. que després d'un gir, comunica «imb l'escala de veïns. 

Pel que fa als palaus, el Laforcada (cat.26), adopta un sistema d'accessos semblant 

al de te cases amb principal, amb v e s t M central, des d'on també arrenquen, a banda i 

tanda, sengles graonades, una cap a l'escala de servei i te dependències de la pianta baixa. 

' Per » tat «no. v*. c^M I I J I 1 
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i t'altrc. al devaat. cap a un passadís «pe condueix cap un lateral, on se situa lescalinata 

principal El pati central, «pe segueix al vestíbul, serveix de pas cap a ¡arca de quadres i 

cotxer» del fen». Al Palau Marcel (cat. 194M%-1). I'acces principal es realitea a baves d'un 

vestíbul amb graonada, flanquejada per monumentals canck)bres. centrant la façana del 

xamfrà, que dona pas a un rcbcdor-distnbuidiir central, triangular, a doble aleada, flanquejat 

de columnes, des del qual es put abastar tota la planta baixa o bé pujar al primer pis a través 

de la gran escalinata a la imperial, ornamentada amb grans canelobres, iguals que els que 

flanquegen la graonada del vestíbul, que se situa en un dels costats. L'accés secundar: es 

realitzaria per SOM l'escalinata, comunicant amb aquesta per dues petites graonades laterals, 

i amb la cuina, al soterrani, des de la qua! arrenca l'escala de servei, situada a un costat de 

la principal 

La ventilació i la il·luminació se solucionen a la majoria d'edificis a través del gran 

patí central, present en tots ells. Diem a la majoria, perquè al Palau Marcel (cat l'Mxtïg l ) , 

el pati central es cobert i només proporciona llum Amb tot, tan en aquest cum en el 

ürforcada (cat 26), com son edificis aïllats, la ventilació es verifica a través de les finestres 

obertes a Kites ics façanes A les cases entre mitgeres. un petit pati central auxiliar del 

primer, i diversos celoberts laterals, completen el sistema 

Pel que fa a tes vivendes deis pisos principals, així com als palaus, la distribució 

s'organitza bàsicament a través de dos sistemes, o bé a l'entorn del pati central, en els 

inmobles en xamfrà o amb poca fondària, o a I entorn del conjunt format per aquest patí. la 

caixa de l'escala i un segon pati central auxiliar, a tes cases entre mitgeres, mes fondes Eh 

mecanismes de circulació, molt perfeccionats s'adapten a aquests dos esquemes, en el primer 

cas amb una galeria a l'entorn del pati que connecta amb tots els àmbits de la vi venda; mentre 

que en el segon es disposen dos passadissos rectes, tangents al conjunt de patís i caixa 

d'escala, que comuniquen directament la banda del devant amb la del darrera. Tots dos 

mecamsmes es complementen amb algunes e n f i l a t transversals. A «a planta baixa del Palau 

Marcet (cat. 194)(fig I) trobem lexccpcu). car a partir del gran rebedor-distrihuidor a doble 

alçada, triangular, es conformen tres eixos representatius que hi convergeixen un que "vé* 

del vesübul ü accés a l'edifici, un atoe que mena al grau menjador i. a traves d'aquest, a la 

terrassa que condueix al jardí, i un tercer que ens pora cap a la gran escalinata a la imperial 
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que puja al primer pis, un hi ha eis paas ssJons Aquesta solució recupera i continua la pan 

tradició de distribuïdors centrals a doble alçeda, que hen vist surgir en la Primera Etapa i 

desenvolupar se àmpliament ea la Segona. 

A la Casa Estruch (cat.38). en situarse en en xamfrà, calen diversos trams de passadís 

que completin la viaiitat. A la Caá Arles (cat.S7lMfig.2). un deis ¿os passadissos es 

converteix en gran enfilada que creua, en l ina recta, tol l'edifici, comunicant el rebedor, amb 

el sakS: el menjador, un a cada extrem a travesee grass sales de pas. L'enfilada que podria 

convertir-se fàcilment on passadís, coincideix amb Feix imaginari que niarcarien sengles 

obertures tan del menjador, com del saló. la qual cosa li dona molta més espectacularitat. i 

la converteix ea el gran eix representa'tu de la vivenda 

A la Casa Rocamora (cat .44) s'aplica un concepte semblant agrupant les habitacions 

representatives al llarg d'un passadís i les altres, al llarg de I altre Amb tot, es resol amb 

moto més senzillesa que en si cas anterior, a través d'un simpte passadís, en un tram ampliat 

a rebedor, recte 

Això ens introdueix un altre cop en el concepte de xonificació de les vivewks i 

separació de Ics diferents circulacions. Aquesta és molt més clara i glottal en els paíaus en 

el Marcel (cat. 194Mfig. I) trobem al soterrani, estances de servei con la cutna, el rebost, i 

les lligades al transport (cavallerisses, cotxeres, ..) A la planta baixa i primer pis. les 

habitacions representatives, amb un grandiós programa i les de caràcter íntim, comunicades 

per la gran escalinata; mentre que al tercer pis o altell. hi ha la vivenda dels criats, 

comunicada amb l'àrea del soterrani a través de l'escala de servei. Al Palau Lafbrcada 

(cat.26). anil caractertstiqjes que l'acosten als pisos principals, les cotxeres, cavallerisses (i 

safareigs* se situen a la planta baixa, juntament amb les viveades del cotxer i del porter, 

mentre que el primer pis fa de plasta noble" i el segon, d'altell per a la resta de criats, 

també amb escala de servei. A les cases amb principal també trobem les cotxeres i 

cavallerisses a la planta baixa (a la Cata Estruch (cat.38) trobem, a més, la ramosa 

"armaria"), mentre que la resti d'habitacions es concentres al pis principal fias a cert pun* 

segregades: vora é passadi»"representatiu* les habitacions d'aquest caire (tal com hem vist 

a la Cas« Artés (cat 17lxfig 2)) i vora I altre, la resta d'estances. 

Els programes d*habitsdons són, fins a cert punt, homogenis, excepció feta del Palau 

Marcet del qual parlarem detingudament al final Es mantenen uns programes representatius 

de cave mig gran, amb rebedor, saló principal amb d'altres de secundaris (de cor.fi~nca, de 
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*lhe". de piano. 1. estudi, despatx, i oratori o capella Tat això s'acompanya, d algunes 

avant sates, normalment mort petites. Les habitacions de can« utilitari perden importància i 

nombre, i només es mantenen, com hen vist. les dedicades al transport, i la cuina, 

desapareguem els safarejos i les de manteniment de la roba (saks de costun». labor, 

planxa .), la qual cosa indica que aquestes tasques es realitzarien fora de l'àmbit domèstic. 

Per contra, tes habitacions íntimes i higièniques ptenen més importància i es relacionen tes 

unes amb tes altres: observem més dormitoris, tots ells amb sates annexes, diversos excusats. 

i com a mimin, una banyera per vivenda Les ubicacions de tes estances solen ser tes 

habituals amb la cuma i els excusáis vora els celoberts, el való principal i el menjador, 

centrant les façanes devasten i posterior, respectivament, i la resta, aprofitant les millors 

posicions segons llur importància 

Al Palau Marcet (cat. 194Mfig. D el programa representatiu és grandios: a la plana 

baixa trobem el gran retedor distribuïdor a doble alçada que, com hem dtt. comunica 

directament el gran menjador, amb l'escalinata i el vestíbul A banda i banda del menjador, 

encarat al jardí amb una gran terrassa amb graonada, hi trobem tes sates de tè i de piano AI 

costat de la primera tenim la sala de billar i ta capella, amb sostre decorat amb voltes, mentre 

que a un costat del vestíbul trobem el despatx i ¡a biblioteca 

Al primer pts dominen el gran salo, encarat al jardí, ininens. i la sala de visita que 

ocupa tot ei frontal del xamfrà. Entre ambdues se situa una "toilette" i la sala de "tresillo", 

per a jocs de taula. A I altre extrem del sató hi havia la "sala de família" i en una altre atea, 

la sala de confiança. Repartits entre els dos pisos es troben els dormitoris, assenyalats com 

d'estiu, els sncarats a Passag de Grècia, és a dir, cap al nord-est, i d'hivern, els encaráis a 

la Gran Via, és a dir, cap al sud-est. Tote ells comptaven amb "cuerto tocador", dotat de dos 

excusáis amaga» dins de sengles mobles, i banyera. Un atoa refinanum tecnològic el 

constituiría el momacàrregues que pujava els àpats preparats a la cuina, situada al soterrani, 

a l'avant menjador, des d'on se servien. 

Així, aquest palau s'esdevingué l'exemple més comptert i interessant, pel que fa al 

disseny deis interiors, car s'aconsegueix aplicar al programa d'habitacions representatives més 

grandxK de tot TEixampte, una distr.buctó molt racional, tratada, a més, monumentaitnent, 

en un solar que presenta tes complicacions típiques d'un xamfrà, i dotant k> de tes darreres 
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innovación* tècniques i sobretot. higièniques. 

En im atoe oiüre de coses, als pisos superiors de les cases pturifamtliars, la poskió 

central de l'escala de votas permet f ubicació de dues v ¿vendes similars (fig ,2). La distribució 

i la circulació es verifiquen al Barg d'un únic passadís recte. kwgiíudi.ia! que connecta totes 

tes habitacions de l'habitatge, tot i que no falten tes típiques enfilades trxwersak als 

extrems. Ets propames són, naturalment, més reduís que als pisos principals Les 

habitació«, representaüv s es limiten al rebedor, un ÚRIC saló. el despatx i el menjador, 

ubicats en tes peskkMts habituals Les utilitàries es redueixen a la cuina, mentre que seguim 

trobant força dormitoris anb sales aanetes, i els típics excusats No hi ha. nero. banyeres 

Així. constatem com en aquest moment i en aquestes tipologies s'arriba a conjugar 

pcrfectameM la representan vita?, que amha a cotes monumentals. amb la funcionalitit. la 

qual cosa queda pertectamei.t reflectida amb el magnífic exemple del Palau Marcet 

(cat.i94Mfig.l). Quan als accessos als principals, s'imposa la gran escalinata a la catalana 

dins del pati central, ja uuliuada en edificis de I» primera meitat del segle, amb 'escala de 

veïns al darrera, en posició central. Pel que fa a la distribució i Sa circulació constatem com 

són precisament els dos mecanismes més racionals el passadís recte, i la pieria al voltant 

del patí. els que s'imposen, a mes del gran distribuïdor a doble alçada, en els casos en què 

es requereix més cspectaculantat Tot això ens demostra com la gran arquitectura domèstica 

de l'Eixanple arriba al 1888 a un alt grau de maduresa i dadaf*ació a tes noves 

circumstàncies urbanístiques, amb la creació d'uns esquemes tant d'accès. com de distribució, 

com de circulació, que es consideraran òptims i que. com a tais seran aplicats sistemàticament 

durant més de mig segle 

VII 1.1.2. Anàlisi dels exteriors: cap a Infi d? segle 

Com ja hem observat en d'altres ocasions, la tendència a la htw.iogeneitzactó dels 

interiors, no es verifica en el cas dels exteriors: cadascun dels sis edificis analitzats presenta 

un aspecte exterior completament diferent; en tots ells hi veiem elements del passat, 

procedents del món clàssic i del nrki medieval, que donen lloc. però. a solucions, molt 

diverses, amb tot, els esquemes compositius bàsics són molt simitars i denvçn principalment 

del tipus de façana que. parlan« dels edifice de la Segona Etapa, definíem com típicament 

eclectic. Així, ens trobem devaitt de façanes molt estructurades, en les quals s'aprecia, 

sobretot en els inmobles de més de dos pisos, una clara divisió tripartita en zones verticals. 
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a través de mottoes, cornises. Sisenes i pilastres de toy n e u . Es distingeix una zima de 

sòcol. que abarct U planta hai\a. una il sntemntja, amb normalment dos o tres pisos i una 

de superior que pot englobar el darrer pis, tes golfo i el coronament, amb els «los darrers 

elements molt potenciats. L'estructuració en rossos Horitzontals tambe és present, però però 

procagonisme. respecte de ta amtftcaciá vertical, i no apareix en tots els edificis. 

Com dèiem, la io«ta superior er potencia seguint la tendencia queja havíem observat 

duranta b segona etapa; l'àrea de golfes deixa de presentar el típic seguit d'espiralls, els 

qjals augmenten de tamany i esdevenen veritables finestres, amb un espai interior 

completament transitable; en alguns casos, el conjunt d'espiralls-finestres* adopta esquemes 

que recorden les galeries de solana a la catalana i, normalment, se situa al demunt un fiïs de 

carteles o mènstttes que s alternen, ja no amb els esptralls, sinó amb petits plafons 

ornamentals quadrangulars, que recorden visualment la presencia d aquelles obertures. La 

decoració de la resta de la ama. depèn, de I "estil" general de l'edifici. Al demunt. el 

coronament, ja no es presenta com un element separat de tes golfes, sinó que s'hi integra 

completament En alguns casos es tradueix en teulada ostensiblement incluida, a doble 

vessant, trencant amb ¡'obligació de situar terrat pia, mentre que en d'altres s'esdevé tot un 

enorme element ornamental que imprimeix gran part del caràcter de ¡edifici en forma d'un 

gran frontó triangular amb el timpà força treballat i elements de crestería al demunt. com al 

Palau Marcet (eat. 194Kfig. h. o bé amb potents comises sobre enormes carteles que 

s'ondulen combinant fornies planes amb arcs de mig pum. sota els quals se situz tot un seguit 

d'elements decoratius d'arrel barroca; i sobre tes quals se situen, amura, elements de crestería 

i fins i tot una petita cúpula, com succeiex a la casa Artés (cat 17l)<fig.2) 

Eb balcons i bakons-finestra són, com en totes tes etapes, tes obertures predominants, 

amb un major nombre de finestres a tes plantes baixes, donada la presència exclusiva 

d'habitatges en aquest nivell: soten ser altindades, algunes del Palau Marcet (cat 194)(fig 1) 

amb tarja, i reben un tractament decoratiu que varia molt d'un edifici a Patee, amb exemptes 

molt rics, i d'altres moh més sobris. Cal tenir en compte, però, que fins i tot en ets edificis 

on tes obertures s'ornamenten més ricament, aquestes perden el protagomsme que havien 

tingut fins ara, com a lloc des del qual irradiava romamenütció de la façana, i queden 

embegnde? per la conposicid general del conjunt. 
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També hem observat que tes Agnes tendeixen a perdre la verticalitat i d carácter pla 

D'una banda, eos trobem amb edificis molt amples, en els quals es potencien els elements 

horitzontals com cornises, frisos, socols. entaulaments, i tes típiques franges, així com hi 

a^eixrhontzcHHahtatdCTivadadcUüJvistó 

adquireixen relleu i consistència i tendeixen a sobresartir clarament de Ja façana: tes pilastres 

esdevenen mitges-pilastres, o se situen sobre cofitra-pilastres. o esdevenen mitgesH.olunmev 

o columnes de cos rodó; els trencaigües tenen més volada, sostinguts per mecsules molt 

amples o esdevenen veritables enuulaments. sostinguts per aquesto columnes; als panys de 

paret, tes franges horitzontals son cada cop més marcades i ets carretis tendeixen a 

reirouinament: a l'àrea de golfes i al coronament, trobem cada cop més elements de cos 

rodo, o alls relleus... amb tot això, la façana deixa de ser un mur llenç i s'ondula, s'adelanta 

i s'enderraretx respecte de la recta alimaciri marcada per l'Ajuntament, creant un joc de llum 

i ombra molt més potent que el que fins aleshores s'aconseguia únicament mitjançant la 

votada de tes Hosanes dels balcons. 

Aquest major relleu es potencia també gràcies a un element un típic com son tes 

tribunes que, com ja havíem observat en la Segona Etapa, s'integren com a part de la façana, 

i ja no es consideren com afegits, construïm-se d'obra i seguint tes línies ornamentals de la 

res» d'obertures Amb tot. aquestes tritones ara molt mes obertes, segueixen ubicant se 

exclusivament ?ls pisos principals. 

Però, després d haver exposat aquestes generalitats, convindria examinar amb cert 

deteniment alguns aspectes concrets dels exemptes més interessants Començarem pel Palau 

Laforcada (cat 26), el qual ens sorprèn pel seu caràcter conservador, car presenta el mateix 

aspecte que els palaus més senzills de la Primera Etapa, com ara la casa Oliver (cat. 193f, 

amb una simple superposició d'obertures, majoritàriament balcons finestra, enmarcades per 

faixes llises, i amb l'únic interés per destacar l'eix central, conformat per la porta principal 

i el balcó del primer pis, ambdós enmarcáis per pilastres, i coronat el segon amb trencaaigües 

en formt de frontó triangular. Als pays de paret d'aquesta casa només hi ha senzilles franges 

horitzontals; l'untc detall de trencament amb el passat el constitueix el coronament que deixa 

de ser una barana plana i adquireix verticalitat a través de gerres. 

La Casa Arles (cat. 171 Mfig 2) també presenta, fins a cert punt, lligams amb ei passat, 

' Vrf. o»MV ! 1.2. 
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en aquest cas amb els edifkts tlpicamm fritares de ta Segona Etapa De fet, el que 

observem en aquesta façana és un desenvolupament, i fins i tot ens atrev:nem * dir un 

'abarrocanent" d'aquest tipus de façanes: hi es evident usa furta estructuració compositiva, 

tan pel que fa a la zonifkació vertical, com a la ¿ivisié en cossos horitzontals, la qual queda 

"amagada" pei tractament decoratiu, tan de les obertures, com dels propis elements que 

delimiten les diferents zones, car omplen per complert lob els panys de paret de la façana: 

la casa presenta cinc eixos d'obertures, separats els uns dels altres per pilastres i lisenes amb 

formes i guarniments molt divers»», conformant així cinc cossos horitzontals d'un únic eix 

cadascun. Aquestes pilastres, que combinen l'ordre colossal amb et normal, sempre presenten 

motltttres amb motius geomètrics o florals als fusts, i capitells palmiformes de regust egipci, 

a més de bases, plintos i collarines Quan es tracti de lisenes. presenten carreus amb 

encoixinat de diamant, combinats amb motllures i antefixes en alguns sectors. Pel que U als 

elements hontzontals que separen les zones verticals, trobem frisos de carteles que sostenen 

cornises amb mota volada fortament enmotllurades. o que s alternen amb elements 

geomètrics en altrrclleu com cercles i carreus amb encoixinat de diamant. Les obertures no 

reben un tractament menys ne. amb tot» mena de faixes i sobretot, pilastres. «Is 

enmarcaments. amb fust en alguns casos awb grutesc i capitells també de llunyana inspiració 

egipcia, o forma» per dues antefixes afrontades. En alguns s'observen trencaaigües i/o 

evhuht ram decoració vegetal sota la llosana. acompanyant les carteles també molt treballades 

El coronament, tal i com s ha indicat en les generalitats, combina formes rectes i formes 

corves, emfatitzant la divisió horitzontal en cossos, amb una petita cúpula i abundant!, 

elements de crestería: I "horror vacui" domina tota la façana. 

La cases Estruch (cat.38). i Juncadella (cat 55). i el Palau Marcet (cat 191 )<t"ig 1). 

representen tres solucions més oovedoscs, tot i estan marcades per lús d'elements del passat. 

La primera, tal i com indica Rogent t Pedrosa. % inspira en "el gòtic de darrera època"6; com 

es va veure en el seu moment, l'Edat Mitja havia inspirat la propia Casa Gibert (cat.39), la 

primera de l'Eixamnk i "eina precisament je la Casa Estruch (cat.38) Cal assenyalar, però, 

que cadascuna delks presenta un caràcter diferent la més antiga denota un marcat aspecte 

de fortalesa, a través d'una façana imponent i massissa, amb poques obertures, i amb mcrlcts 

* ¥»i R.ifcm f Hèmm. * ¡IriÉHTMIII lllllll I I É hMïlltllII lt««lMn Fitw« » Ci» triune«. I8**7 l i m a LXB1 
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»1 coronament, per la qual cosa tai podrán relacionar estilísticament amb el "castle style" 

anglès', lot i que composiuvament té moh a veure a n * els palaus urbana «Vaquella etapa. Per 

contra, la Casa Estruch «cat 38) té un aspecte motz menys massís, amb moltes més obertures, 

majoritàriament bakens. que li done« un aspecte més 'palauenc* El caràcter molt més sobri 

de lot l'edifici, amb només íenzills trencaaigues en forma d'arc conopul estilitzat sobre les 

obertures, amb l'inclusió de tribunes amb finestres corcmelles, un tipus d'obertures que no 

havíem vist en les dues èpoques anteriors, i la teulada a doble vessant amb fot ta volada, 

quelcom insòlit a l'Euample. ens relacionen més aquest edifici amb el corrent neogotitzant 

dels anys noranta, que no pas amb ta Casa Cuben (cat.39) o amb l'edifici de la Universitat 

De fet. la casa Estruch (c*? J§) no és un exemple aïllat, dins d'aquesta tendència, sinó que 

ja havia estat precedida per la casa del Marqués de Ciutadilla, edificada al 1882 per August 

Font*. 

AI Palau Marcel (catJ94Xfig.l) » a la Casa Juocadella (cat,55) trobem múltipks 

referències al món clàssic, iot i que interpretades amb intencions i des de punts de visa molí 

diferents: al primer edifici, qualificat com el "palau més luxós de tot Barcelona''4 es 

desenvolupa un programa decoratiu amb elements d 'ami plateresca, combinant àrees de 

veritable "horror vacuí* amb d'altres molt més sòbries: la part central de la façan* del 

xamfrà, aharcant eis tres euios centrals d'obertures, on trobem la man* concentiació 

ornamental, s'estructura amb pilastres, sobre contrapilastra, a n * hist decorat amb grotesc i 

capitells vegetals, com els dels pilars gòtics A la planta baixa, se sima b porta principal, 

enmarcada per püastres i contrapilastres amb el fust de cassetons amb grotesc, capitells 

vegetals, i un mopestnds arc de mig punt, samhé acassetonat. Els panys de paret d'aquest cos 

presenten carreas encoixinats desbastáis Al pis superior, el balcó central, s'ornamenta com 

la porta principal, mentre que els laterals presenten antes que suporten sengles targes a n * un 

bust a cadascuna. Ab cossos laterals, és a dir, allà on s articula la façana del xamfrà amb Ics 

laterals, i a ¡es mateixes façanes laterals de Gran Via i de Passeig de Gràcia, observem 

sengles finestres i hakons-finestres, allindats. enmarcáis per pilastra com les que articulen 

' V«l caçM V 2 J l 1 

* Aapwa e*<Ki. ajw m atrava • U Rod* 4t SÉ« Pm, tat emmamát t . i * la pUst Viqammm. i • tu emm int.il/M car n» ic nmr. 
ItKCta« *tt fluïu li i «1 caatiaHn mami» per fcnufrafwt i ntttT*«.*» MMmpiaajnt* Vid. d n u tfüchc, A tyif*ám4'Qr Cttue 
( h l i l u r d a n M i — i i Btn^oH -.Xunpmá» Cbkani. I99U C * n' i « . I M • I M 

* Vid Raft« y M m . ^ et É m XXXVM 
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la paït central del xamfrà, es a dir, amb contrapilastra i grotesc Als panys de pjvet es troben 

tes típiques franges hortizontals combinades, però. amb trist« tambe amb motius de grotesc 

Tan a ks golfes, com al coronament, com a tes teulades (una per cada sector de façana) a 

quatre vessants, el tractament ornamental segueix aquesta Ifitia de riquesa i exhuberància 

Queda prou clar que amb la façana d'aquest edifici es pretenia donar una imatge d iquesa 

i luxe. recorrent als elements mes ornamentals de la tradició d'arrel clàssica i citant l'etegant 

arquitectura francesa, de ta quaJ es prenen tenies com les mansardes. o tes teulada a quatre 

vessants amb crestería sobre la carena 

Tot un altre intenció observem a la Casa Juncadella (cat 55): els elements clàssics es 

disposen molt més sòbnament. de manera que aquest edifici, amb clara vocació de Ibguer. 

adopta laspecte elegant i equilibrat d'un palau. Tanhé s articula en t/es »mes verticals (a 

més de tres cossos horitzontals», la zona de sòcol amb encoixinat als extrems i la gran porta 

al centre; la central, que abarca dos pisos, i s'enmarca per quatre pilastres d ordre colossal, 

amb fust llis i senzills capitells estnats. s'hi disposen tot un seguit de balcons, afltndats. 

enmarcáis els del primer pis per mitges-cotumnes amb capitell compost i fust estría!, acostant-

se mort al model canònic, i els del segon per antes molt similar.. A la zona superior, que se 

separa per un potent emaulamem. amb grítese, de la central, i que abarca el tercer pis, l'àrea 

de golfes i el coronament, s'adopta un aire més "modern*: al cos central se situen uns 

enormes plafons decoratius, al·legories de b Música, la Industria. l'Arquitectura i c! 

Comerç, obra de Pert Carbonell, que s'alternen amb els grans «spiralis de tes golfes, tractats 

com a finestres retallades al mur. sense enmarcameni. i migpartïdes per petites columnes. 

sense base amb fust estnat i capitell reduït a una simple motílura. Als cossos laterals 

observem obertures quadrangulars corregudes, separades només per columnetes com tes ja 

desertes, configurant una veritable gatería a la catalana, completament estilitzada10. Al seu 

torn. els panys de paret romanen a tels els nivells completament llisos, execepte ab cossos 

laterals de la planta baixa, cota ja s'ha dit. 

Amb aquest tractament sobrí perd elegant, controlant I ús deis elements decoratius, 

i el caràcter dasucüzant d'aquests, es dota l'edifici de l'equilibri i elegància d'un palau, el 

qual p-ro. no té re« a veure amb els que es feien durant la Primera Etapa, superant-los tan 

• Tin ét ipm»»-$mmm. coa It* gähnt* t.*re «ariknM en Nk«» ai 1911. ca Ut *t les gotfn safettM». 
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per la major ctnnplexitat compositiva, estructurant magistralment rampla faç-sna tan de 

manera vertical com de manera horitzontal; com per ' i diversa forma en què es tncteti les 

obertures, creant però. an pup coherent; com per ta major riquesa de materials i com per 

la introducció de noves someioas, com els plafons escultòrics i les "galeries* de la zona de 

golfes. 

Així, «pes» edificis eas representen tres de les quatre grans vies qwe tronem en 

l'arquitectura domestica de qualitat de l'Eixampte en l'època de l'Exposició Universal la 

primera l'encarnaria el Palau Laforcada (cal 26>. l'opció més sòhna i senulb, alhora que mes 

arcaica, de la qual se'n trobaran escassos exemples en el futur la segona, la confurmanen 

ta Casa Artes (cat. 171 Kfig .2) i el PsJau Marcel (cal i'MM fig 1). (sobretot la pomera) que ens 

il·lustren la nervi vencia de l'eclecticisme, a traves de l'enriquiment de ta típica façana de 

balcons, que esdevé cada cop més comptexe a traves d'un exhuberant tractament ornamental, 

i d'una mcnumentalitat aplicada sobretot a ia zona superior, amb coronaments cada cop mes 

desenvolupats, acostant-se a les típiques solucions "beaux am" d'origen francès. La tercera, 

que busca una superació d aquest eclecticisme j través d'una nova revisió dels estils festones 

ens la representen en ta seva doble vessant, d'una banda ta Casa Estruch (cat.38). que 

preconitza el gran desenvolupament del neo-gòtk d'arrel nòrdica dels anys uorant?; i de 

l'altra ta Casa Jtmcadelta (cat 55). a través d'una aMtyr»sició ekgant. amb elements classics, 

unida al tracte modern de les obertures, observat a ta zona superior, a la riquesa dels 

materials, i sobretot a l'inclusió d'elements de diferents artesanies, com els grans plafons amb 

escurava de ta façana, o els reixats del patí central La quarta, de ta qual no en trobat cap 

exemple en aquest breu període. 1 exemplificaria el Palau Simon (ca.262). vist en ta Seguna 

Ftapa, que. com s'explica en el capítol corresponent11, s'insereix clarament en l'anomenat 

Protomodernisnie Així queda prou palès com I arquitectura domestica a IFixample 

s'incorpora plenament a tes tendències principals údl fiK-de-siède europeu 

VII 1 I 3 Articulació interior/exterior: mdependènria total 

La gran diversitat de solucions externes, molt diferents entre elles, aplicades a uns 

esquemes interns molt similars, ens fan veure clarament ta inter-independència entre ambdós 

pvàmctres 

" VtfCafMVl.l | 
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VII. 1.3. Cases Plurifamiliars 

VII. 1.3.5. sensf principal 

D'aquesta tipología hem trobat un total de vint-i tres edificis'2, situats de manera 

dispersa per iota l'àrea de l'Eixample Central, on s'ubiquen principalment, ja que només n hi 

ha un a la Zoiw de Contacte (que, en ser molt menys extensa i propera a Ciutat Vella, s havia 

"omplert" ja durant la Primera i Segona Etapes) La majoria dels exemples se situen a le:* 

parts "baixes" dels carrers vertivuls, ocupant tes cada cop menys parcel·les buides d'aquests 

sectors, i aprofitant les sorgides de millores urbanístiques, com succeït a la mansana Rambla 

Catalunya. Ronda Universitat, Balines, Gran Via, gran part de la qua! s'havia alliberat 

finalment de les vies del ferrocarril de Martorell i de la Riera de'n Malla 

Aquest conjunt d edificis constitueix, a nivell general, un grup molt homogeni: cap 

d'elis no lé jardí, tots se situen entre nutgeres i gairebé tots presenten la màxima alçada 

permesa: entresol i quatre pisos, amb locals comercials als baixos: tot aixe ens parla d'un 

Eixample Central i Zona de Contacte, molt consolidats, completament densificáis amb gran 

nombie de mai.sancs tancades, sense jardins i amb una gran activitat comercial. Un fet que 

també es generalitza en aquest moment es la corstroeció de "cases bessones*, normalment 

dues. en solars moll grans, que no només son exactament iguals, sinó que també podran 

aprofitar alguns serveis comuns, com ara els mecanismes de ventilació Aquests grans 

edificis, construïts l'un després de 1 altre o fins i tot oMtemporàniament, són símptoma del 

bon moment del mercat irtmobilian en aquestes zones, així com de l'alt grau de 

sistematització assolit en el disseny i construcció d'aquests 

De tot aquests inmobles, que configuren el paisatge urbà sobre el que es basa 

" AJca-rer V * a u hem tn*rt l o ca*» Sabadell. I ttl. éef^émcofmttm. I t t * . e i f ma» MN' . -a i 2). t w « , 4« Cariem Bowb. 
I M . e*r man iVA tots «tal !2l. 1 Pi« ét Dunas Vakmfea. I M * exp mim ) M Ins «-at 13t, franc mam. éc I R*veasita. IMS, 
¿xp m i m ) > « <.« 14, i Figuera*, ét l a n Manmno C « . l l i ? , eip mm 3 i a ) bn . . * i7t 

Al cant* Bahne* la caaa N Pbi2'. d'Aasoas© Toma y Rabaws. ISM. ««• mim l J3* i -„m 24, 
A hi RuaMa Catafcsiifa. tea c a m Hi ( I i 2», 4'Afanas Rawira i Raba»* IM?, eitp mm F .«Ml i ISMS, exp nail J W . 

fcapntrvaiiifal «at 43). Cuy»». <L Jut> Ftcrt. ISM e 4- oum E M i " «cat *•*>, 1 I O M I 11 1 2) de Manne» Aufe * Rnèert. IM? 
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A to Oran Vai, im caws M a u i , de fcn« F m . I M * , cap n w 27bl (tat 13»»». hull, it PtUyo de Máfscanaai. IM». 
««satas. JI«Jltai I « } . hataasftA. á« SaNaáar Vrta«, 1MB. «at a i * ill« «eat. 15§>. Serra. d'Aiami» Serra* PuiaK |MS.ei»aúai 
E 3303 « « . IW); 1 Anea tie Mayóla», de Salvador Vaasla. IM« . 33W „ « I77i 

Al MTW M«tk.*t». la eaas Fa»né». d Afuom Mas. IM? , txp núir. R I1435 (cat 2V» 
Al carter LBrta. le» C M M Barba, de Sarva*» V.itol». I MW>. Eas autn 2* Í0 . . « 3011; A Juticadefla. de Mafia Rm> I M i . 
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l'nixample actual, em han arribat un gran nombre, és a dir, divuit, en un acceptable estat de 

conservació. 

Vü. 1.3.5.1 Anàlisi dels ¡Menors: homogeneïtat i triomf del paxMuin recte 

I J I diferència mes evident que presenten aquests edifici', t que és responsable de totes 

les atores, radica en el tamany de tes parcel·les, car tan els esq.temes de ventilació com de 

distribució i circulació srtn molt similars. Així, trobem una gamma mo=f diversa d amplades 

(des dels 5,5 m de la casa Fiancistorr& (cal. 14), fins als 29 m de Ses cases Rull (cat. 140)) 

però no de formes, car lots els solars san completament rectangulars, si més no, a la part 

d'aquest on s'aixecaren els inmobles També cal assenyalar el major nombre de xamfrans 

edificats, fruit d'un major aprofitament de tes raansanes. que serveuen de marc idoni per a 

edificis d elaborada composició exterior 

Els accessos s'han estandaritzat completament (fig.3). gairebé sempre trobem un 

vestíbul central, seguit de l'escala de veïns, devant (o darrera) del pati central, que la 

il·lumina; les úniques variants tes tenim en tes cases més estretes en què. com s'ha visi en 

d'altres tipologies i etapes, el vestíbul i l'escala se situen en un costat Això passa també 

quan, tot i que el solar és prou ample, només hi ha una vivenda per pis Un cas a destacar 

és H d'una de tes cases Plandolit-O'Daly (cat 316). on al costat del vestíbul central, i 

completament separat d'aquest, per un local comercial, hi ha un llarg i ample corredor que 

travessa tot r«*difici i ens condueix al pati central de niansana (no al pati posterior de la casa. 

que ocupa l'espai de jardí,, on s'ubica ven tes installations d extracció i abastament d'aigua 

de les primeres cases de l'Kixample (en l'espai actualment transformat en "Pati de ks 

Aigües"). 

En els edificis en xamfrans sadopti també aquest esquema d accessos adaptat, a les 

característiques especifiques de cadascun dels casos (recordem que els tamanys i formes de 

tes parcel·les dels xamfrans eren molt vaiitats, per la qual cosa no es pot arribar a la 

sistematització) 

El sistema de ventilació i il·luminació també és similar a totes les cases: un pati 

central (o celobert gran) darrera de l'escala de veïns, acompanyat de dos celoberts laterals a 

la mateixa alçada, o a la de l'escala de veïns En tes cases bessones, els celoberts laterals, 

corresponents a la mitgera que separa tes dues cases, s'uneixen i formen un tercer pati. En 

tes cases de poca amplada és on trobem mes variacions, des de només un pati central, sense 
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celoberts laterals, en fes cares amb dues vivendes allargades; fins a un únic celohal lateral, 

al antat de I escala en cases amb dos habitatges, disposats un al devant i un altre al darrera, 

señarais precisament p¡l pati i Tesada de vete; passant per cases amb diveivis celoberts 

laterals, quan només tu ha una vivenda de tarnany mitjà per pis. 

Els esquemes de circulació i distribució també es repeteixen, dominant ei passadís 

recle, vora el rwti central que travessa tota la vi venda, des del saló a la banda del devant. fins 

al menjador a la banda del darrera Hi ha petites variacions, derivades de l'amplada de 

l'habitatge, però i esquema bàsic és sempre el mate?, en les cases d'una única gran vi venda 

el passadís sempre recte, passa pel mig i se'l pol revestir de major cattgona. dividint lo en 

diferents trams creant l'efecte d'enfilada: o bé quan no hi ha celoberts laterals, ei passadís 

transcorre vora la mitgera, per dotar del màxim de ventilació i il·luminació a les habitacions 

que s'arrauleixen a l'entorn del pati En els casos dels xamfrans s'intenta adoptar aquestes 

solucions, adaptant les en la major mesura possible, ja sigui situant un passadís darrera de les 

estances principals, arrenglerades vora les façanes, o disposant aquest paral·lel a una de les 

mitgercs. combinant ho naturalment, amb curts corredors i sales de pas. 

Segurament, on més pateos es fan els diferents tamanys de les parcel·les, reflectits 

en els de les vi vendes, es en ets programes d'habitacions bàsicament és de tipus mig amb 

un saló, el rebedor i el menjador, com a habitacions representatives, tres dormiu »ris o sales 

alcova, sease annex«, la cuina, i un excusat. A això es pot afegir, segons la grandària de 

la vivenda. el despatx, un o dos dormitoris més. i alguna sala annexa a aquestos En les cases 

en xamtrans. sol haver més d'un salà Amb tot. ca! destacar l'absència d'habitacions 

uü'ilànes. com tes sales de labor o planxa, així com també la de dependencies relacionades 

amb el transport, el lloc tradicional de tes quals, als baixos, és ocupat per botigues 

Atxí, podem parlar de vi vendes força estandarit/ades. en qué s apliquen 

sistemàticament tot una sèrie d'esquemes prefixats, que resolen totes les tunc ions de l'edifici, 

encíixas t perfectament. Només als xamfrans, atiuests adaptació encara no ha arribat, i 

s'intenta aplicar les solucions pensades per a edificis rectangulars de manera puntua! i amb 

més o menys èxit. 
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Vi l . I 3.5,2. Anàlisi dels exteriors: pemvenda i desenvolupament de Veckaicism 

Les façanes d'aquesta tipologia pretenien una gran dosi de continuïtat respecte de les 

de la mateixa tipologia de l'etapa anterior Aquí no trobem tes novetat« i el trencament 

observat en la secció anterior, sino que hem cort<*atat u n certa evolució, dels tipus de façanes 

descrits en la Segona Etapa. Podriera afirmar que el tipus A desapareix, mentre que els B i 

C es mantenen i evolucionen en direccions un xic contradictònev 

En tes façanes del tipm B ífig . V \ en tes quals tes obertures premé» tot el 

protagontsme a treves del ric tractament ornamental", aquestes segueixen dominant la 

composició, però amb un tractament decoratiu molt més simple, una mica en direcció al que 

succeïa al tipus 4. però sense arribar als extrems de senzillesa que ei caracteritzen Així. el 

que trobem en aquest grup. és un desinterès total per articular la façana, marcant només la 

típica separació entre planta baixa i pisos; una major senzillesa en el tractament de tes 

obertures, amb faixes llises o pilastres molt simpies. que. amb tot. segueixen dominant la 

composició, una major presència de balcons, cada cop amb més volada, amb mènsutes 

sostenint tes Hossnes; un gust per marcar l'eix de simetria, panys de paret articulats per 

franges horitzontals i frisos sobre tes llindes, entre tes mènsulcv unes golfes seguint els 

esquemes habituals, combinant espiralls i carteles; i coronaments plans elaborats com a 

baranes més o menys treballades. Els elements mes novedosos, sorgits a la Segona Etapa, que 

s'incorporen en aquestes façanes són tes columnes de fosa, i les faixes en forma de ptkxtu 

egtptci. 

Als edificis que continuen el tipus C° s'uneix a l'interés per articular ne les façanes 

en cossos horitzontals i. en molt casos, zones verticals, un enriquiment del tractament de tes 

obertures, amb ertmarcamenis cada cop més complexos (una característica que en la Segona 

Etapa havia estat més pròpia del tipus B} De fet, hi ha una voluntat d'enriquiment de tota 

la façana, fins al punt que s'aconsegueix que tingui un aspecte similar al de les cases amb 

principal Això es relaciona també amb ¡'ubicació d'aquests edificis, en carrers de primer 

ordre, principalment a la Oran Via i i la Rambla Catalunya, i amb el fet que en molts casos 

" f ^ » > t « * i üen-fM iml<wririi. »ei.«*» tn-meti,* I2>. J f j (.al 13), F iMKMMn (c« 14». f i f w n n i V N P!a <2i <cat.24!. 

ftrtrrf H * \m. f-amét «cat 2 * » . ia»*a («at.Jbl). A I W M M ( M I JI2). «aiwWit-O Daly (¿4M J l * l . i «C-TÍ I I iiat 3 * " 

" Pfcr a la aeftiueié «nagtiMta del» 4m (»TU» * t tV,4Mia vid. capM VI . I J 5 2 

"««re ret qtuK hi tu le* de le» .»•«« Satwdetl ( I i 21 <ctt.2). * M ( I i 2> UmAih CUJÍÈ (cat M í . I n W i l > Zu^si M) . KuB»! i 2» 
(¿al 1*1). Ptatmané (cal !»•». Serta «at iS*l i Mié* éc Mayóla« «ai IT2> 
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es tracta o be d'edificis "bessons", amb llargues façanes que cal articular, o be d'edificis 

sobre grans parcel·les, moltes delies en xamfrans, amb la doble "necessitat" d articular los 

per la gran amplada, i d'omamentar-los per l'ubicació molt mes vistosa. 

Així, son façanes altament estructurades (ftg.4), seguint els esquemes habituals, a 

través de pilastres, hscnes. cornises. amb obertures enntarcades majoritàriament per 

pilastres, en molts casos sobre contrapilastra, amb fusts estriats i capitells molt originals i 

decorativistes que res no tenen a veure amb eís clàssics, tot i que es tormén a través de la 

juxiapostcio » combinació d'elements decoratius d'època antiga (volutes, antcfïxes. 

garlandes. ( la porta d'acces a 1 edifici, es ressalta com a obertura principal, esdevenint 

una gran portalada que abarca l'entresol, tractada molt ricament amb adovellats. encoixinats, 

i elements escultòrics Els panys de paret s'enriqueixen amb frisos decoratius sobre les 

llindes, à banda de tes típiques franges, així com amb encarreuats en molts casos encoixinats. 

Les golfes i el coronament agafen molt de protagonisme. tes primeres segueixent 

desenvolupant-se i en alguns casos es converteixen en galeries de finestres corregudes, 

separades per pilars (com ja hem vist en d'altres casos), i els segons s'integren en la 

composició general, com a element que remarca ia separació en cossos horitzontals, 

combinant trams plans amb trams amb forma de frontó, triangular o semicircular, o ubicant 

"piracies" molt imaginatius, donant lleugeresa a la façana i culminant les pilastres i/o lisenes 

que separen aquests cossos. 

En resum, son façanes amb un caire menys innovador que tes de la tipologia anterior, 

perd que adopten elements d »queiles. en ares d'un major enriquiment, evitant però, els 

extrems d horror mou que s'hi nan observat. Tampoc s'arriba a una ondulació ta.i drarrMica, 

ni a la creació de grans jocs de llum i ombra, mes enllà dels protagonitzats per tes llosanes 

Aquí. no podem veure tan clarament tes connexions amb els grans estils de la fi de segle, 

sind una continuïtat i un desenvolupament de I eclecticisme, que aportarà alguns elements 

solts, que contribuiran aïlladament a la renovació arquitectònica del Tombant de Segle 

VII.1J.5.3. Articulació interior/exterior: més façanes "enganyoses" 

Com a conseqüència mes o menys lògica del caràcter cada cop més uecoraövista que 

van prenent les façanes, ni ha un major domini de tes condicionants compositives i, per tant. 
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una pèrdua de sinceritat arquitectònica que es indueix a diferents nivells 

FJI ets edifrcis amb façanes del n ^ 0 és on au îe* "eng 

a causa de h major simplicitat i del tractament molt igualitari de la façana, sense primar cap 

part »i cap eix. En elles només podem comentar la continu.tAt en l'interès per matar l'eix 

de simetria de la composició, afegint elements com eixos de nínxols o plafons decoratius 

allargats abarcant iota I alçada, al centre de la façana, quan el nombre total d'eixos 

d'obertures als pisos és parell. 

A te façanes del tipus (' es on trobem mes "artificis" que em amaguen el que h: ha 

al darrera. D'entrada, sor façanes tractades com si fossin edificis amh principat amb accés 

directe, car s'iropnmeixen els ritmes decoratius, típtes d aquests edificis, donant un 

tractament més ne ¿I primer pis. que es correspondria amb el principal Per a ¿ixo no es 

dubta a tractar l'entresol, sempre de menor alçada, com si fos un quart pis. de numera que 

el contrast amb ei primer, jup a favor de l'enaltiment d'aquest A això hi contribueixen les 

grans portalades, que imprimeixen caràcter palauenc als edificis i que en abarcar l'alçada de 

la planta baixa i l'entresol, indiquen el caràcter secundari d'aquest, com si es tractes de 

dependències de servei, o de I« vi venda dels criats (de fet. als entre* >K solien viure el 

personal de mauieniment i vigilància de les finques); també podem afirmar el mateix de les 

golfes, el desenvolupament en alçada de les quals no és purament ornamental, sinó que 

esdeven veritables vivendes de lloguer per a classes subalternes. Un altre punt, on es |uga 

amb "l'engany" *,, sobretot en els xamfrans, en la separació' de te façanes dels edificis 

"bessons", que no es correspon amb la veritable divisió d'aquests Així, solen disposar se te 

típiques lisencs i pilastres que divideixen els cossos horitzontals dels edificis, seguint el 

sacrosant eix de simetria, de manera que ens pot semblar que tenim tres edificis d'igual 

amplada, i només en tenim dos d'amplades molt diferents 

Per tant, tornem a v<*ure com hi ha domini total de te lleis composuives. que creiem 

que cada cop serà nies gran, i com la façana es pensa com un ens autònom que tanca els 

edificis però que ne té en compte que és el que passa a dins, més enllà de la correspondència 

de les obertures. 
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VI I .2 . Ei »ample Perifèric 

VII.2.1 Cases pturifamiliars 

Vil.2.3.5. sense pnnapal 

Vint san els exemples «pe hem localitzat d'aquestt tipologia . situats en diferents 

focus de la ama: ¿* carrer Urgell, entre Gran Via i Aragó, a h Gran Via. en els tram-, 

continuació deis enre^ments a ! Ruample Central, entre Urgell i Bailen; i al sectors tan de 

la Gran Via. com del carrer Mallorca propers al nucli d'Hostafrancs Gairebé tols elk 

presenten entresol • quatre pisos, i només els propers a Hostafrancs presenten planta baixa i 

dos pisos I n tots ells observem botigues a la planta baixa, se situen entre mttgeres. i cap no 

té jardí Ami. en aquesta zona ja es comença a aplicar també, i sistemàticament e> principi 

de denstticacio de l'hixample. edif:cajit a tota alçada i aprofitant al màxim les possibilitats 

de la mansana. te* i que hi hagi força espai lliure Hem constatat la presència de diferents 

estandarts de qualitat, destacant com a millors alguns de ta Gran Via. que com en la Segona 

Etapa, reforça el seu paper de via de 'penetració* dels esquemes de l'Eixample Central a 

l'Eixample Penfenc eLs pitjors, sacoster als nivells d'inhabiubihtat de Ciutat Vella 

De bits aquests edificis en queden almenys dot» en un acceptable nivell de 

conservació, llevat d'alguns baixos afectats per reformes dels locals comercials 

V I ! 2.3.5 I Anàlisi dels interior., un irtieni de maomtiamiü 

l a majoria d edificis s'ubtquen en solars completament rectangulars, tot i que alguns 

tenen forma triangular i dos d'ells es troben en xamfrans. Amb tot. el número de parcel.tes 

irregulars és menor que en la Segona Etapa, segurament per l'animació del mercat inmobtliart 

en aquesta «ma. la qual cosa explica la densificacitf a què abans al·ludíem t un major interés 

per reformar les parceNss. Cal indicar, però, qtte els solars no són gaire ampies, abundant 

Al ««Mt d lírjttl let tmu Tomi» ( i i I j . de MUmicl Outen jr C u w w w , I M t . «<p núm» I !S43 i E I4JJ7. tt^m^amtm 
(Ut t .M1 mt, D C M H . de M M M I O U M f O m a n u . I M t cq> «kit EZHS fe« «ft». Sètea*. d. I H M ¿#tf» * tmti, IMS. e*ft mim 
» 1 2 <..**»• • San» . 1 i 2>, ét M T « m N t N t . | N 7 . eip «im Jl I * <c«.IOO) 

A h G w Vm. Wi .uruPtalk lH. Je M»Ob«JOiMla(1y to ik«au . I M » , ««r nun » l ' J i . u l * i . M i t | i A: lu»n Scm » Une 
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Manuel Coeaut« Thoa. J I M . *¿f mtm. JJ#2íe* . I M i . Rau. <lc JoWTomi . I U I . E ) J 2 0 « « . | 7 r , iGmfc. á'fM^mei tatttl. IMS. 
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més eh exemples de cases amb 6 m d'amplada o similars, que no pas tes de 16 m (les més 

amples que s'han localitzat) 

Tan en ets sistemes d'acces com els de ventilació dels edificis s'arriba a un grau total 

de funcionalitat, per la qual cima són repetició del que hem anat veient en tes altres zones i 

etapes: vestíbul central i escata devant de celobert central, en les cases amples amb dues 

vivendes per pis: i vestíbul lateral, arnh escala al costat de celobert, en fes cases d'amplada 

mitja i una sota vivsada per pis, o estretes i dues vivendes per pis (una al devant i una altra 

al darrera), com pe. a la Casa Casas (cat %Mtïg V Quan als patis, trobem un de central. 

a voltes tan petit que esdevé celobert, en el primer cas. sense veure's complementat per 

celoberts laterals, dos celoberts laterals, en el segon cas . i un únic celoben lateral en el 

tercer. 

La aupada amplada de les parcel·les és la causant que en aquesta /ona no predomini 

ta típica divisió de les plantes en dues vivendes, una al costat de l'altre. amb "devants i 

darreres"; tot al contrari son pocs els casos que se solucionen així, i es tendeix a situar o bé 

una sota vivenda, que abarca tot l'espai, o dues disposades, una al devant. i una altra al 

darrera, separades pel celobert i ta caixa de l'escata. Així, eh mecanismes de distribució 

s'adapten a aquests condicionante i trobem les solucions típiques, algunes d'elles aplicades 

ja a Ciutat Vella durant ta primera meitat de segle. En els fnn més petits, (que estan al 

devant o al darrera) i com ja ens havia descrit Cerdà*, tenim un menjador rebedor que fa 

de distribuïdor, seguit d'un petit tram de passadís que condueix fttts I altra "extrem". UÜ gaire 

allunyat, de la vivenda En aquells en què només hi ha una vivenda per pis. s'tntrodueix el 

passadís que ta recorre en Unia recta, creuant el rebedor, tal i com s'ha vist en altres /ones 

Per últim, en les cases més amples, amb dues vivendes, una al costat de l'altra, trobrn algun 

exempta amb passadís recte, però encara perviu el menjador com a sata dv »AS i els 

recorreguts quebrats 

Als xamfrans trobem, al costat de ta típica adaptació de l'esquema de vivenda en tram 

lateral, -.menjant obviar les irregularitats, amb l'ús de passadís recte, una molt bona solució 

a la casa Mitjà (cit. 116) en què s'aconsegueix resoldre tota la circulació a t/avés dun 

rebedor-distribuïdor, que connecta tous tas habitacions entre si i amb l'accés a la vivenda. 

Cal dir, però, que això és possible perquè tas vivendes no son gaire grms, ta qual cosa fi 

" Vté. capMIV 3.J. 
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possible lüs d un únic rebed** distribuïdor 

Els programes d'habitacions s'adapten també al tamany de les vi vendes. Cal dir que 

es confirma la tendència a retallar les habitacions representatives i les sates annexes als 

dormitoris, així CIM a l'eliminació total de tes habitacions utilitàries que no siguin la cuina: 

a tes vivendes més petites trobem un menjado» rebedor, acompanyat d'una o dues sales 

alcova, dos "cuarto?", la cuina i l'excusat, "penjat* al celobert Com mér. gran siguin els 

habitatges, s'aniran afegint més dormitoris, el menjavior es separar! del rebedor, i l'excusat 

passarà a les galeries En els exemples més amplis hi haurà despatx, "sala de confiança" i fins 

i tot annexes als dormitoris Aixft, pen» serà una excepció 

Així. podem constatar com aquesta àrea, pel que fa als interiors, s'incorpora 

tímidament a la tendència racionalista de la resta de l'Eixampte. i s hi intenten aplicar 

sistemàticament els esquemes que en les altres àrees havien triomfat ja a la Segona Etapa. 

Amb tot. com moltes d'aquestes vivendes van adreçades a classes socials populars encara es 

repetiran, com hem vist, solucions habituals a Ciutat Veila, condicionades per h migradesa 

de la superfície dels habitatges. 

Vil.2.3.5.2. Anàlisi dels exteriors: domini del tipus B 

Cap novetat ens aporten les façanes d'aquesta tipologia, la majoria de les quals 

segueixen els esquemes més simples de tes façanes que havíem designat com del tipus B De 

fet, algunes són tan s.mples que podrien ser incloses en el tipus A Així, ens trobem amb e! 

típic domini de l'obcrtur?. portes a la planta baixa i balcons i/o balcons finestra als pisos, 

emmarcades per faixes amples i llises Els panys de paret son completament llisos, o en 

d'altres casos presenten senzilles franges horitzontals Golfes i coronament s'expressen de la 

manera més simple. Només alguno honroses excepcions en edificis situats a la Gran Via es 

poden equiparar mínimament al que veiem en d'altres àrees, incorporant pilastres amb capitell 

com ramarcament de tes obertures (Casa Rius (cat. 177)), o frisos de greques i/o elements 

vegetals sobre tes llindes (Cases Cirera ícal 20), i Ateu (cat 174)) Les cases Síntoma 

(art. 117), que ocupen una gran parcel.la en un xamfrà son íes úniques que presenten elements 

d aiticulacio de ta façana, en rossos horitzontals, remarcats per un coronament monumental. 

Aquesta senzillesa, que es correspon amb la dels interiors, fa poc interessant qualsevol 

575 



anàlisi dartktilactá entre els M a m i i eiteràrs, car ens n i t a i en amb els mataxDv 

paràmetre que en la etapa anterior. 



Vil 1 «nurtí.tu.« A I Fi^mpl. Ípa*f f IS1»I MW» 

VII.4. Valoracions 

Durant aquests darrers ties anys anteriors a l'Exposició Universal s'arriba ja a la 

consoltdacid del que serà el nou centre de la Barcelona moderna. Al costat de l'eix "classicn 

del Passeig de Gràcia, valorat des dels primers anys de l'Eixample, prenen importància noves 

vies com la Rambla de Catalunya i, sobretot la Gran Via, destacant Parea d encreuament de 

totes ves i de proximitat amb la Plaça de Catalunya, que tot i nu estar encara resolta 

urbanísticament, acompleix ja amb el seu piper de punt d'enllaç entre Ciutat Vella i 

l'Eixample. El nivell de prestigi que assoleix aquesta zona (possible gràcies a l'eliminació de 

dues barreres tan importants com eren la Riera den Malla i la via i estació del Ferrocarril 

de Martorell) ens i indica clarament la construcció del Palau Marcet (cat 194). I edifici privat 

mes ne i luxós de l'Eixample, que amb !a seva presència ens assenyala ¡a cruïlla més 

important de tota la ciutat. Passeig de Ciràcia (iran Via de íes Corts Catalanes, reafirmant el 

paper dels xamfrans com a ubicació òptima per als edificis més "espectaculars" dins de la 

nunsana Cerdà. 

També es consolida en aquest moment el model d'Etxample que, més o menys 

modificat, ha subsistit fins als nostres dies i en configura el concepte actual: a nivell 

urbanístic hem amhat al moment de densificado total, amb mansanes edificades peis quatre 

costats, amb cada cop menys jardins privats, plantant se molt pocs i desapareguem els que 

hi havia, sense cap parc públic dels designats en el Pla Cerdà, i edificant sistemàticament amb 

l'alçada màxima permesa aleshores per les ordenances (entresol i quatre pisos). A nivell 

arquitectònic s imposa el model de passadfi recte, amb els famosos "devants i darreres" i 

s'observen els primers (i primerencs) exemples de l'estil que caracteritzarà i'Hixample: El 

Modernisme. 

A l'interior dels edificis observem la culminació d'un llarg procés, iniciat als primers 

anys, de sistimatització i racionalització dels mecanismes de distribució i circulació La 

solució més habitual serè laja esmentada d'un passadís recte que comunicarà la sala, situada 

al devant i el menjador, situat al darrera. Al seu llarg s'ubicaran les altres habitacions de la 

vivenda A cada pis hi haurà due«, separades pel pati central vora el qual se situarà la caixa 

d'escala, i ventilades, a més, per des celoberts laterals, un a cada mitgera Un altre esquema, 

més corrent en tes cases amb principal amb accés directe, serà l'organitzat a l'entorn d'un 
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gran pati central, on hi haurà l'escalinata d'atcès ». , . * passadívgalena al 

voltant d'aquest pao, que comunicarà teles les habitad nodel d'un claustre 

monacal. La variant monumenal daquest darrer serà el re * Ju-ui^ ídor a doble aleada, 

üpic dels palaus. Tan amb un com imb un altre sistema e» u ndei:. a lar cadascuna de les 

habitacions, CL un procés tot jast iniciat d'indenenditzacio de cat*' .n dels habitants de la 

vivenda Aquesta sistematització no arriba però als xamfrans. :ls models, tamanys i 

formes de tes parcel·les son moll variats i no es poi ela**- in esquema aplicable 

satisfactòriament a tots els casc», de manera qu? s'hi intentara ad iptar les solucions de les 

vivendes en tram lateral, oovwnt al màxim, les característiques que defineixen els xamfrans. 

IM racionalització de la distribució, va acompanyada d'una reducció dels programes 

d'habitacions, conservant tes estretament necessàries: tot i que es manté la vtda social dels 

habitants d'aquests inmobles (sobretot a les àrees Central i de Contacte), hi ha una reducció 

general de tes habitacions representatives, eliminant se la multiplicitat de sales i saletes, amb 

llurs corresponents avant sales (això darrer fruit de I imposició del passadís); també 

desapareixen tes habitacions utilitàries (de planxa, labor, safarejos. cotxeres. .) reflex de la 

progressiva reduced del servei domèstic en poder se realitzar molles d'aquestes tasques fora 

de casa, i tot cercant aquella major intimitat a què fèiem referencia. Tot això és també 

conseqüència de l'augroen* del preu del sòl. resultat de la revakmtzaciò de la zona. la qual 

cosa obliga a reduir el taiuany dels habitatges " 

A l'exterior, però, aquestes tendencies d'Romogeneïlzació i sistematització no només 

no es confirmen, sinó que. fins i iot, es capgiren: cada cop constatem més disparitat de 

solucions, buscant, això sí, l'equiparació de l'arquitectura domèstica amb l'arquitectura 

pública, sobretot a nivtll estilístic; així, s'han observat grosso mido tres línies bàsiques en 

la concepció de les façanes: una que duu l'eclecticisme no-histoncista fins a les darreres 

conseqüències amb un "aharrocament" de formes, afegint i barrejant cada cop mes lliurement 

i intensa elements de diferents èpoques, així com d'altres sorgits en aquest moment, amb 

resulta» de pan riquesa i complexitat, com ara d Palau Marcet (cat. 194); la segona intenta 

superar aquest eclecticisme a través duna nova revisad dels estils històrics, sobretot el gòtic 

i renaixament, cercant la qualitat, no a través de la complexitat ornamental, sinó de 

l'aplicació d'elements de tes artesanies (ferros, vidres, ceràmica, ). com hem vist en la Casa 

* Ksc tb MpKtta í^.-mW.» át la coa««».«:** ét i'GMMpU * « T««MKII, Xavier U ¿«namcciéii ref:J.-n,nl en <l .«>• 
IfTThT fU ilfitttW T*» 0>c«*f»l mídiU \\cf~U » la IImvemui AuAacMiw de Rtnclon* cl IWI 
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Juncadella (cat.55) i la Ca» Estruch (cat.38); i la tercera, que havíem constatat ja oi la 

Segona Etapa, amb el Palau Simón (cat.262). que també vel superar l'eclecticisme i alhora 

l'histoncisme a través de l'us de formes completament noves, inspirades algunes en els estils 

exòtics (egipci, islàmic,...) i d'altres en la pròpia realitat industrial del segle, amb formes 

"mecàniques", cercant l'expressivitat de cadascun dels nous materials constructius (maó i 

ferro). 

Aquesta incorporació de l'arquitectura domèstica de qualitat als estils que dominaven 

l'arquitectura pública i la homogeneïtzació i sistematització del tractament dels interiors 

comporta també una certa ambigüitat tipològica No es que no hi hagi una definició clara per 

a cadascuna de les tipologies, sinó que, en els exemptes més rics. i tornant en certa manera 

a aliè que havíem vist en la Primera Etapa, l'aspecte dels edificis adopta un caire "enganyós", 

en el sentit que les cases amb principal, com per exemple la Casa Juncadella (cat.55), adopten 

l'aspecte, sobretot extern, i la riquesa d'un palau urbà, mentre que cases sense principal, com 

U Casa Artés de Mayólas (cat. 172). se'ns mostren com cases amb principal amh accés 

directe, destacant el primer pis i aplicant uns acusats ritmes decoratius. 

Òbviament, les darreres consideracions, referents als exteriors només es poden aplicar 

als principals edificis de l'Eixample Central i la Zona de Contacte, tot i que, pel que fa als 

interiors, els paràmetres indicats s'acompleixen en tots els edificis d'aquestes dues «mes 

Quan a l'Eixample Perifèric, com hem vist en el capítol inmediatament anterior a aquest, el 

panorama arquitectònic és sensiblement diferent: en aquesta àrea cal parlar d'un ceri retard 

en l'aplicació dels esquemes i formes, tan d'organització d'interiors, com d'elaboració de 

façanes, que acabem d'obsevar; així, ni la sistematització s'aplka tan rotundament, ni les 

façanes adopten els recursos estilístics més moderns, de manera que ets edificis romanen 

encara molt lligats als models originals de Ciutat Vella, sobretot a aquells que Cerdà 

qualificava de tercera classe**. 

Això darrer ens porta a parlar del diferent caràcter social que adopta cadascuna de les 

àrees de l'Eixample. Es molt clara l'ubicació de les classes més altes en els palius i 

principals, tan del carrer Mallorca, com als tres grans eixos de l'Eixample Central: Passeig 

de Gràcia, Rambla Catalunya i Gran Via. La burgesia s'instal·larà en els grans habitatges 

•* Vü c q M TV } i 
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d'aquesta àrea. sobte els p a « principals, o en pisos dedican exclusivament al lloguer. 

segons sigui aés "ato* o «¡és "natía*; els professionals Hiñerais acabaran d'implir Tarea 

central i s'instaHaran també a la Ztwta de Contacte, en els punts més preferente, al voltant 

de la Plaça Catalunya i «j llarg de la Ronda de Sant Pere. En aquesta area el comerç tindrà 

força importancia per la qual con dins d'aquesta «ma hi haurà també força comerciants, que 

s'tnstal taran, efe menys importants, cap a te «ma de te Ronda de Sant Antoni, a focar de la 

part ato del Raval Finalment, en I'htxample Penfcnc, Italy físicament de Ciutat Vella, però 

arquitectonicament molt anrop. tronarem les classes menestrals i els obrers més afortunats. 

en -entables "colones", escampades pel Pla de Barcelona 
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VII.5. IKuRtracions 

Ftgara la: Plant« del Palau Marca (cat 194) 
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Figuri lb: Plantes i alçat del Pate Marcet (cat. 194) 
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Figvra 1c: DettlLs de l'alçat i estat acteai del Palau Marcel (cat 194) 
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Figuri 3: names i alçat de la Casa Borrell (tai.396) 
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hipar» 4: Planta alçats i est« actual de la Casa Serra (cat.159) 
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VIII. Conclusions. 
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V B CatkhtwtUto 

VIH. Coodustocs 

VIII. 1. Evolució tipològic« i definició dels "barris". 

Desprès d'haver analitzat molt detingudament la gran quantitat i varietat d'edificis que 

composaven la base del nostre estudi em adonem d un fet que |a s'intueix amb una lectura 

detinguda de I índex la reducció del nombre de tipologies diferents, i 'agrupació d'aquestes 

en unes ames concretes de l'Eixample. 

Si prenem en constderactv 3a Primera I tapa. la llista de upulugtes amb llurs 

corresponents suhttpobgtes es força llarga: així. tenim tes bàsiques Palaus urbans. Cases 

ttttifamtltars. i Cases plunfanuliars. la darrera amb tes tres suhtipologies habituals amb 

principal amb aires erecte, amb pnnapai sense acres directe, i sense principal, tes quals. 

però. presenten les variants amb principa! amb accés érecie amb ,ispecte de palau i sense 

principal pero amb mprmapab~ superposats1 l a presència de tantes whüpologies. algunes 

de tes quals barregen caiactenstiques de tipologies diferents, ens permet parlar d'una clara 

ambigüitat tipològica, que antra desapareixent al llarg dels anys. fins al punt que a la Tercera 

Etapa només trobarem dues tipologies, els Palaus urbans i tes Cases pttinfamiliars, i dues 

subtipologies dins de la darrera amb principal amb accés erecte i sense principal Es evident 

que desapareixen els models més ambtguits que combinaven característiques de diferents 

tipologies, alhora que s'imposa una de sola que a partir de 1888 serà la que. amb més o 

menys qualitat imperara en tols els sectors de l'Eixample la casa plunfamiliar sense 

pnnapai. Això es veu força clar. si analitzem els percentatges de construcció de tes diferents 

tipologies durant tes tres etapes, que adjuntem en el següent quadre 

Així. com a primera conclusió cal apuntar la tendència a la homogeneítzació 

tipològica, una de tes principals característiques de l'actual Eixamplo Al costat d'això, però. 

cal remarcar que aquest es un procés tent que triga gairebé trenta anys a completarse, de 

manera que a mes de recalcar aquesta tendència a l'homogencitzacu» que ara ens es tan 

habitual i evident, caMna ressaltar la gran varietat i dispa-itat tipològica i arquitectònica que 

presenta l'Eixample durant tes tres primeres dècades de construcció Es necessari que 

X. be el mm pm ««Mar tuaaMatetun *"Mirada, lé to aeva Inf«:« aattnai i w in*ern Jim a* to bfokapa «T edifici» ptanlamlttr« 
«en< principal <U çmi earn eipttea to prunera pan art » m i dm* J una t M w t «m qui aoMrs hi ha urn gra« >i%ít»U per pa a n * 
.«racier>4«jue* áe quil*e< «anparablo alt em» pnaafato aetkie a¿**» éirert* lla qnat cota eiph¿a to «eftmi pan del aural Vid eapr>«l 
V 2 H 
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i ben d adorar nos que la realitat d aquesta ama va ser molt mes complexa i canviant del 

que ara pensem: durant aqueste* ves primeres dècades '.'introdueixen i s experimenta amb 

noveí i antigues tipologies, basades en models tan locals com foranis. cercant aquella que 

millor s adaptés i ks realitats "tísica'. econòmica i sociai d'aquella /una. cal pensar que ens 

trobem devant duna "ciutat" de nova planta que si be teòricament anava adresvada a les 

clases populas, a la pràctica acull una realitat social t»rc.a més complexa, que es plasma en 

la complexitat arquitcct.tr.: ;a 

Si tomem al quadre, observem que durant la Primera Etapa, les tipologies que 

podríem anomenar "de qualitat* (Palaus urbans, (ases plurifamiltars amb principal i Cases 

unifamiliars) represente« un 35% del total que augmentaria fins a un 40% si hi afegíssim els 

edificis de qualitat sense principal Així. i tenint en compte que aquests estaments no 

representaven ni de rum troç la majoria de la puMació barcelonina de l'època, això demostra 

com, * l'Eixample Central i a Sa Zona de Contacte, que e allà on s'edifica 

en aquest període, hi és present un important nombre de families benestants i 

acaudalades que seran les primeres a ocupar l'Eixample, repartides en tota una gamma 
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variada i complexa de tipologies que s'adapten a tes diferents necesitáis i fortunes. 

Durant U Segona Etapa, observem con les tipologies de qualitat passen a representar 

només un 18%. que podrá ser ampliat a un 25%. desapareixem algunes de les variants sur> 

tipològiques »precisament les que no apareixen en el quadre: els edificis amb principal amb 

actes directe amb míffútit¡HlL·li i sense principal però amb "prinàpab" mperpamtu am 

com també desapareix la subtipologia d'edificis amb principal sense accés direite, car només 

se'n construeixen durant els primers vuit anys d'aquesta etapa Tamhé és significativa la 

reducció a menys de la meitat dels edificis amb principal, i l'augment espectacular d'edificis 

sense principal Aquests canvis ens parten clarament d'una major "proletaritzacié* de 

I'Eixampfe (amb aquest mot ens referim també a tes classes mitges), que coincideix amb un 

moment de gran activitat constructiva a l'Eixampte Perifèric i a tes zones mes extremes de 

l'Eixampte Central i la Zona de Contacte. A més. cal tenir en compte, que el final d aquest 

període es correspon grossa modo amb la Febre d 'O, moment d'un ràpid enriquiment de 

forca famílies catalanes, la qual cosa no arriba a refiecur s'hi (només en l'augment dels 

Palaus Urbans) í fins a cert punt contrasta amb aquesta devallada d'edificació de cases de 

qualitat. 

Ja durant els anys anteriors a l'Exposició Universal, tes tipologies de qualitat es 

redueixen només a dues que representen només un 12%, devant del 88% (tols edificis sense 

principal. Aquí, perd, cal considerar diversos factors. D'una banda, l'increment en la 

construcció d'edificis amb principal amb acete directe, contrastsiít amb la desaparició total 

dels que no en tenien, verificada en l'etapa anterior, la qual cosa representa una "purificació" 

de la tipologia, vers la homogeneïtzació. i de l'aitra és també cl reflex, que no veiem en 

l'anterior etapa, de i'enriquiment afavorit per l'auge borsari. Altrament, cal tenir en compte 

que dins del conjubt dels edificis sense principal s'inclou una gran gamma de qualitats, des 

dels xamfrans imposant* del Passeig de Gràcia, fins els minúsculs edificis de la zona propera 

a Hosafrancs. la qual cosa ens parla d'una gran varietat social, que ja no es reparteix per 

tipologies, com en tes primeres etapes, sinó per àrees, tal i com veurem tot seguit. 

Abans d'entrar en aquest punt, però, creiem interessant parar atenció a la desapareció 

tota? dels edificis unifamiliars: aquest opus de construccions havia arribat a assumir cert 

protagonisme durant la Primera Etapa amb importants projectes, de prou qualitat, com ara 
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la urhanit/acKi sencera de la laansana del Passatge Permanyer (cat.420j. l'Urbanització 

Sirraclara (cat 421). fes cases Mercader (cat 418) i fes Galofré (cats 206, 208. 211). que 

shan interpretat tradicionalment com a fes realitzacions més properes a la fisolofía de Cerdà; 

durant la Segona Etapa només troben» projectes molt puntuals de catre molt més modest, en 

ttbtcackwi molt excèntriques: a la Tercera desapareixen completament, la qual cosa és 

símptoma, juntament amb el triomf de la casa pluntamiliar entre mitgeres sense principal, 

de l'implantació decidida del model de ciutat densificada, continuació de Ciutat Vella 

Es evident que el principi d homt>gerieïtzació és ei resultat qui* satisfà la receica d'una 

nova tipologia d'edifici que sigui sufk>;n»*ment racional i alhora flexible, que. per d'una 

buida, pugui encabir tot un ampli ventall de classes socials, i de I altra adaptar-se a 

l'imperatiu físic que representa la mansana eerdà\ Amb aquesta troballa hom es proveeix 

finalment de I eina que servirà per edifk r una nova gran area que es considera bàsicament 

com a continuació • desenvolupament de! centre històric, no com la nosa ciutat idiHica 

pensada per Cerdà 

Com hem v a . el procés d homogeneit/acio tipològica va tendir a amagar una gran 

complexitat social que durant els primers anys es podia observar molt clarament a través de 

tes diferents tipologies i variants sub-ttpològiques Així, cal constatar el desenvolupament de 

diferents barns, cada-<un d'ells amb un caràcter social prou evident, que repetirà els 

esquemes de centre-perifèria, ja desenvolupats a Ciutat Vella 

Durant la Prunera Etapa, i com ja forma part de la llegenda de H i sample, és ei 

passeig de Gràcia l'eix a l'entorn del qual s instal·len fes classes benestants, en tot una 

gamma de tipologies de quahtitat a la part més baixa, entre Diputació i l'actual ama de la 

Plaça de Catalunya, connectant el passeig amb el Portal de I* Angel, es trobaven barrejats, els 

palaus urbans, els edificis phirtfamiltars amb principal amb accés ¿.recte, amb aspecte de 

¡Oilau• i tes cases phirrfamiliars %eme principat, però amè "principals" superposats és a dir. 

tes tipologies més luxoses, i amb fes variants tipològiques més ambigües. Això determina una 

àrea d'ubcacié de la gran burgesia, en una zona int*-ipretada com la continuació ideal Je 

l'àrea més prestigiosa de Ciutat Vella, amb tot una sèrie d edificis rics amb jardins, però la 

majoria entre mitgeres, relegant se aquests a la part pusfeiiof Per demunt del carter 

Diputació, a la zona mitja del Passeig, trobem case» phirifaiitiliars amb principal sense accés 

1 L'rJaptteió, peiò. an é» mul. car «at«» ou »1« amb« a ta utfcmaM/»-*! del« aatócM «Wal» en el§ »Mida» 
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directe, cases plunfamiliars seme principal amb vivendes de qualitat, i cases unitaroiliars. és 

a dir, tipologies més modestes que les anteriors, ocupades, però, per famílies encara força 

acomodades Per líliim el tram alt del passeig, en la zona més propera al límit municipal, 

observem atoe cop palaus urbans i edificis amb principal amb accés directe, delimitant una 

nova area de prestigi en connexió amb realitzacions prtstigtones. com ara els Xalets de'n 

Salamanca, de la part baixa de la veïna Gracia3 

A la zona coneguda tradicionalment com a Dreta de l'Eixample. entre Passeig de 

üràcu i Passeig Sant Joan, i baixant fins a la Ronda de Sant Pere, predominen els edificis 

amb principal sense accés directe i sense principal, a ués dels unicums de les cases Cerdà 

ícats 313. 314, 318. 320) i del Passatge Permanyer (cat 420) Això, juntament a la presència 

decidida de locals comercials als baixos de molts edificis (a les altres zones citade> eren quasi 

inexistents) ens caracteritzen una àrea de classes mitges t grans comerciants, sobretot del ram 

del tèxtil, que repr.*lueu el centre comercial de l'antiga Barcelona 

A l'altra banda, a tocar del Raval, rirea de Sant Antoni, amb la ronda, i els carrers 

més propers al mercat, ia tipologia dominant sén els edificis plurtfamiliars sense principal, 

amb botigues als baixos, molt modestos, i similars, en tots els aspectes als de Ciutat Vella. 

Aquí la proximitat és crucial i podríem dir que aquesta /ona esdevé una mena de suburbi 

"elegant" del Raval. on <instal·len els petits comerciants i els menestrals més afa.onts Més 

enllà d'aquest barn, i enmig dels camps vora la lima del ferrocarril de Martorell, i a lo zona 

de Caputxins Vells, trobem petits nuclis d'habitaiges molt modestos, que tot i estar en àrees 

desèrtiques tenen les característiques dels edificis entre mitgeres. configurant uiui paisatge de 

veritable periferia urbana 

Durant la Segona Etapa hi ha una consolidació d'aquestes àrees i el sorgiment de 

noves: el carrer Mallorca, entre Passeig de Gracia i Llúria 5'esdevè la nova zona de gran 

qualitat, on s'instal·len gran nombre de imponents palaus urbans entre jardins, segurament 

a recer del OMNI«- Palau deb Comptes de Bell I.loch, definint una àrea residencia! de luxe: 

al Passeig de Gracia, el tram mig es revaloritza 1 s'edifiquen més cases amb principal amb 

accés directe, de manera que s'arriba a connectar d'alguna manera els dos focus més 

importants, sínia» als extrec»; la Gran Via cot "r<3 a ad nnrir importància al sector de la 

* & # « «I dcunvüfapamrm «ntuticcteaK <) aque«i vila »'oli duc« • urm mo imp-n-urn TttiDih.«. M »céirtí «te l«fotan» CT»:»«-*» 
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Dret*, entre Passeig de Gràcia i Girona i també s'h» instal·len força edificis amb principal, 

amb i sense accés érem. valorant se com a eix de qualitat, tot i que amb una forta vocació 

comercial, car des del pnmer moment s'hi insta! ten força botigues als baixos, com succeït 

també en aquesta època en els irams haíkos del Passeig de Gracia en connexió amb la /ona 

de la Dreta. on. en general, es mantenen els paràmetres de la Primera I upa Al costat 

oposat, comença a consolidar se la /ona de l'Esquerra, més propcia a la placa Universitat. 

a la qual és perceptible ja el procés d'homogencït/avui tipològica, car hi iredommen 

totalment els edificis nlun familiar. sense principal, amb botigues als baixos els quals. pero, 

no irriben a uns nivells de modèstia tan grans com a les /ones més perifèriques Així, hi 

constatem clarament la presència de comerciants de certa importància i de professionals 

lliberals. 

A les àrees cfc Sant Antoni. Passeig de Sant loan, i als extrems de la (iran Via 

continuem trobant edificis plunfamtltars sense principal molt modestos, així com tambe 

algunes cases uniíamihars molt senzilles que esdevenen, però. casos aïllats 

Per últim, en els anys anterKirs a l'Exposició Univeval. la reducció del ventall 

tipològic, va ínumament lligada a l'expansió de les cases plunfamiliars sense principal, que 

ara abarquen UM l'EixampIe i que presenten una gran diversitat qualitativa segons làrea on 

s ubiquin Així. trobem els casos més modeslos als extrems més allunyats del centre. 

reservats a la classe obrera, a la zones rroperes a Hostafrancs i al muiuc:pt de Sant Martí 

(exemplificada pel carrer Wellington) respectivament, és a dir, als dos extrems de la Gran 

Via, on l'EixampIe. com a veritable ens urbà. ha desenvolupat els seus propis suburbis A 

la zona de Sans Antoni, i a l'Esquerra més allunyada, presentaran millors conibcions. amb 

petits comerciants i menestrals, a làrea de la Dreta i de l'Esquerra més propera a la Placa 

Universitat, hi trobarem vi vendes més àmplies amb professionals lliberals i comerciants de 

més volada. IJSS altres tipologies es concentraran en el punt més valorat en aquell moment 

(g banda de la zona del carrer Mallorca consolidada en l'etapa anterior), és a dir. a I àrea de 

confluència dels grans eixos de l'època, la Gran Via i el Passeig de Gràcia al seu voltant 

s'edificaran cases plunfamiliars amb principal amb accés directe, sobretot a la Rambla 

Catalunya, alliberada per fi de la Riera de'n Malla, la qual cosa permetrà que gaudeixi de la 

importància que ha anat adquirint fins ara Però serà just a l'encreuament d'aquestes dues 

grans avingudes, on la construcció del més sumptuós deis palaus urbans, significarà la total 

consolidació de l'EixampIe Central com a nou Centre de Barcelona. dcspovsent d aquest 
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piper i Ciutat Velh, ei» la (pal í <r*nc* d'intervcnckns urbanístiques decidides va 

possibilitar l'inici d'un procés de lente però inexorable decadència, només frenat per la 

presència de te seus administratives; el suburbi s'h» esdevingut centre, i el centre s'ha 

esdevingut suburbi. 
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VIII.2- Evolució dels edificis 
VHI.2.1. Evolució dels interiors4 

VIII.2.1.1 tipus de parcel·les 

La base on s'assenten els edificis, és a dir, les parcel·lo, i els sistemes de disposició 

de les crugies són les variants més estables de les cascs de l'Eixample. Pel que fa a les 

primeres és prou evident que es prefereixen majoritanarnerit aquelles situades en trams laterals 

de mansana quan es tracta d'edificar simples cases entre rnitgeres; aquí no volem presentar 

xifres comparant el número d'edificis que se situen en xamfrans amb els que se situen en 

trams laterals perquè la comparació sempre seria injusta car cal tenir en compte que en una 

mansana tipus el perímetre total dels frontals de les parceles en tram lateral és gairebé cinc 

cops major que el que ocupen els xamfrans, per la qual cosa sempre es construiran més 

edifícif, en la pnmera ubicació que en la segona D'aquesta manera quan afirmem que es 

prefereixen els trams laterals ens basem en d'altres consideracions: és força significatiu 

observar l'ordre en què es van ocupant els solars de les mansares quan l'espai disponible ha 

estat suficient ens hem adona! de la tendència a edificar sempre i primer en els citats laterals, 

de manera que els xamfrans només s'han ocupat amb rapidesa en aquelles mansanes situades 

en àrees privilegiades amb |<oc espai edificable, on la importància de l'ubicació respecte del 

propi Ei »ample ha pesat més que l'ubicació respecte de la mansana preferint se, per 

exemple, un xamfrà al Passeig de Gràcia, que una rectangulanssima parcel·la lateral al carrer 

Consell de Cent; un atü-e factor que sens dubte cal tenir en compte és el tipus d'efici a 

construir: s'ha dit que les cases senzilles entre rnitgeres prefereixen els solars dels laterals, 

amb forma rectangular: en canvi els palaus urbans voltats de jardins i els edificis entre 

rnitgeres però amb un caràcter més monumental pre%ixen el xamfià. els segons, perquè això 

els dota d'una major espectaculantat en disposar de façanes més llargues, amb tres frontals 

diferents, i estar encaráis a espais més amples que en permeten una millor v ivualitmtó, i els 

primer perquè en estar entre jardins s"escapen al determinisme de la parcel·la i poden 

conservar la forma quadrangular, a la qual cosa cal afegir la major monumentalitat que hi 

adquireixen, en disposar de tres façanes visibles des del carrer. Així, no és difícil entendre 

perquè és justament a l'Eixample Central on més edificis se s?tuen en xamfrans: d'una banda 

s'hi troben le* àrees més privilegiades i per tant amb més demanda de solars, i de fahre 

* Pm anal«/*r l'íNokKifi general del* edifk.it «fuirem M^WMI «I» samnUtn rcfmau »I» intowri del:. rtl.Tti«» at» e»l*mf» 4>wM 
m«. com ja »IM VI« pnw clar. »whéue% vanaMet tefuetxen KI«»CI».K» fon,a thftttn* 
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també és l'àrea en què /edifiquen la totalitat de palaus urbans i la maniría d'edificis 

monumentals D'aquesta manera si comparéssim íes quantitats, sempre relatives, de xamfrans 

edificats en l'Eixample Central i en l'Eixample Perifèric on hi ha una inmensa superfície 

disponible, veuríem que la pruners* superaria amb forca escreix a la segona. A més, si 

observem la evolució cronològica etc l'Eixample Central, veurem que els xamfrans no prenen 

importància fins a la Segona Etapa, quan les àrees preferents ja estan saturades 

E) sistema de «.rugies, molt lligat amb la fornia dels solars, roman gairebé inalterable 

durant les tres dècades d'Eixample que hem estudiat, tot continuant una llarga tradició 

constructiva. Precisament els únics llocs on trobem certa innovació és als edificis situats en 

xamfrans, tot i que sempre s'intenta a aplicar els esquemes tradicionals, adaptant los a les 

irregularitats que propria el xamfrà Així podríem dir que en aquest punt concret se 

segueixen aplicant e's mateixos sistemes que havien funcionat amb èxit durant dècades a la 

Barcelona Vella. 

V111.2 I 2 sistemes d accés 

Es en els accessos on ja s'observa l'evolucié general des de solucions que donen 

importància a qüestions representatives a d'alttes que primen els aspectes més *uncioiKls; això 

s'observa sobretot en els edificis amb principal amb accés directe, on la multiplicitat de 

circulacions redunda en una man* complexitat: així, durant la Primera Etapa i sobretot en 

l'Eixample Central s'han obervat esquemes forca complicats amb la presència fins i un de dos 

vestíbuls completament separats, un per als propietaris, normalment amb pas de carruatges 

cap al jardí posterior, i un altre per als llogaters, amb sengles escaks. ocupant posicions fins 

a cert punt arbitràries sense guardar cap relació espaial entfe les dues, la primera amb un 

caràcter monumental, i ta segona molt més senzilla. En casos més freqüents amb un sol 

vestíbul (fig. I), tan l'escala principal com la de veïns seguien ocupant posicions inc«wexes, 

una a caua banda del pati central, normalment la principal enganxada a una mitgera i la 

secundària a mig camí entre aquesta i c' pati Aquestes ubicacions comportaven dos 

problemes greus: en primer lloc la caixa de l'escala principal estava tan allunyada del vestíbul 

central que. per accedir hi. els primers brams circulaven per una mena de passadissos que 

creuaven la planta baixa des de la crugia central fins la lateral, la qual cosa prenia llum i 
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sobren* Monumentalität i elegància a l'esca!« Aquesta separació, que era mult útil al pis 

principal perquè contribuïa a diferenciar les àrees, agrupant les habitacions representatives 

vora l'escala principa! i les utilitàries vora la de veïns, que feia d'escala de servei3, 

provocava complicacions en afuada, car la posició lateral de l'escali; de veïns feta impossible 

dividir els pisos superiors en vi vendes simètriques, perquè una d'elles havia d'encabit la caixa 

de l'escala i l'ante n'estava masia allunyada. En segon Ikic, el pati que sorgia vibre l'escala 

principal, només pt«dia ventilar una de les vivendes en trobar-se enganxat a mía mitgera, la 

qual cosa, unida a l'anterior, provocava l'existència als pisos de dues vivendes molt desiguals, 

una amb un ¿ran pati a un costat, allunyada de l'escali, i l'altra amb molta menys ventilat;»» 

i "perforada" per la caixa de l'escala Aquestes desigualtats es reflectim natura'ment en els 

respectius esquemes distributius i circulatoris 

En la Segona Etapa i ja des de la Primera en la Ztina de Contacte, es sitemattt/a la 

qüestió dels accessos prenent la base d'esquemes tan elementals com pn»pers Així, es tendeix 

al vestíbul únic, seguit d'un gran pati central on s'ubica la gran evcai.nata descoberta 

continuant lo tradició dels palaus gòtics catalans, la qual cosa elimina el problema de la caixa 

d'aquesta escala I* secundària se situa al darrera de la principal en una posició sempre 

central, la qual cosa permet edificar vivendes perfectament simètriques l accés a aquesta 

escala des del vestíbul es resol de dues maneres diferentes o bé passant directament a través 

del pati central i per sota I escalinata; o bé. i aquesta és la solució mes habitual (fig.2), es 

crea un passadts que conté els primers trams d'escala i que circula per darrera el pati 

comunicant el vestíbul amb la caixa, molt realçada, la qual cosa permet o be dedicar la planta 

baixa completament a vivendes. o bé ubicar-hi un pas de carruatges, »i les cotxeres i les 

cavallerisses. 

En les altres tipologies piurifamiliars el vestíbul central seguit de ¡escala i el pati o 

celobert al darrera és la norma, que s'adapta segons l'amplada o la forma de l'edifici, podent 

passar a una posició lateral En els Palaus Urbans, amb una menor complexitat, en tractar se 

duna única gran vivenda el problema es reso« molt fàcilment, o bé situant l'escala a un costat 

dei rebedor o bé. amb entens més estètics, uhicant la a I'altre extrem de l'edifici crea'it un 

eix representatiu i dotant l'escala d'una gran monumental itat i protagomsme. Ambdues 

' Hi ha pian« pntKi,-«l> tk it Pnoseii Etapa. n*nM»n aquelt* que Iemen alacie de palau IJIK .ndçu . ía arnh t«ue» o fin» i wt Ire» 
eatate» de tervei »joe tommiKavca amb te* eitance» uiiliiatu. dato han«» ••'» « M I M . ta <|u*l u»a .ontnhuta a »«tipl««.« i m * rl» 
CHjucmci di*(nhuiiu> 
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solucions es mantenen durant te Ves etapes. A tot això ca' afegir tes escates secundàries que 

comuniquen tes àrees utilitàries verticalment, sovint a redt* de la gran escalinata principal, 

però sempre ocultes. En tes canes unifamiliars s apliquen esquemes molt simples seguint els 

entens de tes cases pluntamiliars mes senzilles 

VIH.2.1.3. sistemes de ventiL·iió i iHuminuaà 

La qüesuó tte la venti Le D I la tHuminactó va íntimament lligada a la dels atessos, 

i els problemes creats per aquests. Com en e! cas anterior l'evolució més clara la tenim en 

ics tipologies de qualitat, «MI una major disponibilitat d'espai possibilitava un major mimbre 

de solucions: en els palaus urbans el caràcter d'edificis exents hi fa innecessària ía presència 

de patis i celoberts car es vent'ten sempre a tracés de les obertures exteriors, a tes cases 

unifamiiiars el lamany reduït que solen presentar també ta innecessarc.. en mel- castís, els 

patis, tot i que podem trobar algun celobert auxiliar a la zona de les mitgeres: als edificis 

plunfamiliars amb principal, o sense, però amb uns bons nivells de qualitat, la solució 

sempre ha passat per ta presència d'un pati central auxiliat per celoberts laterals, justament 

és en la posició d'aquests en la que podem parlar pròpiament devolució AIXÍ. en la Prtmera 

Etapa aquests es disposen d'una .nanera molt irregular, sense que s fti observi una relació 

entre elles, conseqüència de les desigualtats creades per la complicació dels access»», com 

acabem de veure A això cal afegir diverses experimentacioiis. com ara la ubicació de franges 

"laterals de terreny lliure a un únic costat, que ventilaven només una vi venda i obligaven a 

situar més celoberts a l'altra; !a disposició de tes \ivendes amb una planta en forma de "V 

amb un inmens pau central que minvava el tamanv útil de I edifici la desigual ocupació de 

l'àrea posterior de la cas?. íent la pari del darrera més estreta que la del devant. adoptant una 

forma de "T" invertid«,. Però no és fins a la Segona Etapa quan. en regularitzar-se els 

access»» i buscar k simetrif de les vivendes, es regularitza la disposició dels celoberts 

respecte del pati central i de la caixa de l'escala, amb l'intenció de crear un sistema raciona! 

de ventilació, tie manera que trobem sempre un pati central, darrera del qual se situa la caixa 

d'escala, (darrera de la qual podia haver un segon pati, si la casa era molt fonda): a banda 

: banda, i diiposats simètricament, s ubicasen dos celoberts, o bé quatre, normalment a la 

mateix alçada que el pati central o que li caixa de l'escala. El màxim perfeccionament 
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d'aquest sistema el representara la solució aplicada a tes «nomenades cases "bessones", 

t'piques de ia Tercera htarv, en les quals observem l'engrandiment i aprofitament dels 

celoberti Laterals de minera en unir v* els deis dos inmobles, esdevenint se en un tercer pan 

central que millora les condicions de ventilació i il·luminació de les dues vívenles centrals, 

respecte de tes laterals. 

VI11.2 14. distribució i mfcantsmes de arcukmá 

En la solució dels esquemes distributius i circulatoris també observem una hr.ia 

evolutiva molt clara, tot i que els resultats concrets no siguin els mátenos en totes les 

tipologies ni àrees; en eh Palaus Urbans, així com en els pisos principals, s'observen dos 

principis bàsics que afecten a la distribució el de jerarquització de nivells.; el de zonilicació 

de la vivenda HI primer, herència directa dels grans palaus barrocs, i dels exemples 

barcekmins de la Rambla, es present en les dues tipologies durant la Primera 1 tapa 

segurament fruit d'aquella indecisió tipològica que tendia a barrepr paUus i edificis de 

lloguer tractats com aquests, però desapareix ràpidament de les cases amb principal durant 

la segona, quan es "clarifiquen" les tipologies i les plantes baixes d'aquests edificis es 

dediquen decidid .ment a vivenda de lloguer i/o a botigues, amb la supressió paulatina de les 

cotxeres i tes cavallerisses i la dràstica eliminació dels safare»** molt habituals en aquesta 

tipologia durant la Primera htapa Bn canvi, ta /unificació de la vivenda a un sol ntveil es 

manté en ambdues tipologies, tot i que en els principals de la Segona i Tercera Etapes queda 

molt més matinada, car la imposició d'una d-sínhució més ractortal, fa més difícil agmpar 

les estances en wnes rígidament separades 

Els mecanismes de circulació són els que evolucrinen més clarament cap a la 

racionalització Durant la Primera I-tapa són im>lt diversos i complicats en les tipologies 

"superiors" interessa molt més atendre a íes necessitats de represeidaiivitat que no pas a la 

funcionalitat afavorint la creació d'eixos representatius i de circulacions secundàries, 

rfgidsment separades d'aquests, que compliquen enormement resquema general A aquests 

eixos se'ls apliquen mecanismes de prestigi, inspirats en els palaus barrocs, juxtaposant 

diverses sales de pas i creant grans enfilades que poden arribar a creuar tota la vivenda. 

buscant niés l'efecte que no pas l'eficàcia Així, es configuren reeotreguts, a voltes 

complicats, sobretot quan no es tracta de palaus, en què s'utilit/en les diferents i múltiples 

avaní sales per amagar els defectes de distribució. Aquesta complicació, però. és mentir com 
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més sen/illa és h vívanla, per la qual cosa és simptomàtic veure pisos principals amb 

distribucions molt complicades, corr les ja descrites, que tenen a sobre vtvendes més petites 

en les quals ja s'utilitzen trams & passadís, cv»mbinats amb les sales de pas, aconseguint una 

major fque no pas total) racionalitat 

Es podria pensar que el maior tamany dels habitatges de qualitat és el responsable 

directe de ta presència de complicats esquemes circulatoris, pero més que en am» cal buscar-

ne les causes en una voluntat manifesta de monumentalit/acio que, a més. es conjuga amb 

la rígida zonifkació MXÒ queda prou clar no només quan tenim en compte que aquest 

problema es resi>l eficaçment més endevant, sinó observant alguns exentes de principals 

sense accés directe d'aquell moment que fa es resolen combinat dos passadissos rectes amb 

la sala del desant, creant un esquema en forma de "U" . la qual cosa ens demostra que hi ha 

prou capacitat però manca la voluntat També alguns palaus urbans, on s apliquen grans 

distribuïdors que resotsn tot l'esquema, ens demostren aquesta capacitat 

Justament durant la Segona Etapa s'imposen e!s grans rehedon-disiributdors a dob'.s 

alçada com a la solució òptima per a la tipologia palauenca Aquests salons permeten c wijugar 

l'eficàcia t la racionalitat, amb la monumentslitat i la -reacio d'eixos representatius, dels 

quaís n'esdevé el punt central i d'inflexió. També pennet seguir aplicant els principis de 

jerarquització i /onificacio Amb tot, a les altres tipologies de qualitat la representativitat va 

perdent pes i es conjuga cada cop més amb la funcionalitat Aquest procés es duu a terme 

sobretot, a finals dels anys setantes i principis dels vuitantes; durant els darrers anys de la 

primera dècada citada a l'Eixample Central es construeixen molts principals sense accés 

directe, els quals presenten solucions complicades amb sales de pas i enfilades, que imiten 

els principáis amb arcés directe de la Primera Etapa, mentre que als principáis amb accés 

erecte de la Segona Etapa, que curiosament només es construeixen durant el principi de la 

dècada dels vuitantes, s apliquen esquemes molt més racionals, amb passadís recte que 

travessa tota la vivenda, o amb k combinació d'aquest amb una plena que volta tot el pati 

centra! A les cases sense prindpai de l'Eixample Central i de la Zona de Contacte, també 

s'aplica aquesta solució, amb algunes variants, ja sigui divtdi.it el passadís en petites sales de 

pa«, amb una voluntat manifesta de monumentalit/ar lo. o situant un rebedor disinbuidtn molt 

allargassat, combinat unb una petita sab de pas a cada extrem L'important és que es creen 
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recorreguts en Una recta que comuniquen cadascuna de les habitacions de manera 

independent, aconseguint una major intimitat de cadascun dels habitants de la vivenda. 

Aquestes tendències es ratifiquen inequívocament durant la Tercera Etapa: als palaus 

tornem a veure el rebedor-distribuïdtir. i als principals passadissos rectes i/o galerks a 

I entorn dels patis. Als no-prmdpals de les zones Central i de Contacte també predomina el 

passadís 

Aquest triomf de la funcionalitat, conjugada amb la representativitat, car. com s'ha 

dit. er. els principals no es deixa d'aplicar el principi »fe zoniftcació. no arriba a tot 

I Kixamplc d'una banda, no se v.il·icioncn els problemes dels xamfrans car íes parcel·les que 

els ocupen tenen formes molt variades, segons sigui el troç lateral que se'ls afageixi. la qual 

cosa fa iiifk.il una sistematització, tot i que s'intenti aplicar, sense gaire èxit. els mateixos 

esquemes i solucions que a les cases en tram lateral D'altra banda, a l'Eixample Fenfènc 

la evolucié dels interiors és gairebé nul·la i no s'arriba a aplicar mai Ics solucions de !es 

àrees centrals, de manera que en b majoria de vi vendes hi tronem la repetició de solucions 

molt lligades ai que es feia a Ciutat Vella. En aquests casos mi es tracta d'oposar 

representativitat i racionalitat, sinó que I"aprofitament al màxim de les petites parcel·les on 

s'aixequen aquests edificis inutilitza qualsevol intent de dotar d intimitat als seus habitants, 

obligant los a viure en vivendes minúscules on gairebé totes tes habitacions esdevenen sales 

de pas, car els metres quadrats que ocuparia el passadís son un luxe que no es poden 

permetre. 

VIII.2.1.5. programes d habitacions 

Pel que fa ais programes d habitacions la tendència general s'adrevsa a redvir-ne el 

nombre i sobretot ia varietat Això és més palés, altre cop. en les tipologies de qualitat 

(palaus, principals i no-principals de les àrees centrals), car en els edificis més senzills, el 

nombre d'habitacions es manté sempre en el mínim i indispensable: durant la Primera Etapa 

juntament a tes estances representatives, íntimes i higièniques, hi ha un gran nombre 

d'utilitàries: cuini, rebost, cotxeres, cavallerisses, safarejos. sales de labor, de planxa, de 

costura,. . Durant la Segona en desapareix la majoria i només es mantenen la cuina amb el 

rebost, així com, en tes millors cascs, la sala de labor i tes cotxeres, ocupant moft menys 

espai. Aquesta reducció tan dràstica, en benefici dels dormitoris, cada cop més grans i sempre 

amb habitacions annexes, es pot relacionar amb una disminució del servei domèstic, les 
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tasques del qual es desenvolupaven principalment en aquelles estances I I nombre 

d'habitacions representatives també tendeix a escurçar-se. perd no d'una rnanera tan clara i 

dràstica, eliminant algun dels salons 

La ubicació de les eslances mi difereix gaire, car sempre s'aprofiten les façanes 

devantera i posterior per ubicar les habitacions representatives i intimes, i les zones centrals 

vora els patis i celoberts per situar les utilitàries i higièniques El menjador, però. és l'única 

habitació que canvia de lloc. passant de l'àrea del pati central a la façana posterior En la 

primera ubicació, s'associa amb esquemes circulatoris "arcaics" i é:> on el trobem gairebé 

sempre a l'Eixample Perifèric. on esdevé una més de les saíes de pas. mentre que E ubicació 

en la façana posterior respon normalment a la presència de passadís 

IM recerca de la intimitat de cadascuna de les habitacions, am com, sobretot, de la 

funcionalitat de tot l'edatia son els dos motors que mouen revolució de les plantes de les 

cases de l'Eixample. Hem vist com en un pnncipi hi ha un marcat interés per la 

representan vital que es tradueix en solucions que imiten els palaus barcekmins del XVIII 

Aquest interés deixa pas aviat. però. a una mentalitat més practica de cara a l'edificació 

masiva, que es planteja la creació d'un model òptim que pup i servir per a tot l'Eixample, 

deixant de banda els primers esquemes i investigant ne d altres, tan antics com 

contemporanis, prenent hi els elements més favorables Així. s'adaptaran 'es escalinates dels 

palaus gèücs, el salé a doble alçada del Palau Moja, i moltes altres solucions presents en els 

edificis de Ciutat Vella la divisió en dr-anís i darreres, el sistema de crugies. arribant al 

final a crear el prototipus de vi venda de l'Eixample que ens ha arribat idealment ftns als 

nostres dies 

Però no gaire lluny d'aquestes vivendes típiques, caracteritzades per la seva amplitud, 

pels llargs passadissos, i els grans patis interiors, n'hi ha d altres, en allò que hem anomenat 

Eixample Perifèric (i que ara fornia part del centre de la ciutat) que ni són tan àmplies, ni 

tenen llarg passadís, i on els patis interiors s'han reduït a minúsculs celoberts A aquest, 

habitatges no hi va arribar ni h racionalització, ni la intimitat, sinó que. destinats a allomar 

als més pobres de la Nova Barcelona, s'.ti van aplicar els mateixos entens, que havien 

possibilitat la densifkació de la Vella. Així, al costal de l'Eixample de principals, 

(.«'escalinates, i sales de confiança, trobem un altre Eixample d'escales estretes i fosques. 
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celoberts indignes, "cuartos" sense finestres i menjadora al costat de les comunes. Potser seria 

tai de reconèixer que l'i;ixample no hi visqueren només els burgesesdel Passeig de Gràcia, 

sinó lainbé els comerciants de Sant Antoni i els otmrs de Fon Pttis, i que tan típiques en son 

tes casetes del Passatge Permanyer com tes coses de tercem classe del carrer Wellington 
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VIII.2.2. Evolució dels exteriors 

Si. ami acabem de vein«, a I'interior dels edificis hi ha un procés evolutiu força clar 

i unidireccional, a I'ex tenor ta qüestió és força més complicada car, to! i que s'avança en una 

única direcció profunda, en superficie l'avenç es produeix per vies moll diferents, amb 

traduccions formals molt diverses, afectant de desigual manera les tipologies i les àrees on 

aquestes s'ubiquen Per això hem crept oportú desglossar aquesta anàlisi final en dos grans 

grups de tipologies, contemplant llur evolució a través de les tres etapes establertes i tenint 

sempre en compte els diferents ritmes de desenvolupament de les diserses àrees* Així, el 

primer grup el constituiran les üpologies que anomenem "de qualitat" (palaus urbans i edificis 

pluiífamiltars amb principal amb o sense accés directe), mentre que en el segor. inclourem 

les que qualifiquem de més "senzilles" (cases umfamiliars. cases plunfamiliars sense 

principal) 

VIII 2 2 1 Primera Etapa 

Durant la Primera Etapa dominen tant en les tipologies "de qualitat", com en les "més 

senzilles", composicions completament simètriques de caràcter sobri, poc o gens 

estructurades, amb un tractament decoratiu contingut, limitat quasi exclusivament als 

enmarcaments de Ics obertures. Les façanes esdevenen planes, sense cap element o cos 

d "edificació que s'adelanti i/o endarrereixi, i en destaca I equilibri entre Nits i plens, així 

com el nul pruUgontsme de les parts altes, golfes i coronament, que no sobresurten de h 

resta de !'edifici Concretant més, constatem pel que fa exclusivament a les tipologies "de 

qualitat" la presencia d'edificis de caràcter marcadament horitzontal, amb una volumetria molt 

definida, alguns d'ells amb uiia divisió horitzontal tripartita, amb un cos central i dos de 

laterals £1 llenguatge estilístic emprat es refereix majoritàriament al mon clàssic, sobreu« al 

primer renaixament. interpretat de diverses maneres, així com al classicisme barroc del segle 

XVIII. També cal esmentar l'atenció que es concedeix en alguns casos a l'Edat Mitjana, ja 

9 Com ia htm viat en clt «Manara. l'Eiumple Pentirn *taqm va *• remi * de I«» «fere» /one* 

' Par no t<xnpl«í»r entarfi n i lànalia. la qual ioaa teta ¡me c M e w é m upe*» «ale«, on him 'inpit en ..imp« Ir« vana«» 
«aSOfMltfk*.«* tip*!»* ét la Puniera Etapa, «tackt en lanihw del* istcnort D'alUa twnda hem pwfcnt ayrapar b upatafia d'edifn. i* 
pruntaoBiunt ' a a * principal w a t a, ce» dtretle dmr del grar; "de «jnalÉWT per pmximrtal a la 4 edifici amb principal amí» atce* dire..'. 
M I i que d a n n ta Pntnera Aap«, partmjia de le« caneteriatüpea del grup 4e caae» 'me* xo/ilW»" u. i .om i'tadicari peruneatincm 
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sigui dins de la vessant cristiana, que lot i comptar amb el grandkis exemple de l'Edifici de 

la Universitat, no es desenvoluparà plenament fins la Tercera Etapa; com dins de la vessant 

musulmana, iniciant la moda del nco-àrab. que serà una tendència, però, que no aniré més 

enllà dels anys setantes 

En les apologies "més senzilles* (dins de les quals inclourem, excepcionalment en 

aquesta etapa, te cases plunfamiliars amh principal sense accés directe) no trobem cap 

estructuració de la façana en cossos, només la típica separació planta baixa/pisos; hi ha un 

domini molt clar de les obertures, majoritàriament balcons, per sobre del pany de paret, la 

qual cosa imprimeix ima verticalitat acusada a les façanes, així com propicia una 

desmateríalització de l'edifici, convertint-les en un "mur l!enç" sobre el que s'apliquen els 

diversos elements El tractament decoratiu és més senzill encara que en el grup anterior, tot 

i que no és igualitari, introduïm se el concepte de "ritmes decoratius"* que reforça la citada 

verticarització de la façana. Pel que fa als llenguatges estilístics, en aquest grup no se n'empra 

deúicidament cap, nrenent com a referent realitzacions de la pròpia arquitectura domestica 

barcelonina Ct m primera meitat segle XIX, exemplificades en els edificis "neoclàssics" que 

segueixen la línia suggerida oficialment pel model de façana proposat pel Mestre d'Obres 

Municipal Josep Mas i Vila al 1826, i desenvolupada en models concrets com els "Porxos 

de'n Xifré" i les cases de les Places Reial i Sant Josep, així com per te dels caners Fetran-

Jaume I-Princesa i te de l'àrea del Palau*. En 'Hixample Pen fenc. però, hom es refereix 

a realitzacions molt més senzilles encara, desprovistes de cap mena d'ornamentació i 

mancades fins i tot de simetria, que hauríem de buscar en l'àrea del Raval. 

Quan al repertori d'clements decoratius, aquest é$. en general, niolt 

(imitat, tan en un grup com en un alar,, predominant les faixes, molt senzilles (tot i que 

enriquides amb motllures i formes geomètriques en alguns edificis "de qualitat"), enmarcant 

te obertures, i algunes pilastres i/o columnes de caire clàssic, gens canònic, i trencaaigiks 

(en te façanes més riques). Sòcols i simple. franges horitzontals articulen els panys de paret 

i la típica combinació d'espiral Is i modillons caracteritza te golfes Justament aquí ; en 

edificis de diferents tipologies i àrees trobem un element que rxxlnem qualificar de "típic" 

d'aqvesta etapa com son te arquacions cegues sobre els espiralls, inspirades en aquelles que 

1 Aqne* «mccfMc am cool el dt "mmIlea,* i* «han e«plK« ImpHanM «It citato V I I 3 2 i V2 3 3 2 fc^ec'ivtmeai 

• vid í« t̂oj»rv 12, rv.2.2.. è rv.u. 
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trobem sota la teulada de l'edifici de la Universitat Com a elements sobresortints, poden 

citar la presència de Ses primereo tribunes, de ferro, conformant estructures molt senzilles, 

gens omamemades. sempre al primer pis (o pnnciptl) al centre, esdevetum-se un element 

aíe¿it Uevant de U façana i no pas mtegrat a ella U» tractament semblant reben les miraades, 

inspirades en les antigues "torraaes" catalanes, situades sobre els terrats, enrerirades de la 

línia de façana, però centrades respecte d'aquesta. Ambdós elements contribueixen a remarcar 

l'eix de simetria 

VIH 2,2.2. Srf**w Etapa 

Durant la Segona Etapa, i sobretot a partir de 1879/80. es constata clarament ttn canvi 

en la concepció de Ics façanes, sobretot pel que fa a tes üpolog.ev "de qualitat*10. En aquest 

grup hem observat dues tendències molt marcades, que en molts exemples s'interrelacionen 

d'una banda hi ha una voluntat manifesta d enriquir l'exterior de l'edifici a través d'un ús 

molt intens d'elements decoratius, antics i nous, que omplen tota la superficie; entre ells cal 

destacar lots aquells d'arrd classicist, que mai no s'ha deixat d'emprar i que cada cop 

esdevenen mort menys canònics i més imagíname, barrejant los. deformant-los. combinant-

los amb elements d'atees "estils"... • d altres que no són més que la complicació dels antics 

repertoris dels Mestres d'obres: faixes motllures. franges ab murs tots es dolen d'tina 

major corporeïtat, tendint a sobresortir de l'edifici, donant-li un clar relleu, i creant jocs de 

Item i ombra de certa importància A aisè hi contribueix Incorporació al repertori 

d'elcniemsíoranb.comsónelsestípitsantropomò^ 

centreeuropejt, i d'exòücs. d'arrel oriental, o d desenvolupament datares de caràcter local 

com ¿ón les tribunes, que Ja no es plantegen coa a una estructura lleugera afegida a l'edifici. 

sinó que esdevenen d'obra i quedes completament integrades a la façana, amb una major 

volada, sotmeses al mateu esquema decoratiu que la resta. D'aquesta manera la façana perd 

el caràcter pla, amb lots aquests elements sobresortints. i adquireix una ondulació, reforçada 

per la forta cstructucturació a què es sotmet. 

Aquesta és doncs, la segona tendència, que consisteix en articular les façanes en 

* A g u t í é— i r t i — t d w mttmmt* iaapt li Oçtiatm é» c—» ftonhiiäm% wife pnoup«! — mxès éu*m "ttm*t»et 
n L O M i w i U f ä m i * 1919 i pmmmm t p w («m .om wwonol web I h f d « » te»<« h N w m Slip* Am im*< « K > K H I I * 
te Kfara deb ¡nv> <w* anb «xèi duvctc cui—iili «tr t» rfUMfth émt 

609 



diverses iones verticals i diferent* cotaot horitzontals. Normalment són tres íes iones 

verticals: l'anomenada «ona de soco! que abarca la planta baixa i l'entresol, si n'hi ha; ta 

zona miga, que abarca els tres o quatre pisos, i ta zooa ami amb les golfes i et coronament, 

de què tot seguit parlarem Quae a conos horitzontals, el nombre depèn molt de l'amplada 

de ta façana, tot i que mai no ton menys de tres i sote »»erar els cinc (sempre, però, 

senars). La dtferenctadé de ttMes aquestes parts, ep* sovint es presenten les unes enretirades 

o adelantada respecte de les altres, (r a»xò ajuda a l'efecte d'ondulació citat anteriorment) es 

dona a través d'un tractament moh ric dels panys de paret, prenent el protagotitsme 

ornamental que havien tingut en l'etapa passada els enmarcameni». de ics obertures (els quals, 

perd. íambt es veuen enriquits). Així, trobem als murs lisenes. pilastres i mitges columnes, 

molt trehahsdes. amb enmodlurats. estruç, o encarreuats. que juntament amb cornises i 

motllurcs horitzontals de gran votada, delimiten les diferents àrees, en les quals ht veiem, 

albora, diferents tipus de franges tiontzontals o d'aparell, amb carreus llisos, encoixinats, 

desbastáis, o fins i iot de diamant AM, eb panys de paret s'enriqueixen moluvsim. 

entroncant amb ¡a primera tendencia ammtanda. 

Una altra "conseqüència* de S'arbculartó de les façanes és la importancia, cada cop 

més gran, que adopta ta zona superior, constituida per golfes i coronament. Les primeres 

creixen en alçada esdevenint ahells i fins i tot quarts pisos, i rebent un tractament decoratiu 

complex i diferenciat de ta resta: els espiralls es substitueixen per finestres que tendeixen a 

'nsewar-se" el pany de paret, deixant només estretes franges verticals que es decoren amb 

seguits de piastres o muges columnes, combinats amb les carteles, amb ta qual co?a tot el 

conjunt adopta l'aire d'una mena de "galena de sotana* típica d? l'arquitectura catalana. Al 

demunt, trobem el coronament, que si bé fins ara s'havia limitat a una simple barana que 

tancava el terrat, ara s'esdevé un veritable element de coronació, trencant ta horitzontalitat 

i enriquint-se a traves de força elements de caràcter vertical que continuen les línies 

naresdes per liscnes i pilastres ab pisos, t acentúen i remarquen la iivisió en cossos 

horitzontals crestería, pinactes de formes moh variades, gerros frontons triangulars i 

scoucirculars. i fins i tot cúpules i escultura exenta. Amb tot això. la zona superior adopta 

ja un gras pes dins dels esquemes composin« de ta façana i s encamina cap a les solucions 

monumentals del Modernisme 

Cal remarcar, que tot aquest ne tractament señera! de les façanes redunda en 

l'accentuació d'aquells "ntmes decoratius" que havíem trobat ja en la Primera Etapa La 
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importància de la part aka els duna m abre sentit, i augmenta les tendències verticals, 

sobretot en els edificis plurifamiliars. cada cop mes ate, dotsnt-los d'una major lleugeresa 

Tanmateix, la importàcia que aquests ritmes donen al principal queda contrarrestada 

precisament per les golfes i el coronament, de manera que trobem una àrea de mitjà interès. 

a la part baixa, una de molt gran al principal t prima pis, una altra de mitjà-baix al segon. 

tercer i quart, i una darrera de gran interés a les golfes i coronament, que desplaça el pes de 

la composteté, ñas ara centrat al pnncipol. cap a dalt. Tot això va molt Hígat a I edificació 

dels xamfrans, car tes llargues façanes que normalment presenten els edificis que s'hi ubiquen 

possibiliten i. albora necessiten, d'algun sistema d'articulació A mes, en situar-se ei. espais 

de major amplada poden ser contemplats mes fàcilment, la qual cosa "rendabilitza" i ta 

atractiu l'estorc. ornamettal. 

Si bé és en les cases píunfamihars. que en I anàlisi tipològica havíem definit com 

típicament edeaiques. on es desenvolupen més clarament tots aquests canvis, és als Palaus 

Urbans en I única tipologia on s'observen preocupacions de caire estilístic Aquí ja no es 

tracta només d'agafar alguns elements solts, com passava en els edificis pluntam?harv sinó 

que segueix havent un interès per recrear determinats llenguatges del passat Segueixen 

predominant les preferències de la Primera Etapa, amb els darrers exemples neu àrabs, d'una 

banda, i les diferents tendències classicistes, de l'altra, amb exemples del quatre cents, i del 

XVIU català (amb una copia gairebé exacta del Palau de la Virreina) Amb tot, cal dtr que 

aquesta tipologia no cau en el amservadurisme car. per un costat, els diferents edificis 

participen de les novetats abans apuntades, i per I altra, és justament en aquesta urologia m 

tenim l'exemple més avençat de tots els que hem examinat superant bits els histoncismes. 

incorporant tots aquests avenços i combinant-los amb MINIS elements decoratius a l'anomenat 

" Pro&imoderntsme"'' 

Pel que ta a les tipologies "més senzilles", constatem una voluntat d'assimilar se a les 

"de qualitit' Hem de tenir en compte el procés d'homogeneització tipològica a què 

al·ludíem interiorment, per el qual la qualitat ja no residirà en la tipologia, sinó en el 

tractament de cadascun dels edificis, de manera que no és estrany que veiem edificis sense 

principal (sobretot els situats a l'Eixample Central) amb façanes totalment comparables a les 

l ! Em rrfcnm al Piisu Siiwm (CM 262). V«Í C I ^ M VI . I I 
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que comentàvem anteriorment Aixf, caldrà constatar la presència de tres tendències en ei 

conjunt d'aquesta tipologia: duna banda la que hem anomeiut de forma arbitrària tipus C, 

la més propera al que hem vist en les tipologies "de qualitat" en aquesta etapa: d u m forma 

més mautzada. participen també d'una forta estructuració de les façanes, amb la definició, 

sobretot, de cosos horitzontals, donant moviment i jocs de llums i ombres També és molt 

clara la importancia que hi prenen les golfes i el coronament, les pomeres més altes i riques, 

i el segon, trencant també l'horitzontalitat i remarcant els cossos horitzontals Potser no hi 

ha un enriquiment tan generalitzat de la façana, i les obertures segueixen tractant-se d'una 

marera f i « a cert punt sòbria, un i la incorporació de solucions noves, com les finestres 

geminades. 

Les que anomenem de tipus B constitueixen un enriquiment i un desenvolupament dels 

models proposats durant la Primera Etapa, de manera que se segueix concedint la principal 

importancia a les obertures, sense aplicar cap mena de zonificació. enriquint nt el tractament 

ornamental i aportant elements nous, com ara les grans portalades amb arc de mig punt que 

abarquen planta baixa i entresol, tes columnes de fosa a les botigues, constituint l'entrada del 

ferro vtst no-ornamental a les façanes de l'Sfixampte. i tes faixes instant els pitons egipcis 

També cal destaca' un major grau de decoració en els panys J«: paret, a través de 

l'incorporació de frisos ornamentals, sobretot sobre les llindes de les obertures Aquí 

l'ondulació de la façana no és tan marcada, però si que els diferents elements decoratius de 

tes obertures adquireixen un major volum. sobresorünt de la fiçana i creant també un joc de 

llum i ombra, molt més mafitzst. 

Per últim tes de tipus A no presenten cap novetat respecte de la Primera Etapa i en 

son una continuació fidel, situant se sobren* a I'Eix&ictte Perifèric 

En cap dels tres tipus no hi ha voluntat estilística, només es prenen alguns elements 

solts dels repertoris clàssics, però en general, la majoria sorfetxen del desenvolupament 1 te 

complicació dels utilitzats tradicionalment pels Mestres d'obres Aquesta complexitat 

ornamental, dona lloc. sobretot en e! tipu* B a la presència de "ritmes decoratius" D'iltra 

banda, segueixen incorporant-se tribunes 1 mir¿ndes. en el mateix sentit que en la Primera 

Etapa. 
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VIII.2.2.3. Tercera Etapa 

A la Tercera Etapa es produeix la consolidació de tes tendències observóte» durant la 

segona quan a les tipologies "de qualitat", seguim veient façanes força estructurada amb una 

potent ¿ona superior, i una 'ondulació* cada cop més murada. Estilísticament s'elumna el 

neo-àrab, i s'apunten tres grans tendències, fhnt de revolució del que acabem de veure: les 

fas anés d "edificis plunfamiliars que hem anomenat típicament eclèctiques desenvolupen aquest 

eclecticisme amb un caire molt "recarregat", amb gran profuvsió d'elements decoratius, 

acostant-se a les realitzacions "Beaux Arts" de carácter francès; tes que desenvolupen el 

llenguatge histoncista d'arrel clàssica, continuen en aquesta línia, com alternativa a les 

tendències més eclèctiques, amb un caràcter cada cop menys imitatiu, defugint exemples i 

models concrets, i reelaborant aquest llenguatge cercant l'originalitat, incorporant-hi alguns 

elements de diversos estils, i de tes tradicions artesanes, donant molta importancia a tes arts 

aplicades, però defugint, "l'horror vacuí" de!s edificis eclèctics, i tornant una mica cap a la 

sobrietat de la Primera Etapa, a aquesta nova interpretació de nústoricisme de caràcter clàssic 

se li afegeix, dins de la mateixa tendència, la vessant medieval. centrada en el no-gòtic. 

d'arrel nòrdica, que es desenvoluparà àmpliament durant els anys norantes, i finalment, la 

tercera tendència, on trobem els exemples protomoderntstes. serà la que finalment superarà 

l'histoncisme i I eclecticisme, amb tes solucions típicament modernistes que ompliren 

l'Eixample del Tombant de Segle 

Pel que fa a les tipologies "més senzilles". continuen en el procés d'equiparació a tes 

de "rés qualitat", atesa la quasi complerta homogeneïtzaetó tipològica assolida en aquests 

moments: el que anomenàvem tipus Cevoluciona, amb un enriquiment total de ¡a façana, tan 

a nivell d estructuració, com d'enmarcament d'obertures, que l'equipararà a tes solucions més 

"beaux amanes": el tipus B segueix fidel a la seva línia, tot i que amb una matització del 

tractament ornamental de tes obertures, seguint una mica la mateixa tendència a la sobrietat, 

observada er els edificis que s'enquadren dins del nou histortcisme; i el tipus A desapareix 

completament de tot l'Eixample. amb alguns casos a mig camí entre aquest i el tipus 8, 2 

l'Eixample Perifèric. 

Tots aquests canvis i transformacions de tes façanes dels edificis de l'Eixample 

responen, de fet. a dos motius bàsics, molt relacionats fun amb l'altre. En principi. 
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s'insereixen en aquella preocupació generalitzada ai segle XIX de »otear un nou estil que l i 

correspongui i que superi I? fase htstoricista, la qual eina genera lot una sene de canvis i 

transformacions estilístiques que afecte«, sobretot a ta l'arquitectura públic», ja » p i civil o 

religiosa. A ami), que d'entrada hauria d'afectar poc a l'arquitectura domestica, pel seu 

caràcter més utilitari, cal afegir un segon mouu que consisteix precisament en la voluntat 

d'equiparar aquesta arquitectura a l'arquitectura oficial, dotant la d'artisücítat formal i 

imhuïnt-la de les mateixes preocupacions tronques Així, és en aquest moment quan 

l'arquitectura domèstica, gràcies a aquest gran sah i a l'eforç «nie això rf¡presenta. 

aconsegueix fer-se un lloc dins de l'Historia de l'Art: abans del Segle XIX només cK grans 

palaus reials i suiyonals eren objecte de ta crítica arquitectònica, durant el segle que ens 

ocupa però, es van construir edificis de víveteles que es considerarien com a veritables obre* 

d'art. 

Però això no s'atura aquí: a l'igual que l'arquitectura domèstica com a tipologia 

global, tendeix a "ennoblir-se* i equiparar-se amb tes grans realitzacions públiques, les 

diferents tipologies que la formen també intentaran adoptar un aspecte "superior": així. 

mentre els palaus urbans i algunes de les cases plurifamilurs amb principal amb accés directe 

s'incorporen als "estils" de la gran arquitectura, hem vist com també les cases phinfamiliars 

sense pnmipal, que durant to Segona Etapa presenten façanes de tipus C. durant la tercera 

adopten els esquemes i la riquesa ornamental típica de l'eclecticisme "beaux-arts*. que 

defineix tes cases plunfamihars amb principal amb atrès directe, algunes de tes quals, al seu 

torn. es decanten cap a un nou hístoncisme de caire soon, que havia estat el signe distintiu 

dels palaus urbans Així doncs, aquesta voluntat d'enaltiment de l'arquitectura domestica no 

només afecta a tes tipologies "de qualitat", sinó que en una mena "d'efecte dominé* ve 

empesa des de tes tipologies "més senzilles" Naturalment, i com hem vist. tot això es 

conjugarà amb la progressiva homogeneització tipològica que provocà que la qualitat de 

l'edifici ja no vingués indicada per la tipología;, com en els primers moments de l'Eixample, 

sinó per ta riquesa d'aquest O fet que la tipologia de cases plunfamiliars sense principal. 

considerada tradicionalment com "més senzilla*, esdevingui gairebé l'única i la predominant 

farà que s'hagi d'incorporar en molts casos als "estils* propis de tes tipologies superiors, 

justament per a compensar la manca d'aquestes, de manera que l'eliminada (a causa de 

l'homogeneïtzactó) jerarquia tipològica, serà reemplaçada paulattnament per una jerarquia 

"estilística" 
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Grosso mudo, l'evolució defe "estils" de l'Eixample es pot resumir en un camí que 

conduí tes tipologies "de qualitat", palaus urbans»cases amb principal, des d'un tímid i sobn 

"neoclassicisme". a través d'incursions medievalistes, cristianes i musulmanes, cap a 

solucions revivalistes que desenvoqucn en tres vies que tindran continuïtat durant tota la Fi 

de Segle: l'eclecticisme "beaux-artià". un nou itistoricisme, clàssic i gòtic, i el 

Modernisme'1 Dins de tes tipologies "més senzilles" assistirem a l'evolució des d all») que 

anomenàvem façanes del tipus A, completament desprovistos de decoració, cap als npus B i 

C cadascun dels quals, al seu tom. avençara en una direcció determinada el primer acostant 

se una mica als nous historicismes. i el segon integrant-se de ple en l'eclecticisme, és a dir. 

equiparant se i les tipologies "superiors" 

Com a darrera reflexió, només ens queda constatar la disparitat de entens que guien 

dues pam de l'edifici que haurien d'anar íntimament connectades: l'inferior i ! exterior Com 

ha passat la mauina de vegades que n'hem internat examinar l'articulaca). hem de reconèixer 

ta manca precisament d'aquesta; i és que és difícil que uns interiors que cada cop tendeixen, 

més i més. a la homogeneïtzació i a la racionalització funciottalista. puguin articular-se tmh 

unes façanes, que cada cap són menys homogènies i que tendeixen a la dispantat i a 

romamentalisme, pugnant justament per presentar se de la manera més ongtnal i diferent 

possible, tot i que, això sí, intentin equiparar-se en qualitat i riquesa Així. hem pogut 

comprovar repetidament com estructures internes molt similars, es recobreixen de solucions 

externes completament diferents11. I és aquí on ens adonem més clarament de la doble 

funcionalitat de larqimectva. del doble punt de vista des del qual pot ser abordada com a 

obra d'art i com a objecte liti l. Sembla que durant aquests trenta anys l'arquitctura domestica, 

que sempre ha estat la menys artística de tes vessants arquitectòniques (juntament amb la 

industrial), produïda a Barcelona, que malda per ser t%n "artística" o més que I arquitectura 

pública «'i en el context concret de l'Eixample, l'edifici de la Universitat sena l'exemple a 

seguir) aconsegueix l'arüsticitat pel que fa a tes façanes, mentre que els interiors, segueixen 

exercint la part "funcional". Un cop, però, al fina! d'aquest llarg penode. els edificis de 

•' à^emet un» nt* »han «upbeat impluuneM *n cl teu nrnmenl. >HJ «aptfol VU I I J 

' E: C M del« N m urban» d.1 camr Mallorca, it It Safom Aap*. 4* |>ar*dif rrurtH. mnmúern «uc rt hi ha <|naif* qpse ten*» I« nutet-u 
isínKtur» ¡nen» nah frau «ai» <Jit)nt>u.iiw i doM* m»«fl. .adán un acte ajurb prro m V * K » « Í a I t «K-n..( «mf> un "eml" Matm m 
mo-inlt, m quatre i«ti i*a a» . L m ^ i t u . i aa «udaraMa Val eapM VI I 1 
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l'í ixample sigum eonsidefats com a oènes d an de pana enfora, es coaceMma els esforç« 

en la superacid arttótca daquesies façanes, paè tambe en donar a aquests interiors, an ja 

plenament funcionals, la eatepwiÉ d'obra d'art de que gaudien te façanes Aquesta serà una 

de les més pans aportacions del Mudenttsnie a I "arquitectura domèstica de rEixaapfe. 
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VIII.3. Contextual i tzac ions 
VIII 3 1 l. arquitectura domestica de IT.ixampte a to llum de tes propostes d'Ildefons 

Cerdà 

Si bé ja en el capítol III I.3. vam veure el magre destí de tes propostes urbanístiques 

de Cerdà, ara voldríem, després d haver analitzat àmpliament tes realitzacions 

arquitectòniques d aquesta àrea. constatar en quin nivell s acompliren o no els preceptes 

arquitectònics cerdanians. Abans però. cal fer tres consideracions primer de tot. volem 

plantejar el problema que suposa comparar la idea general de Cerdà, i els vuit exemptes 

concrets que presenta, amb la gran quantitat i diversitat d edificis que hem analitzat, per la 

qual cosa creiem que la comparació no podrà deixar de ser de caràcter general renunciant a 

huscir paral·lels en edificis concrets i intentant estab'ir los a nivell de les línies generals 

observades: segon, com tes idees arquitectòniques cerdanianes ;a nan estat analitzades en el 

capítol l l i I I 2 2 ens abstindrem de comentar tes àmpliament per la qual cosa ens remetem 

al citat capítol, tercer, com ja vam dir establir en l'Estat de la Qüestió (capítol 1 2 ) els textos 

de Cerdà on exposa el seu pensament arquitectònic no foren publicats en aquella època, per 

Ui qual cosa el seu coneixement i, per tant, la seva possible influència serien força limitats 

A un nivell general i u i i com j? vam veure en aquell capítol, quatre son els preceptes 

que, per Cerdà, ha de complir tot habitatge: Salubritat. Moralitat i Decència, independencia, 

i Economia, que. tot seguint el seu raonament només s'arribaven a acomplir al 100% en els 

edificis umfamiliars aïllats i envoltats per jardins. En aquest sentit, cap dels edificis de 

l'Eixample satisfeia aquestes enigèmm, car e's i !aus urbans entre jardins, que s ajusten als 

tres primers preceptes, no acomplien el darrer, en no estar a l'abast de totes tes class» 

socials 

Si "baixem* un esglaó i ens situem en el ferreny de propostes ja més concretes, però 

encara força generals, formulades en els textes, seguim observant que aquestes, i només una 

part, es duran s terme únicament en els edificis més "uxovn. destinats a la burgesia tes 

màximes condicions de ventilació amb finestres «Is quatre costats de l'edifici, segueixen 

acomplint se només en els plaus urbans i en alguns edificis unifamiuars. com en l'irrealitzat 

projecte del Marqués de Bell Hoch (cat 418) El segon grau acceptable de ventilació a través 

de grans paus interiors, defugint Yús de celoberts, es verifica majoritàriament en tes 
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tipologies "superiors" d'edificis plurifamiliars. és a dir. els que presentaven principal amb 

o sense acete erecte, i en els sense principal de major qualitat, a l'Eixample Central A la 

resta d'edificis, que configuren la gran majoria, i es dediquen a tes chases socials per al 

benestar de les quak Cerda havia dissenyat inicu>!ment d seu Eixampfe, l'insalubre i minúscul 

celobert és el protagonista indiscutible 

Pel que fi als accessos als edificis, sobretot ús pluntamiliors, podríem dir que se 

n'acompleixen algunes condicions, que fan referència a la il·luminació i la ventilació de tes 

escates, que normalment se simen vora el pati o celobert de la casa, tot i que en aquests 

casos, que representen la majoria, la ventilació i la il·luminació de tes vivendes sempre seran 

insuficients D'altres propostes, més visionàries, com la creació de replats acnstalats. imitant 

tes gsteries comercials, per rebre el màxim de llum. no veuran mai la realització 

L'enginyer també reclama una separació estruia dels diferents àmbits de la casa. la 

qual tampoc no és gaire habitual a l'Eixample, només (un altre cop) en aquells palaus urbans 

i edificis unifamiliars (com tes cases Galofré (cats 206. 208. 211)) on hi ha una marcada 

jerarquia distnbuitiva aplicada a tes plantes, de manera que a cada pis trobem una 

determinada üftologia d'habitacions A la resta de palaus i d'edificis um i plunítmiliars tot 

i que siguin de qualitat, la rígida separació que reclama Cerdà és inexistent, perquè, fins i tot 

en aquelles vivendes on hem vist una xomfkació de tes diferents estances, sempre hi hs hagut 

¡a tendència a b?Tejar habitacions intimes i representatives, repartint se tes façanes devantera 

i postenor A més. també s'ha dit que en alguns casos ta sala alcova o dormitori principal 

també podien acomplir una funció de relació social, car s hi solien rebre els amics mes íntims 

df te casa. ^el que fa a la resta d'habitacions, aquestes se separen amb força èxit en les 

apologies de qualitat, però no en tes més humils 

A banda de!'aïllament, Cerdà reclama altres condicions per a les diferentes estances: 

si continuem parlant dels dormitoris, observarem que tes sales alcova amb habitación:» 

annexes, que seguim trobant només en tes tipologies de qualitat, son e! reflexe més proper 

a la seva idea. tot i que l'espai d'alcova hauria de ser molt més gran i millor ventilat del que 

se sol fer. Quan a tes estances utilitàries, tes seves idees no troben traducció, car en cap 

exemple no hem trobat ni l'avant-cuina, ni tes diferents sates complementàries que hi 

reclama Només el rebost, molt més petit i pn^or ventilat del que ell voldria, seris reflex de 

la seva proposta. Tampoc tes cuine?. tai gran majo.na vora petits celoberts, s'ajusten al grau 

de ventilació demanat per eíl. Potser en l'única cosa en què les vivendes més humils 
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acompleixen els preceptes ccrdanians es en I absència de salens, que ell rebutja com a 

innecesans. car només són útils a la vanitat humana. Amb tot, estem ben segurs que si 

aquests no son presents en aquestes vivendes no és per seguir les indicacions de l'urbanista, 

ané a causa de la manca d'espai. 

Quan a tes façanes, no s'acompleix gairebé res: només, l'absència de porxades syu&a 

als desitjós de l'enginyer, tot i que com acabem de dir, no pas seguint-lo. sine perquè 

aquestes suposaven perdre un» valu««os mentres quadrats de lloguer: els balcons, que ell 

rebutja a causa de la volada, no només sén presents a totes les façanes sinó que n esdevenen 

l'element predoaunant prenent gran volada en convertir-se en tribunes Tampoc se seguiexen 

els desitjós de crear façanes màximament obertes, an* balcons » finestres que substituïssin 

els panys de paret, amb murs acnstaiats. per mor d'una major il·luminació i ventilació En 

aquest sentit, la presència de galeries a la pan p» »sternir dels edificis, no respon, 

contràriament al que tothom afirma, a una interpretació de fes idees cerdaruanes d'una banda, 

aquestes ja eren presents a Ciutat Velia i tenien la funció "d'aixamplatnent" de la vivenda. 

substituint el jardí posterior, privilegi dels pisos tatxos, i com a lloc d'ubicació de "serveis" 

que no cabien o que eren molestos a l'interior, com ara els excusáis, petits safareigs, 

estenedors... De l'altra, en origen, aqueste espais no eren tancats pei .¿«treres, com s'ha 

volgut fer creure, sinó que eren pensats com a màximament oberts, la qual cosa es pot veure 

consultant qualsevol expedient en què es demani permís per a afegir-ne a edificis ja construïts 

(en els expedients de nova construcció mai no s'adjunten alçats de les galeries) i mirant 

qualsevol fotografia dels primers anys de l'Hixarnple. abans que s'imposes la moda de tancar

ies amb vidres. 

"Baixant" ai nivel més concret, ens fixarem ara els vuit exemples d'edificis presentats 

per Cerdà, en els quals, tal i com ja es veié en el seu moment, no sempre recull les seves 

pròpies demandes. De fet, podríem afirmar que no hi ha cap edifici que segueixi exactament 

cap dels models presentats per Cerdà, car, d'una banda molts d'ells es refereixen a edificis 

uaitamiliars que molt poc tenen a veure amb els palaus urbans o les casetes del Passatge 

Permanyer (cat 420). i de l'altri, es tracta o d edificis completament aïllats, o amb només 

una mitgcra, o en el cas de estar-ne entre dos, com fou habitual a l'Eixample. amb molt poca 

fondària. Així, a nivell general, una gran diferència rau en els mecanismes de ventilació, car 
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Cerdà la remi principalment o bé a tra> és de tes obertures que donen al carrer o d'un únic 

gran pati, de manera que els pocs celob its que situa acompleixen funcions molt específiques 

i no tenen res a veure amè els que sol haver als edificis més humils on s'encarreguen de 

resoldre gran part de la ventilació de te vivendes L'altra gran diferencia fa referència a les 

alçades dels edificis que mai no sobrepassen els dos pisos, quan hem vist que el més corrent 

és que s'arribés a oes i fins i a tot quatre 

Els quatre tipus de grans conjunts comunitaris dedicats a "la ciase obrera" són del tot 

inexistents, tan a nivell de tipologia, com a nivell de resolució dels esquemes circulatoris, 

amb ks grans galeries exiemes de comunicació que. insistim, res no tenen a veure amb les 

que es construeixen a la part posterior dels edificis Dels altres quatre tipus, destinab a la 

burgesia i a tes classes mitges, només es recullen parts de la seva proposta, mai. però, amb 

la intenció explícita de seguir les idees de l'urbanista, sinó tot satisfem les necessitats 

bàsiques Així. tes cases de pnmtr ordre tenen cert ressò en alguns edificis ptunfanuliars amb 

principal airé accés directe de la Primera Etapa de l'Eixample Central i de la Zona de 

Contacte, sobretot pel que !a a la presència del pati central i a la ubicació de l'escala 

principal, amb la caixa aprop de la mitgera, i amb un passadís que. darrera el pati. la 

comunica amb el vestirnil. en posició central; així com en referència a la presència de la 

cotxera i tes cavallerisses al fons de la planta baixa, darrera el pau Quan als mecanismes de 

distribució amb els dos passadissos tangents al pati. són més corrents en alguns exemples de 

ía Segona Etapa. Amb tot. cal dir. que en aquest model concret Cerdà fa referència a una 

tipologia de casa umfamiliar. aïllada, de planta quadrada, és a dir. pot profana, condicions 

que no es compleixen en ta tipologia plunfamihar amb la qual I hem comparat, però que si 

s'aiusten més a aquells palaus urbans del carrer Mallorca (Segona Etapa), amb el rebedor 

distribuïdor central. La diferencia principal amb aquest radica, amb la migradesa del 

programa representatiu proposat per Cerdà, amb un únic saló, que contrasta amb e! gran 

programa d aquets palaus, així com en el paper del gran pau central que en els palaus es 

cobreix i esdevé l'espai més grandios, alhora que fa de distribuïdor, mentre que per a Cerdà 

només serveix per dotar de llum i aire a l'edifici, per la qual cosa en cap cas no li semblaria 

bé cobrir-lo 

Les cases de segon ordre són potser més "estranyes* i difícils de trobar en l'Eixample 

realitzat, per la rigida separació de les habitacions, situant els dormitoris al lateral lliure, i 

tes escates i habitacions utilitàries a 1'atart banda al costat de l'única mitgera existent, així 
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com per la curiosa manera de separar l'accés del primer pis («Hie s'acosta a la idea de planea 

principal amb habitacions del servei a la planta baixa) de l'accès al segon, amb sengte caixes 

d'escala, luna al costat de l'akre, a la banda de la paret mitgera (aquestes dues escales poc 

acomplirien les condicions d'il·luminació que el propi Cerdà reclama en els seus textest 

Així, aquestes cases ntvmés tes podem comparar amb aquella tipologia citada, és a dir els 

edificis píuntamiliars amb principal amh accés directe amb dependències de servei a ia planta 

baixa, per la presència d'aquestes, car en tota la resta séfi molt diferents, sobretot per les 

conseqüències en els esquemes distributius derivades de tenir només una paret m:tger». i una 

única vivenda als pisos superiors 

Tt* i estar entre mitgeres, les cases de tercet ordre tampoc es concreten en edificis 

realitzats Son petits edificis umtamihan que. tot i la seva sawillesa. no s assemblen gens 

als que trobem a l'Eixample presenten una planta completament quadrada (mentre que la 

tendència general és a plantes rectangulars. allargades, per abastar el pati central de mansanat 

la qual cosa els permet solucionar la distribució a través dun distribuidor central, un per a 

cada planta, al voltant del qual hi ha totes les habitacions, i l'escala, il·luminada per un petit 

celobert auxiliar, que fa 'pendant" amb un altre que ventila la cuina (aquests dos celoberts 

haurien esta considerats innecessaris per a qualsevol cosutructor de I època donada h poca 

fondària de l'edifki). 

Els edificis de quan ordre son els més similars al que s'acaba construint a l'Eixample 

entre mitgeres. amb botigues als baix«, i amb dues vivendes per pis Tan els mecanismes 

de circulació, amb un passadís recte, com la distribució, amh la sala al devant i e! menjador 

al fons. i la cuina i I excusat vora el celobert, s'acosten forca a la tipologia d'edificis 

pluntamihirs sense principal, la més habitual Amb tot hi ha dues diferències bàsiques el 

gran pati central, acompanyat de dos petit« celoberts laterals que proposa Cerdà, es converteix 

a la pràctica en un celobert central, més petit i sense l'auxili del« laterals, i la fondària de 

l'edifici, en el cas cerdanià curta, i habitualment molt més llarga, amb ia qual cosa els 

mecanismes de ventilació esdevenen molt menys eficaços qut en e5s models proposats per 

l'enginyer 

Pel que fa a tes façanes, cal remarcar que aquestes s'havien d'entendre com a 

purament orientan ves. i no en el sentit restrictiu i obligatori que s'imposà a París Quan 
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als quatre tipus d'edificis que acabem d'esmentar, el caràcter general que aquestes nresenten, 

resoltes molt scbnament. amb panys de paret llisos, excepte a la planta baixa, l'ornamentació, 

molt continguda, centrada a les obertures i basada en els ordres classics, el protagonisme que 

encara tenen fes finestres, i una quasi inexistent articubció. tes relacMfia amb alguns 

exemptes, sobretot de palaus urbans i cases plunfamiliars anb principal, de la Primera Etapa 

a l'Eixample Central. Quan als edificis que propasa per a la cbsse obrera, la manca tutal 

d'ornamentació, reduïda a faixes Uñes vorejant tes finestres i balcons, sempre allindats. i la 

mínima i necessària articulació amb lisenes llises, tes relaciona amb models molt humils de 

Ciutat Vella, que troharem principalment a l'Eixample Perifèric durant totes ics etapes, 

aplicats però a edificis molt més estrets 

Per acabar, podem afirmar que Sa influència de Cerdà en els edificis que es bastiren 

a l l i sample no fou p i re amplia, si ens atenem a tots aquells documents que ens han deixat 

constància del seu pensament De tot el que ell demana només es recullen alguns aspectes, 

que, d altra banda, son inherents al sentit comú i a totes tes teories htgienistes que d»»nen a 

conèixer al llarg d aquell segle Només tes tipologies de més qualitat es veuran "beneficiades* 

d aqüestes "millores*, car en tes més humils se seguiran aplicant eis mateixos esquemes 

especulatius que s'havien utilitzat durant tot e! segle a Ciutat Vella. Un cop més constatem 

com l'Eixample es realitzi i s'edificà a esquenes del seu creador 
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VIH.3.2 L'arquitectura domèstica de l'Eixamnle de Barcelona a la llum de tes grans 

capitals europees: Viena Berlín i París, 

Reprenent el f i , de la primera part de la nostra investigació, on definíem el marc 

tnternacionat europeu en què s'insereix la planificació i edificació de l'Eixample de 

Barcelona, ens interessa establir els punts de contacte i de divergencia amb aquest, per poder 

situar adequadament la nostra arquitectura domèstica dins de l'art europeu del segle XIX 

Com en el capítol anterior, no serà aquesta una comparació exhaustiva i minuciosa, sinó de 

cant sintètic, a nivell de corrents generals Per això, no repetirem te« el ja s'ha explicat en 

els capítols corresponents (II 1., II.2.. i II.3.) als quals ens remetem 

El caràcter de la ama de la Ringstrasse vienesa és molt més homogeni que e! de 

l'Eixample barceloní: a la primera ciutat ens trobem amb una àrea on els edificis públics i 

les iones ajardinades annexes a aquests tenen un gra» protagon'sme. eclipsant l'arquitectura 

domèstica i marcant el to de qualitat de l'àrea: s'ha constatat que en un pricipi, anvs 

seixantes, fou habitada preferentment per les classes mitges, i que cap als any vuitantes 

esdevingué l'àrea residencial preferida de les classes més elevades. Comparant amb 

Barcelona, ens adonem de com la Ringstrasse s equiparara a l'Eixample Central i als millors 

sectors de la Zona de Contacte, ocupades per les classes més benestant̂ , sense que hi 

trobéssim, ni les famílies humils, de l'Eixample Perifèric ni els petite i quasi insalubres 

habitatges que aquestes ocupaven. 

Juntament amè aquest caràcter institucional i molt més "aristocràtic", el punt de 

partença d ambdues tradicions arquitectòniques és alio que marca les diferències més acusades 

entre les realitzacions vieneses i barcelonines. Així. tes tipologies de la primera ciutat, on 

f influència dels palaus barrocs és molt més acusada que a Casa Nostra, difereixen molt de 

tes catalanes: a Viena el concepte de pati interior de mansana, comú a diversos edificis, tan 

típk al nostre l'Eixample, és del tot inexistent, de manera que les cases s'articulen a l'entorn 

dels seus propis patis interiors, que tenen molt més protagonisme (i ocupen molta més 

superfície) que a Barcelona. La composició de plantes es basarà en la combinació, dins d'un 

mateix edifici, dels patis i de les "ates" que els delimiten, adoptant esquemes en forma de 

" U " , " l ! " amb una ala afegida tancant el pati, "T", i "H" . Amb aquestes composicions serà 

molt difícil trobar dues vivetides simètriques per planta com a Barcelona, sm-ant-se 
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normalment tres, i fins i tot quatre, de molt varitades formes i tamanys. i sett totalment 

impossible la típica solució catalana de "devants i darreres", de manera que els habitatges 

vienesos s'encararan o bé a la façana del carrer o a un o a un altre pati l'esquema d'accessos 

també sera necessàriament diferent, predominant la duplicitat dels verticals, no pas amb un 

caràcter social (diferenciant l'cscaia principal de la de veins), sin», estructural, car la 

combinació d "ales" fa necessari més d'un accés Així. serà molt difícil establir una relació 

entre les diferents tipologies d'ambdues ciutats, car a la segona aquestes no s'establiran 

segons !* composició social de l'edifici, sinó segons la combinació d*"ales* i patis 

Tot i aquestes diferencies inherents s les pròpies tradicions locals, hi ha molts punts 

de contacte en l'evolució general dels interiors dels editkis dels respectius 'eixamples". I n 

primer lloc. cal ressaltar la dependència que es produeix a amMucs poblacions de les 

realitzacions de les respectives "ciutats velles" mantenint se a I austríaca gran pan de íes 

tipologies locals establertes al segle XVIII Aquesta omtiiiuacto de tes tradición* locals també 

es conjuga a Viena, com hem vist que passava a Barcelona, amb lexperimentató de noves 

tipologies, adaptant els vells esquemes a íes mises parcel·les, car a Viena, el major tamanv 

i la regularitat dels solars de la Ringstrasse tambe representa una important novetat, M i que 

no s'ht plantegi el problema dels xamfrans, inexistents en aquella ciutat Aquesta 

experimentació, que també -.encara a trobar la tipologia optima, no segueix una línia tan 

coherent com a Barcelona, on hem pogut establir una evolució clara cap a un únic model, 

sino yue es plena d'episodis puntual« i inconnex os. fruit de la gran diversitat de tipologies 

existents, sense que s'ambi a un esquema únic i aplicable a iota l'àrea Tot » això. se 

segueix la mateixa tendencia que i Barcelona, ja que es busca la racionalització, representada 

per laíliament de les diferents habitacions, passant de sistemes d'enfilades t avant sales, a 

l'implantació del passadís com a principal mecanisme de cnculactó El punt de partença és 

bastant diferent, perqué a Viena trobem plantes monumentals molt més lligades als palaus 

barrocs que a Casa Nostra, pero l'objectiu és el nvitrix. i fins i tot s'hi zssoleixi gairebé una 

dècada ¿bans 

Pel que fa a les façanes, també ei punt d'arrencada és diferent, i cal lomar a incidir 

en el pes del barroc centreeuropeu, i sobretot, en la condició de la ciutat del Danubi de 

capital de l'ircpcti Austro-hongarès. i del veïnatge, dins del marc de la pròpia Rittgstrasse. 

amb grans edificis públics de caràcter monumental Totes aquests condicionaras imprimeixen 

un alt grau de riquesa i complexitat ornamental a tot el conjunt d'ediíius. al qual només 
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sarnie en casos forca ccncrets a Barcelona Auf. elf* elements decoratius s'inscriuran 

principalment dins del llenguatge clàssic interpretat a través de la tradició del ric barroc i 

rococó centreeuropeus. amb profuEsió d'encoxinats. frontons trencats, columnes i pilastres 

dels diferents ordres, carasses, atlants, cariátides, halustrcs. 

I,'evolució, que a I igual que en els intanws \ adelanta en gairebé una dècada respecte 

a la nostra, també segueix les mateixes línies general* que a Barcelona, tot partint a finals 

dels anys cinquantes d'una arquitectura sòhrta i continguda, que justament rebutjava la 

tradició dea»ratn a a la que acabem d al·ludir, per a poc a poc. anar la recuperant, a través 

d'un marcat eclecticisme que no s'interesa per recrear cap estil del passat que no sigui e' 

propi barroc (al contrari del que succeeix en bastants edificis barcelonins, »MI hem constatat 

un interès marcat pel món clàssic i el medieval, tan àrab com cristià), acabant per ámbar al 

lugendstil. variant germànica del Mooer iiisme, i fins i tot iniciant, dins del període cronològic 

qur ens ocupa, el moviment de resposta anomenat Sezessuw Amb tot. els esquemes generals 

de ¡a composició evolucionen paral·lelament a les dues ciutats s" enriqueixen els repertori» 

formals, s estructuren cada cop més tes façanes, a Viena d'una manera tan complexa que al 

final s'acaben fonent Ics diferents pam. v abandonen »es façanes planes vas una important 

ondulació d'aquestes, i x atorga un protagontsme cada cop més gran a le« parts altes dels 

edificis, golfes i coronaments, remarcant la divisé en cossos de la tacana, i arribant a la 

capital austro-hongaresa a crear enormes estructures en forma de grans pavellons, ciípuies i 

grans frontons, que no arribarem a trobar reti a Barcelona 

El caràcter de la '«na del Segon Bebauungsplan berlinès difereix tot*tment del que 

hem vist a la Ringstrasse vienesa i s'acosta al del nostre Eixample Perifèric A ¡a capital 

prusstana els edificis no s'adrecen en principi ni a la burgesia, ni a les classes mitges, sinó 

a la quantitat ingent d'obrers que ainhen a la ciutat atrets per la creiüxen! i ràpida 

industrialització (la burgesia no comença a instaMar-se a h zona deixample fins a finals del 

anys vuitantes i principis dels norantes). 

Així. a diferència de Viena i de Barcelona, la tradició arquitectònica local, centrada 

en e! barroc set centtsta. té molt poc pes e«i les realitzacions berlineses. ca»\ del que es tracta 

des d'un principi, és de construir el màxim de vivendes en el mínim d'espai, de manera que 

l'evolució vers uns habitatges màximament funcionals, q«ie hem vist a Barcelona, a Beriín és 
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produeix d'una manera molt mes ràpida, en prescindir de la tradició, i anar a buscar els 

models en tipologies caracteritzades per la seva funcional «tai els Bauernhöfe (conjunts de 

cases de pagès) i tes casernes militars. Així, no podem parlar ni d'enftlades. ni d'avant sales, 

i el passadís serà i'element bàsic de circulació des del- primers moments, tot i que. i això cal 

ressaltar-ho, no amb la intenció de cercar la intimitat i la independència de les habitacions, 

necessitats més pròpies de te. burgesia, sitó com a mencanisirtt que permet aprofitar al màxim 

I espai, de manera q<je. quan aquest pugui eliminarse, no es dubtarà a fer ho 

Aquesta funcionalitat brutal de tes vi vendes berlineses redundarà, en l'adopció des 

d'un bon prima d'una única tipologia, adelantan! se tambe en aquest sentit al que succeí« a 

Barcelona, de manera que, igual que a la cu tat mediterrània, ü qualitat de la vivenda no es 

mesurara per la seva distribució o tipologia, sinó pel seu tamai.v. que permetia ei 

desplcga.ncnt d'un ma|or o menor programa d'habitacions A més. el grau de racionalització 

de les vivendes berlineses serà tan gran que es realitzaran de manera que en qualsevol 

moment podien ser dividides en diverses de petites, o ampliades a poques de gr?ns. sense 

haver de fer-hi grans obres de remodelació. només, tapiant o ohnnt algunes portes A aixo 

no s ambara mai a l'E^xampte de Barcelona, on les grans vivendes han esdevingut un 

problema en ver difícilment vendibles 

1. adaptació de ia tipologia única a l'espai físic de la Bthaaungsplan/one berlinesa, 

aprofitant-ne ai màxim tes possibilitats, va propktar la creació d'uns esquemes d'ocupació 

de ¡es mansanes molt diferents als nostres, basats fins a cert punt en ia oròpta traditio 

prussiana. Allí els edificis s'organitzen a l'entorn de diversm paos mternws. intercomunicats 

per passos de carruatges, omplint per compten les enormes mansanes. molt més grans que 

les nostres, de manera que no «u ha un gran espai buit central, com a Barcelona, car cap 

ordenança ho exigeix, sinó diversos de petits, organitzats lliurement, segons ha convingut ais 

propietaris, resultant una mena de laberints. Així, les vivendes no poden tenir "devants i 

darreres", sinó que s aboquen o bé al carrer, o a un o a un altre patí. això si. de tamany 

mitja Amb tot. el marcat funcionalisme fa que, a diferència de Viena i a l'igual que a 

Barcelona, ens trobem àrab un nombre determinat de vivendes simètriques per planta, amb 

uns accessos molt simples, »»depender s per a c tescun dels edificis que conformen el 

conglomerat, i mai monunieatalitzats, com succeïa a pan part del nostre Eixample 

Pe> que fa a les façanes, en eltes es deixa sentir molt més la tradició barroca, a la que 

s'afegeix el gòtic nord-atemany. tot i que només en les cases que donaven al carrer 'més ben 
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considerades que tes dels patit, reservades per a tes rV- - .. més humits) Com a Viena, 

tampoc hi ha un interés I M marcat per ah htsfcMictsmes mes concreto, .um tenim a 

Barcelona sino que tes realit/acums tenen un caire m»*lt mé* eclèctic Amb tot. levolucio 

és paral·lela a tes tres cituals. partint també d'edifkis n>»lt sobris i sennits, amb façanes 

planes, gens estructurades, passant cap a sotucium «pe s'insereixen en el Jugendstil, sobretot 

a partir de la irrupció de la gran burgesia en els hams del sud oest Així també parlarem de 

façanes onduiants molt estructurades, amh el protagonisme de tes parts altes, amh la 

particularitat que, a Berlin, at ha una tendència molt acusada i pnmercnca a trencar 

decididament !a simetria de la compoMcu». cosa que no trotarem mai a Barcelona 

Pel que ta a Pans. podríem resumir tes principals diferències amh Barcelona a partir 

del caràcter de capital imperial de la primera i. sobretot sota el nom de l'artífex de ta 

'Regulació", d Baró de Haussmann en aquella ciutat el caràcter social s ¿ssimiU també al 

de I* FJ sample Central i a tes millors ¿unes del Perifèric, car les intervencions dutes a terme 

pel Prefecte del Sena tendeixen a expulsar tes classes populars del centre de la ciutat, 

reservant-lo per a tes més acaudalades A banda d'això» i pel que ta als exteriors, s'imposarà 

;ma arquitectura uniforme, .nonumcntal. i fortament jerarquitzada, pensada a gran escala, en 

què els edificis solts, quedaran completament effibeguts pel conjunt de la mansana que serà 

el nou punt de referència arquitectònic, sobre el qual s'aplicaran els esquemes compositius 

Res d'això succeeix a Barcelona, on cada ediwct és pensat com a una unitat en ell mateix. 

sense tenir gaire en compte l'aspecte dels mm»»bles veins (només quan aquests vfci del mateix 

promotor o fornien part d'alguna de tes escasses actuacinos conjuntes. qi«e amlien a 

materialitzar se com fou el cas de l'edificació de la mansana del Passatge Permanyer 

(cat420n 

Ai*J. els punts de contacte eotte Barcelona i París s han de I «u scar directament en tes 

tendències més generals: en ambdues ciu'ats. com passava amb Viena, el punt d arrencada 

és Sa tradició autòctona de qualitat, representada en la ciutat francesa per els edificis de tes 

anomenades places reials d'època barroca i de !a Ruc de Rivolí; com in totes les ciutats 

analitzades, es passa de la sobrietat inicial al decorativisme i a la momimentalitat, tot i que 

a París els camins són molt diferents, marcats per la consideració de la mansana com a unitat 

i pels esquemes ttfufonrntzadors de Haussnunn El resulta: també és molt diferent; a la ciutat 

627 



del Sena el grau de monumcntaJització és molt ah i les façanes sdn més riques que a 

Barcelona, ja que, a banda de tes majors possibilitats euxiomiques de ta mirgesia d'aquella 

ciutat, en amsiderar se la mañana sencera es poden aplicar esquemes molt més 

grandiloqüents que si es tractes d'edificis solts, amb un gran repertori d ordres colossals, 

cúpules, pavellons, escultura exenta, cariátides, atlants.... La tendencia observada a les altres 

ciutats a valorar cada cop més les parts altes, i a estructurar fortament les façanes, s'interpreta 

d'una altra manera a taris, car només s'accentuaran les parts altes d'aquells edificis que 

tinguin una posició reltevam dins de la mansana (extrems, centre. ) i l'estructuració sera 

sempre en funció d'aquesta i no dels edificis solts Fins i tot l'eckisió de I* Art Noveau a Paris 

ambara per camms diferents als de Barcelona a Casa Nostra s'entén com un "estil" que 

intenta superar els eclecticismes, dels quals ¿'evolucioni, mentre que a Pans esdevé una 

rebel·lia, un trencament, contra la monumental uniformitat arquitectònica hjussmanianna 

Pel que fa als interwrs. l'evolució també est* fortament condicionada pels esquemes 

del Baró es parteix d'editkis amb pati interior ptipi i ales al voltant d'aquest, sense que 

existís cl gran pati intern» de mansana (més o menys com a Viena». la qual cosa feia 

impossible l'uhtcació de dues vsvendes simètriques per pis. típica del nostre Eixample Amb 

raplicació de la "regulació" i de la construcció sistemàtica de mansanes desapareix aquest 

esquema i s'imposa el "model* barceloní, molt millor, que suposa i aplicació de la 

racionalització a tot el coniunt de la mansana. amb un gran pati interior comú a tots els 

edificis de l'illa de cases, i una única tipoJogia de vivendes simètriques amb "devants i 

darreres" Les habitacions s arrengleren al llarg d'un passadís, no sempre rate, imposant, 

això sí, una rígida jerarquització de la vi venda, que no trobem a Barcelona, separant les 

diferents àrees, i ubteant tots els dormitom a la banda del darrera t les habitacions 

representatives al desant 

L'interès ds toia aquesta anàlisi no rau im en bobar diferències o semblances puntuals 

entre els edificis con*;miïts a Ics quatre ciutats o en veure en quina s'aplicaren abans certs 

elements de:oratius, sinó en posar de relleu l'existència d'unes tendències generals d'abast 

europeu que marquen l'evolució i transformació de la tipokigia "arquitectura domèstica* de 

tes societats industrialitzades Naturalment s'han constatat forca diferències entre les 

realitzacions concretes, pero aquestes són propiciades per l'existència de diferents condicions 

urbanístiques i diferents tradicions constructives que definiran les diferències dels punts tie 

partença, així com per la particular situació econòmica i política de cadascuna de les ciutats. 
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que influir! en la riquesa i abast de les realitzacions, Aquestes tendències generals, que són 

la resposta a les necessitats de la societat capitalina i de la ciutat industrial, amb un grau àlgid 

de desenvoluparem durant la segura meta! del segle XIX, tes podríem resumir en dos pum, 

racionalització de tes plantes de cara a la recerca d'un mode! que s adapti òpitmamem, des 

del punt de vista funcional i econòmic, als respe«.ous espais urbanístics; i enriquiment i 

immufReiMalftzacié de tes tac anés. que es tradueix en els anomenats "estils fi-de-segle". dc 

cara a dignificar l'arquitectura domestica equiparant Is amb I*"oficial", tot mostrant d triomf 

de la burgesia com « la classe que planificarà, edificarà i dirigirà les ciutats del Vell 

Continent A partir de I8SÄ. Barcelona, a través del seu Eixample. i tot i les seves 

limitacions econòmiques i polítiques, participarà d'aquests corrents, deixant de ser una vila 

provinciana i ocupant el lloc d'importància que li pertoca dins del conjunt de tes grans urbs 

europees 
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VI1I.4. El "destí" de l'arquitecturi domèstica de l'Eixample 

Reprenent una Mea que hem introduït en el primer capítol d'aquestes conclusions, que 

feta referencia a la doble vessant, artística i practica, de l'arquitectura en general i de la 

tipologia domèstica en particular, cal remarcar el caràcter dinàmic que aquesta dualttat 

imprimeix als edificis d'habitatges per la qual cosa la nostra anàlisi serta incompiería si no 

paréssim atenc"), ni tan sois de passada, al que va succeir als edificis analitzats, un cop 

construïts14 Així, nero cregut que per poder fer nos una idea de les tendències que marcaran 

els primer», anys de "vida* d'aquests inmobles, alguns dels quals han ambat fins als nostres 

dks, era convenient analitzar globalment, allò que els succeí més enllà de 1838. D'aquesta 

manera ens interessa sobrepassar en algunes dècades els nostres límits cronologies, t través 

d'inforrnacié que arriba aproximadament fins a 1915 Això no vol dir. però. que només ens 

referirem als canvis esdevinguts ernte aquelles dues dates, car molts dels edificis que es 

construïren tan a la primera dècada com a ¡a segona i la teretra sofriren rmidiftcacions poc 

després de la seva finaht/acio, o fins i tot durant llur edificacié Hem d'advertir que com 

alguns d'aquests canvis, que afectaren a més del 50% dels edificis estudiats, contravensen les 

ordenances vigents, ja foren tractats en el capftol UI 1 3.2 . on ens hi interessarem des del 

punt de vista de les irregularitats en què s'incorreguè, contnituüit a la desvirtuado del Pía 

Cerdà Aquí, per a no rqietir el ja explicat en aquell capítol només analitzarem els canvis 

duts a terme c* ns de la legalitat, tot i que no deixarem d'esmentar els il·legais quan això 

sigui necessari. 

Hem ordenat les diferents actuacions en tres blocs: a »les que afecten prtontàriament 

Pintenc* deis edificis; blies que només afecten la composició de la façana, i c) les que a 

abastaren tan els interiors com els exteriors. 

Dins del pnmer Moc podem distingir cinc tipus principals de modificacions: les més 

habituals fan referència a l'edificació d'elements diversos a la par. postenor de l'edifici a la 

zona que teòricament es destinava a jardí, cobrint-lo total o parcilamenl, i a la construcció 

de "cuartos" al terrat per a guardar hi diversos elements estacionals del parament de la llar, 

o per ubicar-hi vivendes no-declarades Aquests dos tipus de reformes, que afecten 

aproximadament al 25% dels edificis, entraven dins de la il·legalitat, i per això ja foren 

" A^atm c«pèol l'hem eih.nl «Mb ' i dorjiMMrtaciA »mut» •!• ptrmi«»* & 'ei»«* 4eit alifici» etlt«li»t», 11*1 ..mi i n * d »tow «•xpeAeiti» 
•niu <<uc hi tewri ic(erte:M A n * liró »ole« tnákar qi«e «» t i n fcf I M httMtaiye («hiuatiu <T expedient« reteremi -. inndtfk•*•«•». à «lira 
bandí gmmiA WTwiWaMe. *ar t^tMjt» c^ -V - " 1 ' m» »ten duhafir«* del« ihr«*, per It i)u»l au» k* J»<k^ aportada M < haver entM 
tractade» nfortnimeni lenem un .«rl-.iír oneMaúu 
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estudiats àmpliament en el capítol corresponent Aquí només síegirem que després de 189!, 

quan deixen de ser il·legals segueixen practicant sc amb la mateixa freqüència, arribant ai 

seu punt àlgid entre 1900-1910 i que com es tracta duna actuació encarada a aprofitar al 

màxim tot ¡espai edificable, hem observat que durant ei període posterior a l'Exposició, 

gairebé tots els casos se »tuen o bé a l'Eixample Centrai o al Perifèric. amb poquíssims i la 

Zona de Contacte, la qual. per la seva proximitat a Ciutat Vella (i la seva menor superfície) 

patí en primer lloc i més ràpidament aquest procés de densificació i aprofitament de f espai, 

quedant hi completat ja a finals de la Segona Etapa 

Aquest darrer exuem ens queda (.onrirmat si ens fixem en les dades referents a la 

construcció d'entresols inten.»rs, una altra practica que afecta aproximadament al 3,5*1 de 

les cases i que com a il·legal també s'ha comentat àmpliament en el capítol correspohent. 

Ens interessa reconiar. però, que la majoria d entresols tntent^s s'ubicaven en edificis situats 

a la Zona de Contacte, ja que anaven molt lligats amb l'exercici del comerç, de manera que 

és significatiu constatar que a partir de la dècada dels vuitantes, quan. com acabem de veure, 

aquesta »ma ja estva completament edificada, no se'n construeix gairebé cap A més. cal 

tenir en compte que és justament en aquests darrers anys del nostre estudi quan ja sovintegen 

els edificis amb entresols "exteriors*, és a dir. ocupan* tota la planta i amb obertures al 

carrer, els quals no estaven penalttzatv 

Dins de la legalitat, l'afegit de galeries o I aivamplamen» d'aquestes es produeix en 

un j . 5 % de les cas« construïdes a l'Eixample De fet, molts eren ia els edificis que en 

preveien en el moment de ser construïts, de manera que romes es tractava d'aplicar un 

sistema d'engrandiment de la vivenda a les cases que no en tenien, com a "substitució* del 

jardí, i com a àrea d ubicació de serveis molestos l-a cronologia d'aquests afegits també ens 

mostra les galeries, com a un medi més de densificaeió de la mansana. amb una aplicació 

primerenca a la Zona de Contacte on trobem la majoria dels casos dins de la dècada dels 

seixantes; una extensió per l'Eixample Central durant els setaníes i vuitantes, i l'arribada a 

l'Eixample Petifem, la darrera zona que es densifica, a partir de la dècada dels norantes 

Per acabar aquest primer bloc. només volem esmentar les actuacions que a la 

documentació s'anomenen genèricament "reformes interims* que afecten a canvis de la 

distribució dels habitatges (excloguem la transformació de tes plantes baixes residencials en 
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comercials, que tractarem més endevant», i que només es documenten cu un migrat 1.5% dels 

edificis 

Pel que fa si segon bloc, relacionat amb aspectes d'un caire molt més estètic la 

pràctica més habitual, que afecta només. però. a un 8% dels edificis cotnsistia en repintar 

o estucar tes façanes. Aquesta activitat se centra sobretot a l'Ei «ample Central, mentre que 

a la Zona de Contacte és gairebé nulla i a l'EuampSe Pcnfenc només afecta als edificis dels 

grans eixos. Passeig Sant Joan i »trems de la Gran Via. En totes les irecs es desenvolupa 

durant el mateix període cronolögic. és a dir. a partir de 1900. coincidint amb l'eclosió del 

Modernisme en lVquitectura domèsuca. la qual cosa afectarà als edificis |a construïts, o be 

amb l'afegitó o sanació d'alguns detalls ornamentals, per ? donar el toc "modera", la qual 

cosa era possible només repintant o sobretot estucant de nou la ta „ana o des d'un punt de 

vista molt més espectacular, reformant-ta completament Aquestes reformes, que només hem 

documentat en un 3% dels edificis, ubicats exclusivament a lEixample Central i bàsicament 

al Passeig dr Gràcia, es dugueren a terme principalment entre els anys I960 i 1905 

Una altra manera de donar aspecte modern als edificis el trobem en I afegit de 

tribunes, que afecta a un 5 1 del total (cal tenir en compte que a partir dels anys setantes 

molts edificis ja en presentaven» En un principi, durant les dècades dels seixantes i sobreu« 

setantes, s'afegeixen quasi exclusivament als edificis de la Zona de Contacte, i com hem vist. 

consistien en estructures de ferro molt simples, de forma quadrangular, molt poc 

omamentades. que se simen sempre al primer pis o principal, en cas d'haver ne Durant els 

vuitantes se'n construeixen d'obra ja formant part de l'edifki. i curiosament entre 1900-1905 

trobem un altre moment d'auge de l'afegil d'aquestes, sobretot a l'Eixample Central. les quals 

esdevenen un element d'ormameiuacio i sobretot "modernització" de l'edifici an* formes 

molt més estilitzades inconfusiblement "modernistes". Amb tot. segueixen ocupant quasi 

exclusivament els primers pisos. 

Quan a les parts altes dels edifica, aquestes s'enriquiren amb l'afegit de mirandes i 

coronaments Contràriament al que caldria pensar, aquestes actuacions no arriben a afectar 

m al 3% dels nostres edificis, i en ambdós casos son molt primerenques, no anant mai més 

enllà de 1888 Lxs "mirandes'* que, com moUes d'elles eren il·legals, ja hem analitzat en el 

capítol corresponent, són un element que triomfa Usicament durant els anys setantes, però 

que s'abandona per complet durant els vuitantes i no té ressò en el modernisme, no tan |K.T 

qüestions "d'estil", sinó per la tendència a la dcnsificació dels edificis, que fa que un element 
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que només es desenvolupa en albada i que no pot ser aprofitat com espai habitable esdevingui 

inútil. Pel que fa als grans coronaments, aquests gairebé sempre formaven pr.rt d'una reforma 

profunda de tota la façana o de tot l'edifici i rarament s'afegien com a element solt 

Això ens porta al darrer blot, on incloem les actuacions de reforma global de lot 

l'edifici. Malgrat que tats tinguem en men! tres grans exemples, orgull i privilegi del Passeig 

de Gracia, nosaltres només n'íiem documentat en un 2.5% del total dels edificis estudiats, 

això sí, amb dates que se situen entre els finals dels anys norantes i la primera dècada del 

segle XX. i sempre a l'Eixample Central 

I'afegit d'un quart pis. que afecta aproximadament al 9% de les edifnacions és. com 

ja es veié. una de ies infraccions més habituals De fet. aquesta activitat es realitza 

preferentment, i quasi sempre, fora la legalitat, durant Ics dècades dels seixantes i setantes, 

desapareixent en els vuitantes, car en aquells moments ja s'ha extés el model df.ixample 

dcnsificat i els edificis de les àrees Central i de Contacte es construeixen de beJI antuvi amb 

quatre pis«», amb o sense entresol. 

Dintre de la legalitat hi ha un 7.5* d'edificis als quals s'hi afegeixen pisos, anys 

després d'haver se acabat Aquesta és una practica molt habitual a l'Eixample Perifèric moit 

vivint es demanava permís per aixecar cases de planta baixa i tres pisos, però donada 

I escassa demanda de vivenda en aquella zona tan poc atractiva, sobretot durant les dues 

primeres dècades, el promotor només aixecava un o dos o cap pis, esperant que millorés la 

uMijuntura per a "completar" l'edifici. Aquestes "remuntes", que no eren il·legals perquè 

normalment es tornava a demanar permís per a aixecar les i perquè mai no sobrepassaven 

falcada màxima permesa, es dugueren a terme principalment durant ia segona meitat dels 

anys vuitantes, quan duna banda hi començà a haver certa saturació a l'tfixample Central i 

la Zona de Contacte, i de l'altra es consolidaren aquests sectors com a Jones de qualitat, amb 

el consegüent augment de preus, la qual cosa afavorí que la demanda d'habitatge "humil" es 

desplaces cap a les àrees perifèriques. Tanmateix i. tot confirmant aquesta idea. cal observar 

que justament durant els anys setantes també hi ha "remuntes" legals a l'Eixamplc Central, 

normalment d'un únic pis que s'·ifageix a les cases que en tenien un o dos, arribant així iota 

la zona, al S'istre legal de tres. Així arri vern a comprovar com primer es densifica ai màxim 

la zona més cèntrica, amb remuntes legals i il·legals, i com. quan aquesta estigué "plena". 
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començar»! a densificarse les mes extremes 

Per acahar aquest repàs de les reformes més habituals, pararem atenció a aquells 

edificis de l'hixample Central i la Zona de Contacte, conmeUment un 6% drl total on s ha 

documentat la transformació radical de les plantes baixes, enderrocant els habitatges que hi 

havia i situant hi botigues, afectant tanmateix le, façanes, car calgué convertir les finestres 

en portes de considerables dimensions Com hem dit aquests canvis afecten només les /ones 

més cèntriques, per dues raons: d'una banda perquè es consoliden com a 'centre comerciar 

de la ciutat (sobretot la zona propera a naca Catalunya i part baixa del Passeig de Gracia): 

i de l'altre perquè a les zones perifèriques, te traducid comercial hi és present des d un bon 

principi, de manera que tots els edificis d'aquelles àrees es construeixen de he! antuvi amb 

locals comercials als baixos Naturalment ks activitats comercials d'aquestes /ones no tindran 

res a veure amb les botigues de qualitat que s'instal·laran al centre de la ciutat Així. veurem 

com en aquests moments, és a dir, a partir de la segona meitat dels anys norantes t vibretot 

durant la primera dècada del segle vint, es posaran les bases per al desenvolupament de 

l'actual centre a>mercial de Barcelona. Sens dubte, la part d aquestes transformacions que 

pertoqui a la façana, contribuirà també a la "modernització" d'aquesta, amb l'inclusió 

d'elements modernistes 

Resumint, podem conclure que el "destT de molts edificis de les tres primeres dècades 

de l'Eixample, va passar per alguna (o més) de les transformacions que acabem d'e*plicar 

s'hi afegiren pisos, es cobrircu els jardins, s ubicaren botigues a les plantes baixes on hi havia 

vivendes, es remodelaren façanes, s'afegiren tribunes, . és a dir. es va duur a terme canvis 

que «punten inequívocament cop a ducs direccions, seguint les tendències que hem «observat 

en analitzar les diferents tipologies un aprofitament cada cop més gran de (espai disponible. 

per a generar més reoda i, a l'exterior, un enriquiment de les façanes, que permet "posar al 

dia" amb elements modernistes aquelles que ja en menys de trenta anys havien quedat 

obsoletes. Així, i a poc a poc s'anà configurant el paisatge urbè que ara podem ct»ntemplar 

Aques» paisatge que el tòpic ha definit com a bàsicament modernista, té el «ubstrat més 

important en f arquitectura anterior a 1888. en aquella arquitectura titubejant i ambigua dels 

anys seixantes, i, sobretot, en aquella molt més raciona! i lògica dels setantes i vuitantes, 

revestida dels més variats repertoris histoncisíes i eclèctics, als quals estem tan habituats i ens 

són tan quotidians, que rebutgem sense mabcia. en favor de la vistosa i espectacular 

arquitectura modernista que ha dotat al nostre barri i a la nostra ciutat d'un caràcter brillant 
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i cosmopoïita. trencant definitivament amb la Barcelona provinciana, tat i com anhelaven 

aquells pans homes que feren possible la celebració de la magna Exposició Universal de 

1888 

Com a reflexió final només volem afegir que cl nostre Eixample primerenc i heroic 

de la casa Gibert, rebutjat i enticat des del seu ncixament. va créixer i es transforma amb 

rapidesa durant els primers trenta anys de la seva existència \* seva arquitectura tngà 

gairebé aquestes tres dècades a superar l'etapa d experimentació arquitectònica i confusió 

urológica que en marcà l'inici i a esdevenir tan lògica i racional com el traçat urbanístic 

sobre el qual s alçava Durant aquest temps va convencer a una població que. acostumada a 

viure durant segles a red»» de les muralles, se sentia estranya en un espai tan ampli, m la 

llum i l'aire fresc penetraven abundantment Al final d'aqyests trenta anys. però. ningú 

discutia ja els aveotatges d aquest nou barn i els habitants de Barcelona s'hi abocaren 

completament, quasi abandonant Ciutat Veda i fent d* I" Eixample el paradigma de la Ciutat 

Des d'aleshores i encara avui. quasi cent quaranta anys després del seu inici. l'Eixample ha 

esdevingut, sota I impronta de la seva arquitectura domèstica, histonco eclèctica i modernista 

el punt dunió entre la Barcelona antiga, els barris més tradicionals del Pla i els suburbis dels 

anys setantes Com Cerdà va preveure, la Diagonal, la Gran Via i la Meridiana, a traves de 

les autopistes qut hi neixen, connecten Barcelona amb Catalunya, i amb tota Europa i la resta 

del Món, adquirint el caràcter de vies trascendentals atorgades per I urbanista, els ferrocarrils 

tan, urbans, com suburbi« i internacionals creuen la citat travessant r Eixample i situant hi 

les estacions més importants: malauradament no s'han respectat ni els parcs ni les zones 

verdes, ni s'ha creat una ciutat igualitària, però malgrat tot, els barcelonins s'han arribat a 

identificar amb el seu Eixample f*ns al punt que dir Eixample singifica dir Barcelona, i pensar 

en Barcelona significa pensar en rFixample; això sí. atorgant el privileg" d'indiscutible centre 

urbà a la Plaça de Catalunya símbol nostàlgic de la fidelitat de la Nova Ciutat amb la Ciutat 

BimiHen2m que, amb totes les seves virtuds i defectes, fou capaç d'engendrar-la 

Joan Molet i Petit, ITixample, 10 de novembre de 1994 
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VIII.5 IHustractons 

Figura I: Exemple de vestíbul d accés a edifici amh principal amh accés direae típic de la 

Primera Etapa, amh posició inconnexe de les dues escales (Casa Llopis (tat !%)> 

Figura 2: Exemple de vestíbul daccès a edifici amh principal amh accés directe, ja 

sistematitzat (Casa Minoreu (cat 216)) 
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IX. Apèndixs 

IX. 1. "Ritme" de construcció dels carrers 

(om a complement a la "història" de l'Eíxample que hem relatat a nivell de /ones i 

durant les tres etapes delimitades, ens agradaria fer una brm referència a la "historia" de 

cadascun deis carrers estudiáis incidint principalment en els èpoques de maior i menor 

activitat constructiva i en les àrees tm aquesta es dugué a terme Creiem que això pot ser un 

hon complement a la visió general que hem dibuixat tot i que potser en alguns moments es 

repetiran algunes dades, sobreu* quan parlem dels carrers mes im|**rtants, com ara el Passeig 

de Gràcia, que han rebut un tractament eïpecial en l'anàlisi tipològica Per no dimar pretenc ta 

a cap de les vies analitzades, cat no es tracta de tornar a establir la seva importància. í.em 

ordenat els carrers alfabèticament 

Carrer Anbau 

Tot i queja s'hi construeix algun edifici en data tan primerenca com 1866. no es fins 

a partir de 1875 que es desenvolupa una forta activitat constructiva que es concentra 

bàsicament al ffam més baix. entre la Oran Via i el carrer Aragó, on es trobava la frontera 

"natura)" que constituïa el terraple per sobre del qual discorria el traçat pnmitiu de la via del 

Ferrocarril a Martorell Així. el trnm superior, malgrat que hi presenti algun edifici solt ja 

a partir de 1877. no es consolida fins al propi 1888. sis anys desprès d'haver se iniciat les 

obres de la rasa per on es feu circular el ferrocarril, que d aquesta manera va deixar de ser 

un obstacle 

Carrer Balmes 

A aquest carrer, el més condicionat pels impediments físics (Riera de'n Malla, i vies 

dels Ferrot*friLs a Martorell i a SamàJ no hi trobem els primers edificis fins a 1977. situats 

vora el carrer Pelai. és a dir. aprt>p de Ciutat Vella i lluny tan de la riera com del Ferrocarril 

a Martorell; no és, però. fins als anys vuitantes que s'hi detecta una ft*rta activitat 

constructiva, entre el carrer Aragó i Consell de Cent justament a la zona que s acabava 

d'alliberar del brancal ferroviari que ba.xava cap a Placa Catalunya Recordern que ies dues 

mansanes entre el carrer Aragó i la Gran Via eren ocupades pel Semin«n Conciliar i la 

Universitat 
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Plaça de Cmalunva 

La histèria de l'edificació d'aquesta plaça (ara no volem entrar amb r complidtssim 

procés urbanístic) ja na estat en certa manera esbossada en l'anàlisi tipolèg!ca i és explicada 

àmpliameni per Alberto del ('astillo! per la qual cosa la referirem ràpidament. A banda de 

la immgumi Casa Gibert (cat.39) que ocupa un espai al centre de la plaça, entre 1X61 67 

s'edtftca bàsicament a la voravia de Llevant (la que ara ocupen uns pans magatzems), en ser 

la mes adequada: era la continuació "natural* del Passeig de Gràcia i l'enibç amb el Portal 

de I'Angel, a banda que la voravia de Ponent era ocupada per l'estacio del Ferrocarril de 

Martorell, la banda nord era massa aprop de la Riera de'n Malla (just al punt on aquesta solia 

desbordar sel. i la banda sud presentava parcel·les no gaire attactives. en estar es. contacte 

amb Ciutat Vella AH setantes, l'edificació es desenvolupa, pe*è, justament en el costat citat 

en darrer terme i a la banda nord. atr tot i els seus inconvenients s'l« concentrava la ma|or 

part de parcel·les lliures d obstacles No és fins als anys vuitantes, quan es cobreix la Riera 

de'n Malla i s elimina l'estació del Ferrocarril a Martorell, que es comença a desenvolupar 

la construcció en la zona de Piment de la Plaça, que no s "omplirà" del tot fins als anys 

norantes. També serà en la dècada dels vuitantes, sobretot a partir de ISS6. quan. seguint 

l'exemple de la Casa Gibert, es fi un pas més cap a l'ocupació del centre de la Plaça, en un 

moment en i$*k. en el marc de la lluita emre l'Ajuntament t ets propietaris d aquells terrenys, 

el Gobernador Civil havia donat tó 'Is primers i pennet edificar la Casa Fstroch <cat.38r. 

Rambla de Guatuma 

Aquest carrer també es veié afectat per la presència de l'esmentada Riera i del 

Ferrocarril de Martorell Amb tot, hi trobem certa activitat constructiva als anys seixantes, 

en el que es pot considerar i àrea més propera a Ciutat Vella i alhora menys afectada per 

aquests dos obstacles, és a dsr el tram entre Consell de Cent; Aragó (entre el pomer carrer 

i la Plaça Catalunya, la rambla no es podia obrir per la presència de la via i la rieraf Durant 

els anys setantes, quan encara no s'havia eliminat cap de les dues barreres <»bservem una 

pan embranzida que afecta, d'una banda una petita àrea (tres finques) a redós de ia Gran 

Via, pel costat Besos mar situada en un dels pocs espais edificables de ia part baixa de la 

Rambla: i de l'altra al sector més alt del carrer, on no hi ha cap destorb, entre Consell de 

Vrf C»«ilà», A Dt to Putrtl <|̂  fSBt^ I >t HUI Lfftftlft **»f-1"'" Ubrera üftitmu. I«4*. .áfti.s W M 

•* Vrf ctp mim ¡132 bw 
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Cent i Mallorca No serà fiíts a partir de 1884. amb l'endegament de les obres 

d'infrastructura que eliminaran til·les aquelles barreres, que trobem la "colonització* del sector 

inferior de la Rambla, que es durà a terma ràpidament entre 1887 88. car en aquell moment 

aquest sector de l'I ixample s'havia consolidat com àrea central de Barcelona 

Come d'Urgell 

Aquest carrer, en una posició prou allunyada del centre, no comença a desenvolupar 

se fins ais anys setantes (durant els seixantes només hi hem detectat una M>IJ edificació) 

continuant a bon ntroe durant els vuitantes Són dos els sectors més desevolupats. el primer 

vora el Mercat de Sant Antoni, i el segon al tram entre la Gran Via i la futura avinguda de 

Roma. on la via del ferrocarril, aquí ja a la superfície, esdevé una veritable frontera (X* fet. 

és aquest darrer sector el que es desenvolupa més ràpidament, consolidauit-se ja a principis 

dels anys vuitantes, i on es concentra la major part de construccions, mentre que l'àrea de 

Sant Antoni es consolidi molt més lentament, car el Mercat, element dinamitzador de la 

/ona. no '.'edifica fins al 1882 

Gran Via de les Com Catalanes 

El segon eix més important de l'Etxample, no comença a interessar als constructors 

fins ben bé la segona meitat dels anys seixantes. Des d'aleshi»res i fins a finals de la Prunera 

Etspa (1871) s'edifica bàsicament al tram comprés entre ia Plaça Universitat i el carrer Roger 

de Llúria, amb una especial concentració al sector entre Rambla Catalunya i Pau Clans 

Durant els «nys setantes, sobretot entre 1875 1880, es produeix una forta embranzida que 

propicia l'expansió cap a la Plaça Tetuan Durant els vuitantes es consolida tot aquest tram 

tins al punt que no queden parcel·les buides entre la citada plaça i el Passeig de Gràcia 

L'àrea de Llevant, cap a la Plaça Espanya, tot i ser urbanitzada al 1883, mimés e» 

consolidarà, ja en els anys norantes, en el tram més proper al centre, és a dir, entre Plaça 

Universitat i carrer Urgell 

Carrer Entença 

Aquest carrer, en una posició molt excèntrica respecte de les zones més consolidades, 

només presenta una certa activitat constructiva durant el "boom" dels anys setantes, 

concretament entre 1875-81, quan s'edifiquen algunes cases en el tram situat entre el 

Paral·lel i la Gran Via. 
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Possets: de Grècia 

A I"igual qut succeeix amb la naça Catalunya, aquest carrer ja ha esta« tractat amb 

certa amplitud per ¡a bibliografía i comentat àmpliament en I anàlisi tipològica1. Entre 1860-

65 l'activitat constructiva constatada es molt interna, comparada amh la de la resta de 

ir-ixampíe. i se ceñirá ea el sector compres entre el carrer de Casp i entre aquest i la Plaça 

Catalunya hi havia la Riera den Malla) i l'actual carrer Diputació (que no s'obri fins als anys 

setantes). Entre 1866 i 1872 trobem el moment de màxima febre constructora al Passeig, amh 

urn %punta" importan« en i any 1868 Durant aquest període s'ocupa tot el passeig arribant 

fins als carrer Provenea. amb una major concentració entre Gran Via i Aragó, i als voltants 

del carrer Mallorca, A partir de 1871 (activitat disminueix, tot i que es van ocupant els buits 

que quedaven i es es reformen totalment o fins i tot ja s'enderroquen alguns edificis per a 

edificar hi de nous 

Carrer Mallorca 

En aqurst carrer observem dos moments constructius un a pnncipts dels anys setantes, 

quan trobem les primeres cases, entre Balmes i Passeig de Gràcia, a redós dels passatges 

Domingo i Mercader; i un segon que abraca tots els vuitantes quan es construeixen els palaus 

a la dreta del Passeig, entre aquest i Rt>ger de IJúna, i algunes cases »\ sect»w extrem 

d'Hostatrancs 

Career Pelai 

En aquest carrer distingim dues etapes clares de construcció, la primera entre ! 870-75. 

quan s edifica la part més baixa, tocant A Placa Catalunya, més valorada per la prov.mitat a 

aquesta placa, lat i la presència de l'estació del Ferrocarril de Sarria, que ocupa la banda 

muntanya per la qual cosa només es pod« construir al costat de Ciutat Vella i la segona que 

»barca la segona part de la dècada dels setantes i principis de la dels vuitantes, quan es 

construeix a la part més alta, vora la Plaça Universitat Això coincideix amb el moment de 

consolidació de la part baixi del carrer Anbau així com del tram urbanitzat de la Gran Via. 

que moria justament en aquella plaça 

»vid cwftifo. A «ip £*.. ..p*4» i xvm 
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Cmrer ftüger de ¡Juna 

En aquest carrer trobem un desenvolupament 'primerenc* i puntual entre 1862-64 a 

I entorn de la cruïlla amè Consell de Cent. rana afavorida pee la presència d'un manantial 

d aigua ptMahk, l'ano.Ttenada FCNN de Jesús, a redds de ta qual es construeixen les famoses 

Cases Cerdà (cats 31.5. 314, 3IS. 320». s urbamtza la mansana del Passatge Permanyer 

(cat 420), i s'aixequen d altres edificis Amb tot. finx als anys setantes no tornem a veure una 

activitat important en aquest carrer, que es perllongarà durant els vuitantes, • que es concentra 

al sector entre Casp i Aragó Í.S tram més baix, entre Casp i la Ronda de Sam Pere, estava 

afectat pa un tram de la Riera den Malla que no fou cobert fins mc»lt després de rFxposkvó 

Ronda de Sani Animi 

A ïigual que passa amb el carrer Pelai, hi podem distingir dos pénenles clars 

d'edificació En el primer, que abarca aproximadament els anys 1870^75 i que segueix a un 

episodi puntual de 1863 en què es construeixen algunes cases disperses, redificació se centra 

a l'extrem " superior" és a dir. aquell més proper a la Plaça Universitat, i per tant, (i això es 

el que realment compta), x la de Catalunya (com hem visi en parlan del carrer Pelai, la Plaça 

de la Universitat, no tenia cap importància) Durant el segon període, que abarca bàsicament 

la segona matat de \¿ dècada dels setantes, es prefereix el sector més baix, vora l'àrea del 

futur Mercat, que no sedrfica justament tin*; a 1882 Com també hem viví en e! carrer Pelai 

s'ediíka principalment en el costat de Ciutat Vella, aquí pero, perquè les parceHes sén moll 

més petites en aquest costat, i s'ajuden més al tipus de vivenda modesta que poden permetre's 

els habitants de la zona 

Pmmg de Sani Joan 

Durant la primera part de la dècada dels seixantes distingim un primer moment en què 

s'edifiquen gairebé totes tes finques del rjam comprés entre Alí-Bei i Ausiàs March, costat 

Besés Aquesta és la mamana mes propera a Ciutat Vella que ne es trobava afectada pel cui s 

baix de la Riera d'en Malla que un cop superat el Passeig de Gracia, seguia per I*interior del 

fosat de les muralles i de la Ciutadella, entrant al Passeig de Sant Joan per Ausiàs March, i 

baixant hi fins a Ali Bei, per tombar en aquell punt cap a l'àrea posterior a l'actual 

emplaçament del Palau de Justicia. Als anys setantes es reprèn l'activitat, força intensa cap 

a mitjan* de la dècada, que se centra en dos trams que es desenvolupen paral·lelament. El 
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primer, que engl«ta I'inicial entre Alí-Bei i Casp. completant io. mimés presenta 

construccions a «Nhdós costats a la pan aha, car a la més baixa la mansana que delimita el 

costat Llobregat es creuada per l'antK fosal de les mural l.s. pet on hem vist que discorria 

la citada n o i (per a l'Exposició' només m va cohnr el tram que coincideix estretament ami) 

el Passeig i no pas els terrenys colindants) L'aitre sector edificat se situava entre els carrers 

Diputació i Aragé. mentre que al mtg la Placa Ictuan. de difícil edificació en presentar 

costats semK irfjlars. nti van començar a ser edificada. tímidament fins a finals de la dècada 

dels vuitantes 

Randú de Sant Pere 

Aquest carrer presenta un primer moment ediftcaton entfe 1862 65, durant el qual 

bàsicament es procedeix a completar la mansana cm se situava la tacana de I.Icvant de la 

Plaça Catalunya, que s'estava edifican: en aquelles dales A partir de 18o7 i tins a 1875 

trobem el major impuls, que se centra in completar aquella mansana. edificar la voravia del 

desant, i el tram compre« enfre Lluna i Girona, només pel costat mar. car ai costat muntanya 

es reservaven els terrenys per a edificar un gran centre d'ensenyament de la Diputació, que 

mai es rcalit/a 

Carrer SitUiaíWeUington 

D'aquest carrer, també molt extrem, només hem constatat activitat constructiva entre 

1873-77 quan s'edifica a un únic ttam. del qual pero, se n'ocupen totes les finques, entre els 

actuals Passeig de Pujades i carrer Buenaventura Muniu, vota l'antiga carretela de Mataró 

i franca i la inevitable Riera de'n Malla 
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1X2. Arquitectes i Mestres d'obres 

En aquest capítol no pretenem fer un estudi tipològic i estilístic exhaustiu de cadascun 

dels tacultaaus que van treballar en la construcció de l'Eixample. la qual cusa significaría, 

pel gran volum d'informació a tractar, la realització de toia una altra Tesi Doctoral El que 

intentem aquí és valorar la cofioibtició d'ambdós col·lectius en un perwde marcat per la 

decadència dels Mestres d'Obres i lauge dels Arquitecies provoca« per la supressió de 

l'Escola de Mestres d'o!*res de Barcelona al 1872 i la creació de I'Estola d'Arquitectura de 

Barcelona al 1875 

(Jtstit dels Arquitectes i Mestres d'obres documentats' 

MESTRFS D'OBRES 

I ¿andre- Amargos Francisco Cels Pablo Martorell 
Mauricio Auge y Robert Jaime Oof y Trias Agustín Mas 
Domingo Balet y Nadal Manuel Cones y Argemí José Maseras Vidal 
Enrique Badosa José Cros Juliana losé Mengo Estela 
Irancisco Barrióla José Deu y Busquets Josep-Oriol Mestres 
Pedro Bassegoda José Domínguez Valis Luís de Mipiel Roca 
Francisco Batlle Felip Eugenio Duran Bosch Juan Nieto Biola 
Juan Caballé Fàbregas Bonifacio Elies Granel! Joaquín Nolía y Alm 
$ Baxeras Camps Federico Farrera Narciso Nuet 
Jaime Bernadas Antonio de Ferrer Francisco Padrol 
Santiago Biosca Juan B Feu Puig Rafael Palet y Tolra 
Andrés Bosch Eduardo Fontseré Alejandro Peniol 
Carlos Bosch José Fontseré Francisco PtcaAol 
Francisco Brossa Calixto Frei-.* y P'a Macano Planella 
Jaime Brossa y Mascaró Juan Frene E/equie! Porcel Bassols 
Pedro Buqueras Geroni Oranell i Barrera M Prat Amat 
Esteban Calvó y Sans José Graner Prat Ramón Quera y T»*rras 
Francisco Canellas Juan Guardia Gramil Isidro Revenios Amiguet 
Luís Cardona Manuel Guitart Codorniu Ramóm Ribera 
José Canvra Miró Salvador Lugo Antonie» Robert Morera 
Jutn Cav.ivk> Tisans Rafael de Luna J Roig y Altimtra 
Vicente ( asanovas José Marimon Cot Gerardo R«mra Ribé 

4 Hcfn iiMri^w ir^pet'tv ai mátnm «I aran « • * ?1 qnti * ( • rfiípfwt* IW"t»fcaftiit J J I H T ••!» »ett» pmf<M«r« qur <•<• guttht -<tnfi* en 
.-»nette A»wh t<n, tmn tftdvt e* mm d'aquella q»e • te bifcoanfftfta .:n»i*»lia4i c«w*rm haMurifiarMl c« • »«»I» D »he» Kand« » i w i hem 
t»«f««i « i , H B » Í ( I « I ' I aquella dwecKnf* que v n («tuertar eéifc» «rarer* I m a M ée hand» aqnelt« %«<• »*nr« éiiptrrtn » w » •itn|>It·* 
pel«»«*'* 
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Tiberio Sabater 
José Santigosa 
Benito Serra 
Juan Serra y Jané 
Antonio Serra Pujats 
Ignacio Serra! lach 
Leandro Serrallach Mas 
Juan Simon Pujadas 
Joaquín Sitjás 
Federico Soler Camine« 
Juan Soter y Cortina 
Salvador Tarafa 
Antonio Terré 
Antonio Tem 

J Torner y Bruguera 
José Torres Ferra« 
Juan Triays Urgetés 
Felipe Ubach Vinyeta 
Juan Valeti 

Di mas Valkorha 
Antonio Valls Galt 
Juan Valls Caivet 
Pablo Verges 
Salvador Vigo de Soter 
Pedro Vila Vergés 
José Xiró Jordà 

MESTRES D OBRES QUE ESDEVÍNÜUEREN ARQUITECTES (amb la data d'obtenció 
del nou títol i 

Jaume Gusta (1S79) 
Rafael Gttstavtno (18' 1) 

Ramon Portusach (1877) 
Emilio Sala Cortés 11176) 
Josep Vilaseca (1873» 

l̂ eandro Albareda 
José Amargos 
José Artigas Rairnutcda 
Joaquín Bassegoda 
Manuel Comte y Thos 
Francesc Domènech i 
Extent 
Pere Falqués i Urpí 
August Font i Carreras 
Carlos Gauran 
Francisco Mariné 
Eduardo Mercader y 
Sacanclla 
Emilio Mercader 
PeU»yo de Miquekiana 

ARQUITECTES 

Camilo Oliveras 
M Pasqual 
Josep Puig i Cadafalch 
Magín Rius 
José Roca y Bros 
Elies Rogent 
José Rosés 
Antoni Rovira i Rabassa 
Antoni Rovira i Trias 
E n r i c S a g n i e r t 
Viltavecchia 
José Simó y FontcuheïM 
Antonio Torras y Rabassa 
Francisco de Paula del 
Villar y Lozano 
Salvador Viñals 

Amb un primer cop d'ull a ambdues llistes, ja queda prou clar que la realització de 
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i'Eixample davant les tres primeres dècades va correr a càrrec principalment dels Mestres 

d'Obres, els (pals havien estat ja els protagonistes indiscutibles de les grans realitzacions de 

la Barcelona de h prunera meitat del segle XIX. El diferent nivell de participació d'ambdós 

col·lectius queda prou clar si observem el següent quadre 

COMPARACIÓ Dl 1 VOLUM DE PARTICIPACIÓ D ARQUITECTES 1 MESTRES 

D'OBRES EN PERCENTATGES 

Pttc:*mmte * ttcaMU*» 4*r « t u n a pn^Kit* • 1 Kiimp* 

Psmxmmw it vm<a** «gs*« 

ARQUITECTES 

23% 

20% 

M D OBRES 1 

77% 

80% 

Així. observant el quadre, en* adonarem de que no només el nombre de Mestres 

d'Obres que participen en la construcció de I'Eixample triplica al d Arquitectes, sinó de que 

la quantitat de projectes realitzats pels primen, és quatre vegades superior a la dels segons. 

la qual etwa erts indica que per la regla general. <jn Mestre d'Obres rebia més encàrrecs que 

un Arquitecte Amb *oi, cal malitzar les dades per adonar nos que dins de tot aquest conjunt 

de professionals, no tots rebien ni el mateix tipus ni el mate« nombre d'encàrrecs 

Si erts centrem en e!s Mestres d'obres, comprovarem com ht ha un grup de vuit, 

compost per Pedro Bassegoda, Francisco Batlle y Felip. Francisco Brmsa, Juan Frexe. 

üeroni Granel! i Barrera. Pablo Martorell. Antonio Serra Pujáis i Felipe Uhach Vinyeta, que 

només representen un migrat S,6% que realitzaren e! 33,5% del total de projectes 

encarregats a professionals d aquest uremi. Més grans son les diferències dins del sector dels 

arquitectev car un grup de quatre, compost per Magín Rius. Elies Rogent. Francisco de Paula 

del Vülar y U>zarto, i Salvador Vinalv que representen un 13%. \an dur a terme el 43% 

d encàrrecs encomanats a aquest col·lectiu. 

La qualitat dels projectes la podem calibrar fixant nos en les àrees de I'Eixample on 

vart treballar i en les tipologies que construïren Així. mentre que els Mestres d Obres actuen 

a totes les trees, els Arquitectes se centren quasi exclusivament a I'Eixample Central i ah 

sectors més valorats de la Zona de Contacte, principalment a la Placa Catalunya i la part alta 

de la Ronda de Sant Pere Dins d'aquestes zones comprovem que s. bé durant Sa Primera 
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Rapa són gairebé inatius (la «pal cosa s'explica per si sola si tenim en compte la data 

d'inauguració de (Escola d'Arquitectura de Barcelona), durant la Segona reben ja un terç dels 

encàrrecs referents a tipologies "de qualitat*. 6 a dir. Palaus Urbans i Edificis plurifamiliars 

amb principal tan amt> mcès erecte com sense aquest, mentre que a la Tercera Etapa són 

gairebé els dos terços dels edificis de qualitat' els que s'encarreguen a Arquitectes. 

Awí. constatem com paral·lelament al procés d'experimentació arquitectònica i 

d'adaptació tipològica a la nova realitat urbanística de la ciutat, es produeix també a 

l·luample el lent relleu entre els professionals que havien bastit la Barcelona del Segle XIX. 

els Mestres d'Obres, i els que bastirien la del Segle XX, els Arquitectes. Els primers, 

protagonistes indiscutibles de la Primera Etapa, començaren a veure s lentament desplaçats 

dels projectes més importants a finals de la Segona, quedant rellcgats a edificar les cases 

menys importants, que seguien sent la majoria (tal i com reflexcíi les \itrrs? Durant la 

Tercera Etapa s'intensificara aquesta tendència, de manera que tot i seguir tenint la major part 

de projectes, se centraran cada cop més en edificis modestos a les àrees menys centrals 

Aquest relleu que té la seva explicació òbvia en ei ja esmentat naixament de l'Escola 

d'Arquitectura de Barcelona, juntament amb l'extinció de l'Escola de Mestres d'Obres, a 

mitjans de la dècada dels setantes, es reflectirà no només en ttl·l això que acabem de veure, 

sinó també en el camp "artístic" donant lloc a la renovació "estilística" AIXÍ. i completan! 

l'esforç que es duia a terme en l'arquitectura publica, en la qual els V.estres d'Obres no hi 

podien participar, veiem com en l'arquitectura domèstica són tambe els arquitectes els que 

aporten les solucions més novedoses. I¿ primera mostra ens l'aporten els exemples de 

Vilaseca, Sagmer i Domènech i Estapà que es construuen durant la Segtma i Tercera Etapes 

del nostre estudi, l a confirmació la constitueixen les abundants obres que aquests i molts 

altres han donat a Barcelona i sobretot al seu Eixample. el renom de ciutat modernista. 

RecnrtSent <ju«: durant «{uenia «upa t\ -cJutu la varwtM de ttpniogie*. d* manera fue «nnft<. .-.KV;- pfcinívraliar* teme principal 
ée I l·iwmptc Central pixtem .'unNdctarte «e i^i·liui Vfd Capit«! VIU I 
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