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RESUM
Els edificis Mediterrani i el Banc Atlàntic són dos dels edificis que afronten de manera més clara la incursió
al teixit urbà consolidat de la trama Cerdà. Plantegen unes variables compositives adaptades a les
necessitats funcionals i estètiques contemporànies. L'edifici Mediterrani recupera, en part, algunes de les
idees del pla embrionari de Cerdà pel que fa a l'orientació i ventilació dels habitatges i a la seva relació amb
l’espai públic. També en reinterpreta sensiblement els seus paràmetres normatius d'acord a criteris de
relació moderns. Introdueix una nova tipologia d'habitatge a l'Eixample, eliminant els petits patis de
ventilació amb una alternativa de blocs de menor fondària, tot mantenint virtualment la cantonada tradicional
i ampliant l'escenari de l'espai del vianant en planta baixa. L'edifici Atlàntic, en canvi, tot emergent
singularment en altura del conjunt edificat de l'Eixample, planteja un manifest èmfasi d'aquesta cantonada i
s'adapta a la seva traça, al mateix temps que estableix un subtil acord amb les edificacions veïnes.
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ABSTRACT
Both the buildings Mediterrani and Banc Atlàntic are two of the construction projects that face in a clearest
manner the challenge to become fully integrated into the consolidated urban network of Cerdà. The
proposals provide compositional variations more in line with contemporary functional and aesthetic
requirements. On the one hand, the building Mediterrani party recovers some of the ideas in Cerdà’s
embryonic plan, such as orientation, ventilation of the dwellings and their relationship with the public space.
It also sensitively responds and reinterprets the regulation parameters according to modern relationship
criteria. The project introduces a new dwelling typology in the Eixample, by removing the small ventilation
patios and proposing blocks of reduced depth as an alternative, virtually maintaining the traditional corner
and broadening the pedestrian space scenario in the ground floor. The building Atlàntic, on the other hand,
presents itself as a singular high-rise building within the Eixample’s network at the same time it emphasizes
the corner, placed following the trace of Cerdà’s chamfered blocks, and establishes a subtle relationship with
the neighbouring constructions.
Keywords: Corner, Eixample Cerdà, simple geometries, public space

1. G.A.T.C.P.A.C, LE CORBUSIER I P.JEANNERET. CONSIDERACIONS RESPECTE EL PLA CERDÀ
L'any 1932 el G.A.T.C.P.A.C, juntament amb Le Corbusier i Pierre Jeanneret, manifesten la necessitat de
remodelació de l'Eixample Cerdà bàsicament per la manca de zonificació, pel traçat dels vials massa
pròxims entre si, per l'excessiva fondària edificable i, implícitament, per la incompatibilitat amb les noves
tipologies d'habitatge que la societat requeria i proposen el Pla Macià (1931-1938).1 Una formulació basada
en els plantejaments de la Ville Radieuse (1933) de Le Corbusier d'acord a la trama lineal de l'Eixample. A
partir de les experiències prèvies de Le Corbusier a Buenos Aires 1929-39, es planteja una agrupació d'illes
de cases formant un quadrat de 400x400 m (3x3 illes), amb la convicció que aquest nou traçat era més
adient per atendre les necessitats contemporànies. Els habitatges proposats al Pla Macià eliminen els petits
patis interiors de ventilació i es disposen en blocs lineals amb ventilació directa de totes les seves estances i
dormitoris.

Imatge 1. Font: Fons G.A.T.P.A.C. Arxiu històric: Cartell " Proposta d'edificació en l'actual illa Cerdà " a l'esquerra i
cartells"Crítica a les ordenances de l'edificació a en Barcelona" a la dreta

Per presentar el Pla Macià es preparà una exposició realitzada als baixos de la plaça Catalunya (juliol de
1934). Entre la multitud de cartells explicatius n'hi havia un de crítica a les ordenances de l'edificació, un de
crítica a les construccions sobre illa de cases quadrada actual i un de proposta d'edificació a l'actual illa
Cerdà (Imatge 1) en la qual s'hi poden reconèixer estratègies equivalents a les utilitzades en la concepció de
l'edifici Mediterrani2 del carrer Consell de Cent entre Borrell i Urgell a l'Eixample barceloní. El cartell
"Proposta d'edificació en l'actual illa Cerdà" incorpora una solució que es podria considerar "equivalent" a la
de l'edifici Mediterrani en relació a la manera de resoldre en planta la cantonada i també el problema de la
fondària, un clar antecedent plantejat als inicis dels anys 30.

Imatge 2. Font: G.A.T.E.P.A.C: "ENSAYO DE DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA EDIFICABLE EN UNA MANZANA DEL ENSANCHE
DE BARCELONA A BASE DE UN TIPO DE VIVIENDA OBRERA". AC, 11, 27-31

L'any 1933, a petició de l'alcalde Dr. Aguadé, el G.A.T.C.P.A.C publica a la revista AC núm. 11 un assaig de
distribució de la zona edificable de l'Eixample a base d'un tipus d'habitatge obrer. Es presenten dues
propostes d'ordenació dels blocs d'habitatge: una ocupant tota una illa i l'altra dues illes de l'Eixample Cerdà
(Imatge 2). En ambdós casos s'orienten òptimament els edificis, amb una profunditat controlada i prescindint
de l'alineació contínua a les cantonades. Aquestes resten com espais lliures i d'accés al pati d'illa central,
també concebut com un espai lliure públic amb petits equipaments proporcionant-se un itinerari alternatiu al
vianant a través d'uns porxos en planta baixa de connexió entre els edificis.3
Tant la relació entre els mateixos edificis com la d'entre aquests i els elements de connexió es realitza
ortogonalment.

Els treballs d'investigació del G.A.T.C.P.A.C. van ser i continuen sent una extraordinària font d'aprenentatge
pels arquitectes. Identifiquem multitud de correspondències entre els seus plantejaments i projectes
d'Antonio Bonet Castellana. També hi són evidents en molts dels projectes de Francesc Mitjans. Cal
recordar que tant Bonet com Mitjans varen formar-hi part com a socis estudiants.
2. EDIFICI MEDITERRANI
2.1 Base teòrico-pràctica i reflexions d'Antonio Bonet en relació al Pla Cerdà
El model urbà de Bonet es defineix des de la pròpia experiència i la seva constant investigació en el camp
de l'arquitectura, amb un coneixement de l'arquitectura i l'urbanisme de Josep Lluís Sert, Josep Torres
Clavé, Le Corbusier, els CIAM i de les experiències adquirides en els exercicis del G.A.T.C.P.A.C a
Barcelona. Pretén revaloritzar el concepte de ciutat, en el sentit de satisfer les necessitats dels seus
4
habitants, tant des del punt de vista social i espiritual com des del físic.
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En el seu manifest Nuevas Precisiones sobre arquitectura y Urbanismo de l'any 1949-50 descriu la seva
manera d'entendre l'arquitectura pel que fa al planejament, als sistemes constructius o la mateixa concepció
arquitectònica. En aquest manifest, arriba a la conclusió que aquests tres processos van relacionats i que
els edificis seran concebuts urbanísticament, és a dir, que seran fragments de la ciutat dins dels quals es
desenvoluparan les diverses activitats humanes. Segons Bonet, aquests edificis estaran formats per una
sèrie limitada d'"estructures sistematitzades" o simples, cada vegada més similars entre sí i, en estar
experimentat el tipus, es podrà arribar al màxim de perfecció estètica, tècnica i econòmica, tal i com s'ha fet
en les grans arquitectures del passat.
En aquest escrit defensa altres apriorismes com desenvolupar els habitatges en funció de l'assolellada,
l'establiment de densitats de població adequades a l'enorme concentració humana de la ciutat, ocupació del
solar pels edificis en un percentatge mínim, espais lliures al peu dels habitatges, equipament social
complert, etc
Des de Buenos Aires, l'any 1958 Antonio Bonet publica a la revista Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo
un escrit en forma de carta "oberta" al director indicant que segons el seu punt de vista ha desaparegut
l'essència del Pla Cerdà. Afegeix que s'hauria d'haver respectat, amb les millores necessàries, per l'evolució
de les tècniques i l'aparició del transport a motor. "En vez de perfeccionarse, aquel "plan" ha sido
metódicamente destruido hasta provocar la desaparición total de su esencia, de lo que tenía de genial
innovación; innovación que, de haber persistido y evolucionado, hubiera hecho de Barcelona, no solamente
la ciudad más actual de Europa, sino también una de las pocas que podrían enfrentar con optimismo el
negro futuro reservado a las actuales ciudades. El desalojo del peatón por los vehículos y la degeneración
de calles y plazas en simples canales de tránsito cuyo volumen va en progresivo aumento, nos obliga a
meditar seriamente en las posibilidades de supervivencia de las mismas." (Bonet 1958)6
En aquest escrit també reivindica els valors del Pla Cerdà, en motiu del seu centenari. En fa una reflexió
urbanística i proposa un exercici a l'Ajuntament de Barcelona perquè joves arquitectes desenvolupin una
proposta en un sector de 9 illes de l'Eixample (3x3) a ser possible limitat per quatre o almenys dues vies de
trànsit ràpid o semiràpid com per exemple la Gran Via o el carrer Aragó. Aquesta nova illa o sector seria
equivalent als plantejats al Pla Macià (1933-35) i manté relació amb les experiències de Le Corbusier amb
les "supercuadras" de 800x800 metres que havia experimentat a Une Ville Contemporanine de 3.000.000
d'habitants (1922). Aquesta proposta de nou mòdul urbanístic ve dictada per l'arribada massiva de
l'automòbil com a mitjà de transport urbà.7
Bonet Castellana reivindica els següents aspectes del Pla Cerdà:
- "El plan proporciona un orden básico, una claridad y un "tejido urbano" lleno de posibilidades a la luz de los
nuevos planteos urbanísticos".
- "El Plan Cerdá tiene defectos, algunos importantes, pero, a pesar de los mismos, creo que es el mejor plan
del siglo XIX".
Dels seus escrits, de la memòria del projecte i de l'esmentada carta podem extreure les següents
determinacions de Bonet pel que fa al Pla i a la manera d'afrontar un edifici a l'Eixample Cerdà.8:
- Les successives transformacions del Pla Cerdà han anat suprimint les idees més brillants i renovades
d'aquest, conservant tan sols l'ordre geomètric que el caracteritzava9.
- L'ordenació del Pla Cerdà ha de dominar els projectes, permetent unes variants més d'acord amb la forma
de vida, amb la composició dels habitatges i amb l'expressió estètica actual.

- La fondària edificable de 28 metres és pràcticament incompatible per resoldre programes d'habitatges de
3,4 o 5 dormitoris per a la classe mitjana i amb un mínim de superfície perduda en passadissos.
2.2 Primeres aproximacions del projecte de l'edifici Mediterrani (proposta B no construïda)
L'edifici Mediterrani va ser projectat i construït10 per Antonio Bonet Castellana i Josep Puig Torné entre els
anys 1962 i 1965 al carrer Consell de Cent entre els carrers Urgell i Borrell a l'Eixample de Barcelona.
Els arquitectes disposaven d'un solar, on hi havia hagut una fàbrica de porcellana per a recobrir olles de
ferro i que ocupa gairebé tota la façana de l'illa de cases que dóna al carrer Consell de Cent. El troben buit
amb només les restes d'una gran xemeneia però ben delimitat per les mitgeres veïnes i pels murs de les
edificacions en planta baixa d'uns 4-5 metres d'altura del fons de la parcel·la.
En els esquemes inicials de Bonet s'hi identifiquen criteris prèviament adoptats als treballs del
G.A.T.C.P.A.C i a les propostes de Le Corbusier anteriorment comentades. En totes les propostes prèvies la
voluntat de minimitzar al màxim el contacte de l'edifici al terra en planta baixa, permetent la circulació del
vianant pels espais inferiors dels edificis i si fos possible fins i tot pel pati central. Les plantes baixes de les
edificacions veïnes estaven edificades tant a la parcel·la del carrer Urgell com a la del carrer Borrell, on hi
havia una fàbrica de mitjons, impossibilitant l'accés del vianant al pati central d'illa. S'hi identifica aquesta
voluntat de Bonet per a incrementar l'espai públic i procurar aquests itineraris per a vianants.
Segons un article de N. Luján11 es van arribar a presentar dues propostes a les autoritats que havien
d'aprovar el projecte, de les quals es va escollir la que menys alterava els paràmetres urbanístics vigents,
que correspon al projecte definitiu.12
Aquesta clara voluntat de donar més espai al vianant és evident a tots els primers esquemes. En un petit
esbós dibuixa la línia del mur existent però ratlla tot l'espai lliure de la parcel·la juntament amb el pati interior
d'illa (Imatge 6).

Imatge 3. FONT: Fons Bonet. Arxiu històric COAC

Imatge 5. FONT: Fons Bonet. Arxiu històric COAC

Imatge 4. FONT: Fons Bonet. Arxiu històric COAC

Imatge 6. FONT: Fons Bonet. Arxiu històric COAC

Bonet, en aquesta proposta alternativa identificada com a proposta B, pretenia disposar tres blocs
d'habitatges separats entre sí a mode d'àgora, mantenint les alineacions i les cantonades de forma virtual tot

deixant lliure el màxim d'espai de la parcel·la pel vianant. Els volums tindrien diferents altures, tots ells
superant la dels edificis veïns atesa la poca ocupació en planta i disposant el de major altura adjacent a la
mitgera veïna del carrer Consell de Cent.13
Aquesta proposta comportava menys ocupació del sòl i es distribuïen els habitatges de manera que no
tenien la possibilitat de la ventilació creuada. Precisament una de les virtuts més destacables de la solució
definitiva de l'edifici Mediterrani és d'haver introduït a l'Eixample Cerdà una nova tipologia d'habitatge
passant.
Una solució "intermèdia" (Imatge 5) ja estableix la doble barra d'habitatges d'acord al projecte definitiu. En
aquesta solució s'adossa a ambdues mitgeres, i s'hi uneix de manera més precisa mitjançant la reculada.
Es preveu una volada de metre i mig dels nous volums proposats respecte les alineacions oficials que es
mantindrà en totes les properes versions. Es projecten uns espais-passos generosos en planta baixa i
perpendiculars al carrer Consell de Cent, de manera que es pugui accedir a totes les unitats a nivell de
carrer. En aquesta solució totes les unitats arriben a la cota de la planta baixa excepte les que cobreixen
aquests accessos porxats. Els accessos als locals posteriors es planteja a partir d'un passadís públic situat
al fons de la parcel·la.
Aquestes primeres aproximacions tenen en comú amb la proposta definitiva la voluntat de generar espai
públic per a la ciutat recordant els itineraris alternatius per l'interior de les illes de Cerdà. També la voluntat
de reinterpretar la cantonada d'acord a criteris de concepció visuals i de disminució de les fondàries
edificables en benefici de l'habitabilitat de les unitats.
2.3 Solució definitiva

Imatge 7. Font: Imatges revista Hogar y Arquitectura núm. 78 (1968)

En el projecte de l'edifici Mediterrani, com s'ha dit, es plantegen unes adequacions formals de la trama
Cerdà procurant unes variants compositives més d'acord amb les necessitats funcionals i estètiques de la
vida moderna14. Es proposen dues barres d'habitatges separades entre sí i es prescindeix dels petits patis
de vent il·lació amb una controlada fondària dels blocs. Proposa el manteniment de la forma tradicional de la
cantonada a partir de relacions visuals entre els volums i s'amplia l'escenari de l'espai del vianant en planta
baixa. L'edifici Mediterrani és planteja amb una clara voluntat de revaloritzar el Pla Cerdà 15 en clau
moderna, per bé que sigui una intervenció puntual a petita escala. El fet que s'ocupi pràcticament la totalitat
de la façana de l'illa de cases al carrer Consell de Cent fa que els autors, segons indiquen a la memòria del
projecte executiu, el considerin un projecte especial dins de l'Eixample. Segons Josep Puig Torné,16 l'edifici
fou pensat per tal que l'Ajuntament disposés d'una alternativa projectual. Pel seu caràcter propositiu i
exemplar, les autoritats competents van donar totes les facilitats als arquitectes per tal que el projecte
pogués construir-se malgrat no complir estrictament amb els paràmetres normatius.
Pel fet de disposar de gairebé la totalitat d'una façana edificable d'una illa de l'Eixample, la proposta té
suficient presència per poder establir relació singular i alternativa amb l'escala més urbana.
Bonet Castellana i Puig Torné, proposen un edifici de geometries simples. Introdueixen dues barres
d'habitatges, paral·leles entre sí, elevades respecte la rasant del carrer i unides per nuclis de comunicació

verticals. Com alternativa als edificis tancats i de gran fondària edificable, incorporen uns amplis espais-patis
entre els dos blocs. La solució formal ve configurada bàsicament per la mateixa organització dels edificis.
Una vegada més, es reinterpreta el xamfrà tradicional, amb una presència virtual, configurat a partir de
relacions visuals entre els límits dels volums, atenent les exigències bàsiques del Pla Cerdà.17 En arribar a
la cantonada, cada bloc per separat, acaba de manera precisa d'acord a les pautes de les cantonades
oficials. A més, es resolen subtilment les trobades amb les mitgeres, tant amb l'edifici veí del carrer Borrell
on estableix una controlada unió, com la separació que realitza per solucionar l'accés a l'aparcament des del
carrer Consell de Cent, tocant al carrer Urgell.

Imatge 8. FONT: Fons Bonet. Arxiu històric COAC

L'edifici s'introdueix al teixit urbà existent amb una forma simple i amb clara identitat.18 Es generen uns
espais de qualitat i de relació amb la ciutat. Amb el mínim contacte en planta baixa i la doble altura lliure,
l'edifici deixa un generós espai pel vianant i la volada de les plantes superiors el convida a endinsar-s'hi.
S'estableix una particular fluïdesa espacial. Un respir a l'Eixample, un projecte modern amb dilatacions de
l’espai públic. La percepció que tenim en observar l'edifici pujant pel carrer Borrell és de dos blocs exempts
amb un carrer interior. 19
Per tal de minimitzar encara més el contacte de l'edifici en planta baixa, cada grup de tres pilars convergeix
en un de sol quedant una gran superfície porxada sobre pilotis.20 Aquests, es dissenyen en forma de
trípode, recordant arquitectures paradigmàtiques modernes com la Unité d'Habitation de Marsella de Le
Corbusier (1945).21
Amb aquesta solució la vorera augmenta un mínim de 5 metres, pràcticament a tota la longitud de façana
del solar i un 40% de la planta baixa resta lliure d'edificació, a mode de galeria coberta paral·lela al carrer
Consell de Cent.22 A les zones lliures de caràcter públic més ben il·luminades s'hi situen parterres23
La façana de la planta baixa és la dels comerços i els vestíbuls d'accés als habitatges, amb un parament
envidriat de 5 metres d'altura al llarg dels 80 metres i separats de l’alineació als carrers. Els comerços
disposen d'una planta entresolat al fons dels locals, atesa la doble altura que té l’espai cobert a nivell de
carrer. Amb el mínim ús de fusteries possible, s'assoleix molta transparència, de manera que el mateix
paviment de la vorera s'esmuny dins dels locals.
Els nuclis de comunicació vertical que serveixen a ambdós volums, deixen dues línies de patis centrals
d'uns 5 metres d'amplària als quals hi donen dormitoris i les galeries de les cuines.
Com s’ha esmentat, els volums principals o barres d'habitatges són de geometria paral·lelepípede
rectangular i s'eleven respecte la rasant del carrer cedint espai públic a la ciutat en planta baixa. S'assoleix
major separació entre els vehicles i els vianants que disposen d'un porxo enfront la galeria comercial a doble
altura concebuda per a satisfer les necessitats bàsiques pels habitatges i els accessos als habitatges.

Imatge 9. Planta baixa amb projecció de les superiors i Secció transversal per pati de ventilació. Font: Elaboració pròpia

Per tal d'obtenir una claredat compositiva, i uns volums purs, la planta àtic (8ena) del bloc davanter es
projecta fins a la façana i no s'hi construeix la planta sobreàtic. Al bloc posterior, en canvi es planteja de 9
plantes, ocupant-se també tota la superfície del bloc en la darrera planta.
S'estableix una solució molt urbana, una incursió moderna en un entorn de construccions amb façanes
majoritàriament de composició clàssica o neoclàssica. Es genera una relació molt potent de l'edifici amb
l'espai urbà que ocupa, assolint-se una cohesió entre edifici i ciutat sense utilitzar recursos mimètics o de
context.

Imatge 10. Planta tipus Font: Elaboració pròpia

L'edifici acull 170 habitatges, tots ells amb almenys dues façanes per habitatge, excepte els que s'adossen a
la mitgera nord-llevant. Els habitatges es relacionen amb el carrer i/o amb els patis interiors, la qual cosa
permet fàcilment la ventilació creuada, i per tant, els fan més sostenibles. Les sales d'estar sempre donen a
espais de major dimensió, ja sigui el carrer o el pati interior d'illa.
Les tipologies dels habitatges estan concebudes per a una família de classe mitjana, amb 3, 4 o 5
dormitoris. Es produeix un gir pel que fa a la orientació dels de l’extrem de la barra que toca al carrer
Consell de Cent. El gir a més dóna una adequada solució a les façanes en les cantonades. 24 També
s'estableix un gir al braç exterior dels dos pilars de cantonada, atenent el gir dels habitatges en cantonada
situats damunt. Així es reforça la coherència entre estructura i les necessitats funcionals. D’altra banda, es
suprimeixen les parts massisses de la testera d'aquest bloc, augmentant la diferenciació respecte al bloc
posterior que no presenta gir en el seu final.
Les façanes han estat dissenyades seguint la mateixa modulació que en les plantes. El mòdul estricte de les
plantes ve establert per la distribució interior. Es formula un eix de pilar cada 3,485 metres que resulta una
dimensió correcta tant per una sala d'estar, com per un dormitori ocupant tot l'ample de la llum o per un
dormitori i un petit bany en l'altre sentit, per una cuina,... És a dir una llum adequada per la tipologia
d’habitatges projectada.
A la trobada amb l'edifici del carrer Consell de Cent, es separa de la mitgera per permetre, com s'ha dit,
l'accés a l'aparcament i a la vegada assolir major il·luminació dels habitatges de l'extrem llevant del bloc
posterior. A l'altra mitgera la separació és utilitzada com espai lliure per il·luminar i ventilar els dormitoris i

cuines dels dos habitatges situats a ponent del bloc posterior i per situar un nucli de comunicació vertical
per poder servir als pisos de l'extrem d'aquest bloc. Una vegada superada la mitgera el bloc s'eixampla
lleugerament i els habitatges passen a ser una mica més allargats. La profunditat dels volums en les
testeres, on aquesta és visible, és sempre la mateixa (11,5 metres). A l’altra trobada amb la mitgera del
carrer Borrell es projecta un canvi de pla i de material, tot deixant que el volum posterior presenti la testera
amb aquesta amplada fixa de la barra contínua d'habitatges i es crea una línia d'ombra entre aquest volum i
l'edifici veí.
En el projecte de l'edifici Mediterrani es pren la decisió des de l'inici de tractar les mitgeres vistes amb
acabat de façana.25 Es construeixen murs de fàbrica de totxo massís de color ocre adossats a aquestes
mitgeres vistes. A la reculada respecte mitgera de l'extrem llevant, el mur d'obra vista es retira deixant una
franja vertical a tota l'altura de la mitgera d'aproximadament un metre d'ample amb arrebossat.
Pel que fa a la altura de l’edifici, els dos blocs sobrepassen en altura el diedre edificable d'acord amb les
ordenances vigents en el seu moment pel fet que no s’esglaonen els volums. L’excés es compensa pel fet
que en el volum que toca al carrer Consell de Cent no es construeix la planta sobreàtic. El bloc posterior es
construeix tot ell amb l'altura teòrica de la planta sobreàtic.26 27
El sostre edificat de 60.863,75 m2 és sensiblement inferior al permès per les ordenances de 80.169,52 m2.
Així, es redueix l'edificabilitat aproximadament un 25% respecte a la màxima permesa.

Imatge 11. FONT: Fons Bonet. Arxiu històric COAC

Totes aquestes alteracions dels paràmetres descrites no representen canvis substancials en relació als
paràmetres formals i normatius generals28, fet que, com s'ha dit, en va facilitar la seva autorització
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administrativa, tot i la vulneració d’algun paràmetre. Els materials utilitzats són propis de la tradició
mediterrània. En aquest cas s'utilitzen els materials que tradicionalment han anat sent emprats en
l'arquitectura local en un edifici que és extremadament coherent amb els plantejaments del "Moviment
Modern". Els materials o textures ajuden a identificar i diferenciar els diferents plans.
3. EDIFICI DEL BANC ATLÀNTIC
Els arquitectes Francesc Mitjans i Miró i Santiago Balcells Gorina 30 projecten i construeixen l'edifici Altántico
(1965-68). Aquest projecte contundent i particular, s'emplaça de manera precisa i curosa adoptant les
referències del seu voltant i incorporant-les a elements essencials de la seva formalitat. L'edifici emergeix
singularment en altura del teixit edificat de l'Eixample i planteja un manifest èmfasi de la cantonada
tradicional, adoptant la seva traça. Se'ns presenta de forma clara i resolt exemplarment la seva trobada amb
els edificis veïns, la relació amb els espais lliures adjacents i l'adaptació a les traces característiques de
l'Eixample.
Es construeix en un solar petit, entre dos mitgeres i a la trobada de tres vials principals de la ciutat
(l'avinguda Diagonal i els carrers de Paris i Balmes). Tot i les reduïdes dimensions del solar no ocupa la
seva totalitat i deixa un espai lliure enfront davant del volum-torre principal orientat a ponent com un xamfrà
més. La seva geometria ve determinada en part per l'adaptació a la cantonada Cerdà, pel que resta ben
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travat en el context urbà . Aquesta volumetria genera una ombra vertical a partir d'una reculada als seus
vèrtexs, que li permet separar visualment l'edifici de les mitgeres, i emfatitza la vertical de la torre. El veiem
com un esvelt mur cortina emmarcat per uns elements petris, a tota altura. Aquests canvis de materials fan
més estretes les franges i potencien la sensació d'esveltesa.

3.1 Primeres aproximacions
El programa inicial preveia la construcció d'una seu bancària i locals comercials a les plantes inferiors. A la
resta de l'edifici un hotel amb accessos independents i un restaurant a les últimes plantes. Es van fer
diverses perspectives per l'estudi de la seva volumetria.32
En aquests primers assajos, previs a la sol·licitud de tramitació de llicència com a edifici singular, s'aprecia
el fet que des d'un inici es considerava l'emplaçament com un espai urbà particular per la importància dels
carrers dels voltants, i es plantejava la possibilitat de condensar l'edificabilitat en altura. Trobar una
determinació de volumetria adequada i convincent era l'objectiu dels treballs previs. Calia que s'adeqüés
correctament al seu entorn i que a la vegada es generés un espai urbà que justifiqués la proposta com a
especial.33 La construcció en altura, segons els arquitectes, subratllaria la singularitat urbanística d'aquest
emplaçament.34
En cap dels primers plantejaments encara no es situava l'edifici segons l'alineació de la cantonada Cerdà,
per bé que en un dels casos es posava perpendicular a aquesta directriu.

Imatge 12. Primeres versions realitzades durant la fase d'aprovació de la tramitació com edifici singular. Són prèvies a
l'encàrrec del projecte definitiu. Font: Fons Mitjans. Arxiu històric COAC

En una de les solucions, es situa una torre de 24 plantes i de base rectangular amb la seva façana principal
al carrer Balmes encara que separada per adossar-se a la mitgera veïna de l'alienada avinguda Diagonal (2
metres de separació). La resta del solar era ocupada per un volum baix de 4 plantes destinades a la seu
bancària i als locals comercials. Aquesta solució, es considerava més acord amb la normativa urbanística
vigent però quedava bona part de la mitgera de l'edifici veí del carrer Balmes visible com una façana més de
la torre a l'avinguda Diagonal. Els arquitectes, per raons estètica i una millor composició urbanística varen
proposar per aquest tràmit previ l'edifici amb la façana principal paral·lela a l'avinguda Diagonal.35
En aquests estudis previs es pretenia donar continuïtat a les cornises de l'edifici veí a l'avinguda Diagonal i
establir una reculada en el primer tram de la mitgera amb un volum auxiliar d'enllaç i de la mateixa altura
d'aquest edifici. La major altura de la mitgera del carrer Balmes es tractaria com una façana opaca amb els
mateixos materials que la façana a carrer.
3.2 Comprovacions volumètriques prèvies a la solució definitiva
La disposició definitiva de l'edifici torre s'aprovà adaptada a les directrius d'una cantonada Cerdà, amb un
volum connector amb els edificis adjacents més baixos, definint així una implantació molt ben travada al lloc.
Des d'aquesta aprovació prèvia fins al projecte definitiu es van redactar sis successius avantprojectes, anant
reajustant-los en funció del programa funcional,limitacions d'altura,...

Imatge 13. Perspectives. Aproximacions a la versió definitiva. Font: Fons Mitjans. Arxiu històric COAC

És a dir, una vegada decidit com col·locar l'edificació hi va haver un procés de millora morfològica del
projecte, mitjançant les comprovacions visuals successives.
Per bé que la volumetria definitiva ja estava decidida, per motius de requeriments de l'expedient per a
l'autorització administrativa36 es va haver de presentar dues alternatives, les quals van ser recomanades per
les autoritats com a més adequades per les ordenances: una seguint l'alineació del carrer Balmes i l'altra
seguint l'alineació del carrer Paris (Imatge 14). 37
El volum autoritzat s'establí amb una altura de planta baixa i 22 plantes superiors38 i un volum edificable de
36.048 m2st. A més, es va condicionar al tractament amb acabat de façana de les mitgeres vistes.

Imatge 14. De dreta a esquerra: Opció A (alineació Balmes), B (alineació Paris) i C (proposta autoritzada). Font: Fons Mitjans.
Arxiu Històric COAC

3.3 Solució definitiva
"Va ser un edifici en un solar pràcticament quadrat, en el qual vam recolzar-nos en la diagonal, separant-nos
uns sis metres de les cases veïnes, i fent un pàrquing molt forçat d'accés a unes rampes. Edifici en què
aquesta intenció de la màxima llargada de la diagonal, la separació amb andrones obligades, recollir les
alineacions de Paris i de Balmes, em varen conduir a seguir la lliçó de Ponti a l'edifici Pirelli. És significatiu el
creixement successiu de la façana posterior, a partir del moment que calia aprofitar la totalitat de la fondària
edificable, que en aquest cas era pràcticament la totalitat del solar." Francesc Mitjans Miró. 1996

Imatge 15. D'esquerra a dreta: Imatge obra acabada, planta d'emplaçament i imatges de maqueta provisional i definitiva. Font:
Fons Mitjans. Arxiu Històric COAC

La solució definitiva preveia que tot el volum fos utilitzat com a seu del Banc Atlántico a les plantes inferiors i
l'excedent de plantes no ocupades es destinessin a oficines de lloguer.
Aquesta solució també es relaciona formalment amb el teixit urbà existent, n'incorpora referències i cedeix
espais lliures. En el seu encaix també es té cura de la unió amb les edificacions veïnes. I ho fa mitjançant
una subtil transició amb la reculada i un canvi de material (de petri a vidre), tot accentuant-ne la seva
independència.39 El cos baix de l'edifici ocupa tota la part posterior del solar fins a l'altura de les edificacions
veïnes i a partir d'aquest nivell es mostra independent. Tot i la seva diferència tipològica, un no té la
sensació que està fóra de lloc o que hauria d'haver-se previst d'una manera diferent. Esdevé una referència
urbana segons la traça de la cantonada Cerdà 40.
El volum principal presenta uns girs del pla de la façana en els extrems de la torre. Aquests es pleguen per
adaptar-se a les alineacions dels carrers Paris i Balmes. Aquests matisos esdevenen referents visuals des
de punts molt llunyans de la cantonada i el fan un edifici molt travat amb el seu entorn urbà.
Els arquitectes volien que l'edifici es presentés esvelt.41 Per ressaltar-ho visualment, els paraments aplacats
amb marbre blanc de Iugoslàvia en els extrems estan separats i es mostra una gelosia negra a tota altura
de la torre que significa una línia d'ombra molt elegant. Aquestes decisions formals són producte d'una
multitud d'assajos i comprovacions, tant amb perspectives com amb maquetes. L'edifici va ser concebut
visualment i, per tant, requeria d'aquests mecanismes de comprovació morfològica per poder anar ajustantlo durant la fase de projecte.
Els espais són servits a partir dels vèrtexs que són uns elements opacs que contenen els nuclis de
comunicació vertical i els serveis. Les plantes interiors són molt diàfanes, amb només quatre pilars de
l'estructura centrals. Les plantes inferiors són destinades als usos més representatius i públics i les plantes
superiors a les oficines de l'entitat bancària o de lloguer. Així, a les plantes inferiors, l'altura del mòdul del
mur cortina és doble i a la resta de l'edifici és simple.

Imatge 16. Vistes. Font: Elaboració pròpia

Resta un triangle del solar sense edificar, destinat a zona verda de 140 m2 de superfície, adjacent a la gran
avinguda i a l'espai lliure que hi ha enfront del solar, significant un espai públic total de 400 m 2.

Les plantes destinades a aparcament per sota la rasant ocupen la totalitat del solar. 42 Per sobre el nivell del
carrer, les tres primeres plantes abasten tota la superfície ocupada per edificació fins a les mitgeres. A partir
del nivell de la planta +3, resta un pati interior. Aquest pati es va eixamplant escalonadament a les plantes
inferiors fins a l'altura dels edificis veïns, de manera que contràriament a la principal, la façana posterior es
desenvolupa en diferents plans deguda la intenció de crear un pati d'il·luminació molt ampli i tranquil per les
façanes posteriors de les plantes que sobrepassen l'altura de les cases veïnes.

Imatge 17. D'esquerra a dreta: Planta Baixa, 1, 3 i tipus d'oficina. Font: Fons Mitjans. Arxiu Històric Coac

Es dóna major dimensió al xamfrà (23,5 m), sobrepassant els 20 m. de la cantonada habitual de l'Eixample.
Segons el que redacten els arquitectes a la memòria del projecte és per assolir una major proporció de la
façana. Aquestes decisions d'ubicació de l'edifici es determinen per qüestions de relació amb l'espai urbà
més pròxim i de millora de les condicions del seu entorn.
4. CONCLUSIONS
La cantonada obliqua projectada per Cerdà estableix una condició morfològica notable i a la vegada
limitadora de cara a les propostes edificatòries.
En vàries ocasions s'ha defensat com una de les virtuts de l'Eixample la repetició del xamfrà com a element
singular i identitari principal43. Lluny de dissentir d'aquesta argumentació, es vol afegir que aquest paràmetre
formal que estableix bona part de la imatge de l'Eixample Cerdà, també es considera l'element o motlle
formal que li fixa una caducitat ja que tot i que es pot considerar un model d'Eixample modern, avançat al
seu temps, és un Eixample del segle XIX.
Amb tot, l'arquitectura moderna es considera completament capaç de relacionar-se i integrar-se en aquest
entorn. Com es comprova en aquestes propostes de l’edifici Mediterrani i del Banc Atlàntic, el que podria
considerar-se un inconvenient com és la cantonada esbiaixada o l'excés de fondària edificables, passen a
esdevenir elements importants del projecte i es resolen de manera òptima. Es tracta d'edificis que es
posicionen i relacionen amb precisió respecte a les edificacions veïnes i a la vegada revaloritzen l'espai urbà
on s’insereixen.
L'edifici Mediterrani suposa un canvi tipològic de l'habitatge comú a l'eixample barceloní, amb habitatges
passants i distribucions eficients, renunciant al model comú d'edifici tancat i profund. S'eviten els llargs
passadissos i els petits patis de ventilació. Aquests habitatges estan ben il·luminats, disposen de ventilació
creuada i mantenen una bona relació entre els espais interiors i els exteriors. 44
Bonet Castellana i Puig Torné fan una reinterpretació de la cantonada amb un bon establiment morfològic.
Sense adequar-se fidelment a les ordenances edificatòries, plantegen una solució plàstica amb la
juxtaposició de dos volums, disposant-los de forma precisa i contundent, d'acord a criteris de relació
moderns.
El vianant manté unes relacions intenses amb els espais generats que difereixen de les pròpies dels
eixamples tradicionals. La vorera, en aquest cas, es dilata cap a l’interior. Amb tot, és un edifici obert que fa
ciutat, que permet entrar sota el porxo, penetrant el sòl públic fins al fons de la parcel·la. Es genera una altra
manera de viure, de gaudir la ciutat, a manera del que preveu Cerdà amb uns requeriments socials
contemporanis, on el flâneur de Baudelaire, sens dubte, s'hi atansaria.
Al projecte de Mitjans i Balcells pel Banc Atlàntic, les decisions volumètriques es configuren bàsicament en
funció del programa i també de les relacions visuals amb els elements pròxims, travant-ho tot magistralment.
Es construeix amb un volum principal a tota altura i de planta molt característica en atenció al seu encaix
urbà, uns volums laterals de menor altura sensibles en la sintaxi i adequació a les mitgeres veïnes. La

façana posterior només sobrepassa l'altura de les edificacions veïnes en el volum principal i s'hi separa
constituint un pati-jardi interior.
Els edificis Mediterrani i el Banc Atlàntic són dos dels edificis que afronten de manera més clara la incursió
al teixit urbà consolidat de la trama Cerdà. Plantegen variants compositives d'acord amb les necessitats
funcionals i estètiques contemporànies.
A diferència de l'edifici Mediterrani, el solar on es situa el Banc Atlàntic, prèviament a la intervenció, no
fixava normativament l'obligatorietat d'alineació obliqua. Però en ambdós projectes hi és incorporada. En el
primer cas es construeix virtualment i en el segon cas s'adopten les seves directrius ressaltant-les amb els
plecs de la façana. Són dues propostes que es presenten sense complexos i que en comptes de fugir de la
"incòmoda" imposició formal de la cantonada tradicional, la incorporen com un element essencial del
projecte, donant la volta a l'hipotètic problema amb els que podríem considerar brillants exemples d'encaix
urbà.
Aquests projectes són exemplars en el sentit de com amb les decisions correctes d'emplaçament ja es
resolen moltes de determinacions posteriors del projecte. Són edificis de geometries més o menys simples
que mantenen una forta continuïtat del teixit edificat. Utilitzen mecanismes de configuració moderns per a la
intervenció a la ciutat, amb una subtil sintaxi amb l’entorn. Propostes amb identitat clara, elegantment
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enganxats a la massa preexistent i resolen els possibles conflictes que es plantegen en un acoblament.
Són exemples autèntics que resolen amb precisió la seva implantació urbana tenint en compte les
característiques de l'entorn, fent-les partícip de les relacions internes dels mateixos projectes.
Aquests edificis estan resolts amb molt pocs criteris formals però molt potents. Amb poques decisions a
partir d'una profunda reflexió prèvia. Amb la seva configuració volumètrica resolen gran part de les
determinacions projectuals. Les decisions d'emplaçament són clau i configuren i pauten les altres decisions
més particulars per establir coherència a la totalitat. La forma definitiva estableix un sistema de relacions
entre les parts i les preexistències que vertebren els elements i espais que configuren aquests nous episodis
urbans.
Amb tot, s'arriba a la conclusió que probablement les millors solucions siguin les que detecten el problema,
assumint que es tracta d'un edifici en un solar en cantonada i actuen en conseqüència, incorporant la
cantonada com un element vertebrador de la proposta. Les que assumeixen que s'està actuant en una
cantonada, que no en defugen, i la incorporen com a part fonamental del projecte, ja sigui virtualment,
prescindint totalment de la seva alineació46, o adoptant les seves directrius sense complexos i sense
aproximacions contextualistes o mimetismes banals sinó diferenciant-se, són els que resolen de manera
més eficaç el "problema" de la cantonada.
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NOTES
1

Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Le Corbusier van ser de les persones més actives en la redacció del document
L'edifici Mediterrani va ser projectat i construit per Antonio Bonet Castellana i Josep Puig Torné entre els anys 1962 i 1965
La normativa urbanística permetia en aquell moment construir magatzems i petites indústries als espais interiors d'illa en planta baixa.
4
Afirmació que trobem repetidament en escrits de Le Corbusier, de Josep Lluís Sert i del propi Antonio Bonet Castellana.
5
El títol previst en aquest escrit preparat per la conferència pel CIAM VII de Bergamo (1949) probablement es va escollir en al·lusió al
llibre de Le Corbusier: "Présicion sur un état présent de l'architecture et de l'urbanisme". Paris 1930.
6
BONET, A. (1958). CUADERNOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. (Barcelona), 33, 419-422.
7
Bonet, coincidint amb els raonaments de Le Corbusier i del G.A.T.C.P.A.C., considerava que no era viable per a resoldre la circulació
de vehicles un creuament cada 100-150 metres, així que proposa aquestes grans illes de cases i, a més a més, defensa la premissa de
diferenciar el trànsit de vehicles del de vianants. Els vianants poden desplaçar-se lliurement per l'interior de les illes que disposen
d'àmplies zones verdes. En la remodelació del Barrio Sur de Buenos Aires (1956-57) fa una proposta de superilles de cases de
400x400 m, agrupant els habitatges perimetralment, vorejant els carrers i trencant virtualment l'espai interior on es situaran els parcs i
equipaments públics. Les zones comercials es relacionen amb el carrer, situant-se en els punts d'encreuament de 4 nuclis o unitats
veïnals.
8
Segons entrevista realitzada per l'autor a Oriol Bohigas el passat 18 de juliol de 2012, aquest manifestà que en una conversa que va
mantenir amb Antonio Bonet sobre la possibilitat de posar al dia les especificitats del Pla Cerdà, va advertir l'entusiasme d'Antonio
Bonet en la necessitat de reivindicar el Pla Cerdà com antecedent dels plans racionalistes.
9
Per minvar el greuge d'espai entre el vianant i els vehicles de l'Eixample actual, les administracions locals, als darrers anys, estant
recuperant espais interior d'illa per a usos públics i s'estudia la possibilitat de restringir el trànsit de determinats carrers que només
seran utilitzats pels veïns per accés als habitatges i locals.
10
Josep Puig Torné va renunciar a la direcció de les obres quan encara no estaven finalitzades en motiu de la separació professional
amb Antonio Bonet Castellana.
11
Arxiu Històric COAC. Fons Bonet. Caixa 1329/84.
12
Aquesta proposta s'identifica com a proposta B al present treball d'investigació.
13
Interpretació feta a partir d'una petita secció a mà alçada d'un dels plànols. (Imatge 5).
14
Antonio Bonet afirmà en una entrevista de la qual que se'n desconeix l'origen. L'entrevistador hi és identificat com a D.P: "El Edificio
Mediterráneo se ha publicado en la Revista del Colegio de Arquitectos como una manera de adaptar la manzana, de rehacer la
manzana de Barcelona. Tuve la posibilidad de tener toda una cuadra. Suprimí los patios; no destruí la manzana, la mejoré. Es lo que
hay que hacer con las cosas asi."
15
Antonio Bonet Castellana. Madrid. Hogar y Arquitectura núm, 78 (1968): pàg. 65.
16
Segons entrevista realitzada per l'autor a Josep Puig Torné, arquitecte coautor de l'Edifici Mediterrani. (abril de 2012)
17
Antonio Bonet Castellana i Josep Puig Torné: Memòria del projecte Ordenación Especial de la cara NO de la manzana limitada por
las calles de: Consejo de Ciento, Borrell, Diputación y Urgel: "La ordenación Cerdà debe dominar el proyecto pero permitiendo unas
variantes unos acordes con la forma de vida, con la composición de la vivienda y con la expresión estética actual".
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18

Antonio Bonet Castellana. Nuevas presiciones sobre arquitectura y urbanismo. 1949-50: "En Matemáticas se establece
perfectamente bien que para integrar, debe previamente diferenciarse. (...) Para crear una nueva arquitectura sana y verdadera, había
que terminar decididamente con los edificios académicos, cuyos espacios estaban únicamente distribuidos al servicio de moldes
formales, ejes de simetría, etc. y al margen del usos a que estaban destinados, de las modernas técnicas y de todo concepto
económico. Así pues, ha constituido un principio entre los arquitectos modernos la "obligación" de acusar plásticamente, todo
elemento diferenciable de un edificio, que pudiese reflejar la función que cumplía el mismo (...) debemos superar totalmente el proceso
anterior, para llegar a la integración total de los espacios arquitectónicos, de una manera elástica, libre y vital, dentro de formas
estructurales sistematizadas, simples y perfectamente establecidas."
19
Fragment de la memòria del projecte: “ La calle interior de la separación sirve para situar las tres circulaciones verticales, que junto a
la medianera de la calle Borrell son los únicos del conjunto"
20
El terme pilotis és com es defineixen en els postulats del Moviment Modern els pilars exteriors dels edificis que els sustenten de
manera que queden les plantes baixes el més lliures possible.
21
Oscar Niemeyer al reportatge "A vida é um sopro" de FABIANO MACIEL y SACHA (2006) parla de fer cantar el suport.
22
Le Corbusier, als plantejaments per a la Ville Radieuse defenia dotar d'altura suficient els espais lliures sota els edificis destinats als
vianants, posant accent a la importància que aquests estiguessin suficientment il·luminats amb llum natural.
23
A. Bertran Martí va redactar el projecte de jardineria per als parterres de planta baixa de l'edifici Mediterrani i va ser encarregat pel
promotor.
24
Estratègia de composició formal neoplàstica que Le Corbusier, l'any 1952, a la Unité d'habitation de Marsella, també va finalitzar
l'edifici en l'extrem oposat al del carrer, girant la distribució dels habitatges i massissant els extrems de la façana principal.
25
El plànol de "Propuesta de Ordenación" núm. 0 del projecte executiu conté la següent anotació:" medianera que se acabará de
acuerdo con el carácter del edificio ". També és indicat en la memòria del projecte.
26
Fragment de la justificació del projecte a la memòria del projecte: “A fin de lograr una claridad de composición y unos volúmenes
puros, la planta ático correspondiente al bloque delantero se proyecta llevarla hasta la fachada y la planta sobreático del bloque
posterior igualmente con lo que nos da 8 plantas el bloque delantero y 9 el bloque posterior”.
27
El projecte executiu incorpora el plànol núm. 14 de Comparació de volums en què s'observa com s'enrasa la planta àtic a façana. En
aquest plànol es compara el volum construïble de 10.964,40 m3 per sobre de l'alçada reguladora amb els 9.285,20 m3 proposats en el
projecte. En relació a l'altura es sobrepassen 3,05 m de l'alçada reguladora màxima en façana establerta en 24,4 m (24,4 +3,05 = 27,45
m)
28
Fragment de la “Memoria de Ordenación Especial de la cara NO de la manzana limitada por las calles : Consejo de Ciento, Borrell,
Diputación y Urgel” Redactada per Antonio Bonet Castellana y Josep Puig Torné: “La ordenación Cerdá debe dominar el proyecto, pero
permitiendo unas variantes más acordes con la forma de vida, con la posición de la vivienda y con la expresión estética actual”.
29
En una carta del dia 1 de desembre de 1962, l'arquitecte en cap del Servicio de Extensión y Reforma conclou de la següent
manera: “ (...) Se mantiene así, en líneas generales, el criterio de la profundidad edificable, el de sujeción a sus alineaciones y el de las
alturas reguladoras, aun con las inevitables variaciones de detalle antes reseñadas dimanantes de la propia concepción de la solución
que se plantea. Se obtiene en cambio, una mejora de las condiciones de las viviendas, una mayor adecuación de las mismas a las
exigencias actuales, un mayor respeto a la consideración que el peatón merece y, asimismo, y englobando, además, los anteriores
extremos, una solución urbanística y arquitectónica mas de acuerdo con los anteriores imperativos. En resumen, opina este Servicio
que la propuesta que se informa tiene la virtud de intentar introducir nuevas e interesantes soluciones conservando, no obstante, el
conveniente respeto a las exigencias básicas de la anterior ordenación de modo que viene a constituir un interesante ensayo
intermedio.”
30
Santiago Balcells va rebre l'encàrrec possiblement per haver estat l'arquitecte del Banc Comercial Transatlàntic (1957-60), actual
Deutsche Bank AG situat a l'avinguda Diagonal amb Passeig de Gràcia. Aquest edifici i el situat a la cantonada del carrer Muntaner
amb l'avinguda Diagonal es van construir atenent a les "Ordenanzas municipales de edificios singulares" i destaquen a les maquetes
de treball (Imatge 14) preparats per a la obtenció de les autoritzacions administratives assolint el mateix protagonisme que el mateix
edifici Atàntic. Segons Francesc Mitjans al llibre Francesc Mitjans Arquitecte. ed. Barcelona: Col•legi d’Arquitectes de Catalunya.
(1996): " En l'edifici Atlàntic vaig tenir l'oportunitat de col·laboració de Santiago Balcells, en el qual jo vaig portar la major part del
projecte i ell la major part de la direcció (...)
31
Fragment de la memòria del projecte definitiu: "Esta unión en chanflán, no es otra sino la característica del Ensanche en que está
enclavado el edificio (...)"
32
Les diferents alternatives es van presentar per a sol·licitar la seva tramitació especial com a projecte singular.
33
Normativament s'establia la necessitat de justificar les seves raons de caràcter urbanístic per a la tramitació com a edifici singular.
34
Fragment de la memòria: "La composición volumétrica de esta importante zona de la ciudad hace deseable un tercer elemento en
altura, a distancia de los citados, y justamente en el cruce de la calle Balmes por ser ésta la más importante vía de tráfico y enlace de
la zona residencial superior con el centro de la ciudad entre el Paseo de Gracia y la calle Muntaner, lo cual le da un carácter destacado
en relación a otras vías paralelas y de igual dimensión."
35
D'aquestes primeres propostes, a la memòria que acompanyava les perspectives, en destaquen virtuts i inconvenients d'aquestes
dues solucions esmentades.
36
Expedient per a la qualificació urbanística com a "Zona especial de ordenación singular"
37
Per a la seva autorització es van presentar maquetes i estudis d'assolellada de cadascuna d'aquestes opcions.
38
En una de les perspectives de la Imatge 16 s'aprecia com es va haver de eliminar una planta per a complir amb aquest requeriment.
39
L'edifici adjacent situant al carrer Balmes és de l'arquitecte Ricard Ribas i Seva que fou membre del GATCPAC
40
Les seves dimensions són lleugerament superiors. La Cantonada de l'Eixample és de 20 m. i a l'edifici Altàntic de 23,5 m.
41
Les limitacions en altura establertes per aquest edifici singular obligaren a rebaixar una planta respecte una de les darreres versions
de l'edifici fixant una altura màxima de PB + 22.
42
Per les reduïdes dimensions del solar i l'alta demanda de places d'aparcament fixades normativament, es va construir un sistema
elevador de vehicles per evitar les rampes.
43
Manel Solà Morales." Querido Léon, ¿por qué 22 por 22?" Barcelona: Cerdà/ Ensanche (1978): p. 57-67. Hi ressalta el problema que
provoca l'angle als projectes edificatoris a la vegada que al seu article "Cerdà, problema "al canto" " Barcelona: Cerdà/Ensanche
(2009): pàgs.143-166, també hi defensa la seva consideració de la cantonada com element identitari de l'Eixample de Barcelona, Solà
Morales opina que no s'han sabut resoldre les cantonades, qualificant les propostes modernes contemporànies com les de l'edifici
Mediterráneo de solucions hàbils i creatives però que provoquen que el xamfrà acabi perdent part de la seva personalitat, si no tota. Ho
argumenta en motiu de l'ortogonalitat de les parcel·lacions respecte al carrer adoptant-se la forma residual en la cantonada.
44
Mitjans també projecta edificis d'habitatges amb dues façanes oposades al complex Roma 2000 (1965-69)
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Carles Martí Arís en la publicació La Cimbra y el Arco (Fundación Caja de Arquitectos 2005), recordant els arguments de Colin Rowe
i Fred Koetter a Collage City, defensa la capacitat d'establir continuïtat de l'arquitectura moderna en els teixits edificatoris de les ciutats
tradicionals consolidades. Segons descriu, a partir d'una transformació tipològica de l'espai urbà que es produeix per un canvi imposat
per dues condicions formals: Edificis com a peces aïllades y espai lliure com a buit continu. pp.74
46
Al carrer Borrell cantonada carrer Mallorca, Antoni de Moragas prescindeix d'edificar bona part de la cantonada a les plantes
superiors.

