
El revestiment de les façanes des de finals del XVIII fins al modernisme: 
materials i tècniques. 
  
 
Introducció 
 
Per encarar l'estudi dels materials i les tècniques propis de les façanes des de finals del 
XVIII fins al modernisme hem de partir de dues qüestions fonamentals per entendre el 
que és el tractament de les façanes durant tot aquest període.  
En primer lloc, l'assoliment d'un model de façana que s'inicia el segle XVIII i es 
consolida a mitjans del segle XIX en el moment en que es recull a les ordenances1. Un 
model de façana que permet la universalització d'un sistema constructiu, un sistema que 
suporta amb facilitat qualsevol estàndard. La façana rica o pobre només es diferencia 
per la riquesa del revestiment.2  
En segon lloc, hem d'apuntar la importància de les tècniques d'estesa, bona part dels 
revestiments de les façanes són fets a base de calç. Al llarg del segle XIX les diferents 
tècniques d'estesa permeten un ventall formal i tècnic que es va adequant a les canviants 
exigències expressives. 
 
 
Segle XVIII 
 
El model de façana de l'arquitectura d'habitatge del XVIII ve determinada per l'evolució 
de la casa artesana a la casa de veïns. La casa tradicional, pròpia de la societat pre-
industrial  de dues o tres plantes que dona cabuda a la família extensiva a més del taller 
o negoci vinculat a l'ocupació del cap de família, en canviar les relacions de producció, 
es transforma. L'aparició de les manufactures primer i, desprès, de la industrialització, 
suposa la necessitat d'habitatges per a persones que treballen per a tercers. En aquest 
sentit la casa artesana es segrega per plantes i s'afegeixen dues o tres alçades, cada 
planta s'hi fan habitatges independents als quals s'hi accedeix des d'una escala que s'obre 
directament a la façana. La nova casa és l'anomenada casa d'escaleta. 
 
Una transformació de la casa que es dona alhora que es transforma el sistema 
constructiu de la mà d'una élite de mestres de cases que s'havia anat conformant al llarg 
del segle XVIII3. Es substitueix la teulada per un terrat pla, es construeixen sostres 
estancs de bigues de fusta i revoltons ceràmics i es reemplacen les parets de pedra per 
parets de maó.  

                                                             
1 BARJAU, Santi: La formació de l'Eixample de Barcelona. Aproximacions a un fenòmen urbà, 
"Arquitectura, paisatge urbà i ordenances. L'aspecte dels edificis a l'Eixample clàssic", Barcelona, 
Olímpiada Cultural, 1990. 
2 ROSELL COLOMINA, Jaume: La construcció en l'arquitectura de Barcelona a finals de segle XVIII, 
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 1996, Tesi doctoral inèdita. 
3 Ibídem 



Aquests canvis permeten més obertures en façana i l'aparició de la finestra balcó. Així 
ens trobem amb una façana amb una marcada jerarquia de baix cap a dalt atorgada per 
la diferent alçada entre els sostres i per la dimensió de les obertures, molt més gran als 
pisos inferiors. Les finestres balconeres es disposen seguint eixos verticals tot i que la 
composició de la façana és encara força irregular. Tan les finestres com les balconeres 
s'emmarquen amb pedra i es tracta tota la superfície de la façana, excepte la planta 
baixa, amb un revestiment continuo, normalment un arrebossat o un esgrafiat. 
L'esgrafiat és el revestiment més significatiu i característic, l'esgrafiat emprat al XVIII 
l'anomenem de tècnica antiga4 per a diferencia'l del que es fa en la segona meitat del 
XIX. Es caracteritza pels motius ornamentals blancs fets sobre un fons acolorit, 
normalment els ornaments no ocupen tota la façana sinó que encerclen obertures o 
elements significatius de la façana. Són habituals els esgrafiats amb motius figuratius. 
(imatges 1 i 2)  
 
 
Primera meitat del XIX 
 
Des de finals del XVIII la Junta Particular de Comerç crea les escoles de formació 
professional a Llotja, la de dibuix l’any 1775, el que permet  millorar la capacitat de 
representació de l’arquitectura i introduir nocions de composició. Aquesta formació es 
consolida a partir de l’obertura de la classe d’Arquitectura des de 1817. La formació 
acadèmica ajuda a la conformació d’un model de façana ordenada, amb les obertures 
endreçades i composada a partir de criteris de simetria5. Aquesta solució formal va 
acompanyada de les solucions constructives iniciades pels mestres de cases en el XVIII, 
solucions que es van fixant i reproduint en la majoria d’edificis que s’aixequen des 
d’inicis del XIX, ja sigui en les intervencions urbanes de més envergadura, com 
l’obertura del carrer Ferran engegada per Josep Mas i Vila entre 1824 i 1848, o en cases 
entre mitgeres repartides arreu de la ciutat. 
 
La solució més generalitzada de façana és resol a la planta baixa amb pedra picada vista, 
les obertures que conformen l’accés a l’edifici i a la planta baixa tenen forma d’arc 
escarser. L’acabat de la façana des del pis principal fins al coronament, el que conforma 
el parament de fons de la façana, és un estuc llis6, que es retalla a nivell de sostres 
                                                             
4 Desprès d'un arrebossat d'una capa de preparació s'aplica una capa de fons, normalment acolorida. Sobre 
la capa de fons s'apliquen amb brotxa, només en els indrets on hi ha motius ornamentals, vàries esteses 
(tres o més) d'una espessa lletada de calç sense acolorir. Abans de que s'assequi es replanteja el motiu 
decoratiu i s'esgrafien les zones que corresponen al fons, raspant o marcant la capa exterior blanca i 
deixant el fons rugós.  
5 MONTANER I MARTORELL, Josep Maria: La modernització de l'utillatge mental de l'arquitectura a 
Catalunya (1714-1859), Barcelona, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, Institut d'Estudis Catalans, 
1990. 
6 La majoria d’aquests estucs estan formats per una capa d’arrebossat de base, posteriorment La capa de 
separació entre l’arrebossat i les capes d’acabat. La capa següent és el repretat, que es compacta fortament 
amb la paleta, feta amb un morter ric de calç i sorra de marbre i, en últim lloc, el lliscat. El lliscat és 
l’única capa acolorida , es fa amb un morter ric de calç, estès en una capa molt fina (no més d’un 
milímetre) i compactat fortament amb la paleta de lliscar per tal d’introduir l’àrid en el suport tendre. En 



intermitjos per cornises de pedra que inclouen les lloses de balcó. Les obertures de totes 
les plantes tenen emmarcaments de pedra natural que es dibuixen per damunt de l’estuc 
llis de fons. És freqüent que l’estuc estigui acolorit en massa, l’estuc acolorit i la pedra 
creen un joc cromàtic característic d’aquestes façanes. 
 
El coronament es resol en alguns casos amb ampits de maó revestit també d’estuc llis, o 
també amb una barana de ferro forjat. Els balcons, com comentàvem abans, són de llosa 
de pedra, i les baranes en aquest període són encara de ferro forjat, amb barrots 
normalment de secció rectangular, ornamentats en la faixa superior, just a baix del 
passamà o en la franja inferior per ferros de formes arrodonides.  
 
A partir de la tercera dècada del segle XIX ja hi ha un grup de professionals formats 
alguns a l’Escola de Llotja i d’altres que encara segueixen en les relacions gremials però 
que s’han imbuït de l’esperit acadèmic, que han assumit les idees de composició ordre i 
simetria que aquella institució ensenyava. Trobem ja de manera generalitzada com s’ha 
consolidat la casa de veïns i, a més, arrel de les desamortitzacions dels bens eclesiàstics, 
es porten a terme diferents intervencions urbanes com la Plaça de Sant Josep, la Plaça 
de Medinaceli i la Plaça Reial entre d'altres, en les que es fa palesa el nou llenguatge.  
 
Un fet que s’ha de tenir en compte per acabar d’entendre com es defineix aquesta 
arquitectura és la publicació del Bando del Buen Gobierno de 6 de març de 1838 on es 
reglamenta l’alçada màxima (93, 95 o 97 pams segons l’amplada del carrer), la volada 
dels balcons i la distribució de les obertures, a més també defineix que “el pintado o 
color que se de a la fachada deberá ser igual a uno de los aprobados por el 
Excelentísimo Ayuntamiento”. 
 
Durant aquest període es quan es generalitza l’ús d’elements ornamentals d’argila cuita, 
el que anomenem terracotta, entre els anys quaranta i seixanta és molt freqüent 
l’ornamentació de les façanes que hem definit fins ara, amb medallons, gerros, 
balustres, busts, cartel·les, mènsules, etc. de fang cuit. Per a Salvador García7 la 
proliferació de façanes amb terra cuita es pot deure a una reforma que es fa del Bando 
abans esmentat l’any 1846, en el que es permet aixecar l’edifici fins tres pams més si 
aquest presenta un acabat singular que s’ho pagui: “El Excelentísimo Ayuntamiento de 
esta ciudad ha acordado permitir la altura de cien palmos a todas las fachada de  
edificios cuyo buen gusto arquitectónico y riqueza en los adornos las haga dignas de 
esta concesión a juicio de la sección 3ª del mismo [...]” A partir d’aquest moment la 

                                                                                                                                                                                   
els estucs més antics les capes d’acabat  estan realitzades amb varis lliscats successius, sense coloració, 
molt més rics en calç i fortament compactats. El color s’aplicava posteriorment amb pintura a la calç o al 
fresc. 
7 GARCÍA FORTES, Salvador; la terracota como elemento ornamental en la arquitectura de Barcelona. 
Técnicas de fabricación, conservación y restauración. Tesi doctoral inèdita, Departament de Pintura de la 
Universitat de Barcelona, Barcelona, abril, 2002. 
 



inclusió d’elements ornamentals que singularitzen la façana permet l'augment d’alçada 
reclamat pels especialistes per a la millora de l’entresol i de l’última planta.  
 
Perquè sigui possible l’eclosió d’aquesta arquitectura és necessària la creació d'una 
petita indústria capaç d’oferir de manera seriada i sistemàtica aquest material, sembla 
que a finals dels anys quaranta hi ha aquesta coincidència d’interessos. 
 
A partir de 1860 comença a decaure l’ornamentació amb elements escultòrics de terra 
cuita, tot i que en segueix havent, aquesta serà aplicada a elements estrictament 
arquitectònics, com balustres o respiradors deixant de banda l’ornamentació. (imatges 3 
i 4) 
  
 
Les dècades inicials de l'eixample (1860-1890) 
 
Aquest període ve marcat per la creació de l’Eixample de Barcelona, tot un àmbit de 
creixement on es pot repetir i millorar el model de casa de veïns que s’ha anat 
consolidant dins la ciutat enmurallada, ara amb uns solars més regulars i més grans, per 
tant amb una façana que s’expressa més contundent, assajada i assumida. 
 
Un altra factor clau que marca aquest període és la creació des de 1850 a Barcelona de 
l’Escola de Mestres d’Obres, els titulats d’aquesta escola són els professionals que 
construiran el primer Eixample, són professionals que han traspassat l’àmbit gremial 
dels seus precedents i han assumit una formació politècnica.  
 
El model de façana més freqüent en aquest període és serveix d’un llenguatge fortament 
acadèmic on la planta baixa fa de basament, sobre del qual es disposa el parament de les 
plantes pisos, es conclou amb un coronament que tanca la façana per la part superior. A 
aquesta disposició també s'hi corresponen diferents tècniques constructives. La planta 
baixa, o al menys el sòcol, és de pedra picada vista, el cos central de la façana s’ha 
construït en maó, però es revesteix d’estuc. Ara, a diferència d’inicis de segle, és molt 
freqüent l’estuc acabat imitant un especejat de pedra8. Són els estucs als que es dona un 
acabat o textura molt similar als carreus de pedra natural pel que s’empren les mateixes 
eines que els picapedrers per a donar-li la textura. Són freqüents les pilastres als extrems 
del parament principal, també realitzades amb estuc imitació pedra, però encoixinat. Els 
emmarcaments són normalment de pedra picada en totes les plantes, només variarà la 
                                                             
8 Aquest acabat s’obté, per una banda, per la realització d’un especejat del revestiment similar al dels 
carreus de pedra natural, i d’altre, pel treball i la coloració superficial del revestiment en fresc o en sec. La 
junta que es realitza sobre l’estuc per a dibuixar els carreus és l’anomenada a ferro passat , realitzada 
marcant la superfície amb una punta metàl·lica arrodonida. En alguns exemples el dibuix de l’especejat és 
molt lleuger, es conforma una trama de carreus quasi bé imperceptible. La coloració del morter 
s’aconsegueix de vàries maneres: a partir de les sorres emprades en la realització del morter, afegint 
pigments a la massa o, en alguns casos, s’apliquen aiguades de calç pigmentades sobre la superfície 
encara fresca, fins i tot imitant les aigües de la pedra. 
 



dimensió i la riquesa ornamental. Les lloses de balcó són de pedra i normalment 
apareixen mènsules de pedra. 
 
En el coronament de la façana són molt freqüents els balustres de pedra o de ceràmica, 
aquella indústria que havia aportat els ornaments de terracotta ara es concentra en els 
elements propis del coronament, ja siguin balustres, gerros, acròteres, respiradors, etc  
 
Les baranes d’aquest període, i també algunes ja des de la dècada dels cinquanta, són 
freqüentment de ferro colat. Des dels anys cinquanta en que es possible a Catalunya una 
producció industrialitzada, es generalitza l’ús aquest material als balcons. (imatges 5, 6 i 
7) 
 
 
La maduresa de l'eixample (1890-1914) 
 
Hem de tenir en compte una sèrie de factors per entendre aquestes dècades de final de 
segle XIX i inicis del XX. Per una banda, des de 1875 es crea l’Escola d’Arquitectura, 
pel que els protagonistes de l’arquitectura del final de segle seran les primeres 
promocions d’arquitectes formats a partir de criteris politècnics a l’esmentada Escola. 
Són professionals que saben, al menys a través d’alguns dels seus professors com Elies 
Rogent9, com evoluciona el pensament arquitectònic europeu.  
 
Un segon factor a tenir en compte és l’acceleració del creixement de Barcelona, 
l’Eixample que s'havia iniciat en la dècada dels seixanta, havia tingut un  creixement 
inicial molt pausat, però esdevé, a finals de segle, receptor d’una gran activitat 
constructiva que condueix, fins i tot, a la substitució i reforma d’edificis existents. La 
raó d’aquest canvi l’hem de buscar en la millora econòmica, però també en el canvi de 
la normativa municipal, les ordenances de 1891 permetran augmentar l’alçada dels 
edificis i la volada dels cossos sortints. 
 
La casa de veïns que es fa a finals de segle és estructuralment idèntica a la que s’ha fet 
des dels inicis a l’ Eixample, el que canviarà a partir dels anys noranta és el revestiment, 
com es mostra aquesta façana. Aquí és on incideixen les corrents del pensament 
arquitectònic europeu pel que textura, color, policromia són expressions intrínseques de 
l’arquitectura. S’està trencant l’academicisme, la utilització de les franges horitzontals, 
els especejats de pedra, per donar lloc a una façana tractada superficialment com un tot, 
com un cortinatge que es desplega en tota la superfície. El que canvia és el vestit de la 
façana  que passa a ser molt més estimulant sensorialment. El maó, o l’estuc imitació, 
també s’incorporen obertament des d’aquesta sensibilitat. L’esgrafiat, entès com un 
acabat continuo i seriat sobre una superfície, expressa perfectament aquesta nova 
manera d’entendre l’acabat, s’apropa a la idea de teixit. 

                                                             
9 Els viatges d’Elies Rogent per Europa es recullen en el llibre de Pere Hereu, Elies Rogent i Amat. 
Memòries, viatges i lliçons, Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 1990. 



 
L’ esgrafiat10 que es troba en les façanes de finals de segle és diferent al que s’havia 
desenvolupat en el XVIII i inicis del XIX, ara es desenvolupa en tot el fons de la façana 
amb un mateix motiu ornamental, és un fons que queda retallat per les obertures i no te 
un tractament jeràrquic en alçada. En alguns moments ens podríem plantejar aquesta 
solució com una metàfora de l’origen tèxtil. La funció decorativa d’aquest esgrafiat es 
recolza en dues particularitats. D’una banda, el relleu aconseguit a partir d’una 
decoració en dos plans, que permet un joc de llum i d’ombres característic. Per l’altra, el 
contrast causat per la diferència de color entre la capa interior i l’exterior, així com el 
diferent tractament superficial donat a les esteses (interiors raspats, exteriors llisos). Les 
colles d’esgrafiadors disposem d’un repertori limitat de dissenys, pel que es freqüent 
trobar a diferents indrets de la ciutat de Barcelona dibuixos repetits. (imatges 8 i 9) 
 
Al mateix temps, a  partir dels anys vuitanta comença a considerar-se a el maó vist com 
un material d’arquitectura, el color, la possibilitat de jocs cromàtics, i la textura entre 
altres característiques,  el fan un material acceptat per les corrents arquitectòniques més 
atentes als aspectes sensibles vinculats a l’arquitectura. Arquitectes com Joan Martorell, 
Cristòfol Cascante, Camil Oliveras, Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner i Josep 
Vilaseca en tenen exemples entre les seves obres. Aquesta estima pel maó vist farà 
desenvolupar alhora l’estuc que imita l’acabat de l’obra vista. Per obtenir l’aspecte de 
maó vist s’emula el seu color en la capa d’acabat i s’esgrafien les juntes, deixant a la 
vista les capes inferiors del revestiment que semblen el morter que uneix les peces. 
   
La ordenança de 1891 permet alçades entre 20 i 22 metres al “Eje del edificio desde la 
rasante hasta el límite máximo de la cubierta”. S’hi poden aixecar el número de pisos 
que es vulgui, sempre i quan no siguin inferiors a 2,80 m. I la planta baixa no inferior a 
4m. El coronament ha de ser recte, senzill o més treballat però no pot alterar les 
ordenances vigents d’alçada màxima. Els cossos sortints (a les ordenances de 1857 
havia de ser de 0.77m com a màxim) poden volar com a màxim 1/5 part de la distància 
que separa el plànol d’alineació de façana a l’eix del carrer, però no més gran 1,50m si 
és recte o 2 m si és poligonal o circular. La recollida d’aigües no s’ha de fer per la 
façana. En definitiva aquesta nova normativa permetrà més alçada, llibertat de 
coronament i la possibilitat de cossos sortints i tribunes. Ens trobarem amb una façana 
molt més expansiva en que el coronament es complica i amb unes tribunes i cossos 
volats que fixen en façana el valor de l’edifici i, sobretot, del pis principal. 
                                                             
10 Aquest tipus d’esgrafiat es conforma a partir de tres o quatre capes aplicades sobre un arrebossat previ 
de 8 a 20 mm de gruix. Posteriorment s’aplica una capa de preparació que separa l’arrebossat de les 
següents esteses, proporcionant una superfície llisa alhora que assegura més impermeabilitat al 
revestiment. Les capes específiques d’acabat de l’esgrafiat són la capa de fons, acolorida o no, que ha de 
tenir el suficient gruix per evitar que sigui eliminada quan es raspi; la capa de relleu, dona relleu a 
l’esgrafiat evitant que s’hagi d’utilitzat tot un gruix de pasta acolorida i, a més separa les dues esteses per 
tal d’evitar que no es barregin els colors; i finalment s’aplica la capa d’acabat, que dona color a la 
superfície externa del revestiment. Sol ser un lliscat acolorit de poc gruix (1mm), fortament compactat. 
Les dues últimes capes són les que s’esgrafiaran. 
 



 
Aquest canvi normatiu  incentiva algunes intervencions sobre edificis existents, es van 
afegir tribunes i fer nous coronaments que atorguessin més rellevància a la façana. 
(imatges 10 i 11) 
 
La planta baixa, els enmarcaments de finestres i balconeres, i molts elements del 
coronament són de pedra, però en aquest període veiem com s’incorpora la pedra 
artificial, que estandaritza formes de l’arquitectura d’autor. Hem de tenir en compte que 
en aquest període de gran activitat constructiva a més de les edificacions que s’aixequen 
en els eixos centrals de l’ Eixample, es construeixen molts altres edificis d’habitatges 
per a famílies de rendes molt més modestes i que tenen com a model els edificis 
singulars, és aquí quan la industrialització d’alguns elements permet generalitzar unes 
determinades formes arquitectòniques. És en aquest context que hem d’entendre la 
incorporació de la pedra artificial. 
 
La pedra artificial és un material produït a partir d’un morter o formigó de calç o 
ciment. La seva producció és a conseqüència de l’obtenció de ciment i calç artificials. 
Es presenta en forma d’elements constructius i ornamentals de l’arquitectura. 
L’elaboració d’elements pre-moldejats  s’inicia a mitjans del  segle XIX tot i que, com 
veurem més endavant, no s’introdueix a Catalunya com un material susceptible de ser 
utilitzat en la construcció dels edificis fins a la dècada dels setanta. En la bibliografia de 
l’època el terme artificial és molt confós i serveix per denominar tan peces fetes amb 
morters de calç i ciment com peces de terra cuita.  
 
Una de les característiques que s’apreciaran en primer terme d’aquest nou material és la 
seva capacitat emuladora de la pedra natural. Atorgar l’aparença d’un material noble, 
com és la pedra, a un altre obtingut a partir del ciment permet prestigiar aquest últim i 
que esdevingui un material d’arquitectura. Però també, seran molt preuades, des del 
punt de vista funcional, les millores físiques, la més gran versatilitat (respecte a la terra 
cuita) per donar productes diversos i la reducció de costos. En un moment que les 
ciutats veien com es conformaven els seus eixamples, quan la demanda de materials de 
construcció era molt alta, la pedra artificial va permetre atorgar, a un cost inferior, 
l’aparença de la pedra. 
 
Els pre-moldejats de ciment més habituals són mènsules, cartel·les, baranes, pilastres, 
gerros, remats, balustres, ventiladors, guardapols, brancals, pedestals, medallons, 
capitells, columnes, pilastres, finestrals, rossasses, etc. Però també a poc a poc 
s’introduiran altres elements com sanitaris, tubs, piques, banyeres i  graons entre 
d’altres. 
 
Com hem esmentat anteriorment a Catalunya el material que ordena les façanes a 
mitjans de segle XIX és la terra cuita, que perdurarà fins a fins a la dècada dels seixanta, 
la pedra artificial ve a substituir aquest material i de fet en pren les seves formes. Al 



tercer terç del segle XIX la ceràmica encara tenia una empenta molt grossa, en un 
primer moment coexistiran els dos materials però poc a poc la pedra artificial anirà 
guanyant terreny i a finals de segle serà el material més emprat. 
 
Una vegada consolidada aquesta indústria oferirà més varietat de materials i d’acabats, 
s’introduiran variants de color  de manera que atansa a les diferents tonalitats de la 
pedra natural. Durant els primers anys del segle XX el número d’empreses de pedra 
artificial augmenta seguint la tendència a l’alça de la construcció. Aquest creixement es 
dona al mateix temps que es van arraconant les tècniques d'estesa, tot i que en alguns 
dels edificis noucentistes més emblemàtics, com els grups escolars de Josep Goday, es 
recupera l'esgrafiat de tècnica antiga  tan característic de les cases del XVIII. 
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