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1. INTRODUCCIÓ AL PROJECTE 
 
 El títol del projecte, “Catalogació i aixecament de les façanes d’una illa de l’Eixample”, ens 

indica en què consisteix. D’una banda es pretén catalogar tots els edificis que conformen una illa i 

d’altra banda, realitzar-ne l’aixecament mitjançant plànols en 2D i en 3D. 

 

 El projecte està inclòs en una sèrie de projectes, proposats pel Departament d’Expressió 

Gràfica II de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, de la UPC. En cada un d’aquests 

projectes es realitza la catalogació i l’aixecament dels edificis d’una illa en concret i l’objectiu final és 

poder tenir catalogats i representats en dos i tres dimensions tots els edificis que conformen el barri 

de l’Eixample de Barcelona.  

 

 En aquest cas concret, el projecte estudia l’illa compresa entre el Passeig de Gràcia, el carrer 

Aragó, el carrer Pau Claris i el carrer València, situada a l’anomenada Dreta de l’Eixample. Consta 

d’un total de 23 edificis, dos del quals estan catalogats com a Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de 

Barcelona. 

 

 El Projecte es divideix en els següents apartats: 

 Introducció històrica 

 Catalogació dels edificis de l’illa estudiada: fitxes 

 Aixecament de les façanes en 2D 

 Desenvolupament de façanes a través de fotografies 

 Aixecament en 3D del volum de l’illa 

 

INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 

 Abans d’entrar a fons en la catalogació i aixecament del edificis, trobem una primera part en la 

que es fa una introducció a la cultura i arquitectura en el món contemporani; s’explica el procés de 

transformació de la ciutat de Barcelona i més concretament la construcció de l’Eixample; es parla del 

Modernisme, el moviment predominant en els edificis de l’Eixample, i dels nous materials i tècniques 

constructives utilitzats en aquella època. 

 

CATALOGACIÓ DELS EDIFICIS DE L’ILLA ESTUDIADA 

 Per a la catalogació dels edificis he consultat els expedients d’obres majors i menors de cada 

un dels edificis que conformen l’illa objecte d’aquest projecte. Els expedients de les obres realitzades 

abans de 1990 es troben a l’Arxiu Municipal Administratiu de Bacelona, mentre que els de les obres 

realitzades posteriorment a aquesta data, es troben a l’Arxiu del Districte de l’Eixample. 

 Per tal de poder recollir tota la informació obtinguda, he creat unes fitxes de catalogació, en 

les que s’hi poden consultar les dades generals de l’edifici, com l’any de construcció, la propietat, 

l’arquitecte o mestre d’obra,  l’ús original i actual de l’edifici, les dades cadastrals, les remuntes, ... així 

com també les característiques constructives, un breu resum històric de l’edifici i la descripció de la 

façana i la planta. La fitxa es complementa amb un plànol de situació i una foto de la façana. 

 

AIXECAMENT DE LES FAÇANES EN 2D 

 El mètode escollit per a la realització de façanes en 2D ha estat l’aixecament topogràfic 

mitjançant una estació total de medició làser sense prisma. Aquest mètode permet obtenir les façanes 

amb una precisió que els altres mètodes de rectificació fotogràfica, utilitzats fins ara en la majoria dels 

projectes anteriors, no permetien.  

 A partir del punts presos amb l’estació total, i amb l’aplicació de programes informàtics de 

dibuix com l’Autocad i el Microstation, s’han obtingut les façanes amb les mides i obertures reals.  

 L’aplicació Descartes del Microstation permet rectificar fotografies, fet que ha permès poder 

donar més detall a l’aixecament de les façanes. 

 

DESENVOLUPAMENT DE FAÇANES A TRAVÉS DE FOTOGRAFIES 

 El projecte també inclou una altra tipus d’aixecament en 2D, l’aixecament amb imatges 

rectificades. El resultat és un muntatge fotogràfic de tots el carrers i xamfrans que composen l’illa, i 

ens permet tenir-ne una altra visió. 

 Per a la rectificació d’imatges s’ha utilitzat un cop més l’aplicació Descartes del programa de 

dibuix Microstation.  

 Amb el programa de tractament de fotografies Adobe Photoshop, s’aconsegueix eliminar els 

elements externs a l’edifici que oculten part de la façana (fanals, senyals de trànsit, arbres, vianants, 

cotxes,...) i al mateix temps ajustar les tonalitats i contrastos de les diferents fotos. 

  

AIXECAMENT EN 3D DEL VOLUM DE L’ILLA 

 En aquesta última part del projecte es pretén donar una visió diferent, i alhora més real de 

l’illa, creant un model en 3D, utilitzant el programa 3D Studio Max 6. Per fer l’aixecament en 3D he 

creat uns volums amb les mides de cada un dels edificis, extretes de l’aixecament amb estació total, i 

posteriorment li he assignat a cada volum una textura, en aquest cas la foto corresponent. 

 Un cop generat el 3D, el programa permet crear diferents perspectives i per últim, i assignant 

una càmera a un recorregut, crear un vídeo que permet realitzar una visita virtual per l’illa. 
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2. INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 
 
2.1 INTRODUCCIÓ A LA CULTURA I ARQUITECTURA EN EL MON CONTEMPORANI 
 
CULTURA I ARQUITECTURA AL SEGLE XIX 

 

 Al segle XIX neix un nou ordre que comença amb l’enderrocament de les muralles de les 

antigues ciutats i la construcció d’uns eixamples, regulars i geomètrics. Es va equipar i embellir 

aquesta nova ciutat de la burgesia triomfant, que relegava les masses de treballadors que venien del 

camp a les àrees superpoblades del teixit antic i a les zones més perifèriques. 

 

 L’arquitectura del segle XIX intentava trobar un nou estil que fos propi del nou temps, i per 

això va cercar nous camins que, abandonant l’actitud racional del neoclassicisme, portessin, en el 

marc cultural del romanticisme, als revivals i finalment a l’eclecticisme, per acabar a finals de segle, 

en les formes originals del que anomenem Modernisme. Totes aquestes arquitectures es van reflectir 

en els nous tipus d’edificis que demanava la ciutat industrial; mercats, teatres, escoles, 

museus,....però sobretot en les cases d’habitatges de lloguer que per primera vegada en el segle XIX 

esdevenien objecte de l’arquitectura monumental. Aquestes arquitectures ja assumien les noves 

possibilitats que conferien els nous materials (maó, ferro, ciment) i la nova manera de construir. 

  

 Testimonis d’excepció van ser les exposicions universals, veritables esdeveniments de la 

segona meitat del segle XIX que estimulaven la competència entre nacions. En aquestes exposicions, 

celebrades a Londres, París, Viena, Filadèlfia, etc. s’hi feren algunes de les proves més 

espectaculars de la construcció i de l’arquitectura, i actuaren, de vegades, com a estímul per al 

desenvolupament urbanístic de les ciutat organitzadores. 

 

CULTURA I ARQUITECTURA AL SEGLE XX 

 

 El final del segle XIX va ser molt fructífer en tots els àmbits de la cultura, i tot plegat va tenir 

una influència decisiva en la ciutat, l’arquitectura i la construcció, tal com ho reflecteixen les propostes 

urbanístiques per a la nova ciutat jardí, o l’aparició de noves maneres de construir i noves tècniques, 

com per exemple la del formigó armat. 

 

 Abans de la Primera Guerra Mundial, neix l’arquitectura del Moviment Modern, que mostrarà 

tota la seva força en el període d’entreguerres, per a expressar-se en una segona edició, anomenada 

International Style, durant els anys seixanta. El Moviment Modern seria la consecució definitiva d’una 

arquitectura adequada als temps, capaç d’assumir les exigències de la indústria i de les necessitats 

contemporànies. 

 

 Socialment, però, les esperances del segle XIX reberen, des de començament del segle XX, el 

sotrac de les guerres que comportaren un gran sofriment. I com a conseqüència de tot això, a finals 

dels anys seixanta es va produir una gran crisi que afectà l’àmbit cultural, econòmic, polític i social. 

 

 La manera d’entendre l’arquitectura i la ciutat i les mateixes perspectives de la construcció han 

estat arrossegades per aquesta crisi cap a la recerca de nous camins. Els planejaments del Moviment 

Modern respecte de l’arquitectura han donat pas, desprès d’una etapa anomenada postmoderna, a 

nous plantejaments que tracten d’enfocar el futur sense més dogmatismes. 

 

 Pel que fa a la ciutat, superada l’etapa de creixement a qualsevol preu, assistim avui a la 

revalorització dels centres històrics i a una major cura en el procés d’intervenció, posant una atenció 

particular a allò que a existia i als drets d’aquells qui hi viuen. 

 

 Des d’un punt de vista tecnològic, desprès de l’anomenada segona revolució industrial (la de 

l’electricitat i la química) s’ha de parlar de desenvolupament sostenible atès al nivell de degradació 

dels recursos naturals a què hem arribat.  

 

2.2 LA TRANSFORMACIÓ URBANA DE BARCELONA: L’EIXAMPLE 
 
CONTEXT HISTÒRIC 

 

Per tal d’entendre la transformació urbana de Barcelona de la segona meitat del segle XIX, 

hem de fer referència a dos processos diferents però que tenen molt a veure. En primer lloc, un 

procés de llarga durada que va afectar a tot el conjunt del territori català, que es va iniciar a meitat del 

segle XVI i que va acabar al segle XIX. En segon lloc, una altre procés, de menys durada, molt més 

conegut, que va afectar bàsicament l’àmbit geogràfic de la mateixa ciutat de Barcelona, que s’inicia 

amb l’enderroc de les muralles i al creació de l’Eixample de Cerdà. 

 

 Si analitzem el primer procés podem entendre quines van ser les bases que van permetre a 

Barcelona consolidar el seu dinamisme, i podem entendre les peculiaritats pròpies de la ciutat, que 

van ser essencials en les relacions de Barcelona amb la resta dels sistema urbà català. En l’anàlisi 

del segon procés podem entendre millor quins van ser els efectes desprès que la ciutat trenqués els 
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seus límits físics i creixés fora d’ells, englobés els municipis més pròxims i tendís a convertir-se en 

una gran ciutat mediterrània, en el qual el Modernisme hi va jugar un paper molt important. 

 

 Entre 1550 i 1640, Catalunya es modernitzà i es convertí en la base d’una economia amb 

graus d’especialització creixents en diferents parts del país, amb Barcelona al capdavant, de forma 

integrada i  complementària. 

 

 L’herència de la Baixa Edat Mitjana va ser la d’una Barcelona forta, productora, exportadora i 

intercanviadora, molt més orientada cap al Mediterrani que cap al seu propi territori natural i unes 

ciutats de segon nivell (Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, etc…) que es basaven en una economia 

marcada per uns graus d’autarquia interna molt elevats. Juguen també un paper important ciutat com 

Vilanova, Sitges, Vilafranca, Igualada, Manresa, Sabadell, Terrassa, Granollers, Vic, Mataró, etc,… 

 

 L’any 1600 la ciutat ja estava consolidada com un gran centre director i comercial del seu 

propi territori amb les ciutats citades anteriorment com a centres de producció essencials 

perfectament units a la ciutat. 

 

 Des de 1600, parlar de l’economia de Barcelona, és parlar forçosament de l’economia 

catalana i al revés. Tant des del punt de vista econòmic i funcional com el cultural. Des de 1600 fins a 

principis del segle XX, Barcelona es va convertir en una capital forta i amb un sistema de ciutats ben 

travat. 

 

 A la segona meitat del segle XIX, gràcies al primer impuls industrialitzador, el sector català va 

quedar encara millor travat gràcies a la xarxa de carreteres i del ferrocarril. Al segle XIX, Catalunya es 

va convertir en “la fàbrica d’Espanya” i Barcelona en centre econòmic, polític, administratiu i cultural 

de Catalunya.  

 

            Des de 1860 fins a principis del segle XX, Barcelona viu un procés de transformació urbana 

accelerada. Són quaranta anys en els que canvia radicalment la seva forma i augmenta notablement 

la seva potència urbana, tot i les deficiències i desequilibris interns amb els que es va donar aquest 

procés. Barcelona va anar creixent i transformant, recolzant-se sempre amb allò que li donava més 

força: el vell, dens, industrial i ben treballat sistema urbà català. En el context europeu, Barcelona es 

va convertir en la gran ciutat de la Mediterrània, i ho va ser gràcies als seus propis medis i condicions. 

 El procés barceloní de transformació urbana va ser especialment explosiu, espectacular i 

insòlit en l’Europa de la segona meitat del segle XIX, més propi d’una ciutat nord americana d’aquest 

mateix període. 

 El creixement a les afores de les muralles fou molt important des del punt de vista quantitatiu 

(en xifres de superfície nova ocupada, de ritme d’urbanització i de construcció i d’increment de 

població) i també des del punt de vista qualitatiu (amb la definició d’un projecte d’Eixample que va dur 

a terme Ildefons Cerdà). Aquest procés històric extraordinari està marcat per un seguit de dates: 

 

1- L’enderrocament de les muralles i la devolució el 1869 del terrenys de la Ciutadella. 

 

2- L’elecció del projecte de Cerdà, que complia amb les funcions acceptades per Barcelona de 

ciutat magatzem o ciutat-fàbrica. L’elecció es va produir en contra de los projectes presentats 

al concurs municipal. 

 

3- El creixement ràpid de l’Eixample, desprès de la crisi del 1866, amb un boom en la construcció 

entre els anys 1871 i 1885. 

 

4-  La projecció internacional d’aquesta ciutat renovada gràcies a l’Exposició Universal de 1888. 

 

5-  L’inici de la formació de les xarxes tècniques a la nova ciutat i al construcció de la xarxa de 

sanejament a partir del treball realitzar per Pere García Fària el 1891. 

  

6- L’agregació de municipis el 1897, ja que l’Eixample depenia de tots aquells municipis i d’un 

conjunt urbà que funcionava com una unitat, però que en realitat tenien diferents tractaments 

fiscals.  

 

EL CONCURS DE L’EIXAMPLE 

 

 El districte de l'Eixample és fruit del creixement de Barcelona en un dels moments més 

esponerosos de la seva història, en el moment en què definitivament es configura com el cap motor 

de la Catalunya contemporània. 

 

 L'origen de l'Eixample el trobem en l'espai del pla del Barcelonès que hi havia fora muralles, 

entre la ciutat i els pobles de la rodalia. Era una gran extensió de pla, en la qual no es podia construir 

perquè es considerava zona militar i en la qual només hi havia horts dels pagesos de Gràcia i de 

Barcelona, que eren solcats pels camins que sortien dels portals de la ciutat vella. 

 

 Fins al començament del segle XIX, les muralles medievals de Barcelona eren prou grans per 

acollir una ciutat que anava creixent, però amb l'inici de la industrialització es van fer petites amb les 
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noves fàbriques i el creixement conseqüent de població. A causa de la prohibició d'edificar fora de les 

muralles, es van construir les noves fàbriques i els barris de treballadors als pobles que envoltaven la 

ciutat. Pobles com Gràcia, Sants, Sant Martí i Sant Andreu es convertirien en viles industrials. 

 

 La relació entre la ciutat i els pobles del pla era molt intensa. Del portal de Sant Antoni sortia el 

camí cap a Sants, i del portal de l'Àngel el camí de Gràcia. El trànsit era tan intens que es van 

instal·lar serveis regulars de cotxes de cavalls. El 1824 es van plantar quatre fileres d'arbres al voltant 

del vell camí de Gràcia, que es convertí en un passeig tant per als barcelonins com per als graciencs. 

Més tard, es van construir jardins amb berenadors i locals a l'aire lliure on es feia teatre, balls i 

concerts de música i atraccions; eren el Prado Catalán, els Camps Elisis i el Tívoli, entre d'altres. 

 

 Entre el 1854 i el 1856 s'aconsegueix enderrocar les muralles en un curt període de govern 

progressista, però fins al 1858 no es va permetre de fer un pla per eixamplar urbanísticament la 

ciutat. 

 

 Va ser l'any 1859 quan el consistori barceloní va convocar un concurs de projectes 

urbanístics, del qual va sorgir guanyador el de l'arquitecte Rovira i Trias, l’arquitecte municipal. 

Paral·lelament, el govern central en va encarregar un altre a l’enginyer Ildefons Cerdà, un pla que va 

imposar per un decret que anul·lava la decisió de l'Ajuntament de Barcelona. Aquella intromissió 

centralista no va agradar gens a la ciutat, malgrat que establia un projecte millor. El Pla Cerdà aprovat 

es va rebutjar per la mesura centralista del govern i pel gran nombre d'espais "desaprofitats" en 

jardins. El seu pla no es destinava, només, a l'espai que avui ocupa el districte de l'Eixample; va 

plantejar un eixample entre Montjuïc i el riu Besos. 

  

 El 1860 es va produir l’aprovació oficial, per part del Govern de Madrid, del projecte 

d’urbanització creat  per Cerdà, al marge del concurs convocat per l’Ajuntament de Barcelona que es 

decidí en favor de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias. El Pla Cerdà, doncs, va nèixer amb l’oposició 

gremial (els arquitectes consideraven que aquell era el seu terreny), política ( Madrid va imposar la 

decisió a Barcelona) i popular (el Pla dissenyat per Rovira era molt més convencional i, per tant, més 

comprensible per a la gent). 

 

L’arquitecte municipal, Rovira i Trias proposava un creixement radial, perifèricament limita per 

un canal, basat en quatre grans eixos que enllaçaven els pobles del pla amb la vella ciutat a través 

d’una gran plaça (la plaça Catalunya). Aquests eixos separaven cinc grans sectors formats per illes 

formades entre carrers de dotze metres d’ample. El sector central, que unia Barcelona amb la ciutat 

de Gràcia, era el punt de partida per a l’ampliació de la ciutat. El seu traçat mantenia el Passeig de 

Gràcia com a eix central.   

 

 L'Eixample es va construir en els anys de la industrialització de Catalunya, a la darreria del 

segle XIX i començament del XX. La part central, la dreta de l'Eixample, va ser el barri de la burgesia 

que va introduir a casa seva un estil propi, el modernisme, reflex d’aquell moment. Malgrat 

concentrar-se en aquesta zona un bon nombre dels edificis significatius, la resta dels que hi havia 

també a altres barris com el Fort Pienc, la Sagrada Família, Sant Antoni o l’esquerra de l'Eixample, 

van ser influïts per aquest corrent. Tot l'Eixample constitueix un conjunt arquitectònic modernista 

única a Europa. 

 

EL PLA CERDÀ 

 

 Cerdà va proposar un projecte d’urbanització perfectament racional, concebut per resoldre de 

forma tècnica i asèptica els problemes que creava l’estructura obsoleta de les ciutat antigues. 

 El seu estudi acurat de les condicions de vida a la Barcelona emmurallada, i l’anàlisi 

comparativa amb altres casos arreu d’Europa, va donar com a resultat el primer tractat modern 

d’urbanisme: La Teoría General de la Urbanización, escrit el 1858 i que va ser, de fet, part de la 

memòria del seu projecte d’Eixample. És a dir, Cerdà va elaborar una teoria i després la va aplicar al 

cas concret que se li plantejava. 

  

 Amb el seu pla urbanístic, Cerdà volia dissenyar una ciutat igualitària, on no es diferenciessin 

uns barris dels altres per les condicions de vida imposades. Els mateixos serveis es preveien 

uniformement per a tots els racons. 

 Es basava en una gran xarxa de carrers perpendiculars i travessers. Tots ells uniformes, 

excepte dues vies esbiaixades superposades -la Diagonal i la Meridiana- i la Gran Via de les Corts 

Catalanes. El punt on es trobaven aquests eixos era el gran centre de comunicacions de l'Eixample, 

en el qual es preveia una gran plaça, la de les Glòries Catalanes. Amb un gran rigor, va preveure el 

repartiment uniforme de zones de serveis, com ara mercats, centres socials i esglésies, i uns grans 

parcs de districte. 

 

La unitat bàsica de l’Eixample de Cerdà és l’illa, un quadrat de 113,33 m de costat, que genera 

una trama regular: la cèlebre quadrícula. Cerdà va destinar 20 m d’amplada als carrers, deu dels 

quals eren per les dues voreres de 5 m cada una. L’amplada aleshores inusual de les calçades es 

devia a la previsió de dos factors: la bona insolació dels habitatges i l’increment futur de la circulació 
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rodada (tot i que Cerdà pensava en una mena de ferrocarril d’ús particular). La quadrícula és 

orientada de manera que els angles de les illes coincideixen amb els punts cardinals. 

 

Les illes no eren ben bé quadrades, ja que, per facilitar la visibilitat, a les cantonades es 

tallaven els angles en forma de xamfrà. A l'interior de cada una només es permetia construir en un o 

dos costats, i la resta de l'espai es deixava per al jardí dels veïns. Les cases no havien de tenir més 

de tres pisos d'alçada (16m.), ni tampoc no havien de ser gaire profundes. Cerdà ho va establir així 

perquè considerava que la salut dels ciutadans depenia de poder viure en unes cases ben 

il·luminades per en les quals circulés l’aire net dels jardins que les havien d’envoltar per tot arreu. 

 

 Pel que fa als jardins, a més dels arbres dels carrers i els jardins de cada illa de cases, a cada 

barri es feia un gran parc de quatre a vuit illes d’extensió. A més a més, a la zona del Poblet, avui 

barri de la Sagrada Família, hi preveia un gran hipòdrom i un gran bosc a l’extrem de llevant de la 

ciutat, a la riba del Besòs. Igualment es preveien tres hospitals fora de la trama de carrers. 

 

En definitiva, Cerdà volia fer una ciutat per viure-hi en la qual s’evités l’amuntegament de 

cases de la ciutat vella. 

 

L’encant de l'Eixample no és només els edificis més valuosos, sinó tot el conjunt; les cases 

que són més senzilles tenen una cornisa, una barana o una porteria amb un detall significatiu de 

l’arquitectura que les caracteritza. 

 

 La potència de la trama de Cerdà ha sobreviscut, però, a les manipulacions del temps. En 

alguns aspectes, aquestes distorsions han estat positives, perquè Cerdà va dibuixar una ciutat 

utòpica. La construcció dels quatre cantons de les illes segurament ha assegurat a l’Eixample una 

vitalitat que altrament no hauria tingut. 

 

 L’important és que la trama ideada ara fa 150 anys s’ha provat perfectament operativa per la 

Barcelona del segle XXI i aquest és sens dubte el millor elogi que es pot fer el creador de l’urbanisme 

modern.  

 

 

2.3 EL MODERNISME 
 
INTRODUCCIÓ AL MODERNISME 

 

L’Eixample de Barcelona conserva un dels patrimonis més rics de la història de l’art català: el 

Modernisme. La consciència de l’eixamplament de la ciutat de Barcelona amb el moviment 

modernista fou la clau que portà a la proliferació d’edificis en aquest estil.  

 

El Modernisme fou l’estil de la riquesa ornamental, del color, de la fantasia, del moviment, de 

la natura i de la recerca de l’obra d’art total. L’empenta creadora d’arquitectes, mestres d’obra, 

artesans, industrials i clients féu que el modernisme es desenvolupés de tal manera que arribà a 

introduir-se a tots els racons de les cases i en guarnís tots els detalls del més petit al gran. 

 

Si bé els arquitectes tingueren un paper rellevant en el desenvolupament de les arts 

decoratives aplicades, cal destacar la participació dels col·laboradors, els quals des del seu treball 

anònim i creador van fer possible que cada edifici sigui una obra d’art independent. Ens referim al 

treball dels escultors, ceramistes, vitrallers, fusters, mosaïcistes, ferrers, guixaires, estucadors, 

pintors, etc. 

 

Per desgràcia, són pocs els edificis i establiments que es conserven íntegrament; molts han 

desaparegut i les mutilacions han afectat més de la meitat dels conservats. Sovint s’han suprimit 

objectes, per ignorància o per manca d’informació. L’Hotel Colón (1902), la casa Juncadella (1901), la 

casa Trinxet (1904) , la perfumeria Ideal (1903) i els bars Torino (1904) i la Luna (1909), són només 

alguns exemples de les desaparicions degudes a la força de la piqueta i de l’especulació. 

A poc a poc, les institucions han pres consciència del valor artístic del modernisme. En els 

darrers anys s’han restaurat molt edificis i s’han realitzar estudis monogràfics i exposicions sobre el 

Modernisme als Països Catalans. La política de restauració impulsada pel programa municipal d’ajuts 

ha fet que actualment puguem redescobrir i contemplar edificis que abans passaven desapercebuts. 

 

LA NOVA ARQUITECTURA 

 

 Els antecedents i l’origen del modernisme arquitectònic els podem trobar a la nova Escola 

Provincial d’Arquitectura creada a Barcelona l’any 1875, i dirigida per l’arquitecte Elies Rogent i Amat. 

 

 Les tendències medievalistes que es manifestaven arreu d’Europa, especialment en l’obra de 

Viollet-le-Duc amb la nova interpretació que va fer del gòtic, varen trobar també ressò a Catalunya. A 
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l’entusiasme que sentiren els arquitectes modernistes pel neomedievalisme de Viollet-le-Duc, s’hi 

afegí un marcat romanticisme arqueològic basat en la recerca de les antigues cultures. Alhora 

començaren a publicar-se els primers treballs de restauració arqueològica i es manifestà un grana 

interès per les llunyanes cultures de l’Orient, ben diferents del món occidental. Rogent impulsà l’estudi 

de l’arquitectura medieval catalana i de l’exotisme oriental. Si bé el neogòtic fou comú a tots els 

arquitectes modernistes arreu d’Europa, l’exotisme varià de grau segons el país. Catalunya escollí 

l’art islàmic, i el mudèjar donà una personalitat pròpia a les primeres obres modernistes. 

 

 El paper de Lluís Domènech i Muntaner fou essencial en la definició de la primera etapa del 

modernisme arquitectònic. Deu anys abans de l’Exposició Universal publicà a la revista “La 

Renaixaneça” un article titulat “En busca d’una arquitectura nacional”. Segurament fou el primer text 

escrit per un arquitecte que plantejava l’intent de trobar una autèntica arquitectura que fos moderna i 

alhora reflectís les particularitats nacionals. 

  

La utilització del maó vist, la integració de les arts decoratives i la recerca de noves formes 

espacials, a partir d’estils del passat, foren desenvolupats per Domènech i Muntaner a l’Editorial 

Montaner i Simón (1880), i per Gaudí a la Casa Vicens (1883-1885). Aquests edificis van ser els 

primers vestigis del que seria l’arquitectura modernista. 

 

 L’Exposició Universal de l’any 1888 fou el millor camp experimental de l’arquitectura que es 

desenvoluparia al nou Eixample. El mudèjar i el gòtic català foren els dos estils artístics més 

acceptats pels arquitectes de l’època. Es recuperà la tradició constructiva catalana medieval dels 

revoltons i s’utilitzà el maó vist, que deixava oberts a la llum els components de l’obra arquitectònica. 

La quantitat d’edificis que s’arribaren a construir amb aquest material fou extraordinària. 

 Molts arquitectes mantingueres un estil propi basat en un eclecticisme amb referències 

temàtiques molt variades. Josep Vilaseca fou una de les figures més representatives. A les seves 

obres combinà elements goticistes, mudèjars, egipcis i japonesos. Fou també un gran integrador de 

les arts decoratives i utilitzà profusament el maó vist a les seves obres. 

 

 Joan Martorell i Montells (1833-1906) formà part de la primera generació d’arquitectes de 

l’escola Provincial de Barcelona. Les seves obres, la majoria religioses, són intensament neogòtiques 

i estan incloses dins del primer modernisme, especialment per l’adopció de solucions mudèjars 

(ceràmica i maó vist). 

 

 Domènech i Muntaner fou, potser, el més polifacètic de tota la constel·lació d’arquitectes 

modernistes. A més d’arquitecte, cal destacar el seu paper com a polític. For fundador de la Lliga de 

Catalunya, president de la Unió Catalanista (Bases de Manresa), Diputat a Corts, i director de l’Escola 

d’Arquitectura de Barcelona durant vint anys. Els seus coneixements com a historiador, l’interès per la 

revitalització de les arts decoratives, la passió per l’heràldica i l’ornamentació floral, i la seva 

demostrada capacitat com a organitzador del treball arquitectònic, el fan un dels arquitectes més 

especials i rellevants del Modernisme. 

 

 Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) fou, amb Domènch i Montaner, el més decididament 

polític dels arquitectes modernistes. Les seves obres són el resultat de la influència procedent de les 

investigacions arqueològiques que realitzà sobre l’art medieval català, la marcada predilecció per 

l’arquitectura centreeuropea i els seus coneixements com a historiador de l’art. Arribà a crear un art 

autòcton basat, principalment, en la barreja d’elements goticistes, mudèjars i renaixentistes. 

 

 Jeroni Francesc Granell (1867-1931) fou l’autor de moltes cases de l’Eixample, entre elles 

dues que formen part de la illa estudiada, encara que no tingué mai l’oportunitat de fer grans 

construccions com alguns dels seus contemporanis. El seu estil és inconfusible i les seves obres 

varien segons la riquesa dels materials emprats. Destaca per haver incorporat en les seves obres 

molts elements del més pur estil modernista, i per la gran cura en el conjunt dels detalls ornamentals 

dels edificis. Gran integrador de les arts decoratives, s’associà amb el vitraller Rigalt per formar 

l’empresa “Rigalt, Granell i Cia”. 

 

 Enric Sagnier i Villavecchia (1858-1931) fou l’arquitecte preferit de l’alta burgesia i el més 

prolífic a la ciutat de Barcelona. L’eclecticisme de les seves obres es complementa, a vegades, amb 

elements decoratius del més pur modernisme. 

 

 Les noves revistes i anuaris d’arquitectura, els viatges a Alemanya i Àustria, les exposicions 

internacionals i els llibres sobre l’obra dels arquitectes centreeuropeus, foren la base d’inspiració dels 

modernistes de la segona generació. Es conegué l’art de Sezession vienesa i, arquitectes i clients 

que no acceptaren el modernisme, utilitzaren el repertori sezessionista sense adonar-se que era una 

variant del mateix moviment. L’arquitecte Alexandre Soler (1874-1949) fou el més radical a l’hora 

d’interpretar el llenguatge sezessionista. La casa que construí per al senyor Heribert Pons pot ser 

considerada com un dels millors exemples de “sezessionisme” dintre del modernisme català. Josep 

Domènech i Estapà (1858-1917), l’arquitecte dels grans encàrrecs oficials, estigué sempre en contra 

del modernisme i de l’obra d’Antoni Gaudí. El 1911 manifestà el seu rebuig en un discurs que 

pronuncià a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts. Malgrat aquests postulats, moltes de les seves 

obres poden ser considerades modernistes, ja que mostren una barreja patent d’eclecticisme i 

llenguatge sezessionista. 
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 La personalitat que Antoni Gaudí (1852-1926) va infondre a la seva obra ultrapassa els límits 

del que podem considerar com a modernisme. La imaginació que desplegà, basada en l’observació i 

interpretació de la natura, es reflecteix en tots els elements estructurals i decoratius, els quals fan dels 

seus edificis una obra d’art total. Entorn de la seva obra es creà una escola reduïda de seguidors, 

entre els quals cal destacar, pel que fa  a l’Eixample de Barcelona, J.M. Jujol, J. Rubió i Bellver, S. 

Valeri i Pupurull i M. Sayrach i Carreras. 

 

 Joan Rubió combinà elements gaudinistes, neomudèjars (maó vist) i neogòtics, tot creant una 

arquitectura molt personal i autòctona. Josep Maria Jujol fou un arquitecte amb una creativitat 

extraordinària i el gran col·laborador insubstituïble de Gaudí. Les seves obres individuals i en 

col·laboració amb Gaudí responen a una posició estètica molt avançada respecte al moviment 

europeu, sempre fidel a l’esperit gaudinià.  

 

 La primera dècada del segle XX fou la més fèrtil pel que fa a la densitat de producció 

modernista. Dins d’aquest programa d’enriquiment i progrés, l’Ajuntament de Barcelona instaurà, l’any 

1899, un premi anual al millor edifici. Aquest premi consistia en una placa de bronze que es posava 

en un lloc visible de la façana. A partir de 1902 es decidí a atorgar també un guardó a la decoració 

dels establiments comercials. Es concediren premis des del 1899 fins l’any 1911. 

 

 Tot i l’indubtable valor de les obres de l’arquitectura modernista, no es pot dir que aportessin 

noves solucions constructives. Molts edificis modernistes no ho són per la seva concepció 

arquitectònica. Els arquitectes modernistes dirigiren els seus esforços a la creació d’uns edificis on 

imperava, per damunt de tot, l’aspecte ornamental i característic de l’estil modernista. 

 

L’ESTIL MODERNISTA 

 

 El Modernisme, com a moviment artístic, es desenvolupa a Catalunya entre les dues darreres 

dècades del segle XIX i les dues primeres del segle XX. Tingué una personalitat pròpia i evolucionà 

paral·lelament als corrents occidentals coneguts com a “Art Nouveau”, “Modern Style”, “Sezession”, 

“Liberty”, “Jugendstil” i “Tiffany”. 

 

 La màxima expressió artística del modernisme en el camp arquitectònic es produí en 

l’ornamentació dels edificis (façana i interiors). Amb el modernismes es revaloritzà el treball artesanal 

de l’època medieval, alhora que s’experimentà amb materials nous fins aleshores mai emprats. La 

idea de crear els edificis com una obra d’art total fou aconseguida majoritàriament. Es tractava 

d’assolir que tot detall, important o insignificant, tingués valor artístic per ell mateix, alhora que 

contribuís al conjunt de l’obra arquitectònica. 

 

 El gust pel modernisme i pels objectes creats sota aquest moviment arribà a constituir el que 

es coneix com a “horror vacui”. A més de l’ornamentació de les superfícies externes i internes dels 

edificis, el modernisme arribà també als objectes quotidians com mobiliari, làmpades, gerros, 

jardineres, miralls, joies, vestits, ampolles de perfum, catifes, vaixelles, coberteries, etc., als quals 

imposà el segell característic d’aquest estil. 

 

 El Modernisme fou l’art de la natura, del color i del dinamisme de les formes. El predomini de 

la corba sobre la recta, la riquesa i el detallisme decoratiu, la bellesa de la natura (animal i vegetal), i 

la policromia, foren les característiques principals d’aquest estil. 

 

 La policromia hi tingué un paper molt important i utilitzà colors de tonalitat pastel (violetes, 

rosats, verds, blaus, cremes), fins aleshores impensables d’aplicar en l’arquitectura occidental. 

Aquests foren emprats en el conjunt de l’obra arquitectònica mitjançant la utilització de diferents 

materials (ceràmica, vidre) i tècniques (estuc, mosaic i esgrafiat). 

 

 El gust per la ornamentació anava sempre acompanyat d’un extens repertori simbòlic. Les 

flors i les plantes s’interpretaren, de vegades, amb una imaginació tal que se’n fa totalment impossible 

la identificació. S’arribaren a representar elements de la natura que probablement mai no s’hagués 

pensat que podien ser incorporats a l’arquitectura. 

 

 La figura femenina ocupà un lloc destacat en les obres modernistes, ja que era considerada 

com a principi de la vida. Les formes del cos femení, els llargs cabells deixats anar, i els vestits 

sedosos i imaginatius, afavorien el joc de línies sinuoses i ondulants que caracteritzaren l’estil. 

 

 El gust pels animals fantàstics és present en moltes obres i el drac fou l’animal més 

representat com a emblema de la força i la passió. 

 

 En el període en què el Modernisme es desenvolupà, Catalunya vivia el moment més 

important de la seva Renaixença i del seu nacionalisme polític. L’evocació de l’Edat Mitjana i la clara 

voluntat d’incorporar-se a Europa manifesten la coherència ideològica per crear una cultura moderna i 

nacional. Aquest marcat nacionalisme polític era sempre present arreu de molts edificis. Entre un 

nombrós grup d’arquitectes, cal destacar les obres de Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Josep 

Vilaseca i Adolf Ruiz i Casamitjana. El catalanisme fervent d’aquests arquitectes es demostrà en la 
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presència constant de les quatre barres de la senyera, l’escut de la ciutat de Barcelona, Sant Jordi 

com a patró de Catalunya, escenes que al·legoritzen la vida i la cultura catalana, a més d’un gran 

repertori d’ensenyes, emblemes i motius heràldics catalans que ells mateixos dissenyaren. 

 

 Aquest esperit d’avantguarda artística i progrés fou el veritable generador d’un dels períodes 

més rellevants de l’arquitectura catalana. 

 

LES ARTS DECORATIVES APLICADES A L’ARQUITECTURA MODERNISTA 

 

 El Modernisme arquitectònic està estretament lligat a les arts aplicades. El paper de les arts 

aplicades, artesans o industrials, en el revestiment i la decoració dels edificis fou essencial en el 

desenvolupament arquitectònic modernista a Catalunya. 

 

 La Revolució Industrial representà un important canvi social, amb rellevants implicacions en el 

món cultural i artístic de l’Europa de la segona meitat del segle XIX. Gran Bertanya fou el primer país 

que va rebre les conseqüències de la mecanització. Aquesta situació provocà un important moviment 

de rebuig de la producció industrial seriada, mancada de qualitat i poc imaginativa. Fruit d’aquesta 

reacció a la industrialització foren les teories del moviment “Arts and Crafts”, que clamaven pel retorn 

a les artesanies de l’època medieval. 

 

 La introducció de les idees establertes pels crítics victorians com Ruskin (1819-1900) i Morris 

(1834-1896) en el moviment “Arts & Crafts” foren assumides molt tardanament a Catalunya, on era 

palès un endarreriment econòmic i industrial en comparació d’altres països europeus. Aquesta 

revitalització de l’artesania de l’època medieval coincidí amb la mentalitat modernista. A Catalunya, la 

vocació medievalista i gremialista va anar lligada amb el retrobament de la pròpia personalitat. 

 

 Catalunya comptava amb excel·lents artesans, que destacaven més per la qualitat tècnica de 

l’objecte realitzat que pel disseny en si. El precedent més immediat, el trobem en la figura de 

Francesc Vidal (1848-1914), el qual encetà la seva activitat com a decorador d’interiors. Al seu taller, 

dividit en seccions, aprengueren molts dels que, més endavant, realitzarien obres excepcionals en el 

camp de les arts decoratives modernistes. 

 

 Els arquitectes Domènech i Montaner i Antoni Gallissà han estat considerats els promotors de 

la revitalització de les artesanies. Tots dos junts crearen un taller d’arts decoratives a l’edifici conegut 

popularment com “El Castell dels Tres Dragons”, en un intent d’aprendre diferents tècniques 

artesanals, pràcticament oblidades. L’esforç en aquest sentit fou possible gràcies al fer de poder 

reunir un equip competent d’artesans estudiosos que deixaren palès el seu interès per la investigació 

i la recuperació dels Bells Oficis. 

 

 La ceràmica fou un dels elements més revitalitzats. La seva funció com a revestiment  

(higiènic, decoratiu i policrom) va fer que molts arquitectes de l’època l'escollissin com a material 

fonamental en els seus edificis.  Dintre del món de la ceràmica aplicada a l’arquitectura podem 

distingir entre la peça que coneixem amb el nom de “rajola” i la realitzada amb motlle. Una de les 

novetats del modernisme ceràmic fou la creació de gran quantitat d’elements corporis de ceràmica 

vidrada realitzats a motlle i utilitzats en arrimadors, sostres i sobretot en coronaments i façanes. 

També la tècnica del “trencadís” (mosaic ceràmic fet amb petits bocins de rajoles vidrades i barreges 

de restes de fabricació) fou una de les formes més expressives i interessants emprades en aquesta 

època. Els centres productors de ceràmica modernista més importants estaven situats al País 

Valencià i a Catalunya.  

 

 El vidre fou, amb la ceràmica, un dels materials més revitalitzats durant aquest període. És el 

material essencial dels vitralls en l’ornamentació de tribunes, portes i finestres. La característica 

principal dels vitralls, i part de la seva raó de ser, és la seva complementació amb el factor llum. Amb 

el modernisme, les tècniques i processos dels vitrallers medievals es recuperaren, alhora que se’n 

desenvoluparen de nous. El taller “Rigalt, Granell i Cia” fou el més important i representatiu d’aquesta 

època. A més dels vitralls, cal destacar els vidres gravats a l’àcid i vernís, emprats en l’ornamentació 

de finestres i cancells així com el vidre pintat, utilitzat per a anuncis i retolacions d’establiments 

comercials. 

 

 L’escultura ornamental tingué un paper summament destacat en la decoració de les façanes 

(capitells, timpans, brancals, mènsules i coronaments). El taller d’Antoni Juyol i Bach fou el més 

prolífic pel que fa a treballs de picapedrer i reproducció d’obres d’escultura aplicades a l’arquitectura. 

 

 En el camp dels metalls, el ferro i el llautó es convertires en materials d’especial rellevància. A 

través de les diferents tècniques, s’aconseguí que el paper estructural del ferro esdevingués 

ornamental. Reixes, baranes, bucs d’ascensor, picaportes, etc., acompliren la doble funció estructural 

i decorativa. 

 

 El mosaic decorava superfícies mitjançant la incrustació de trossets de pedra, marbre, 

ceràmica, vidre, mirall o altres elements de diferents formes i colors. Es realitzaven seguint el dibuix 

marcat en el mur o la superfície escollida. Es dos mosaïcistes més destacats foren el català Lluís Bru 

i l’italià instal·lat a Barcelona Mario Maragliano. 
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 Una de les cases més importants en la producció de paviment hidràulic fou Escofet, Tejera i 

Cia. Els catàlegs conservats demostren l’alt nivell de desenvolupament d’aquesta fàbrica. La rajola 

hidràulica es distingeix principalment de la ceràmica pel fet de fabricar-se amb ciment. Fou un dels 

elements decoratius industrials més emprats pels arquitectes modernistes. El cost reduït i la facilitat 

de producció i col·locació foren els principals motius del gran increment en la seva producció. 

 

 La tècnica de l’esgrafiat fou escollida per les seves característiques de vistositat i resistència 

a la intempèrie. Es realitzava sobre superfícies murals, per a ornamentar les superfícies exteriors i els 

vestíbuls d’entrada dels edificis. Amb un punxó de punta arrodonida es repassava el dibuix de 

l’estergit, el qual quedava imprès en l’arrebossat superficial i deixava al descobert el color o colors 

escollits de la capa inferior. La tècnica de l’estucat era emprada, majoritàriament, als interiors. El 

dibuix escollit es retallava prèviament en una trepa i s’aplicava damunt d’una pasta de calç, guix o 

pols de marbre. Romeu i Casadevall, Paradís i Figueras i Pi Feu foren algunes de les cases que 

treballaren en aquest tipus de decoració. 

 

 En el camp del mobiliari no podem deixar d’esmentar noms tan importants com Gaspar 

Homar (1870-1953) i Joan Busquets (1874-1949). L’aportació més rellevant fou la recuperació de la 

tècnica decorativa de la marqueteria. El treball de fusteria es complementava amb la tapisseria, els 

metalls i, de vegades, amb mosaic. Les obres d’ambdós moblistes són, sens dubte, peces de 

mobiliari d’admirable qualitat tècnica i ornamental. 

  

L’existència d’una depurada tradició artesana catalana féu possible la creació d’obres modernistes 

excepcionals. L’esperit decorativista del modernisme implicava la demanda constant de productes 

ornamentals. La mateixa burgesia exigia una diversitat que donà lloc al fet que cada casa fos ben 

diferent. A la fi, molts elements foren confeccionats artesanalment i d’altres industrialment. Tot 

depenia de l’economia, lloc i motiu per al qual l’objecte estava previst. El desig de l’arquitecte 

modernista de creació d’una obra total s’aconseguí gràcies a la col·laboració inapreciable d’aquests 

artesans i industrials que tingueren l’oportunitat de desenvolupar el seu treball en un ambient 

d’imaginació i creativitat inigualable. 

 

 Amb l’estudi de les arts aplicades a l’arquitectura hem pogut comprovar com el modernisme es 

perllongarà més enllà del període considerat per la majoria d’historiadors. És freqüent trobar, en 

moltes de les cases de l’Eixample, i sobretot en el modernisme popular desenvolupat en altres 

indrets, un o dos elements de factura totalment modernista que contrasten amb un conjunt 

estilísticament diferent. 

LES CASES DE L’EIXAMPLE: EDIFICIS ENTRE MITGERES 

 

 El model estàndard d’edificació que va quedar a partir del pla Cerdà fou la casa de veïns entre 

mitgeres, de doble façana, la principal donant a carrer i l’altra mirant al pati d’illa. Els edificis es 

componien de planta baixa, principal i dos o tres pisos més. Si el terreny ho permetia, es construïa un 

semisoterrani. La façana era sovint realitzada en pedra de Montjuïc. Al pis noble, les baranes eres de 

pedra esculpida, mentre que a la resta eren de ferro forjat o colat. Sovint es disposava una tribuna 

centrada al pis noble, o bé dues a cada extrem; de vegades tots els pisos gaudien d’una tribuna. 

L’estructura d’aquestes tribunes era de ferro, fusta o pedra esculpida combinada amb vitralls. Els 

timpans de totes les finestres es guarnien generalment amb relleus escultòrics de pedra amb motius 

floral-vegetals o al·legòrics. L’edifici era acabat amb un coronament ondulat, profusament decorat i, 

de vegades, amb un ràfec volat. Al terrat es situaven els safareigs, les xemeneies, la casa dels 

porters i la caixa de l’ascensor, si n’hi havia. La planta baixa o semisoterrani es destinava als 

menestrals. 

 

 A l’edifici, s’hi accedia per una porta, generalment única i centrada, de dimensions i alçada 

considerables. Al timpà o clau de volta s’esculpien, de vegades, les inicials del propietari de l’edifici. 

Aquesta porta era sovint de fusta esculpida amb ferro forjat, i amb picaportes molt artístics. 

 

 La part inferior de les parets del vestíbul d’entrada es decorava amb arrimadors de marbre, 

ceràmica i, molt poques vegades, fusta; la part superior de la paret estava decorada amb esgrafiats. 

El sostre s’ornamentava amb sanefes de guix de tema floral-vegetal, i pintures centrals amb 

representacions de caire romàntic. També hi havia un o dos fanals d’oli, realitzats en llautó o ferro 

forjat. El cancell, amb un magnífic tirador de llautó i amb vidres emplomats i gravats a l’àcid, separava 

el vestíbul de l’escala dels llogaters, de l’escala noble. 

 

 L’estructura de la llotgeta de la portera era de fusta o ferro forjat i es tancava amb vidres 

emplomats o gravats a l’àcid. La placa de timbres era sempre molt original, fabricada en llautó, fusta o 

marbre. Els bucs dels ascensors eren de ferro forjat i la cabina de fusta esculpida amb vidres 

emplomats o cibes de colors emplomats. L’escala noble era de pedra o marbre, molt treballada, i 

conduïa exclusivament al pis principal, residència del propietari de la casa. Les parets de l’escala 

secundària s’ornamentaven amb esgrafiats o estucats, els graons eren de pedra i les baranes de 

ferro forjat. Les finestres interiors es tancaven amb vidres emplomats o gravat a l’àcid. Les portes dels 

pisos eren de fusta treballada amb els espiells i tiradors de llautó de disseny molt elaborat. De 

vegades, entre replà i replà hi havia uns petits seients de fusta per a descansar. Completaven el 

mobiliari de l’escala, jardineres de ceràmica, miralls i bancs de fusta. 
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 El pis noble ocupava tota la superfície de la planta principal. En la distribució interior hi havia 

grans corredors que portaven a les diferents estances. De vegades, a l’entrada se situava l’oratori i la 

sagristia particulars de la família. Hi havia un saló de te per a rebre visites, la sala de música, el 

despatx, el menjador amb llar de for o “escalfapanxes”, els dormitoris, la cambra de bany, un o més 

lavabos, la cuina, el rebost i el petit dormitori de la minyona. A la façana principal se situaven la 

tribuna o tribunes decorades amb vitralls. La façana posterior es tancava amb galeries corregudes 

que tenien una sortida al pati particular d’illa. Els cels rasos estaven adornats amb ornamentacions 

realitzades en guix o pintures. La part baixa de les parets dels corredors es cobrien amb arrimadors 

de fusta o rajola de ceràmica vidrada. El terra de les estances més nobles es cobria amb parquet, 

amb mosaic romà als corredors, i amb paviment hidràulic la resta. Les portes principals eren 

corredores i s’ornamentaven amb vidres de colors emplomats. 

 

 La resta de l’edifici era ocupat pels llogaters. Els burgesos ocupaven els pisos intermedis i els 

menestrals els més alts. A mesura que pujaven en alçada, la superfície dels pisos era menor i no 

gaudien de la profusió ornamental del principal. 

 

2.4 NOUS MATERIALS I TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES 
 
EL MAÓ, LA VOLTA I L’ARQUITECTURA DEL MAÓ 

 

 A finals del segle XVIII el maó, un material de la construcció més antiga, esdevingué un 

producte de primer ordre per a la construcció moderna.  

Durant la primera meitat del segle XIX, la producció del maó es va mecanitzar i va fer els 

passos necessaris per a la seva posterior industrialització; d’aquesta manera el maó va esdevenir el 

primera material de construcció, en substitució de la pedra.  

A la segona meitat del segle XIX, el maó estava ja dotat del prestigi d’un material industrial, és 

a dir, d’un material modern, propi de la nova arquitectura, i, per tant, susceptible de ser exhibit com a 

tal. 

 

 Els avantatges d’aquest material van ser la constància de les dimensions, la facilitat de 

col·locació, la regularitat en la producció, l’ocupació de poc espai, el màxim rendiment estàtic,  Tots 

aquests factors disminuïen el temps de construcció, i feien del maó un material idoni per la 

construcció de les noves ciutats. A més, es va convertir en un material no només apropiat pel seu ús 

com a material ornamental, sinó també com a material noble de l’arquitectura, que es podia exhibir 

per si mateix, sense revestir. 

 A mesura que avançava el segle la policromia es va convertir en una de les característiques 

més desitjables per l’arquitectura; el maó podia adquirir diversos tons, testimoni de la bellesa natural 

de la terra cuita, que ben combinats produïen efectes extraordinaris. 

 

 Cal destacar que el maó es va convertir en un material compatible amb els altres dos 

materials del segle: el ferro i el ciment. La col·laboració del maó amb el ciment incrementava 

l’evocació de modernitat, ja que la unió dels dos materials industrials nobles representaven la 

resistència i la massa. 

 

 Destaca Rafael Guastavino, arquitecte que va associar la volta de maó de pla al ciment 

natural o al ciment pòrtland. Va construir a Barcelona una sèrie d’edificis, molts industrials, on va 

emprar la volta de maó de pla construïda amb ciment en substitució del guix o la calç. 

 

 Barcelona era una mostra de construcció amb un sistema basat en el maó: la terrassa, 

l’escala de “volta”,  i el sostre de revoltons i la substitució de la paret de pedra, constituïen una nova 

manera de construcció que va tenir molta força fins ben passada la Guerra Civil. A Espanya, 

l’arquitectura neomudèjar del segle XIX és un exemple de l’ús d’aquest nou material que mostra les 

enormes possibilitats decoratives del maó. 

 La gran majoria d’edificis construïts amb maó vist, o bé són d’estructura metàl·lica, ja sigui 

aparent o recoberta, o bé són edificis on el maó mateix assumeix una funció portant. En aquests, és 

necessari de fer notar la incidència que té el nou concepte d’estructura que apareix amb el ferro, en la 

mesura en que es fan treballar els murs com a parets de càrrega, diferenciades dels envans i no com 

una estructura caixó basada en la travada, tal com era entès inicialment. 

 

EL FERRO, EL VIDRE I L’ARQUITECTURA DEL FERRO 

 

 A finals del segle XVIII, es va passar d’obtenir ferro colat a obtenir ferro pur i acer, ambdós 

materials barats, susceptibles de ser usats en construcció. A partir de mitjan segle XIX es va produir 

l’ús massiu d’aquest material, i per tant, des d’aleshores l’identificarem com a ferro laminat. 

 

 L’ús del ferro es va anar intensificant amb el temps; un dels bancs de proves més importants 

foren les obres públiques, com per exemple el ferrocarril i els ponts, però desprès es va començar a 

utilitzar com a elements, que anaven des d’una peça ornamental, a una barana, una columna o una 

biga, o a tot un mecanno que conforma un tancament sencer o un edifici sencer.  Poc a poc, gràcies 

al procés de producció, s’abandonaren els elements massissos, de manera que les construccions de 

ferro colat (columnes) es faran buides. 
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 En els edificis industrials es va passar de les jàsseres de fusta i els revoltons ceràmics a la 

construcció de bigues i jàsseres amb ferro colat, a més de l’aparició de les encavallades en ferro 

colat. 

 

 El ferro colat va ser incorporat a l’arquitectura monumental, mostrant així, davant dels 

detractors de tots costats, que sí que era possible que un nou material industrial prengués carta de 

naturalesa com a material de l’arquitectura. 

 

 El vidre, ja a finals del segle XVIII, era un material objecte d’experimentació i gaudia de la 

fama de material modern. En arquitectura es va presentar com a complement del ferro; aquest era un 

material que es presentava molt prim, i amb el vidre es garantia una gran transparència dels edificis.  

 

 Durant els anys trenta es va produir l’ús massiu del ferro pur a partir de la posada a punt dels 

trens de laminació. Es van començar a obtenir perfils L, T, passamans, rails de ferrocarril i biguetes I. 

Així com el ferro colat, per la seva condició d’element conformat, es podia assimilar a la pedra, el 

ferro laminat, atesa la seva condició de semiproducte que fa que es pugui tallar a voluntat,  es pot 

assimilar a la fusta. 

 

 La construcció amb ferro laminat serà auxiliada per la planxa de palastre retallada a mida; i les 

peces s’uniran amb reblons i cargols fins que, en els segle XX, apareixerà la soldadura elèctrica. 

 

 Els avantatges de les construccions amb ferro laminat eren la lleugeresa i la poca resistència 

al vent, a més de ser estructures de grans llums. La construcció amb perfileries de barres triangulars 

permetia la realització de tot tipus de construccions. Es permetia la construcció de pòrtics de grans 

llums, basats en la unió de pilars i jàsseres de barres triangulars. 

 

 Però el ferro presentava un problema, l’oxidació i la seva resistència contra el foc. Per això, les 

construccions amb ferro passaren a recobrir-se d’obra, durant tota la segona meitat del segle. 

D’aquesta forma es permetien obviar els defectes i a la vegada s’aprofitaven les propietats d’aquest 

material: la durabilitat i la seva gran resistència. 

 

EL CIMENT I L’ARQUITECTURA DEL FORMIGÓ ARMAT 

 

  En el segle XVIII, va començar la comercialització del ciment natural o ciment Parker degut a 

la necessitat de trobar un conglomerant més ràpid i adequat que la calç. Durant el segle XIX, es van 

realitzar assajos que portaren al ciment Portland artificial. A finals del segle XIX, van començar les 

proves de la col·laboració del ciment amb el ferro de manera que les obres amb ciment i formigó 

armat ja eren realitat i aquest es va integrar de ple a l’arquitectura. 

 

 L’any 1826 es va diferenciar del que era calç i del que era ciment, es van fer assajos sobre els 

dos components principals i la mescla d’ambdós va donar lloc al ciment pòrtland artificial 

 

 La introducció del ciment artificial a la construcció seria lenta, sobretot en els països on no es 

fabricaven, en canvi la producció de ciment natural era més assequible i d’una inversió més modesta. 

 

 A Espanya, la primera fàbrica de ciment es va instal·lar a Astúries l’any 1898, i el 1902, amb 

l’ajuda de Rafael Guastavino, s’obrí una fàbrica a Castellar de n´Hug, al Berguedà. 

 

 Durant la segona meitat del segle XIX, el ciment natural i artificial, es va utilitzar per morters i 

formigons, i com a material d’addició al morter de calç, per donar més rapidesa d’enduriment. 

Finalment la rapidesa i la consistència del nou material desenvoluparia la producció d’elements de 

pedra artificial 

 

 Els primers passos amb formigó armat es van donar a la segona meitat del segle XIX, però 

sense èxit i no va ser fins a principis del segle XX quan el ciment armat va triomfar plenament. I a 

finals de segle varen aparèixer vàries patents d’aquest material. Destaquen les patents Hennebique i 

la de Monier.  

 

 Des del punt de vista tècnic podem dir que el formigó en massa feia la competència a la 

construcció amb pedra i el ciment armat competia amb la fusta i el ferro. Però el ciment mai podia 

competir amb la noblesa i l’aspecte de la pedra, el material per excel·lència de tots els temps, que de 

moment no havia pogut ser desbancat pel maó ni pel ferro. 

 

 Inicialment, les estructures de ciment armat quedaven amagades per un revestiment artístic.  

Però desprès s’intentà mostrar que el ciment armat era un material que jugava un paper molt 

expressiu i que oferia noves possibilitats, d’aquesta forma s’anunciava una nova estètica per 

l’arquitectura. 
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3. CATALOGACIÓ DELS EDIFICIS DE L’ILLA 
 
3.1 SITUACIÓ DE L’ILLA ESTUDIADA 
 

L’illa estudiada es troba situada al l’encreuament dels carrers Aragó, Pau Claris, València i el 

Passeig de Gràcia i consta d’un total de 23 edificis. 
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3.2 HISTÒRIA DE L’ILLA  
 

INTRODUCCIÓ HISTÒRICA DE L’ILLA 

 

 Els primers edificis d’aquesta illa es van construir durant els anys setanta del segle XIX, en 

plena època premodernista, tot i que no tots han arribat fins els nostres dies. La resta d’edificis daten, 

la majoria, de les dues últimes dècades del segle XIX i primera del segle XX, época que podríem 

anomenar modernista. També trobem algun edifici postmodernista, i algun contemporani. 

 

 El primer que es va construir va ser el situat al carrer Aragó 279, que data de l’any 1873, 

edifici que encara avui dia es manté, tot i que amb alguna remunta. El projecte original va ser obra del 

mestre d’obres Geroni Granell i constava inicialment de planta baixa i tres plantes pis. Actualment 

l’edifici consta de dues plantes més. 

 

 El segon edifici que es va construir, un any més tard, el 1874, situat al xamfrà entre el Passeig 

de Gràcia i el carrer Aragó, ja no es pot veure actualment, ja que va ser enderrocat cap als anys 

trenta. Aquell edifici original va ser obra de l’arquitecte Manuel Comas i Thos, i constava de soterrani, 

planta baixa i tres plantes pis, amb un jardí important situat a la part del carrer Aragó. 

 

 Aquest són dos exemples de com alguns dels edificis més antics de l’Eixample han 

sobreviscut fins els nostres dies, tot i que amb modificacions, i com d’altres, s’han quedat pel camí. 

  

En el cas concret d’aquesta illa, el volum d’enderrocs no ha estat molt important, ja que dels 

24 edificis que tenia inicialment (avui dia 23) només van patir enderrocs tres d’ells. L’edifici situat al 

xamfrà del Passeig de Gràcia amb Aragó es va enderrocar l’any 1930; el del carrer Aragó nº 273 es 

va enderrocar en dues ocasions, l’any 1930 i el 1974; i per acabar, l’edifici del carrer Aragó nº 275 es 

va enderrocar també en dues ocasions, l’any 1936 i els anys 80.  

 
 Pel que fa a remuntes, el major nombre d’edificis remuntats els trobem al carrer València, tot i 

que també en trobem al carrer Aragó un parell més. Els edificis remuntats són els següents: València 

276, una planta l’any 1912; xamfrà València amb Passeig de Gràcia, remunta de cossos al terrat l’any 

1910; València nº 282, tres plantes l’any 1969; València nº 288, sis plantes l’any 1930; València nº 

290, una planta els anys trenta; Aragó nº 279, una planta l’any 1921; i per acabar, Aragó nº 271, amb 

una planta remuntada cap als anys 90. 

 

 

 Alguns d’aquets edificis, segons he pogut consultar en els expedients, van viure molt de prop 

els efectes de la Guerra Civil Espanyola. En el número 60 del Passeig de Gràcia, durant la Guerra, hi 

va radicar la delegació d’Euskadi a Catalunya, tal com es pot llegir en la placa commemorativa 

situada sobre la porta d’entrada a l’edifici. Però aquest fet, també l’he pogut consultar a l’expedient de 

l’edifici, en una sol·licitud de llicència d’obres majors tramitada l’any 1939 on s’hi exposava que “al 

efectuar dichas obras y tratar de nivelar la planta baja, se han encontrado con el techo de un refugio, 

que construyó allí, durante el dominio rojo, la delegación de Euzcadi que habitaba dicho edificio.” 

 

 També a l’edifici del Passeig de Gràcia nº 58, hi trobem signes de la Guerra.  En un document 

de 1941 s’hi exposa que “durante el período rojo, los bajos del nº 58, fueron incautados por 

elementos marxistas, ocasionando desperfectos y reformas en los mismos, tales como el derribo del 

tabique divisorio de las dos tiendas, desperfectos en las paredes y techos y del pavimento...” 

 

 Els edificis de l’illa estudiada, si bé originàriament estaven destinats a habitatges i a alguns 

locals en planta baixa, actualment estan destinats a tot tipus d’ús. A banda dels habitatges, hi trobem 

un gran nombre d’oficines i despatxos, botigues, bars, algun restaurant, hotels i hostals, centres 

d’ensenyament... També hi podem trobar la Tresoreria de la Seguretat Social, del Ministeri de Treball, 

en un edifici destinat antigament a l’oci. Pel que fa a botigues destaquen la llibreria “La Casa del 

Llibre” que ocupa la planta baixa de diferents edificis amb accés pel carrer València i Passeig de 

Gràcia.  

 

EDIFICIS SINGULARS 

 

 Dintre de l’illa estudiada, hi trobem un parell d’edificis inclosos en el Catàleg del Patrimoni 

Arquitectònic de Barcelona, amb un nivell B de protecció, “Béns culturals d’interès local”; són els 

edifici situats al xamfrà entre el carrer València i el Passeig de Gràcia, i al Passeig de Gràcia nº 60. 

 

 Casa de la Viuda Marfà. Edifici situat al xamfrà entre el carrer València i el Passeig de Gràcia, 

construït entre els anys 1901 i 1905, projectat per l’arquitecte Manuel Comas i Thos i format per 

planta soterrani, planta baixa, principal i tres plantes pis. Edifici en cantonada resolt amb un 

llenguatge medievalista amb alguns elements formalment  modernistes. El fet d’haver estat 

construïda en un xamfrà del Passeig de Gràcia beneficia la seva espectacularitat. L’horitzontalitat de 

la façana (les arcades de planta baixa, la tribuna de la planta principal, la disposició de les obertures 

de la resta de plantes, les arcades de la galeria de l’última planta i, especialment, l’important ràfec de 

la coberta) queda trencada pels elements verticals dels vèrtexs del xamfrà (tribunes, finestrals 

allargats i torres que sobresurten de la coberta). 
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Hem d’esmentar el llenguatge neoromànic de les arcades de planta baixa i galeria de l’última planta, 

que contrasta amb els elements de més pur estil neogòtic de la “loggia” i tribunes de la planta 

principal. A l’interior destaca el vestíbul, les dues escales (una per a veïns i una per al propietari). 

Aquesta última, amb una barana monumental, ha estat coberta per una magnífica claraboia de vidres 

policromats. 

Si la porta principal apareix tancada, el contrapunt de la fusta de qualitat li dóna elegància a la planta 

baixa; però si la porta resta oberta, els tres arcs posen al nostre abast la solemnitat d’un vestíbul 

projectat per a l’entrada de carruatges i de la qual neix la magnífica escalinata que condueix al pis 

principal. 

Gairebé simètrica, hi destaca la puresa de la tribuna principal, més vinculada a l’espai exterior que a 

l’habitatge, i les tribunes la laterals que es mostren literalment suspeses en el buit. La tribuna del 

xamfrà està formada per repisa i ampit de pedra, existint a més unes columnes de pedra que des de 

l’ampit, formant uns arcs en la part alta, van a unir-se a la repisa del pis superior. L’ornamentació en 

pedra és obra d’Alfons Junyal. 

 

 

 

 Planta Baixa Casa Viuda Marfà 

 

 

 Façana original Casa Viuda Marfà (1901) 

 

 

 

 

 Ampliació façana Casa Viuda Marfà (1910) 

 

 

 
 Casa Olano. Edifici situat al Passeig de Gràcia nº 60, projectat l’any 1883 pel mestre d’obres 

Tiberi Sabater. Edifici entre mitgeres, de planta soterrani, planta baixa i quatre plantes pis, d’estil 

eclèctic. La façana és simètrica amb tribunes laterals a les plantes principal i primera, que trenquen 

l’horitzontalitat de la resta d’elements (faixes de paraments, baranes de balcons i cornisa i elements 

de coronament). Està presidida, a la planta principal per una escultura del navegant Elcano, que dóna 
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un dels noms de la casa (anomenada també d’”El Pirata”). Tan les tribunes com els balcons estan 

realitzats amb pedra, introduint a les tribunes columnes de pedra amb un treball molt acurat. Les 

obertures de la tercera planta estan coronades per frontons triangulars, que recorden, un cop més 

l’arquitectura clàssica. 

En les obertures dels pisos principal i primer trobem una solució molt adoptada en aquest tipus de 

plantes pel que fa a tancaments; aquest consisteix en un porticó de fusta corredís que s’amaga entre 

la façana i un envà interior. 

A l’interior, és interessant el pati central que hi ha a la primera planta, així com alguns dels elements 

de decoració, especialment sostres i pintures i guixos ornamentals. 

A sobre de l’entrada a l’edifici hi trobem una placa commemorativa col·locada l’any 1983 on s’hi pot 

llegir: “En aquest edifici, durant la Guerra Civil de 1936-1939, va radicar la delegació d’Euskadi a 

Catalunya, que tant va contribuir a les relacions de fraterna amistat entre ambdós països i que va dur 

a terme una meritíssima tasca humanitària. Els governs d’Euskadi i Catalunya dediquen aquest 

memorial als bascos i catalans que van fer possible la realització d’aquella comesa.” 

 

 

 Planta Baixa Casa Olano (reforma de 1939) 

 
ARQUITECTES I MESTRES D’OBRA 

 

 Són molts els arquitectes i mestres d’obra que al llarg dels anys han anat projectant els 

diferents edificis i les diferents reformes, que han donat a l’illa l’aspecte que té actualment. Alguns 

d’aquests arquitectes i mestres d’obra són presents en més d’un edifici de la illa estudiada, com per 

exemple Geroni Granell, encara que la gran majoria, només han projectat un sol edifici. 

 

Aquests arquitectes i mestres s’obra que han anat construint els diferents edificis de la illa són 

els següents: 

 

Manuel Comas i Thos, José Artigas, Melchor Vinyals, Juan Bruguera, Eduard Mercader, 

Federico Soler, Ramon Soriano, Antoni Costa, Emili Sala Cortés, Juan Padrós i Josep Oliva, pel que 

fa a arquitectes; Geroni Granell, Tiberi Sabater, Antoni Serra i Pujals i Juan Frexe, Luis de Miquel 

Roca. 

 

També cal destacar els arquitectes Joan Rubió, Joaquim Bassegoda i Enrique Sagnier, que si 

bé en aquesta illa estudiada només van realitzar obres de reforma, van ser uns arquitectes molt 

importants en la construcció de l’Eixample. 

 

A continuació es descriuen algunes de les obres realitzades, fora d’aquesta illa, pels 

arquitectes i mestres d’obra més destacables de la illa estudiada, com són Geroni Granell, Joan 

Rubió i Joaquim Bassegoda. 

 
Geroni Granell i Manresa 
 

Casa Rossend Capellades (1904-1906). Situada al carrer Bailén, 126. Edifici de gran 

senzillesa compositiva. Una característica principal de l’estil “granel·lià” és el tractament 

ornamental dels timpans de les finestres dels seus edificis. En aquest cas, destaca l’alt relleu 

del cap d’una figura femenina amb cabells ondulants. El conjunt del coronament (esgrafiat i 

pedra) és especialment singular. A l’interior destaca l’esgrafiat floral de les parets. 

 

Casa Joan Palmerola (1904-1905). Situada al carrer Casp, 45. És un edifici en el qual es 

distingeix clarament la diferència entre el propietari i els llogaters. Només la porta d’entrada i el 

pis principal estan decorats amb relleus de pedra floral-vegetals. Al vestíbul hi ha el 

característic arrimador ceràmic que Granell utilitzà en altres obres. Un cancell dóna pas a 

l’escala del pis noble on destaca la claraboia envitrallada. 

 

Casa Granell (1900). Situada al carrer Balmes 65. a la façana destaquen els elements 

característics de l’obra de Granell: alts relleus florals i de figures femenines als timpans de les 

finestres; vitralls a les tribunes; i esgrafiats florals a les superfícies planes. A la planta baixa 

encara perduren els marcs de fusta de les botigues originals. 
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 Joan Rubió i Bellver 
 

Casa Isabel Pomar (1904-1906). Situada al carrer Girona 86. Malgrat l’estretor del solar, 

l’edifici és d’una gran qualitat compositiva. L’element que més hi sobresurt és la tribuna del pis 

principal, decorada amb marc de ferro forjat i mènsula revestida amb peces emmotllades i 

trencadís de ceràmica vidrada monocroma, a on es representen rams de taronger carregats 

de fruit. El coronament,  a manera de traceria de finestral gòtic, és un clar exemple de la 

passió que sempre demostrà Rubió per aquest estil. 

 

Joaquim Bassegoda i Amigó 
 

Cases Rocamora (1914-1917). Situades al Passeig de Gràcia, 6-14. Es tracta d’un conjunt 

de cases de renda realitzades pels germans Bassegoda. Hi destaca la pervivència del gust 

pels revivals goticistes, amb elements de clara influència francesa. La coronació de 

coronaments cupulats amb ceràmica vidrada, els vitralls de les tribunes i l’arrimador ceràmic 

dels portals, són els únics elements modernistes que es poden destacar del conjunt. 

 

Casa Ibarz (1900). Situada al carrer Diputació, 248. L’originalitat d’aquest edifici rau en el 

darrer pis. Els balcons, de planta circular, es recolzen en unes mènsules molt elaborades que 

fan alhora la funció de dossers de les finestres del pis inferior. Els dos balcons dels extrems es 

transformen en tribunes que, originàriament, estaven coronades per pinacles de ceràmica 

vidrada. 

 
 

3.2 FITXES DE CATALOGACIÓ DELS EDIFICIS 
 

 L’objectiu d’aquestes fitxes és poder catalogar tots els edificis de la illa estudiada en aquest 

projecte, i a la llarga, poder catalogar tots els diferents edificis de l’Eixample, ajuntant diferents 

projectes. Aquestes fitxes ens ajuden a entendre els edificis estudiats, així com la seva façana. 

 

 Totes les dades incloses en les fitxes s’han tret de l’Arxiu Municipal Administratiu de la ciutat 

de Barcelona, per les obres realitzades abans de l’any 1990 i de l’Arxiu del Districte de l’Eixample per 

les obres posteriors a aquesta data, a partir de la consulta d’expedients, plànols i microfilms. Alguns 

dels expedients originals no es conserven i d’altres no s’han pogut consultar ja que estan en procés 

de conservació. S’ha de dir també, que ha estat molt difícil trobar informació dels edificis situats al 

carrer Pau Claris degut als diferents canvis de numeració que ha patit al llarg de la seva història. 

 Cada una de les fitxes està subdividida en dues parts: la fitxa tècnica i la fitxa descriptiva, que 

a la vegada se subdivideixen en diferents apartats.  

 

 En la Fitxa Tècnica hi trobem les dades d’emplaçament acompanyades per un plànol de l’illa 

amb la situació de l’edifici; les dades cadastrals, com són, la qualificació urbanística, el codi d’illa, el 

codi municipal, el número de parcel·la, la longitud de façana, l’altura i profunditat de l’edifici i el 

número total de plantes; des dades de l’edifici, com ara la denominació, l’autor, l’any de construcció, 

el propietari, etc.; les remuntes que s’han realitzat a l’edifici durant la seva història; i per últim, les 

característiques constructives de l’edifici, amb una breu descripció del tipus d’estructura, els forjats, la 

coberta, la façana, l’interior de l’edifici i les instal·lacions existents. Els expedients de molts dels 

edificis construïts a finals de segle XIX i principis del XX, no incloïen cap document ni memòria sobre 

les característiques constructives, pel que m’he hagut de basar en els plànols existents i l’època de 

construcció. 

 

 La Fitxa Descriptiva està formada per la documentació gràfica amb la foto de la façana; uns 

apunts sobre la història de l’edifici, amb dades del projecte original, les diferents reformes que s’han 

realitat a la façana i l’edifici en general, així com les dates i els propietaris en cada una de les 

diferents èpoques; la descripció de l’edifici, tant de la planta com de la façana; i per acabar, un apartat 

d’altres en què hi enumero els diferents expedients consultats per l’elaboració de la història de 

l’edifici, el Nivell de Protecció, si és que en té, i altres explicacions que varien segons cada fitxa. 

 

 A continuació s’inclouen les fitxes de cadascun dels edificis estudiats: 
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4. AIXECAMENT DE PLÀNOLS DE LES FAÇANES EN 2D 
 
4.1 INTRODUCCIÓ: MÈTODE ESCOLLIT 
 

 El mètode escollit per a la realització de les façanes en 2D va ser l’aixecament topogràfic 

mitjançant una estació total de medició làser sense prisma. Aquest mètode permet obtenir les façanes 

amb una precisió que els altres mètodes de rectificació fotogràfica, utilitzats fins ara en la majoria dels 

projectes anteriors, no permetien. A partir del punts presos amb l’estació total, i amb l’aplicació de 

programes informàtics de dibuix com el Microstation i l’Autocad, s’han obtingut les façanes amb les 

mides i obertures reals. 

 

 De totes maneres, amb l’aixecament de punts només podem aconseguir les façanes 

dibuixades amb molt poc detall; és per aquest motiu, que també aplicarem la rectificació fotogràfica 

per acabar de donar detall a les façanes. 

 

 

4.2 AIXECAMENT DE PUNTS DE LES FAÇANES AMB ESTACIÓ TOTAL 
 

 Per a la realització de l’aixecament topogràfic s’ha utilitzat una estació total de medició làser 

sense prisma, model TCR403, de la casa Leica. Aquest tipus d’estació permet realitzar mesures dels 

diferents punts sense necessitat de prisma, cosa que facilita la medició considerablement. És tan fàcil 

com apuntar el punt que volem mesurar i pitjar un botó. 

  

 Abans de començar l’aixecament de punts sobre el terreny, es van realitzar uns croquis de 

totes les façanes, per tal d’agilitzar la presa de dades. Aquests croquis seran molt útils, després, un 

cop s’hagin de començar a dibuixar les façanes, ja que sabrem a què correspon cada una dels punts 

agafats. 

 

 L’aixecament es va realitzar en 3 dies sencers, el 13 i 14 de novembre de 2004 i el 25 de 

gener de 2005, i en total es van aixecar uns 1700 punts, presos des de 11 estacions diferents. Les 

següents fotos il·lustren algunes d’aquestes estacions: 

 

   

 
Estació situada al carrer Aragó 

 
Estació situada al carrer Pau Claris 

 
Estació situada al xamfrà entre els 

carrers Pau Claris-València 
 

  

 
Estació situada al carrer València 

 
Estació situada al xamfrà entre el 

carrer València i Passeig de Gràcia 

 
Estació situada al Passeig de 

Gràcia 
  

 

 El procediment d’enllaçar estacions és més lent, i hagués suposat un increment substancial de 

temps, i per tant, de cost, i degut a la seva poca utilitat en aquest cas, es va decidir no utilitzar aquest 

procediment per sistema, tan sols es va fer en els casos en què es va creure convenient. El resultat 

que s’obté es el mateix, i per tenir cada una de les façanes de cada carrer enllaçades només va ser 

necessari marcar-nos unes referències (unió de la mitgera amb el terra, punt superior de l’edifici, ...), i 

mesurar el mateix punt des de les diferents estacions per tal de poder fer l’enllaç. 
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 En totes les façanes es va intentar agafar el mínim nombre de punts necessaris per poder 

començar a dibuixar. Generalment, es van agafar els quatre punts que conformen l’edifici, la unió 

amb el carrer i la part més alta pels dos costats, les obertures de façana en les diferents plantes, 

alguns balcons, la cornisa superior, etc; cada edifici, però, tenia les seves particularitats, i per tant, es 

podien agafar més o menys punts. De totes maneres, excepte en alguns casos, les façanes són molt 

simètriques, i per tant, per tal d’estalviar temps, només s’agafaven les obertures d’un costat i l’altra es 

va obtenir per simetria. 

 

 Però tot aquest procés no és tan ràpid com pot semblar, ja que apareixen factors externs que 

poden impedir la bona presa de dades. Com per exemple els arbres, que poden arribar a tapar una 

façana sencera; o la sensibilitat del làser de l’estació a segons quin tipus de material que impedeix 

mesurar els punts de la façana d’aquell material. L’ample del carrer també influeix molt, ja que a l’hora 

de mesurar edificis alts en carrers molt estrets, pot passar que no es pugui realitzar l’observació degut 

a que l’ocular adopti una posició tan vertical que impedeixi mirar a través seu. 

 

 Un cop s’ha realitzat l’aixecament s’han de processar les dades i passar-les a un format que 

ens permeti dibuixar les façanes. Des de l’estació a l’ordinador podem descarregar les dades en 

diferents formats (dxf, txt, gsi...), però amb aquests arxius encara no s’hi por treballar ja que ens 

donen, bàsicament, un núvol de punts en 3D. Per poder aconseguir tenir els punts en 2D s’utilitza el 

programa MicroStation. 

 

 Abans d’importar els punts al MicroStation, s’han de separar tots els punts que s’han aixecat 

en diferents arxius; hi haurà tants arxius com plans haguem d’utilitzar, es separaran els carrers i 

cadascun dels plans dels xamfrans. Amb l’editor de textos Ultraedit es configuren aquests arxius de 

manera que continguin un llistat amb el número de punt, i les seves coordenades x, y i z, ja que 

aquest és un format que el MicroStation accepta fàcilment, podent importar fitxers de text en una 

sèrie de formats establerts. Així doncs, tindrem un arxiu de dibuix per a cada un dels carrers i plans 

que conformen els xamfrans.  

 

 Un cop a dins de MicroStation tenim el núvol de punts corresponent a cada carrer o pla. 

Aquests punts encara no ens serveixen per començar a dibuixar; el que necessitem és la projecció de 

tots els punts situats al pla de treball sobre un pla vertical. Per això unirem dos punts de l’aixecament 

que pertanyin al pla que vulguem definir (per exemple dos punts del carrer o de la línia de façana). 

Aquesta línia representa la projecció en planta del pla sobre el que projectarem els punts. Per 

completar la transformació, realitzem un gir sobre un dels vèrtexs d’aquesta línia fins a deixar-la 

paral·lela a l’eix d’abscisses. Un cop realitzat tot aquest procés, només faltarà realitzar un canvi de pla 

per obtenir l’alçat dels punts. Encara, però, no estan projectats els punts i per tant, no podem 

començar a treballar. Per això, utilitzarem una de les opcions del MicroStation que permet exportar un 

arxiu amb coordenades en 3D a un altre en coordenades 2D. Aquest procediment l’haurem de fer 

amb tots els arxius que continguin els diferents plans. 

 

 Un cop arribem en aquest punt ja podem començar a dibuixar les façanes, utilitzant un 

programa de dibuix assistit per ordinador, en aquest cas Autocad. Aquest procediment permet obtenir 

les façanes en mida real, però tan sols ens permet dibuixar-les de manera esquemàtica, segons els 

punts que haguem agafat, i sempre ajudant-nos dels croquis.   

 

 
    Desenvolupament c/Aragó 

 

 Una vegada dibuixades totes les façanes comença el procés de rectificació de fotos amb 

l’aplicació Descartes de MicroStation, que ens permetrà dibuixar els detalls de cada una de les 

façanes.  

 

 

4.3 RECTIFICACIÓ DE FOTOS AMB DESCARTES 
 

 Tal com s’ha dit, el procediment d’aixecament amb estació total dóna com a resultat el dibuix 

de les façanes, però només amb les línies més representatives (les línies de façana, algunes 

obertures, balcons, línia de cornisa, ....). Això no serà, doncs, suficient per al dibuix que s’ha de 

realitzar de les façanes, que demana un nivell superior de detall. 
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 Per tal de poder fer aquest dibuix més detallat, es necessita l’ajuda d’un altre programa, 

l’aplicació Descartes de Microstation. Amb aquesta aplicació el que s’aconsegueix és tenir una foto 

rectificada, amb les mides reals. 

 

 A continuació es detalla el procés a seguir per a la rectificació de fotos. 

 

OBTENCIÓ DE LES FOTOGRAFIES 

 

 Primer de tot, s’han de fer les fotografies de totes les façanes que haguem de rectificar amb 

una càmera digital. En aquest cas s’ha utilitzat una càmera model DSCP9 de Sony.  

En els carrers amples com Aragó i Passeig de Gràcia, es pot aconseguir tenir una sola foto 

per cada façana, ja que ens podem col·locar a l’altra vorera, tenint així la suficient distància. En canvi, 

en els carrers més estrets, en aquest cas València i Pau Claris, serà més difícil aconseguir una sola 

foto, i haurem de fotografiar les façanes per trams. S’ha de tenir en compte que les diferents fotos es 

facin del mateix punt, ja que si no, quan les haguem de muntar és possible que no coincideixin les 

línies. En totes aquestes fotos s’hauran de poder identificar punts que s’hagin pres en l’aixecament, 

per tal de poder fer la rectificació. 

 

PROCÉS DE RECTIFICACIÓ D’UNA IMATGE 

 

 Tal com he dit, la rectificació de les fotografies es realitza amb una aplicació del programa 

MicroStation anomenat Descartes, a partir del dibuix obtingut de l’aixecament. Aquest dibuix està 

realitzat amb Autocad i, per tant, per poder treballar-hi, s’haurà de guardar com un arxiu de 

MicroStation. 

 

 Un cop dins del Descartes el primer pas a seguir és insertar la fotografia, més o menys a la 

zona on hi ha l’edifici dibuixat. Un cop es té situada on volem, s’ha de tornar a guardar la imatge amb 

el mateix nom; d’aquesta manera es crea un arxiu de georeferenciació que permet situar la foto, 

sempre que s’obri l’arxiu, a la mateixa posició, tamany, resolució, ...  

 

 Arribats a aquest punt, s’ha de començar a rectificar la imatge. El procés de rectificació és molt 

simple; es tracta de definir una sèrie de punts en un sistema de coordenades i definir aquests 

mateixos punts en una altre, la perspectiva de la foto. El que fa el programa és traslladar tots els 

píxels que formen la fotografia amb perspectiva a una altra fotografia definida pels punts d’un sistema 

de coordenades correctes, els punts de l’aixecament. Descartes té varis sistemes de transformació, i 

en aquest cas s’ha utilitzat el (4 pts or +) Projective (project). 

 S’ha d’anar marcant primer el punt correcte del dibuix i després el mateix punt de la foto. És 

important remarcar que aquests punts que agafem per la transformació han d’estar situats en un 

mateix pla. S’haurà de fer el mateix amb un mínim de quatre punts; a partir del cinquè punt el sistema 

de transformació ja té dades suficients per calcular errors en la situació dels punts. No val la pena 

col·locar el màxim nombre de punts, ja que si els punts no estan perfectament definits l’error és 

bastant elevat. L’important és que els punts que s’utilitzin estiguin ben col·locats i que els errors 

residuals no superin els 2 o 3 cm. Un cop es tenen els punts situats s’han de guardar les dades, en 

una arxiu amb extensió *.rgr. 

 

 

 

Situació de punts al dibuix 

 

Situació de punts a la foto 

  

 

 L’últim pas a realitzar és definir totes les dades que el programa necessita per processar la 

imatge; el programa per tal de poder rectificar les fotos, demana una sèrie de dades, com són la 

fotografia a partir de la qual es farà la transformació, l’arxiu *.rgr que conté les dades dels punts, 

l’arxiu de sortida (on es vol que guardi la foto rectificada), el tamany del píxels que formen les fotos, i 

el tipus d’algoritme de transformació que fa servir el programa per transformar  els punts. 

 

 Un cop s’han definit totes aquestes dades, ja es pot realitzar la transformació. En aquest 

procés, el programa ja crea l’arxiu de georeferenciació de la foto rectificada, i per tant, sempre que la 

insertem sortirà amb el mateix tamany i col·locada sobre el dibuix original. 
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Foto original 

 
 

Foto rectificada 

  

  

 Tot aquest procés s’ha de realitzar per a cada una de les fotos que es vulguin utilitzar, tenint 

en compte que s’ha de realitzar per a cada un dels plans. És a dir, que si per exemple una façana té 

una tribuna i els punts que utilitzem per la rectificació són els de façana, un cop tinguem feta la 

rectificació, la tribuna no sortirà a escala, ja que no estava en el mateix pla. S’haurà de fer tot el 

procés per la tribuna, o per qualsevol element que sobresurti.  

 

 En aquest moment ja es pot començar a dibuixar la façana, però abans encara queda un altre 

pas, per acabar de retocar la imatge. 

 

PROCÉS PER RETALLAR LA IMATGE RECTIFICADA 

 

 La foto rectificada que s’aconsegueix té el següent aspecte (foto rectificada), on la part a partir 

de la qual s’ha fet la rectificació és correcta i els voltants queden deformats. Per això és important 

tallar-la i quedar-nos només amb allò que hem rectificat.  

 El procés és molt simple; s’inserta la foto rectificada sobre el dibuix i es crea un rectangle. 

Descartes té l’opció Merge que permet formar una altra foto amb només aquella part que ens 

interessa, en aquest cas l’interior del rectangle. La foto que crea també té l’arxiu de referenciació i per 

tant, la podrem insertar sempre al mateix lloc. 

 

 
 

Foto rectificada 

 
 

Foto rectificada tallada 

  

 

PROCÉS A SEGUIR EN EL CAS DE DUES O MÉS FOTOS PER FAÇANA 

 

 Ja he comentat que en carrers estrets és molt difícil aconseguir fotos totals de cada façana, i 

que per tant, s’ha de partir la façana per trams. El procés que s’haurà de seguir és el mateix, 

rectificant foto per foto, i retallant el que interessi. L’única diferència és que un cop tallades les dues o 

més fotos, s’haurà de fer un últim pas, que serà repetir el Merge, per tal d’unir-les en una sola foto. 

 

 A continuació s’explica un exemple amb tots els passos a seguir per aconseguir tenir la foto 

rectificada, partint de les diferents imatges que conformen la façana. L’edifici està situat al carrer Pau 

Claris nº 141. 
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Foto original  
part superior de l’edifici 

 

 
 

Foto rectificada part superior 
amb Microstation Descartes 

 

 
 

Foto rectificada i tallada 
utilitzant l’opció Merge 

 
 

Foto definitiva 
per començar a dibuixar  

 
Foto original  

part inferior de l’edifici 

 

 
 

Foto rectificada part inferior 
amb Microstation Descartes 

 

 
 

Foto rectificada i tallada 
utilitzant l’opció Merge 
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4.4 DIBUIX FAÇANES EN AUTOCAD 
 

 Un cop rectificades les fotos, el següent pas a seguir és insertar-les a l’arxiu d’Autocad on 

tenim el dibuix de les façanes obtingudes a partir de l’aixecament.  

  

 Aquest programa no accepta l’arxiu de georeferenciació de les fotos que crea el Descartes, i 

per tant, per poder insertar-les correctament s’hauran de saber les coordenades i el tamany de la foto 

(aquestes dades es poden consultar en el mateix Descartes). Un cop dins d’AutoCad, insertarem les 

fotos i li modificarem les coordenades i el tamany.  

 

 A partir d’aquí, ja podem començar a dibuixar les façanes, un procés lent, però que permet 

obtenir una representació en 2D de totes les façanes amb una exactitud i un nivell de detall 

extraordinaris.   

 

 En l’annex del projecte  hi trobem els plànols definitius amb els alçats de cada un dels carrers i 

xamfrans que conformen l’illa estudiada. Tots els plànols estan a E:1/200. 

 

  01 Aixecament xamfrà carrer València i Passeig de Gràcia   

  02 Aixecament Passeig de Gràcia      

  03 Aixecament xamfrà Passeig de Gràcia i carrer Aragó   

  04 Aixecament carrer Aragó       

  05 Aixecament xamfrà carrer Aragó i carrer Pau Claris   

  06 Aixecament carrer Pau Claris      

  07 Aixecament xamfrà carrer Pau Claris i carrer València   

  08 Aixecament carrer València       

 
 

5. DESENVOLUPAMENT DE FAÇANES A TRAVÉS DE FOTOGRAFIES 
 

 A banda de l’aixecament de les façanes amb mètodes gràfics en 2D, en el present projecte 

s’inclou una segona part que consisteix en el muntatge fotogràfic de totes les façanes que composen 

l’illa, que ens en permetrà tenir una visió diferent. Tot aquest procés es realitzarà amb el programa de 

modificació d’imatges Adobe Photoshop (versió cs). 

 

 Les fotos de les quals partim per fer la rectificació amb el Photoshop són les que hem 

aconseguit prèviament amb el Descartes per a la realització de l’aixecament de façanes en 2D. S’han 

utilitzat aquestes fotos, però també se n’han creat de noves, repetint el mateix procés en cada una 

d’elles. 

 

 El procés de rectificació amb el Photoshop és un procés molt lent i laboriós; amb ell es pretén  

eliminar els elements externs a l’edifici que oculten part de la façana (fanals, senyals de trànsit, 

arbres, vianants, cotxes,...) i al mateix temps ajustar les tonalitats i contrastos de les diferents fotos. 

 

 A continuació es mostra a través de les fotografies tot el procés que s’ha seguit per aconseguir 

la imatge definitiva de cada una de les façanes i xamfrans. En cada làmina explicativa, s’hi inclou la 

fotografia o fotografies originals, la foto aconseguida amb la rectificació amb Descartes, i la foto 

aconseguida utilitzant el programa de modificació d’imatges Photoshop. 

 

 En l’annex del projecte  hi trobem els plànols amb els muntatges fotogràfics de cada un dels 

carrers i xamfrans que conformen l’illa estudiada. Tots els plànols estan a E:1/200. 

 

  09 Muntatge fotogràfic xamfrà carrer València i Passeig de Gràcia  

  10 Muntatge fotogràfic Passeig de Gràcia     

  11 Muntatge fotogràfic xamfrà Passeig de Gràcia i carrer Aragó  

  12 Muntatge fotogràfic carrer Aragó      

  13 Muntatge fotogràfic xamfrà carrer Aragó i carrer Pau Claris  

  14 Muntatge fotogràfic carrer Pau Claris     

  15 Muntatge fotogràfic xamfrà carrer Pau Claris i carrer València  

  16 Muntatge fotogràfic carrer València      
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6. AIXECAMENT EN 3D DEL VOLUM DE L’ ILLA ESTUDIADA 
 

L’última part del projecte la dedico a la realització d’un aixecament tridimensional del volum de 

l’illa estudiada, utilitzant els programes Autocad 2004 i 3D Studio Max 6.  

 

En primer lloc, i partint de l’aixecament inicial amb l’estació total, he dibuixat en planta l’illa 

objecte d’aquest projecte,  en Autocad 2004. En aquest dibuix s’hi pot veure el perímetre total de l’illa, 

les separacions entre cada un dels edificis, la profunditat edificada, així com també els carrers, les 

voreres i les illes de cases adjacents.  

En el mateix Autocad he aixecat els volums de l’edifici, prenent les alçades també de 

l’aixecament amb l’estació total. 

 

Un cop s’han creat els volums, es continua treballant amb un altre programa, el 3D Studio Max 

6, que permet donar textures a cadascun dels volums creats. Per poder treballar en aquest programa, 

primer s’ha d’importar l’arxiu “.dwg” d’Autocad des del 3D Studio, creant així un arxiu amb extensió 

“.max”.  

La textura o mapa que se li dóna a cada un dels volums és la fotografia de la façana de l’edifici 

que correspongui, que s’ha aconseguit prèviament amb la rectificació d’imatges. En alguns casos s’ha 

de jugar amb més d’un mapa per façana, ja que pot ser que se li hagin de donar transparències 

(màscares), o relleus, per poder fer més real la fotografia. L’aixecament en 3D es completarà donant 

també textures a les voreres i carrers, i creant un mapa que recrea el cel. 

  

 A banda de l’aixecament en 3D també s’inclou una visita virtual al voltant de l’illa estudiada, 

que permetrà entendre-la molt millor, ja que dóna una visió molt més real del conjunt dels edificis. 
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7. CONCLUSIONS 
 
 Per a la realització d’aquest projecte he hagut d’aplicar els coneixements adquirits sobre 

topografia, programes informàtics, història, ... i a la vegada aprendre a utilitzar altres programes que 

fins aquest moment no havia utilitzat. Molt important ha estat també la recerca i classificació de dades 

en biblioteques i internet, i la investigació en els arxius de la ciutat, que m’ha permès conèixer com 

funcionava l’administració en l’època de l’Eixample i l’evolució que ha patit fins els nostres dies. 

 

 Començant per la història, el projecte m’ha permès conèixer més a fons què va passar en 

temes d’arquitectura i cultura a l’època de tombant de segle XIX i més concretament la història de 

Barcelona i la seva transformació fins arribar a la construcció de l’Eixample. A finals del segle XIX la 

ciutat va experimentar un gran creixement fora de les antigues muralles, formant així un nou barri, 

l’anomenat Eixample, que unia l’antiga ciutat amb els pobles de la rodalia. Aquesta expansió fora de 

les muralles va comptar amb dos elements d’especial rellevància: el Pla Cerdà, un pla urbanístic molt 

avançat, i un estil tan creatiu com el Modernisme. Es va crear un barri molt ordenat i racional, però 

que alhora, i gràcies al Modernisme, és un dels barris més rics en arquitectura, sobretot la zona 

pròxima al Passeig de Gràcia, on es troba l’illa escollida, en què la burgesia de l’època es construïa 

les seves cases i palaus. 

 

  Però a banda de la història de l’Eixample en termes teòrics i generals, també he tingut 

l’oportunitat de conèixer més de prop la història particular de cada un dels edificis que composen l’illa; 

històries, moltes vegades sorprenents, que m’han permès veure com ha anat creixent aquest barri 

des del no res fins als nostres dies, i com es va convertir en un dels barris preferits de la burgesia 

catalana. 

 

 Per a l’elaboració de les 22 fitxes de catalogació, he dut a terme un llarg treball d’investigació i 

consulta dels expedients de cada un dels edificis, mirant plànols, microfilms i memòries, buscant tota 

la informació que em fos d’utilitat. Ha estat una tasca molt llarga i laboriosa i sovint dificultosa degut a 

traves administratives, però de gran utilitat, ja que m’ha permès conèixer més a fons la història i 

característiques de cada un dels edificis que ocupen aquesta illa. A la llarga, a base de més projectes 

com aquest, s’aconseguirà crear un arxiu gràfic i històric de tots els edificis de l’Eixample, en el que 

s’hi podrà consultar qualsevol dada (anys de construcció, obres, reformes, història, característiques 

constructives,...) 

 

 En aquest projecte, per a la realització del dibuix de façanes en dos dimensions he combinat 

dos mètodes, fet que ha allargat considerablement la feina. Primer de tot, vaig realitzar la presa de 

punts de totes les façanes amb una estació total, per aconseguir dibuixar totes les façanes amb les 

mides reals. La presa de dades va suposar 3 dies (30 hores) de feina sobre el terreny, i requeria una 

formació prèvia en topografia i aparells topogràfics. Posteriorment, i un cop dibuixades les façanes 

d’una manera esquemàtica, vaig utilitzar un altre mètode per acabar de donar detall, consistent en la 

rectificació d’imatges, però partint d’unes mides reals. La rectificació la vaig fer amb una aplicació del 

programa de dibuix Microstation, del qual no en tenia cap coneixement. 

 L’aixecament de totes les façanes ha estat un procés molt llarg i pacient, però tot i els 

inconvenients, crec que és un mètode molt millor i real que l’utilitzat fins ara en la majoria de 

projectes, que es basava simplement en la rectificació de fotos, amb l’error que això podia comportar, 

i m’ha permès conèixer altres aplicacions de la topografia en arquitectura. També penso, però, que 

l’aixecament amb aquest mètode és necessari que es realitzi entre dues persones, ja que això 

reduiria considerablement el cost i la durada del mateix. 

 

 A part de l’aixecament en dos dimensions, també he realitzat un aixecament de façanes a 

través de fotografies, combinant la rectificació d’imatges amb el Descartes i el tractament de les 

mateixes amb el Photoshop, programes que he hagut d’aprendre a utilitzar. Crec que també és una 

part molt important del projecte, tot i que no la més important, ja que permet veure les façanes amb el 

seu color i textures originals, que el mètode de dibuix no permet. S’aconsegueix un resultat molt més 

visual, i és un bon complement al dibuix amb mètodes gràfics. 

 

 L’aixecament volumètric de l’illa amb 3D Studio és un procés molt lent i complicat, que s’ha 

d’elaborar molt bé per poder donar la major realitat possible al volum que es vol representar. Tot i 

això és una part molt interessant del projecte, ja que permet realitzar visites virtuals per l’illa sense 

haver-se de desplaçar, tenint a més una visió global del conjunt d’edificis que no podem tenir a la 

realitat.  

 

 El projecte m’ha ajudat a aprofundir en la història i m’ha permès perfeccionar els meus 

coneixement sobre topografia i programes informàtics d’ús quotidià en arquitectura, i a la vegada 

aprendre’n d’altres que em seran molt útils en un futur.  
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