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mesures i amb la presa de dades mitjançant croquis vaig poder introduir-les a un programa informàtic i

1.1 Presentació i objectius del projecte

així poder fer el complert aixecament.

L’objecte d’aquest projecte és la realització d’un aixecament arquitectònic de l’Alcaldia d’Hostafrancs

Per acabar d’entendre aquesta obra, he cregut convenient un breu acostament a una part de la història

antigament coneguda com a Tinència d’Alcaldia del districte VII i actualment Seu del Districte de

de la nostre ciutat, així com la de l’alcaldia d’Hostafrancs i a la biografia de l’arquitecte.

Sants-Montjüic, així com l’estudi històric sobre l’edifici i el barri que l’envolta.

Quan va arribar el moment de realitzar el projecte final de carrera vaig estar mirant diferents propostes,
però la que més em va atraure va ser la de fer un aixecament arquitectònic d’un edifici modernista. Un
cop ja tenia al cap la idea de fer l’aixecament vaig buscar un edifici que estigués entre les meves
possibilitats. Vaig buscar un edifici modernista com ja he dit anteriorment, que congregués riquesa
arquitectònica i ornamental, que no sigues gaire popular i per últim que estigués pròxim al meu domicili
i com a resultat de tot això vaig escollir l’Alcaldia d’Hostafrancs.

El primer pas a seguir un cop escollit l’edifici va ser el d’escriure una instància a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà emplaçada a la planta baixa del mateix edifici, demanat l’accés a aquest, per tal de poder
desenvolupar correctament el projecte. Un cop llegida aquesta instància em van concedir una reunió
amb la cap de departament de comunicació i qualitat, Rosa Rello i Andreu. A la reunió que varem tenir
al seu despatx situat a la planta tercera li vaig explicar el contingut del treball i la manera en que hauria
de prendre les dades. Un cop assabentada de la magnitud del projecte no va posar cap trava, sinó tot
el contrari, va mostrar gran interès i va avisar a tots els caps de departament de les diferents
dependències per comunicar la meva presència a l’edifici durant un període d’uns mesos per poder
desenvolupar el treball d’una manera adequada.

Com a objectius fonamentals del treball destacaré els següents:
· Trobar els plànols originals de l’edifici.
· Realitzar els plànols de plantes, seccions, alçats i detalls de tot l’edifici.
· Explicació de l’edifici així com del barri on es troba situat.
· Obtenir informació sobre la biografia de l’arquitecte.

L’entusiasme amb el que vaig afrontar el projecte va resultar una peça clau per a poder desenvolupar i
finalitzar els objectius amb satisfacció.

Els plànols originals de la construcció els vaig trobar però no em van servir per començar a fer
l’aixecament arquitectònic pròpiament dit, ja que la distribució interior era completament diferent a
l’actual, però si que em va ajudar a treure unes primeres mesures del perímetre. Amb aquestes
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El districte, amb una extensió de 2.087 hectàrees, és el més gran en extensió de la ciutat i representa

1.2 Ubicació de l’Alcaldia d’Hostafrancs

quasi una cinquena part del terme municipal. Però si se’n exclou les zones com el port de Barcelona, el
L’actual Seu del districte de Sants - Montjuïc i antiga Alcaldia d’Hostafrancs, com ja indica el seu propi

polígon industrial de la Zona Franca i bona part de la muntanya de Montjuïc, zones no habitades, ens

nom, es troba situat al barri d’Hostafrancs, dins el districte número 3, el de Sants - Montjuïc. El seu

trobem que l’extensió real del districte és molt inferior.

emplaçament es troba al carrer de la Creu Coberta, 104.
Actualment el districte està format pels següents barris:
∗

Poble sec

El carrer de Lleida, l’avinguda de Josep Carner, el Paral·lel y la muntanya defineixen els límits del barri,
que es va començar a poblar durant la segona meitat del segle XIX desprès de l’enderrocament de les
muralles de Barcelona l’any 1854. Van néixer així les barriades de França Xica, Santa Madrona y Les
Hortes de Sant Bertran, que encara avui constitueixen els tres veïnats diferenciats que integren Poble
sec, junt amb el petit nucli de la Satalia.
∗

La Marina de Port

El territori organitzat entorn a l’actual passeig de la Zona Franca havia sigut un espai predominantment
agrícola, que rebia el nom de la Marina de Sants. Amb la prohibició, a l’any 1846, d’instal·lar fàbriques
a l’interior de la ciutat va afavorí que s’implantaren a terrenys perifèrics como els de la Marina.
Així, al principi del segle XX, els horts, els camps, les masies i el barri de pescadors de Can Tunis van
deixar pas al port, a la indústria i als diferents nuclis urbans. El passeig de la Zona Franca és avui la via
Plànol de situació Alcaldia d’Hostafrancs

principal del barri, i uneix un mosaic de barriades, la majoria d’elles molt petites, nascudes a diferents
èpoques i circumstàncies (Port, Can Clos, Polvorí, Ferrocarrils Catalans, Sant Cristòfol, Estels Alts, La
Vinya, Plus Ultra...).

d

∗

La Marina del Prat Vermell

El Prat Vermell era el nom que rebien els camps d'aquest sector baix de la Marina de Sants. El barri de
La Marina del Prat Vermell, serà en la seva major part de nova planta i es desenvoluparà en l'espai
intermedi entre el veí barri de La Marina de Port, que es configura entorn de la part alta del passeig de
la Zona Franca, i el polígon industrial del mateix nom.
∗

La Font de la Guatlla

El petit barri de Font de la Guatlla s’estén entre la Gran Via y la vessant nord-oest de la muntanya de
Montjuïc, pràcticament en tot el tram comprès entre les places de Espanya y Cerdà. El conjunt
edificatori més singular del barri és el petit grup de casetes baixes amb jardí, que configuren un inusual
racó de calma a la part més pròxima a la muntanya, en clar contrast amb els edificis alts y el tràfec del
sector de la Gran Via.
Vista aèria de la zona
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A més d’aquest conjunt, l’edifici més significatiu del barri és la fàbrica Casarramona -ocupada durant

En els últims anys, la reurbanització de la plaça Cerdà i el seu entorn ha suposat una sensible millora

molts anys per casernes de la Policia Nacional- recentment rehabilitada per La Caixa para instal·lar la

pel que fa a l’ordenació d’aquest important nus ciutadà situat a un dels extrems del barri.

Fundación CaixaForum.
El districte compte també amb dues zones que no es consideren barris:
∗

Sants

Sants és el nucli de població més important i el barri més extens i més antic del districte que li dóna

∗

nom. Es va originar al llarg de l’antic camí reial.

Zona que no pertany a cap barri i que es denomina com a “zona especial”, és un gran pulmó verd, pel

El gran avanç de Sants es produí a finals de la primera meitat del segle XIX, quan es van instal·lar els

districte i la ciutat.

Parc de Montjuïc

grans vapors, es va construir la línea ferroviària, i la carretera de Sants va passar a allotjar molts
establiments comercials que fugien dels impostos de Barcelona. El vell nucli rural es convertí en un

∗

suburbi industrial que va gaudir durant cinquanta anys d’autonomia municipal, fins que va ser

La Zona Franca - Port és un gran espai d’activitats industrials i logístiques, sense presència de sectors

annexionat a Barcelona en 1897. Tot i l’annexió, el barri va conservar bona part de les seves

residencials. No és un barri, perquè no té població. El polígon industrial ha tingut una llarga historia,

característiques de nucli obrer.

desde els primers intents (1929) de dotar a la ciutat d’un port franc lliure d’aranzels. Quan es va

Zona Franca - Port

constatar la inviabilitat del projecto, es va decidir crear un gran polígon industrial, del qual va ser símbol
∗

Sants – Badal

i motor la localització en el seu interior de la seu central de la fàbrica de cotxes Seat. Després d’haver

El barri de Sants - Badal era, en origen, l'extrem més occidental de Sants, però n'ha estat força

sigut una de les principals concentracions industrials de tota l’àrea mediterrània, actualment el polígon

deslligat durant molts anys. Per la banda de ponent ha tingut des de sempre una intensa relació amb el

de la Zona Franca se reorienta cap a les activitats logístiques.

veí barri de Collblanc, ja al terme de l'Hospitalet de Llobregat. Per la banda de llevant, en canvi, el pas
a cel obert de la Ronda del Mig va ser al llarg de molt temps una feixuga barrera per a les
comunicacions amb Sants, fet que afavorí el desenvolupament de dinàmiques diferenciades a banda i

El districte limita al sud amb L'Hospitalet de Llobregat i El Prat de Llobregat; al nord, amb L'Eixample y
Ciutat Vella; al est, amb el mar Mediterrani, i al oest, amb Les Corts.

banda del gran eix viari. Avui dia la Ronda del Mig es troba totalment coberta i s’ha eliminat la barrera
que existia.
∗

Hostafrancs

Hostafrancs es troba entre la Gran Via y Sants, en el sector del districte més pròxim a la plaça
Espanya. Els eixos vitals del barri són la Creu Coberta, el carrer del Consell de Cent i els voltants del
mercat. Hostafrancs va ser, ja desde la seva fundació a mitjans del segle XIX, un barri de serveis que
oferia casa als treballadors que acudien a la zona atrets per la puixança industrial de Sants especialment pel vapor de la Espanya Industrial- i de Barcelona.
∗

La Bordeta

El barri de La Bordeta va néixer al llarg de la carretera de Barcelona a Sant Boi de Llobregat, a la zona
compresa entre Hostafrancs i l'Hospitalet de Llobregat. Un dels espais més característics és el conjunt
industrial de Can Batlló, establert a l’últim quart del segle XIX.
La parròquia de Sant Medir, construïda a l’any 1949 al costat de Can Batlló, ha sigut desde aquella
data el centro principal de l’activitat social y cultural del barri.
Plànol Situació del districte de Sants - Montjuïc
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en els setges a Barcelona durant la guerra dels Segadors, la guerra de Successió i la guerra del

2.1 Els orígens històrics i territorials del barri d’Hostafrancs

Francès. Fins i tot les defenses del Castell de Montjuïc tenien, des de finals del segle XVIII, un punt
fortificat en el turó de la Creu Coberta, la Torre de Damians, que ha donat nom a un carrer del barri.

Durant més de 150 anys el nom d’Hostafrancs ha servit per identificar realitats geogràfiques i socials
molt diferents. Hostafrancs va donar el seu nom durant molts anys a un dels districtes barcelonins;

La Creu Coberta era el camí on les autoritats de Barcelona rebien tradicionalment la reialesa i les

l’actual barri només n'és una petita part. De fet l’origen del mateix nom d'Hostafrancs no sembla tenir

celebritats. La construcció de la carretera Reial cap al 1761 va accentuar el caràcter de principal via

un passat arrelat en la historia del territori.

d'entrada a Barcelona. El 1770 es va construir un passeig aristocràtic que anava del portal de Sant
Antoni a la Creu Coberta. Al seu entorn s'alçaren a finals del segle XVIII les barraquetes que donaren el

Hostafrancs va formar part del municipi de Santa Maria de Sants fins al 1839, quant va ser cedit al

primer nom al barri. Les barraquetes no eren habitatges precaris, sinó punts de venda de beure i

municipi de Barcelona a canvi d’uns terrenys a la Marina de Sants (avui Zona Franca) que li

menjar a preus més barats.

permetessin tenir sortida al mar. L'actual plaça d'Espanya marcava els límits entre Sants i Barcelona.
Des de l’edat mitjana l’indret era conegut com el coll dels Inforcats, nom que provenia del llatí inter

Les rodalies de la Creu Coberta foren també el lloc escollit per la població de Barcelona per fugir de les

forcatos o cruïlla de camins, ja que era punt de trobada d'importants vies de sortida de la ciutat. El 1344

epidèmies que es declaraven dintre el clos emmurallat. La tardor de 1821 s'instal·la a la falda de

es va aixecar en el coll dels Inforcats una creu de terme municipal que va ser coberta posteriorment per

Montjuïc un campament sanitari de 400 barraques anomenat "de la Constitució". Un altre campament

un templet, d'aquí el nom popular de Creu Coberta, però va ser destruïda el 1823 pels liberals.

sanitari cèlebre fou l’instal·lat al turó de la Vinyeta, en el lloc on s'alcen les Arenes, durant la terrible

Novament aixecada, va desaparèixer vers 1866 durant les obres de reparació de la carretera Reial de

epidèmia de colera de 1885,

Barcelona a Madrid.
El 1839, Joan Corrades, un carreter d'Hostafrancs de Sió pertanyent a la ribera del Sió, en terres de la
La Creu Coberta va esdevenir un pas d'entrada a Barcelona amb un paisatge peculiar, ja que des del

Segarra (Lleida), va aixecar un hostal en uns terrenys propers a la Creu Coberta. La repetició dels

segle XV fins l'any 1715 s'hi alçaren algunes de les principals forques de la ciutat. Entre el 1584 i el

viatges i llurs dificultats li donaren segurament la idea d’allotjar d’alguna manera els qui arribaven de

1785 s'instal·laren al turó dels Inforcats o de la Creu Coberta alguns molins de vent per moldre el blat

vegades amb retard davant les muralles de Barcelona. I va construir un humil cobert, el qual es convertí

de la ciutat de Barcelona. La situació a les portes de la ciutat la va convertir en escenari habitual

en hostal.

d'operacions militars i de combats, i en lloc d'acampada
Cap a l’any 1840, Barcelona no solament conservava les muralles, sinó que hi era vigent el règim
militar. Barcelona era, doncs, una plaça forta, subjecta a les lleis marcials, especialment severes pel
que feia a la prohibició de construir edificis en la seva zona polèmica. Això explica que els pobles que
anaren creixent al seu entorn tinguessin situats els nuclis urbans a una certa distancia uniforme de les
muralles de la ciutat. Així passa amb Sants, Gracia, Sant Martí de Provençals o Sant Andreu de
Palomar. I explica també que des de les esmentades agrupacions fins a les muralles de Barcelona no
hi haguessin més edificacions que algunes barraques o tanques més o menys il·legals i sense
importància.

Però pels voltants de l’any indicat la situació havia canviat; les muralles encara es mantenien, però llurs
fonaments havien estat sotraguejats amb les campanyes promogudes pels seus enemics, partidaris del
progrés i de la llibertat. Ambdues idees, progrés i llibertat, eren un xic confusionàries, però si en algun
extrem resultaven clares era en l’atac a les traves que s’oposaven les muralles per a la lliure i indefinida
Visió romànica de les rodalies de la Creu Coberta

creixença de les poblacions.
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L’hostal d’Hostafrancs seguí exercint els seus bons oficis, especialment als carreters, ja que tots el
carros excepte els de carrera llarga podien portar una càrrega fins a quinze quintars; la resta; l’havien
de deixar fora dels portals de Barcelona.

El 1826, la situació del carreters s’havia complicat una mica. Un edicte prohibia l’entrada de carros a
Barcelona, encara que fossin de carrera llarga, si no portaven les rodes conforme al model que era
exposat a les cases consistorials, ja que eren causa de moltes destrosses en l’enllosat dels carrers. El
cert és que les lleis afavorien el negoci dels hostals d’extramurs. Sabem que el d’Hostafrancs no
solament tingué els seus magatzems on guardar la carrega excessiva dels carros que anaven arribant
per aquella banda a les immediacions de Barcelona, sinó que posseïa un artefacte apropiat per a
canviar-los les rodes antireglamentàries, i així anava creant aranzels. Després dels carros i els
traginers, vingueren les diligències, i els passatgers que s’havien d’agençar després del llarg camí
abans d’entrar a la ciutat. L’hostal s’anà adaptant a les noves contingències; la família Corrades en
sabé treure profit.

L’any 1875, en morir Joan Corrades, l’hostal, dit aleshores Hostal Vell perquè ja n’hi havia d'altres que li
Plànol de Barcelona a l’any 1855

feien la competència, fou posat a la venda. L’hostal havia ocupat el solar del fins fa poc Cinema Arenas
al carrer de la Creu Coberta, 22. El barri s’anava formant al llarg de la carretera i cap a la banda que

Així les coses, el dia 3 de novembre de 1839 es produí un fet legal, en aparença sense importància, i

ara és plaça d’Espanya i carrers adjacents. Quinze anys després de l'edificació de l`’hostal, el barri

que tanmateix fou el veritable punt de partida en la fundació del barri d'Hostafrancs. Josepa Nogués,

comptava més de sis-centes cases.

vídua de l’argenter Felip Moner i Bal, acompanyada del seu fill Josep Moner i Nogués, comerciant,
cediren en emfiteusi a Antoni Planas i Mir una certa peça de terra situada als voltants de la creu

En definitiva, Hostafrancs és un petit barri intersticial, entre el nucli històric de la ciutat de Barcelona i el

Coberta i de la carretera de Madrid, amb l’obligació d’edificar-hi tan aviat com ho permetés el govern. El

seu Eixample i l’antic municipi de Sants. Hostafrancs mentre fou rural, tan sols camps més o menys

fet d’ésser flequer el comprador indueix a suposar que el compromís d’edificar estava relacionat amb

abandonats, pertanyia al municipi de Sants, i només a partir de l’any 1839 fou incorporat al de

l’esperança de veure aviat la seva casa voltada d’altres que li proporcionarien la clientela. Ja en

Barcelona. El límit entre els dos municipis havia estat marcat fins llavors per la creu coberta. En certa

possessió del permís, el mateix venedor construí una casa, i el flequer vengué una part de la seva

manera es podria dir que el 1897, arran de l’annexió a Barcelona dels municipis del Pla, paradoxalment

propietat a Joan Corrades i Bosch, que ja de fet la venia ocupant, i allí planta les tanques que després

Hostafrancs tornà a ser de Sants, ja que constituïen conjuntament el districte setè de la ciutat.

foren límits i façana d’un hostal amb el seu hort, al qual acudien tots els qui entraven per la carretera de
Madrid i volien descansar abans d’entrar a la ciutat, o eren obligats a pernoctar-hi perquè els portals de
la muralla ja eren closos.

L'hostal aviat va ser conegut com el "dels Hostafrancs", en honor a l’origen del seu propietari. Aquest
fet, si no va ser a l'origen del nom, com s'ha afirmat, va reforçar la denominació oficial de la barriada.
Tanmateix, durant anys es va considerar que, com que els hostals que s'aixecaren a la barriada es
trobaven en zona franca o lliure d'impostos, Hostafrancs provenia de la contracció dels mots hostal i
franc. En aquesta línia, emparentada amb els orígens històrics del territori, tampoc no cal oblidar que
Hostafrancs fou lloc d'acampada d'hosts i que francs també és un mot amb connotacions militars.
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La indústria a Hostafrancs era escassa però

2.2 Formació i creixement d’Hostafrancs

constituïa l’ocupació principal dels seus habitants.
El creixement econòmic i urbà d'Hostafrancs no es pot separar del de les seves rodalies. L’actual barri

Les fàbriques d'Hostafrancs, les rajoleries o altres

d'Hostafrancs és una porció de l’Hostafrancs que es va formar al segle XIX. Cap al 1850 s'havien creat

petits establiments del ram de la química o

dos nuclis, l’Hostafrancs de Dalt i l’Hostafrancs de Baix o les Rajoleries. L'Hostafrancs de Dalt es

l’alimentació generaven pocs llocs de treball. La

correspondria amb la part del Poble Sec, propera a la plaça d'Espanya, i l’Hostafrancs de Baix, amb el

majoria dels obrers hostafranquins treballaven a les

pla de la Creu Coberta. A més, caldria afegir-hi les cases disperses a la falda de Montjuïc, que en part

grans fàbriques tèxtils de Sants; com La España

coincidirien amb l’actual font de la Guatlla. Aproximadament cap al 1850 vivien uns 1.900 habitants en

Industrial, Can Batlló o el Vapor Vell, o a d'altres

les tres barriades.

indústries localitzades a l’Eixample. Hostafrancs es
convertí en una barriada residencial obrera.

Aquests nuclis urbans de creixement desordenat foren la base del territori de la parròquia de l’Àngel
Custodi, segregada el 1868 de la parròquia de Sants. El 1877 es va crear el Districte Municipal
d'Hostafrancs, format per sis barris: Canteras, Ángel, Cruz Cubierta, Rocafort, Arrepentidas i Parlamento, que comprenia la parròquia d'Hostafrancs i part de l'Eixample fins al carrer d'Urgell. L'actual
Hostafrancs compren aproximadament els antics barris de l’Àngel i la Creu Coberta.

Grup de treballadors de la fàbrica d’estampats Monteys
a la Marina de Sants (1905)

El mercat d’Hostafrancs (1888) i l’escorxador de la Vinyeta (1891) potencien l’activitat comercial. El
tramvia de cavalls de la Rambla de Sants (1875), l’obertura de la Gran Via (1883) i el Paral·lel (1894)
fins la Creu Coberta milloren les comunicacions amb Barcelona.

Els motors del creixement urbà hostafranquí foren dos: el comerç i la indústria. Hostafrancs formava
una franja territorial entre Barcelona i Sants que pertanyia a la primera però que pagava els impostos
de la segona, menys feixucs. Aquest fet va afavorir la instal·lació d'hostals, com el de Joan Corrades.
Aquesta situació va durar fins al 1897, quan l’agregació dels pobles del pla va suposar la unificació
d'impostos.

Mercat d’Hostafrancs

Escorxador de la Vinyeta (1905)

Establiment de confits i begudes la Mallorquina al carrer de la
Creu Coberta (1905)

Tramvia de cavalls que unia la Rambla de Barcelona
amb el municipi de Sants (1890)
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2.3 Hostafrancs al segle XX
A principis del segle XX Hostafrancs estava pràcticament edificat i concentrava un nombre de 16.474
habitants i 1.035 cases en els barris de Creu Coberta i Àngel.

Estació de Magòria (1914)

Línia d’òmnibus (1920)

El 1915 s’inaugura la Tinència d’Alcaldia, seu del llavors Districte VII.
Al 1926 va arribar el metro. L’estació es va construir al costat del mercat. És la mateixa època en que
es van aixecar alguns edificis nous i va quedar establert la trama d’Hostafrancs tal com a arribat fins als
Hostafrancs a principis del segle XX

nostres dies, llevat de la gran transformació de la frontera del carrer Tarragona.

El nou segle s’obrí amb una reforma important al barri, la construcció el 1900 d’una plaça de braus

Tres anys més tard, la celebració de l’Exposició Internacional va canviar una mica l’aparador del barri.

anomenada de les Arenes. El 1904 s’electrificà el tramvia de Sants a la Rambla, que tenia parada a les

La plaça Espanya va ser objecte d’una remodelació a fons, que incloïa la font amb la torxa al

Arenes, per on passaven nou línies de tramvia. El 1912 s’inaugurà l’estació de Magòria dels

capdamunt. Els hotels aixecats al voltant esdevindrien escoles, tot i que després del 1939 dos hotels es

Ferrocarrils Catalans a la Gran Via, va servir per a viatgers fins l’any 1926 (l’estació es trasllada el 1926

van transformar en casernes de policia.

a la plaça Espanya), i des d’aleshores fins el 1974, de parada per a trens de mercaderies. Vers l’any
1920 es van posar en marxa les línies d’òmnibus que comunicaven amb les poblacions del Baix
Llobregat.

Plaça Espanya abans de la remodelació

Plaça Espanya desprès remodelació (1929)

L’any 1969 va deixar de passar el darrer tramvia de la línia 56 que anava cap a Sants o cap al centre
Plaça de braus les Arenes (1905)

Tramvia de Sants (1935)

de la ciutat. Justament aquell mateix any es trasllada la fàbrica de l’Espanya Industrial fora de la ciutat
per deixar pas al parc que actualment porta el nom de la fàbrica.
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El 1983 s’enderroca Manufacturas Cerámicas per construir l’actual plaça de Joan Corrades, i també
s’inaugura parcialment el parc de l’Escorxador. Hostafrancs canvia els fums i les olors de les fàbriques
per una mica d’aire pur i nous espais ciutadans.

Carrer de la Creu Coberta entorn a l’any 1920 (al fons
es pot observar l’Alcaldia)

Carrer la de Creu Coberta (1970)
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3. L’Alcaldia
3.1 L’Arquitecte: Jaume Gustà i Bondia

Els projectes responen a encàrrecs molt variats, trobant-ne edificacions de nova planta, ja sigui edificis
d’habitatges, magatzems o coberts; addicions a edificis ja existents, com remuntes o aprofitaments del

Jaume Gustà i Bondia nasqué a Barcelona l’any 1854.

terrat; reformes d’edificis; cerques de solars; infraestructures d’aigua i, menys nombrosos, treballs

Primerament va aconseguir el títol de mestre d’obres l’any 1872

d’urbanització i un equipament, l’escorxador del poble de Sants.

i, posteriorment, el 1879, el d’arquitecte, en una de las primeres
promocions de la tot just fundada Escola d’Arquitectura de

Del total de projectes, un 55,9% són projectes de nova planta, dels quals els més nombrosos són els

Barcelona.

projectes d’habitatges (26,8%), seguit dels projectes per a coberts (22%) i magatzems (7,1%). Els
projectes de reformes i addicions constitueixen el 33% del total, la majoria dels quals es refereixen a

Gustà no era un arquitecte dels més reputats, però tampoc era

remuntes d’edificacions existents (10,2%) encara que també a reformes d’habitatges (9,4%),

un qualsevol. Des de l’any 1916 va ser arquitecte municipal de

edificacions al terrat (6,3%) i cerques de solars (7,1%). La resta de projectes, l’11,1%, són

Barcelona, a la mort de Pere Falqués. Durant els anys 1919 i

d’infraestructures (7,9%), d’urbanització (2,4%) i d’equipaments (0,8%).

1920 va ser president de l’Associació d’Arquitectes de
Catalunya, la institució que agrupava als arquitectes catalans

Es tracta de projectes encarregats, en la gran majoria dels casos, per particulars, a l’Eixample de

abans de la fundació de l’actual Col·legi.

Barcelona. Els encàrrecs públics són limitats i es refereixen sobre tot a obres d’infraestructures
d’aigües, com el cas del clavegueram de la Plaça de Sant Jaume, el carrer Ferran i el carrer Jaume I

Igual que molts arquitectes d’aquest període, projectava edificis dins d’un estil més sever, degut a la

(1903). Hi ha però un projecte per a la urbanització del Passeig de la Indústria (1890) i per a

seva formació, però durant el període d’aflorament del Modernisme va aplicar a les seves obres

l’escorxador del poble de Sants (1896).

l’ornamentació floral, el cas més significatiu és l’edifici de l’antiga Tinència d’Alcaldia d’Hostafrancs
(1985; 1908 – 1915), que va fer amb col·laboració amb Ubaldo Iranzo i Erias (reforma 1908 – 1915). A

L’últim projecte de Gustà i Bondia presentat a l’Ajuntament de Barcelona és un projecte de alineacions

poc a poc, però, va anar evolucionant i va perdre la rigidesa compositiva per adaptar-se a la demanda

dels terrenys oferts per Clemente Guix, al 1916, tot i que ja havia deixat de presentar projectes

dels seus clients, la burgesia barcelonina.

regularment a l’any 1909.

L’Arxiu Administratiu de Barcelona té registrades 179 fitxes referents al mestre d’obres i arquitecte

Va morir a Barcelona l’any 1936.

Jaume Gustà i Bondia. Dues es corresponen al seu treball com a mestre d’obres (essent una el primer
projecte presentat a l’Ajuntament l’any 1878) i la resta al seu treball com arquitecte. Les 179 fitxes fan
referència a un total de 127 projectes.

Els anys de major activitat són els de tombant el segle XX, concretament l’any 1897 (12 projectes
presentats) i l’any 1900 (també amb 12 projectes presentats). L’any 1888 treballa sota les ordres d’Elies
Rogent, dissenyant el Palau de la Indústria, el Pavelló de les Colònies Espanyoles, el Pavelló
d’Ensenyança i la reforma del Umbracle per a l’Exposició Universal de Barcelona. Actualment els
pavellons són desapareguts i el umbracle ha estat retornat al seu estat primitiu. És un any d’un
important augment de projectes, ja que Gustà passa a presentar-ne una mitjana d’entre un i dos per
any a presentar-ne set.

Banquet ofert pels arquitectes Don Miquel Madorell i Rius i Don
Vicens Artigas Alberti a setembre de 1923, amb motiu d'haver
sigut anomenats regidors de l'Ajuntament de Barcelona.
Jaume Gustà és el tercer per l'esquerra de la primera fila.
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Fàbrica Serra i Balet (1890 - 1900). Delimitada entre els carrers de Begur, Sugranyes, Canalejas i

3.1.1 Obres de l’arquitecte:

Bacardí al barri de Sants - Badal a Barcelona.
- Cementiri de Sants (1880)

Fàbrica de velluts que desapareix al final dels anys vuitanta per deixar pas a les instal·lacions del Club

- Reforma de l’Umbracle (1886). Donant-li un ús de saló de festes i conferències.

Esportiu Mediterrani que encara avui dia es mantenen operatives.

Exposició Universal de Barcelona (1888)
- Palau de la Indústria
- Pavelló de les Colònies Espanyoles
- Pavelló de l’Ensenyança
- Fàbrica Serra i Balet (1890 – 1900)
- Teatre la Violeta (1893)
- Alcaldia d’Hostafrancs (1985)
- Casa Joan Josep Hervàs (1899)
- Casa a l’avinguda Vallvidriera, 18 (1903)
La fàbrica als anys vint

- Casa Gustà (1910)
- Casa Monteys (?)
- Edifici residencial al carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 583. (?)

Palau de la Indústria (1888). L’edifici més important de l’exposició amb 70.000 metres quadrats,
desmantellat a 1930, ocupava l’espai on actualment es troba el Zoo de Barcelona.

Fotografies de la fàbrica actualment

Vista aèria del Palau de la Indústria
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Teatre La Violeta (1893). Antic casino al carrer de Maspons cantonada amb el carrer Sant Joaquim, al

Casa Gustà (1910). Casa unifamiliar destinada a servir de vivenda del propi arquitecte, estant ubicada

barri de Gràcia a Barcelona. Actualment equipament públic per a us ciutadà i d’entitats.

fora del nucli de creixement de mansions modernistes de l’època, més concretament al carrer Alegre de
Dalt, 153 al barri de Gràcia a Barcelona. És d’estil modernista neogòtic, amb profusió d’arts aplicades
entre les que destaquen els vitralls, els treballs amb fustes tropicals, les pintures murals i la ceràmica
de la fàbrica Pujol i Bausis. Actualment la casa és destinada a residencia per a gent gran.

Façanes del teatre

Casa Joan Josep Hervàs (1899). Emplaçada al carrer Pomaret, 21 al barri de Sarrià - Sant Gervasi.

Casa Gustà actualment

Actualment es troba deshabitada.

Casa Joan Josep Hervàs actualment
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posterior que da frente á la calle de Santa Eulalia, se situaran las escuelas municipales y el dispensario
municipal. En la planta del primer piso se situará una gran sala de fiestas, las dependencias

La seu del Consell Municipal del Districtede Sants-Montjuïc, antiga Tinència d'Alcaldia del districte VII,

correspondientes á la Tenencia de Alcaldia, escuelas municipales y Juzgado Muncipal. En la planta del

és un dels exemples més evidents d'arquitectura modernista als barris del districte de Sants-Montjuïc.

segundo piso, se situará el archivo de la Tenencia de Alcaldía, escuelas y habitaciones. El tercer piso
estará destinado á habitaciones (al plànol s'indiquen diverses vivendes, amb menjador, cuina i

El dia 26 de maig de 1856 Antoni Buscà, veí d’Hostafrancs, va presentar-se a l’Ajuntament de la plaça

habitacions, probablement per al personal de servei que havia de mantenir allà la seva residencia). Las

Sant Jaume oferint en lloguer el seu hostal conegut com el “Mesón” front a la Carretera Reial. El lloguer

cubiertas seran parte en forma de tejado á dos vertientes y parte con solera en forma de terrado como

havia de ser de trenta duros mensuals, pagant-ne tres per endavant, durant cinc anys, per instal·lar-hi

se indica en los planos”.

les oficines d’estadística, secretaria i unes altres oficines de l’Alcaldia d’Hostafrancs, podent realitzar
totes les obres que es creguessin necessàries per adaptar-lo als usos i serveis que es jutgessin

El 21 de gener 1909 s’anuncia al públic la subhasta de reconstrucció de la Tinència Alcaldia del

convenients. L’Ajuntament va aprovar el contracte de lloguer el dia 18 de juny de 1856.

Districte 7è, sota el tipus de 598.405 pessetes i 6 cèntims. Entre el 16 d’abril i el 19 d’abril de 1909 es
presenten un total de 19 plecs:

El dia 21 de març de 1864, fou signada davant del notari Sr. Burgarol, l’escriptura a favor del
Ajuntament de l’establiment a cens del terreny ocupat per la propietat del Sr. Buscà, de superfície de
46.188 pams dels quals 35.505 (1.341,34 m) són l’edificació per l’interès anual de 2.281,25 pessetes.

· José Padró i fills presenten dos plecs, el primer amb la quantitat de 596.900
pessetes y el segon amb la quantitat de 545.990 pessetes
· José Oliva y Mallol presenta un plec amb la quantitat de 535.572 pessetes i 53

Amb data de 1 de maig de 1908 s’ordena a la secció facultativa del Excel·lentissim Ajuntament la

cèntims.

formalització del plec de condicions, pressupost i plànols per a unes obres descrites com "obras de

· Ramón Servent presenta un plec amb la quantitat de 508.644 pessetes.

derribo y reconstrucción de la Tenencia de Alcaldía del Distrito 7" que suposaven la reforma íntegra

· Joaquín Xatart y Ramoneda presenta un plec amb la quantitat de 538.500 pessetes.

d’un edifici municipal ja existent. Cinc mesos més tard, el 30 de setembre de 1908 l’arquitecte Ubaldo

· Antonio Massana presenta un plec amb la quantitat de 478.000 pessetes.

Iranzo y Erias (cap de la secció 2ª de la Oficina facultativa d’Urbanització i Obres) presenta el projecte

· Narciso Bosch Estrada presenta un plec amb la quantitat de 560.000 pessetes.

demanat per poder treure a subhasta la reconstrucció de la Tinença Alcaldia del Districte 7è. El projecte

· Antonio Llevat presenta un plec amb la quantitat de 538.564 pessetes.

d’lranzo quedava descrit en plànols de cadascuna de les plantes del nou edifici, l'alçat de les façanes

· Rosendo Capellades presenta un plec amb la quantitat de 556.500 pessetes.

anterior i posterior i una secció longitudinal. El projecte va ser aprovat el dia 15 d’octubre de 1908 el

· Francisco Marimón presenta un plec amb la quantitat de 507.900 pessetes.

qual es treu a subhasta pública.

· Antonio Olivares presenta un plec amb la quantitat de 509.000 pessetes.
· Ramón Escuder y Zaragoza presenta un plec amb la quantitat de 520.497 pessetes.

El projecte preveia un edifici de serveis més que de representació institucional. Allà s'hi havien de

· Antonio Artés y Puig presenta un plec amb la quantitat de 518.387 pessetes.

concentrar diversos equipaments públics de gestió municipal per als barris d’Hostafrancs i Sants. La

· José Ferrer Bertran presenta un plec amb la quantitat de 448.200 pessetes.

millor descripció de l’estructura i dels usos de l’edifici queda recollida als plànols de cadascuna de les

· José Amargós y Pellicer presenta un plec amb la quantitat de 558.000 pessetes.

plantes de la casa i a l’article segon del plec de condicions facultatives de l’obra sota l’epígraf

· Manuel Crusat presenta un plec amb la quantitat de 580.000 pessetes.

"Descripción del edificio".

· Jaime Oliva y Serra presenta un plec amb la quantitat de 518.898 pessetes.
· José Badía Gusils presenta un plec amb la quantitat de 448.803 pessetes.

El edificio constará de sótanos en los cuales se situará un depósito de letrinas sistema Mouras, un

· Rosendo Capellades presenta un plec amb la quantitat de 556.500 pessetes.

albañal central en el eje de la planta y las dependencias que están indicadas en la planta (tres patis
interiors i dos cambres per a "calabozos”). En la planta baja está situado el cuartelillo de bomberos, el
vestíbulo y otras dependencias; junto á la fachada principal la cual dará frente á la Carretera de Madrid;
contiguo al vestíbulo está la escalera de honor y al fondo del mismo la Biblioteca Popular; en la fachada
17
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Les obres van ser adjudicades per procediment de subhasta a Josep Ferrer, soci i gerent de la

La proposta de decoració de l’edifici va ser formulada pel mateix Iranzo el 14 de desembre de 1911. De

companyia constructora “A Pascual y Cía". El 7 de setembre de 1909 es va escripturar l'adjudicació de

tota la relació d'elements que suggereix incorporar, es desprèn que el projecte original havia de reunir

les obres davant el notari Pere Arnau i passat tres anys d’aquesta data s’havien de finalitzar les obres.

ben pocs elements decoratius. Les ornamentacions de la sala de plens, del vestíbul i de l'escales

L'expedient conserva diferents factures i ordres de pagament creuades entre l’ajuntament i la

descriuen d'aquesta manera al memorial de la nova proposta. Gairebé tots els són completament

constructora A. Pascual y Cía, datades entre el mes de desembre de 1909 i l’agost de 1911, que posen

identificables a les estructures actuals. Altres, en canvi, o no van fer-se o van ser objecte de reformes

de manifest el progrés dels treballs entre aquestes dates. Un exemple de treball va ser mantenir en

posteriors:

perfectes condicions de solidesa les mitgeres de les cases veïnes al solar que per les males condicions
de construcció de la cimentació, la seva poca profunditat dels soterranis i la falta de cohesió i

"Los trabajos á que se hace referencia son: para el salón de reuniones públicas, el desarrollo de

resistència del terreny en que s’endinsen, ha estat necessari realitzar treballs de reforç i consolidació,

esgrafiados sobre el estucado en frío ya proyectado para las paredes y los techos [...], la colocación en

no previstos en el pressupost inicial del projecte. S’ha hagut de donar major gruix a determinats murs i

las caras vistas de las vigas de hierro que constituyen la armazón del techo, de unas fajas de barro

estreps, així com també a col·locar algunes obertures a les biguetes de ferro laminat, accentuant les

vidriado, decoradas y coloreadas; la sustitución del enlosado proyectado con piezas de mosaico de

dimensions i grossor del ferro a determinades jàsseres o bigues que serveixen de principal recolzament

cemento, por un pavimento de mayor solidez y de carácter más monumental, denominado “mosaico

dels sostres.

romano”; la sustitución de las sencillas barandillas de hierro proyectadas para la galería alta y lateral
del salón por antepechos de piedra esculturada, de cual material se forrará o recubrirá una parte del

Les obres de construcció segons les condicions de l’adjudicació s’havien d’acabar el 8 de setembre de

testero del salón con objeto de recuadrar un plafón decorativo esgrafiado sobre el estuco general de

1912, però Ubaldo Iranzo suggerí la possibilitat de modificar el projecte original per tal d'incorporar

sus paredes; y finalmente la sustitución de los vidrios comunes proyectados para los ventanales [...] por

elements decoratius a l’edifici. El dia 22 de juliol de 1911, estant a punt d’acabar la corresponent obra,

vidrios finos en los que se represente en dibujo y en color una franca manifestación de la vida real de

és a dir, quan acabat l’esquelet o carcassa de l’edifici es podia apreciar perfectament el seu

una importantísima barriada [...].

desenvolupament i en conseqüència al grau màxim i mínim d’importància de la decoració que s’hauria
d’aplicar, un ofici de la Secció 2a d'Urbanització i Obres, signat per Iranzo i adreçat directament a

Las mejoras de decoración, por lo que respecta á la escalera, consisten en desarrollar unos

l’alcalde Salvador Samà reclamava:

esgrafiados de artístico dibujo sobre los estucados del techo y de la parte inferior del macizo que
sostiene la clarabaoya, en la colocación de un pasamano de piedra de Montjuich [...], la sustitución del

“[...]Estando á punto de terminar las correspondientes obras de reconstrucción del edificio destinado á

enladrillado artificial de los descansos de Ia escalera y su meseta por pavimento de mármol blanco, la

tenencia de Alcaldía del distrito 7; [Ubaldo Iranzo] tiene el honor de ponerlo en conocimiento de Vuestra

colocación de una vidriera artísticamente dibujada y coloreada bajo la claraboya de la escalera, y el

Excelencia. para que [...] pueda fácilmente sobre el terreno apreciar su importancia y en consecuencia

mejoramiento en clase y en dibujo de las cancelas y de sus vidrios [...].

la de los trabajos de decoración necesarios en los techos, paredes, ventanales y suelos del vestíbulo,
escalera y salón de actos, dependencias más principales del edificio [...]”.

Por último, los trabajos que de nuevo se proyectan en concepto de mejorar la decoración [...] para el
vestíbulo, consisten en el desarrollo de unos esgrafiados en los techos, la colocación de unas molduras

L'alcalde va realitzar efectivament la visita a l’edifici uns mesos més tard, el 27 de novembre de 1911,

de barro vidriado y coloreado en las superficies vistas de las vigas [...], en el mejoramiento del dibujo de

la comissió municipal de Foment dictaminava a favor de l’afegit de decoració a l’edifici:

las tres rejas de cerramiento exterior, en la sustitución de la sencilla reja de hierro que cierra la entrada
al cuartelillo de bomberos por una gran vidriera que encuadre en toda la abertura formada por

“Verificada la citada visita de inspección se creyó oportuno y necesario el que se mejorasen las

elementos de hierro, y por último el mejoramiento de la decoración y de la clase de material que, según

condiciones del desarrollo artístico de la decoración adoptada para dichas dependencias [vestíbullo,

el proyecto aprobado, debe constituir el armazón de cancelas y aberturas que dan acceso ó vista al

escalera y salón de reuniones públicas] [...] a fín de que la decoración esté en relación con el aspecto

vestíbulo”.

general del edificio, con la importancia de su desarrollo constructivo y con las condiciones especiales
de uso a que se destina cada una de sus dependencias [...]”.
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3.3 Descripció de l’edifici

modificaren, en conseqüència, els termes de l’adjudicació a "A. Pascual y Cía". A partir del mes de
març de 1912 es van registrar diferents entregues parcials de les obres realitzades, començant

L'Alcaldia és una estructura de dimensions força grans i representa un tipus especial d'edifici no

precisament per les dependencies de la part posterior de l'edifici, les menys compromeses en el

residencial destinat a desenvolupar funcions administratives i de representació. Acollia en el seu origen,

projecte de nova decoració. Les sales destinades segons projecte a escoles públiques, l’escala de

com s'ha vist, els serveis generals de la tinència d'Alcaldia, el jutjat municipal, casernes de bombers i

serveis especial pel seu ús, juntament amb les dependencies complementaries com són, el pati, els

de guàrdia urbana, dispensari mèdic, quatre sales per a escoles, arxiu i habitació per al secretari i el

excusats, despatxos de mestres, vestuaris i corredors, a més es comprenen les dependencies

conserge. Ara mateix és la seu del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc. L'estructura

destinades a habitacions i un arxiu, constituint totes aquestes dependencies un cos d’edifici.

interior ha experimentat canvis en diverses ocasions, però la façana, el vestíbul, l’escala principal i el
saló de plens, els elements amb la decoració afegida en el segon projecte d’Ubaldo Iranzo, han

L'ajuntament va acusar rebut de la darrera entrega el 14 de desembre de 1915, moment en que l’obra

conservat la seva configuració original.

es dóna formalment acabada.
La façana s'articula amb tres cossos verticals, amb els dos laterals sobresortint una mica respecte del
Els documents de l’expedient només esmenten a la societat A. Pascual y Cía, legítima adjudicatària,
com a responsable directe de l’obra. No es pot determinar, per tant, el nom d'altres empreses o
artesans que van participar en els treballs de decoració. Només es coneix el nom dels responsables
dels vitralls de la sala de plens i de la claraboia de l'escala, la firma “Rigalt i Granell”, un dels tallers de
vitralleria actius a Barcelona en època del modernisme i col·laboradors habituals, entre d'altres, de
Lluís Domènech i Montaner. Els vitralls de l'Hospital de Sant Pau i, especialment, del Palau de la
Música Catalana són exemples d'altres treballs d'aquesta societat. El disseny dels vitralls d'Hostafrancs
va correspondre a Francesc Labarta, un jove dibuixant de la companyia.

pla del cos central. Un d'aquests cossos laterals es projecta verticalment més enllà de la teulada per a
configurar una torre on es disposen dos elements molt habituals
en construccions oficials d'aquesta mena: el rellotge i el balcó. A
més d'aquests composició en tres volums verticals, unes
motllures recorren la façana de banda a banda a l'alçada de
cadascun dels pisos i serveixen per a articular volums
horitzontals. El cos central de la façana s'estructura en tres
nivells, que corresponen a planta baixa amb un porxo d'arcs
el·líptics, als vitralls de la sala de plens i a una galeria alta de
finestres allargassades rectangulars damunt les quals hi ha una
decoració que imita la forma d'arcs de mig punt. Sobre la
superfície de la façana hi ha disposats diferents elements
ornamentals realitzats en escultura sobre pedra. Damunt el nivell
dels vitralls, per exemple, hi ha un gran escut de la ciutat envoltat

Façana principal

d'abundant decoració vegetal i, immediatament a sota, hi ha esculpides les figures de quatre noies que
porten a les mans rams de plantes i flors. A nivell inferior dels porxos i als capitells de les columnes de
l'entrada hi ha representats diferents animals,
un tema que apareix també en edificis de
Puig i Cadafalch -la casa Amatller o el palau
Macaya, per exemple- i que possiblement
vulgui fer referència a la tradició dels bestiaris
medievals, que

atribuïen a cada bestia

determinades actituds i qualitats morals.
Escut de la ciutat, amb les quatre noies esculpides
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que estan realitzats amb peces soldades de ferro forjat. La barana de I'escala esta realitzada amb
pedra i reprodueix diversos elements decoratius de fruites i flors, molt abundants i complexos. Al final
de cada tram d'escala es disposa un gran suport de pedra on es reprodueixen elements decoratius
vegetals i, fins i tot, la representació d'algun animal i el rostre de diverses noies, molt semblants a les
que hi ha a la façana o a les mènsules del saló de plens.

Capitells de les columnes amb representacions d’animals

El vestíbul d'accés es composa de dos espais, el primer un porxo sota les arcades de la planta baixa
de la façana i el segon una sala interior des d’on arrenca l’escala d'accés al primer pis. Els dos àmbits
estan separats per dos amplis arcs el·líptics sostinguts per columnes de pedra amb decoració vegetal
que vol imitar la disposició enramada d'unes heures. A l’extradós de l’arc hi ha col·locats l’escut de la
ciutat les figures d'un home i una dona, una derivació d'un element decoratiu força habitual en
residències, nobles d’època medieval i moderna a Barcelona. El sostre esta recobert amb estuc i
esgrafiats florals en colors blau i groc i les mènsules que sostenen les bigues estan esculpides amb
representacions d'animals fantàstics.

Claraboia, esgrafiats i fanals en forma de drac

Barana de l’escala

El saló de plens és un espai de planta rectangular configurat en dues naus separades per pilars. La nau
lateral, al costat esquerra de l’àmbit principal, és més estreta i baixa i sosté una tribuna elevada que
actualment acull diverses oficines del Consell de Districte. Els pilars són de secció octogonal i els seus
capitells estan decorats amb branques i fulles que tracen una línia espiral, un disseny que recorda la
decoració, clàssica d'estil jònic. A l’àbac d'aquests capitells hi ha representats els escuts de la creu de
sant Jordi i de Catalunya, amb, una orla decorada al seu voltant. El costat oposat de la nau principal té
una configuració completament diferent i el mur que correspon a la façana exterior està del tot obert per
tal de disposar-hi gran vitralls. Aquest recurs és una innovació tècnica aplicada en diversos edificis
modernistes que va desenvolupar especialment Domènech i Montaner en edificis com la casa Lleó
Morera i el Palau de la Música Catalana, en els quals també va disposar grans obertures per a la
Arc el·líptics que separen els dos àmbits

Arrancada de l’escala

il·luminació natural de l’interior a través de vitralls acolorits. El sostre està cobert amb diversos trams de
cúpules rebaixades de forma circular o el·líptica, decorats amb estucs i esgrafiats de tema floral. Les

L'espai de l’escala principal és de planta rectangular, amb I’escala, instal·lada en un dels costats. La

bigues de ferro que sostenen, el sostre estan completament descobertes -en diversos llocs de l’edifici

coberta consisteix en una gran claraboia decorada amb vitralls i sostinguda per una estructura de

són visibles del tot els elements estructurals- i són utilitzades com element de decoració al incorporar-hi

biguetes i revoltons. El paviment és de rajoles de mosaic hidràulic amb un disseny que imita un mosaic

dissenys geomètrics pintats. Sota les bigues hi ha unes grans mènsules de pedra esculpida amb la

teselat amb motius decoratius geomètrics i vegetals en colors blau, verd i vermell. Els murs estan

figura de diferents noies, amb el rostre molt idealitzat, envoltades d'una garlanda de flors i amb vestits i

recoberts amb estuc i en determinats espais, com a l'interior i l’exterior dels revoltons del sostre i al

joies d’inspiració vagament medieval. El paviment de la sala reprodueix la tècnica del mosaic teselat

voltant de portes i finestres, es disposen esgrafiats que reprodueixen motius ornamentals de fulles i

romà en colors gris i terra, amb motius decoratius geomètrics i vegetals. El mur del fons de la sala esta

flors. Sota els revoltons del sostre hi ha uns fanals molt originals que reprodueixen la figura d'un drac i

decorat amb escuts i esgrafiats que reprodueixen els escuts de la ciutat i dels barris de Sants,
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Hostafrancs i Les Corts de Sarrià envoltats d'un disseny complex de fulles i flors entrellaçades. És així

lloc, representa de fet una al·legoria del treball, una tema gens habitual en la iconografia del

perquè, quan fou construït l’edifici, la divisió en districtes abastava els municipis de Sants, Les Corts i a

modernisme. El tema esta representat mitjançant la disposició de quatre figures, tres d'elles

més, l’antic Districte d’Hostafrancs, el qual, com que ja havia nascut com a barri/districte de Barcelona,

explícitament identificades com representacions del comerç, l’agricultura i la indústria i una quarta que

no tenia escut propi sinó que tenia l’escut comtal de la casa Gran.

correspon a una imatge de la prosperitat, l’ordre i l’abundància i damunt de la qual hi ha la inscripció
llatina labor prima virtus, el treball és la primera virtut. Damunt les altres tres imatges, altres inscripcions
damunt d'unes palmes decorades les identifiquen com representacions del treball intel·lectual: ciència,
art i literatura.

Cada vitrall és presidit per imatges que personifiquen o simbolitzen els diferents quefers de l’home: el
déu Mercuri amb els seus atributs davant d’un paisatge que ens suggereix el Comerç; prop d’ell hi ha la
deessa Ceres protectora de l’agricultura; i més enllà un personatge femení abillat a la manera clàssica,
simbolitzant la Indústria.

Mur del fons amb escuts de la ciutat i dels barris

Nau lateral que sosté la tribuna

Damunt les tres imatges següents les inscripcions de:
ciència, art, literatura

Mènsules sota les bigues i vitralls

Els vitralls de la sala de plens i la claraboia de I'escala no són pròpiament d'estil modernista. Van ser
realitzats pel taller Rigalt i Granell segons un disseny de Francesc Labarta l’any 1914, una data tardana
en relació a la cronologia del modernisme i que correspon als inicis del noucentisme com nou estil
artístic. Tot i que els vitralls van ser molt utilitzats com element decoratiu en el modernisme, la tècnica i
la iconografia d'aquests vitralls de l’Alcaldia no poden ser considerats com pròpiament modernistes.
Estan realitzats, en primer lloc, emprant una combinació de vidre emplomat i vidre pintat, mentre que
els vitralls modernistes més ortodoxos només utilitzaven el vidre emplomat i la combinació de formes
geomètriques i colors vius. El conjunt de les diferents imatges dels vitralls de la sala de plens, en segon

Déu Mercuri (Comerç)

Deessa Ceres (Agricultura)

Personatge femení (Indústria)
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L’altre vitrall, situat més a l’esquerra, és de mides semblants i tot ell es un conjunt de simbolismes

Totes les figures, finalment, tenen un tractament completament clàssic -tant en el cànon de les figures

naturals que amb la transparència de la llum solar donen una visió agradable. Centra el vitrall la deessa

com en la seva directa referència a la mitologia de grecs i romans- molt vinculat a l’estètica del

Juno asseguda en un tron i coronada, amb unes espigues a la mà dreta. Aquesta figura majestàtica

noucentisme, com també és d'estil clàssic tots els elements ornamentals que es disposen al voltant de

apareix davant d’un camp de fulles frondoses i fruits abundants, flanquejada per dues figures

cada imatge. De manera semblant, les figures que decoren els vitralls de la claraboia de l’escala també

masculines amb sengles corns de l’abundància, davant també d’un camp de fruites i frondes.

tenen un tractament clàssic, amb dues figures al voltant de l’escut de la ciutat que porten unes gerres
amb fruites, una representació clàssica de l’abundància i la prosperitat.

Damunt la imatge següent la inscripció de labor prima
virtus

Vitralls de la claraboia

Deessa Juno envoltades de fulles i fruit
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Cos lateral esquerra inferior

Cos lateral esquerra inferior

Ventilació sala 20 del la planta soterrani

Motllura central de la finestra

Elements decoratius vegetals part esquerra finestra consergeria

Elements decoratius vegetals part dreta finestra consergeria

Elements decoratius vegetals sobre la finestra
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Cos lateral esquerra mig

Elements decoratius vegetals cantonada

Balcó

Cos lateral esquerra mig

Elements decoratius vegetals sobre balconera sala 10 pl. 1a

Cara masculina envoltada d’elements decoratius vegetals

Cara femenina envoltada d’elements decoratius vegetals

Elements decoratius vegetals voltant finestra de la sala 26 Pl. 2a

Motllura amb elements decoratius vegetals sobre finestra
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Cos lateral esquerra superior

Cos lateral esquerra superior

Representació d’animals fantàstics al voltant finestres sala 1 Pl. 3a

Elements decoratius vegetals i representació d’animals cantonada
cornisa inferior

Representació d’animals fantàstics al voltant finestres sala 1 Pl. 3a

Elements decoratius vegetals cantonada cornisa superior

Element decoratiu vegetal a la cornisa superior
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Torre

Torre

Motllura elements decoratius vegetals cantonada torre

Forat ventilació/il·luminació torre

Motllura elements decoratius vegetals part superior rellotge

Campanar

Rellotge Torre

Cos central inferior
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Cos central inferior

Peus columnes entrada

Porta de ferro forjat obra del notable forjador
Joan Villhonrat Marcet
Placa dels arquitectes autors de l’edifici

Elements decoratius vegetals i representació d’animals a la
part esquerra, al inici dels arcs el·líptics

Placa que recorda l’altitud sobre el nivell mig del mar 27,6m

Capitell de la columna amb elements decoratius vegetals,
representacions d’animals i element ornamental de forja

Capitell de la columna amb elements decoratius vegetals,
representacions d’animals i element ornamental de forja

29

4. Recull fotogràfic

Elements decoratius vegetals i representació d’animals a la part
dreta, al inici dels arcs el·líptics

Elements decoratius vegetals i representació d’animals sobre
columnes de l’entrada
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Escut de Sants

Elements decoratius vegetals i representació d’animals a la part
esquerra sobre els arcs

Elements decoratius vegetals i representació de la industria amb la
roda dentada sobre ccolumnes de l’entrada

Elements decoratius vegetals i representació d’animals a la part
dreta sobre les arcs
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Cos central mig

Cos central mig

Ornamentació vegetal sota els vitralls de la Sala de Plens

Ornamentació vegetal sota els vitralls de la Sala de Plens

Ornamentació vegetal sota els vitralls de la Sala de Plens

Ornamentació vegetal sota els vitralls de la Sala de Plens

Ornamentació vegetal sota els vitralls de la Sala de Plens
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Elements decoratius vegetals entre els vitralls de la Sala de Plens

Elements decoratius vegetals entre els vitralls de la Sala de Plens
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Elements decoratius vegetals entre els vitralls de la Sala de Plens

Ornamentació vegetal sobre vitralls de la Sala de Plens

Elements decoratius vegetals entre els vitralls de la Sala de Plens

Ornamentació vegetal sobre vitralls de la Sala de Plens
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Ornamentació vegetal sobre vitralls de la Sala de Plens

Figura esculpida d’una noia portant flors a les mans estant envoltada
de decoració vegetal

Figura esculpida d’una noia portant un ram d’espigues a les mans
estant envoltada de decoració vegetal

Figura esculpida d’una noia portant flors a les mans estant envoltada
de decoració vegetal

Figura esculpida d’una noia portant branques de pi a les mans estant
envoltada de decoració vegetal

Escut de la ciutat de Barcelona envoltat d’abundant ornamentació
vegetal
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Cos central superior

Cos central superior

Representació d’animals fantàstics al voltant finestres sala 6 Pl. 3a

Representació d’animals fantàstics al voltant finestres sala 16 Pl. 3a

Representació d’animals fantàstics al voltant finestres sala 3 Pl. 3a

Representació d’animals fantàstics al voltant finestres sala 6 Pl. 3a

Element decoratiu vegetal a la cornisa superior

Representació d’animals fantàstics al voltant finestres sala 3 Pl. 3a

Representació d’animals fantàstics al voltant finestres sala 8 Pl. 3a

Element decoratiu vegetal a la cornisa superior
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Cos lateral dret inferior

Cos lateral dret inferior

Elements decoratius vegetals i representació d’animals part esquerra
finestral menjador

Elements decoratius vegetals a la part esquerra sobre l’arc

Elements decoratius vegetals i representació d’animals part dreta
finestral menjador

Elements decoratius vegetals i representació d’animals a la part
dreta sobre l’arc
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Cos lateral dret mig

Cos lateral dret mig

Ornamentació vegetal sota els vitralls de la Sala de Plens

Elements decoratius vegetals entre els vitralls de la Sala de Plens

Ornamentació vegetal sobre vitralls de la Sala de Plens

Elements decoratius vegetals entre els vitralls de la Sala de Plens

Ornamentació vegetal disposada verticalment

Figura esculpida d’una noia portant fulles a les mans estant
envoltada de decoració vegetal

Figura esculpida d’una noia portant flors a les mans estant
envoltada de decoració vegetal
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Cos lateral dret superior

Cos lateral dret superior

Representació d’animals fantàstics al voltant finestres sala 18 Pl. 3a

Element decoratiu vegetal sota cornisa

Representació d’animals fantàstics al voltant finestres sala 18 Pl. 3a

Representació animal sobre cornisa

Representació d’animals fantàstics al voltant finestres sala 21 Pl. 3a

Elements decoratius vegetals
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Planta Soterrani

Sala 19 Estància en desús

Sala 21 Estància en desús

Sala 22 Estància en desús

Sala 23 Estància en desús

Sala 21 Estància en desús

Sala 2 Antic calabós Policia Nacional

Sala 1 Antigues cel·les

Sala 1 Antigues cel·les
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Sales 4, 5, 7 i 8 Arxiu General

Sala 8 Arxiu General

Sala 25 Arxiu General

Sala 4, 5, 7, 8 Arxiu General

Sala 10 Arxiu General

Sala 16 Arxiu General

Sala 16 Arxiu General
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