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INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte forma part d’una proposta del Departament d’Expressió Gràfica d’Arquitectura Tècnica 

de la UPC amb el qual es pretén recopilar totes les illes de l’Eixample. 

L’illa objecte d’estudi, forma part de l’Eixample esquerra en la confluència dels carrers Aribau, Consell 

de Cent, Muntaner i Diputació. 

Vaig escollir aquesta illa bàsicament per un edifici que la composa: la Casa de Xina situada en el 

xamfrà de Consell de Cent i Muntaner. 

És un edifici que em va sobtar, no especialment per la seva bellesa sinó per la seva monumentalitat i la 

diferència arquitectònica amb el conjunt d’altres edificis del modernisme i de l’Eixample.  

És una casa poc coneguda, amb molt poca informació, per tant el fet d’escollir aquest edifici i, 

conseqüentment, l’illa que la composa em suposava un repte. 

 

L’illa treballada consta de 29 edificis construïts tots ells en l’etapa del premodernisme, modernisme o 

postmodernisme, sent el més antic un edifici del 1868. Només tres d’aquests 29 que formen l’illa, han 

sigut construïts posteriorment (ja que els originals varen ser derruïts), cosa que es veu clarament 

reflectida en les seves façanes.  

 

L’estructura del treball es composarà primerament explicant què va ser l’Eixample amb els seus 

orígens i la seva història i les característiques del seu sistema de construcció. Posteriorment s’explica 

la metodologia seguida alhora de fer l’aixecament arquitectònic, i es completa amb les fitxes de 

cadascun dels edificis i els plànols del carrer escollit. 
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HISTÒRIA I ORIGEN DE L’EIXAMPLE 

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

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

contemporània.  

Va sorgir al segle XIX, després de l'enderrocament de les muralles (1854-1856) i l'expansió de la ciutat. 

L'1 de gener de 2005 tenia 262.485 habitants, sent el districte més poblat de la ciutat on inclou els 

barris de: Dreta de l'Eixample, Esquerra de l'Eixample, Sant Antoni, Sagrada Família i Fort Pienc.  

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

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

considerava zona militar i en la qual només hi havia horts dels pagesos de Gràcia i de Barcelona, que 

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

  

 

 

 

 

 

                             Pla dels voltants Barcelona i del projecte de millora i ampliació de Cerdà. 

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

una ciutat que anava creixent, però amb l'inici de la industrialització es van fer petites amb les noves 

fàbriques i el creixement conseqüent de població. A causa de la prohibició d'edificar fora de les 

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

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

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

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

serveis regulars de cotxes de cavalls. El 1824 es van plantar quatre fileres d'arbres al voltant del vell 

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

es van construir jardins amb berenadors i locals a l'aire lliure on es feia 

teatre, balls i concerts de música i atraccions; eren el Prado Catalán, els 

Camps Elisis i el Tívoli, entre d'altres. 

 

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

període de govern progressista, però fins al 1858 no es va permetre de fer 

un pla per eixamplar urbanísticament la ciutat. 

 

EL PLA CERDÀ 

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

va sorgir guanyador el de l'arquitecte Rovira i Trias amb un treball acord amb les pretensions de la 

burgesia, amb carrers de 12m d’ample, edificacions de gran densitat i una clara separació de classes 

socials.  

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

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

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

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

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

Eixample entre Montjuïc i el riu Besos, incloent-hi el terme de Sant Martí.  

Per entendre el seu pla, hem de conèixer els seus ideals i les seves inquietuds vers Barcelona: va ser 

el precursor de l’urbanisme racional modern. Fidel a les teories higienistes de l’època, que defensaven 

que les malalties (miasmes) arribaven per l’aire, començà a estudiar la relació entre metres cúbics 

d’aire respirable per habitant i mortalitat. 

Les dades eren demolidores, a partir de la planta baixa i fins al cinquè pis –excepte l’entresol (pis dels 

rics)– la mortalitat creixia un 40%. La mortalitat de l’entresol era de 4 vegades inferior a la del pis més 

saludable que era el quart. 

Eren pisos amb tantes habitacions com famílies (de vegades més), mal ventilats i baixos de sostre. A 

més els barris amb pisos més petits (la Barceloneta) i sous més baixos, tenien el doble de mortalitat 

que els barris més benestants. Ni les vies de trànsit ni les cases obeïen a cap llei racional, no tenien 

cap tipus de regularitat, i es presentaven amb la més absoluta falta d’ordre i mètode, es necessitava 

higiene i equitat. Així doncs i davant d’aquesta situació, va fer taula rasa i començà a concebre el seu 

pla de reforma. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XIX
http://ca.wikipedia.org/wiki/1854
http://ca.wikipedia.org/wiki/1856
http://ca.wikipedia.org/wiki/2005
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Quan planifica l’Eixample de Barcelona, ho fa sense perdre de vista la mobilitat, la variable determinant 

dels nous temps que s’acosten. Per a ell la ciutat no és només el nucli dur construït, sinó també els 

suburbis que s’hi relacionen i el camp d’on es nodreix. Calen sistemes de comunicació que partint 

d’aquests camps penetrin a les profunditats de la ciutat on faran arribar els seus productes i des d’on 

rebran les manufactures ciutadanes. 

 

Va dissenyar un barri quadriculat, amb illes octogonals de cantonades truncades i amb amplis espais 

per vianants i jardins interiors. En la pràctica, el projecte original de Cerdà es va modificar 

substancialment. 

 

L’Eixample es va construir en els anys de la industrialització de Catalunya, a la darreria del segle XIX i 

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

introduir a casa seva un estil propi, el modernisme, reflex d'aquell moment. Malgrat concentrar-se en 

aquesta zona un bon nombre dels edificis significatius, la resta dels que hi havia també a altres barris 

com el Fort Pienc, la Sagrada Família, Sant Antoni o l'esquerra de l'Eixample, van ser influïts per 

aquest corrent. Amb tot, l'Eixample constitueix un conjunt arquitectònic modernista únic a Europa.  

 

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

dels altres per les condicions de vida imposades. Els mateixos serveis 

es preveien uniformement per a tots els racons. 

Es basava en una gran xarxa de carrers perpendiculars i travessers, 

amb una orientació sud-est dels carrers de mar a muntanya ja que 

estadísticament els carrers orientats així tenen la menor taxa de 

mortalitat, perquè els vents predominants del pla vénen d’aquesta 

direcció. (veure fotografia) 

Només dos carrers han de trencar l’uniformat, dues vies esbiaixades 

superposades: la Diagonal i la Meridiana, que han de comunicar amb 

l’Alt Llobregat i el Vallès directament, i amb el Baix Llobregat i el 

Maresme a través de la Gran Via, desembocant al port, situat al costat de l’estació de ferrocarril i, 

constituir així un gran nucli de comunicacions en el qual es preveia una gran plaça, la de les Glòries 

Catalanes.  

Amb un gran rigor, va preveure el repartiment uniforme de zones de serveis, com ara mercats, centres 

socials i esglésies, i uns grans parcs de districte. 

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

angles en forma de xamfrà. A l'interior de cada una, com es pot veure 

en la figura, només es permetia construir en un o dos costats, i la resta 

de l'espai es deixava per al jardí dels veïns.  

Cerdà, va concebre dues formes bàsiques per situar els edificis. Una 

presentava dos blocs paral·lels situats en els costats oposats deixant 

en el seu interior un gran espai rectangular destinat a jardí. I en l’altre, 

presentava dos blocs units en forma d’ ”L” situats en dos costats contigus de l’illa, quedant en la resta 

un gran espai quadrat també destinat a jardí. 

La successió d’illes del primer tipus donava com a resultat un gran jardí longitudinal que travessava els 

carrers i l’agrupació de les 4 illes del segon tipus, formava un gran quadrat edificat travessat per dos 

carrers perpendiculars i amb els seus quatre jardins units en un. 

Les cases no havien de tenir més de tres pisos d'alçada (16m), ni tampoc no havien de ser gaire 

profundes. Cerdà ho va establir així perquè considerava que la salut dels ciutadans depenia de poder 

viure en unes cases ben il·luminades per en les quals circulés l'aire net dels jardins que les havien 

d'envoltar per tot arreu.  

La casa havia de ser àmplia, sana, ben airejada i igualitària i les seves 

dimensions venen donades per quadrilàters de 113.3m, truncats en els 

seus vèrtex en forma de xamfrà de 15m, el que dóna una superfície 

d’illa de 1.24ha.  

Cerdà va justificar el xamfrà dels vèrtex de les illes des del punt de 

vista de la visibilitat que això dóna a la circulació rodada, una visió de 

futur molt aproximada.  

Menció especial mereix el disseny del Passeig de Gràcia i la Rambla 

de Catalunya, on amb la fi de respectar l’antic camí de Gràcia i la vessant d’aigües, va traçar només 

dues vies consecutives d’amplada especial on en realitat atenent al tramat de 133.3m hauria d’haver 

tres carrers. A més a més el Passeig de Gràcia per respectar l’antic traçat, no és exactament paral·lel a 

la resta de carrers, cosa que fa que les illes existents entre les dues vies i els seus xamfrans, presenten 

irregularitats que els hi donen forma de trapezis. 

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

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

Sagrada Família, hi preveia un gran hipòdrom i un gran bosc a l'extrem de llevant de la ciutat, a la riba 

del Besòs. Igualment es preveien tres hospitals fora de la trama de carrers. 
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Tot i que en aquell moment era difícil d'imaginar-se l'existència de l'automòbil, es va deixar carrers 

espaiosos, rectilinis de 20 metres d’amplada, per on podien circular els carros, els cotxes i els tramvies 

de cavalls. Així ens queda una superfície de circulació de l’aire de 400 metres quadrats per a tothom, 

rics i pobres, al centre o al límit de la ciutat, i desapareix la distinció entre els barris o les avingudes 

privilegiades i ben airejades, i les marginals. 

Preveu 5 metres a cada banda del carrer per a la circulació pedestre. Fins aleshores els vianants 

havien de compartir el carrer amb les carretel·les dels rics i els carros de transport, o fer equilibris a 

voreres estretes i perilloses, amb els accidents i incomoditats evidents.  

A més preveu plantar-hi arbres que facin ombra durant l’estiu i sanegin l’aire del carrer. Al centre una 

zona de 10 metres per a vehicles, 2,5 metres per a càrrega i descàrrega a cada banda del carrer i dos 

carrils de 2,5 metres per a la circulació en cada direcció. Finalment a l’encreuament on coincideixen 

quatre carrils, preveu el doble d’espai de circulació per afavorir el pas en totes direccions sense cap 

entrebanc, el xamfrà. 

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

ciutat vella. 

 El 1867, els seus plantejaments urbanístics quedarien ben explicats en la seva Teoria General de la 

Urbanización.  

Proper als corrents progressistes i republicans, Cerdà arribaria a ser diputat a les Corts. Estava influït 

pel socialisme utòpic. Per això va escriure el 1856 la seva Monografia Estadística de la clase obrera en 

Barcelona.  

Si s’hagués seguit el Pla Cerdà, ara Barcelona semblaria una ciutat-jardí, però 

la polèmica que va significar la seva aprovació va enfrontar el govern i l'ajuntament i va suposar que 

moltes de les seves idees, no s’apliquessin. Els interessos dels propietaris del sòl i l'especulació van 

desvirtuar finalment el pla Cerdà. 

Les illes es van tancar i es va edificar amb més alçada ja que es pensava que si els carrers tenien 20m 

d’amplada, no hi hauria cap inconvenient en que els edificis tinguessin una altura de 20m en comptes 

de 16m projectats, ja que amb aquesta altura i essent el sol a 45º, il·luminaria qualsevol edifici en la 

seva totalitat sense que cap edifici veí li fes ombra. Aquest 

argument unit a la construcció de sostres més baixos, va donar 

com a resultat que es guanyessin dos pisos d’altura. Tenint en 

compte això, si es construeix sobre l’edifici actual un pis més, 

però amb la façana retirada cap a l’interior de l’edifici, 

s’aconseguirà augmentar l’espai construït sense que l’ombra de 

l’edifici afecti als edificis veïns estant el sol a 45º, naixent d’aquesta manera el pis àtic i amb la mateixa 

teoria, es va construir també el sobreàtic. 

Del projecte original, només en va quedar en ferm el traçat dels carrers. Tot i així, en els darrers anys, 

l’Ajuntament ha recomprat els terrenys per fer-hi jardins i places públiques. La intenció és la de 

restaurar el 10% de les 420 illes en els propers anys. Les millors mostres són la Torre de les Aigües, la 

casa Elizalde i el palau Robert. 

Víctor Balaguer va ser l'encarregat de posar noms als carrers, amb la càrrega ideològica del 

nacionalisme romàntic del moment. Els carrers tenen els noms de les institucions de la vella Corona 

d'Aragó (Diputació, Consell de Cent, Gran Via de les Corts Catalanes...), dels territoris que la 

componien (Aragó, València, Rosselló, Mallorca...) i (de mar a muntanya) de personatges que 

consoliden la visió històrica de la Renaixença: Balmes, Aribau, Pau Claris, Rocafort, Urgell, Llúria...  

 

Entre el 1863 i el 1891 van començar les edificacions d'illes al llarg de la zona pròxima a la ciutat. S'hi 

van construir palaus urbans, però la burgesia es resistia a anar-hi a viure. De mica en mica es va 

consolidar un prototip de casa adaptada als conceptes higienistes del moment, segons els quals era 

important la ventilació i la llum solar.  

Cap a finals de segle, la burgesia va prendre definitivament l'espai el va convertir en el lloc del seu 

triomf social.  

Tot rivalitzant per la contractació dels arquitectes més famosos, hi situarà els grans palaus que fan de 

carrers com el passeig de Gràcia o la Rambla de Catalunya. 

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

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

l'arquitectura que les caracteritza. 

Així, l’Eixample es va anar convertint en un districte modernista on l'arquitectura barrejava les noves 

tècniques i materials del moment amb la utilització dels recursos que proporcionaven les diverses 

tècniques decoratives tradicionals: els estucs, els esgrafiats, els vidres emplomats dels vitralls, la forja. 

El treball dels artesans es posava al servei del disseny i la concepció dels arquitectes modernistes. Una 

nova arquitectura i un nou concepte de l'espai que recollien les antigues tècniques de la tradició i les 

més noves, tot en una harmonia al servei de la llibertat creativa. 

Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, Antoni Gaudí i tants altres arquitectes van crear, 

de mica en mica, el nou districte. S'encetava un nou estil que s'allunyava de la monotonia de 

l'eclecticisme dominant fins aquell moment. 
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L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE 

L’illa que ens ocupa, forma part de l'Esquerra de l'Eixample. Aquest, és un barri de la ciutat de 

Barcelona que pertany al districte de l'Eixample i comprèn la zona més oriental de la quadrícula del Pla 

Cerdà delimitada pels carrers de Tarragona, de Josep Tarradellas, Diagonal (des de la plaça Francesc 

Macià fins a la cruïlla amb Balmes), de Balmes i la Gran Via de les Corts Catalanes (des de la cruïlla 

amb Balmes fins a la plaça Espanya) on les vies internes més importants del barri són el carrer del 

Comte d'Urgell, l'avinguda de Roma i el carrer d'Aragó. 

L’esquerra de l’Eixample es va anar construint des de finals del segle XIX. Els carrers d'Aribau, de 

Muntaner i de Balmes foren els primers d'urbanitzar-se en sentit mar-muntanya; i la Gran Via de les 

Corts Catalanes, Diputació i Consell de Cent en sentit Besòs-Llobregat.  

Després de la Guerra Civil es completà totalment la urbanització del barri i desaparegueren 

progressivament totes les fàbriques i magatzems, que foren substituïts per edificis d'habitatges i 

oficines. Les zones més properes a l'avinguda de Josep Tarradellas i plaça Francesc Macià són les de 

construcció més moderna.  

L'any 1960 es va cobrir el carrer d'Aragó per on hi circulava el tren a cel obert i a la dècada dels setanta 

es va continuar aquesta cobertura a les vies a l'Avinguda de Roma fins a l'estació de Sants. En els 

terrenys de l'antic escorxador (Tarragona-Diputació-Vilamarí-Aragó) s'hi construí un gran parc que 

integra una gran plaça que presideix l'escultura de l'artista Joan Miró titulada Dona i ocell i també acull 

una biblioteca pública al costat del carrer de Vilamarí. També hi ha nombrosos parcs i zones verdes, 

mercats, un gran ventall de museus i les principals galeries d’art 

de la ciutat.  

- Edifici d’interès: 

Com ja s’ha dit en la introducció, vaig escollir aquesta illa 

bàsicament per l’edifici número 54 del carrer Muntaner i número 

236 del carrer Consell de Cent, l’anomenada casa de la Xina. És 

un edifici que no està catalogat, però hi faig menció en aquest 

apartat perquè em va cridar l’atenció per la seva majestuositat i 

l’envergadura de l’edifici en qüestió.  

Mentre estava agafant els punts topogràfics d’aquest edifici un veí 

d’aquesta casa, interessat amb el que estava fent, em va dir que 

tenia unes fotografies i uns retalls de diari antics del moment en 

què s’havia construït l’edifici. Com anècdota, una cosa que em sorprengué va ser que aquests retalls 

de diari els tenia guardats com un tresor darrere dels marcs de fotografies antigues.  

Un dels retalls, publicat al diari Mirador el 1929, hi ha un article titulat ”horrors arquitectònics” escrit per 

Manuel Brunet que diu:  

“Feia anys que no s’havia produït a Barcelona un escàndol arquitectònic de tanta magnitud com el que 

ha sorgit al carrer de Muntaner 54, cantonada al Consell de Cent. El badoc barceloní ha seguit amb el 

mateix interès que si assistís a la representació d’una farsa, a totes les fases de la construcció d’un 

edifici d’estil tan recreatiu. Dintre la plataforma d’un tramvia vaig presenciar un dia un remolí de 

passatgers que tots volien treure el cap per contemplar aquest avortament de l’art de la construcció. 

Molta gent que no viu en aquell barri ha volgut contemplar la casa. A la nostra redacció han arribat 

múltiples avisos i ecos invitant-nos a parlar d’aquesta casa. Volíem ajornar el comentari fins que els 

arbres s’haguessin despullat, circumstància que ens hauria permès d’oferir fotografies de detall de la 

part baixa de la façana però segurament qualsevol altre periòdic ens hauria pres el tema. 

La facècia és grossa, l’escàndol artístic és inenarrable, però, afortunadament , l’estat de discreció a què 

ha arribat l’arquitectura a Barcelona ens estalvia d’indignar-nos, perquè no hi ha pas cap mena de 

probabilitat que aquest estil, molt més absurd que el modernisme d’ara fa vint-i-cinc o trenta anys, 

pugui tenir imitadors. Per altra part, aquest grau de discreció a què hem arribat, i el fet que molts 

propietaris hagin rascat el crostisser de modernisme que envilia tantes coses de Barcelona, han estat 

dos factors que han normalitzat molt l’aspecte de la ciutat fins a tal punt, que ja sembla que ens 

puguem permetre d’exhibir en els nostres carrers algun número arquitectònic decididament ridícul. 

És impossible intentar descriure aquesta casa. Estructuralment és un edifici que no presenta cap 

novetat. El que és indescriptible és l’element estilístic i la decoració. La sostenen unes columnes que 

semblen egípcies i acaben amb unes volutes jòniques i amb uns voltants completament indescriptibles. 

La torre té unes finestres d’un gòtic flamigerat, uns cossos sortints que semblen gàrgoles i que no ho 

són, també indescriptibles. Entre els elements decoratius hi ha unes palmetes gregues estrafetes i 

motius d’entaulaments clàssics. La casa és d’un blanc gris, decorada amb vermell, alguns tocs de groc, 

i les columnes en la seva meitat superior són platejades, d’una plata tirant a llauna, color que dóna una 

qualitat adequada als capitells. 

Autors d’aquesta obra immortal: ho deia un rètol que hi havia sobre la porta durant les obres: 

“arquitecto”: Juan Gordillo. 

Sentim no conèixer el nom del propietari del qual, encara que tingui tan mal gust segurament pot dir-se 

que és un heroic protector de les arts. (..) 

En el cas d’aquesta casa del número 54 del carrer Muntaner, la fantasia estilística del senyor Gordillo 

bé deu representar almenys el cost d’un pis. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eixample_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_Cerd%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_Cerd%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gran_Via_de_les_Corts_Catalanes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XIX
http://ca.wikipedia.org/wiki/Carrer_de_Balmes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gran_Via_de_les_Corts_Catalanes
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gran_Via_de_les_Corts_Catalanes
http://ca.wikipedia.org/wiki/1960
http://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Dona_i_ocell&action=edit
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Honor, doncs, al propietari que tan magnànimament ha permès a l’artista donar camp lliure a la seva 

imaginació fabulosa! (...) Aquests dos senyors en el museu d’horrors que es pot veure pels carrers de 

Barcelona s’apunten un rècord. La fama que ens va donar Clemenceau en dir que en lloc havia vist 

tantes barbaritats arquitectòniques com a Barcelona, obliga, quan ens visiten arquitectes de fama 

internacional com Le Corbusier, a destinar una excursió a la visita del museu d’horrors que hi ha 

escampat per la ciutat. 

Es pot assegurar, doncs, que la casa del carrer Muntaner 54, que per mèrits propis  indiscutibles ha 

passat a ésser una de les primeres peces del museu de barbaritats arquitectòniques, serà molt visitada 

i figurarà en el primer rengle de la guia turística que va a la recerca de coses úniques al món. (..)” 

 

Segons algunes fonts el motiu d’aquest edifici amb trets orientals, era perquè el propietari de la finca, 

Fernando Guardiola tenia una xicota oriental i aquest edifici era per fer-li homenatge, tot i això, tal i com 

podem veure, el pensament de l’època vers aquesta construcció no era gaire afavoridor i, es fa un bon 

reflex en aquest article tan destructiu. 

 

EL SISTEMA CONSTRUCTIU 

 

El model de l’Eixample, va ser un model fins aleshores nou en el disseny arquitectònic dels edificis. En 

canvi, tots aquests es regien per una repetició i una sistematització de la forma constructiva que ens 

porta a analitzar l’Eixample com una àrea homogènia en la construcció, alhora, capaç de suportar el 

pas del temps i adaptar-se a les diferents ordenances.  

 

Evidentment la façana i la planta són trets fonamentals quan hem de definir el model de l’edifici. 

L’alçada reguladora ens determinarà l’altura de la façana i el nombre de plantes cosa que va estar molt 

regulat des de l’Administració amb l’objectiu de controlar el conjunt urbà. La planta, ens donarà la 

profunditat edificable, i, dependrà directament del parcel·lari, que intentarà la perpendicularitat entre la 

mitgera i la façana per la millor adequació del sistema constructiu i, de l’ordenança que és la que fixa 

els paràmetres geomètrics del futur edifici. 

També cal destacar la importància de la secció on es poden observar 

quines són les variants que caracteritzen els diferents tipus constructius. 

Així ens podem trobar amb edificis desenvolupats totalment per sobre de la 

rasant (figura 1), que pertanyen a les primeres èpoques de l’Eixample,  

Figura 1                                  quan solament es construeix sota rasant les fosses sèptiques; edificis amb 

una planta subterrània pertanyent a edificis de la segona generació i, edificis amb planta 

semisubterrània ventilada directament de l’exterior (figura 2), sent un 

model molt habitual, on la planta baixa s’eleva per deixar il·luminar el 

soterrani.   

 

 
Figura 2 
Així doncs els edificis de l’Eixample han constituït un model repetible basat en les variants anteriorment 

esmentades però dins d’aquesta repetició, es destaquen dues versions: els edificis de banda i els de 

xamfrà sent majoritaris els edificis de banda. 

L’arquitectura dels diferents edificis de l’Eixample, es pot resumir en trets de tres grans moments: el 

premodernisme (1860-1900), el modernisme (1888-1915) i el postmodernisme (1910-1936). En aquests 

períodes s’utilitzaren unes tècniques constructives que, amb un alt grau d’artesanabilitat, es 

sistematitzen i es van repetint constantment, apareixent així, un model quasi repetitiu que varia 

bàsicament en la imatge urbana segons les diferents estètiques anteriorment esmentades.  

De fet, aquest concepte de model el podem aplicar a partir de 1900 quan ja han passat els primers 

anys amb diversitat d’aportacions dels diferents arquitectes o mestres d’obres, i també a partir que es 

consolida l’Ordenança de 1890. 

 

- Els materials: 

D’entre els materials utilitzats en la formació dels edificis de l’Eixample, destaquen la ceràmica i el 

morter. Aquests materials units convenientment, junt amb una mà d’obra especialitzada en la seva 

manipulació farà que l’obra de fàbrica sigui la tècnica fonamental que definirà el sistema de construir 

d’aquests edificis. 

Amb la ceràmica es construiran les parets, les voltes d’escala, els sostres de soterranis, els revoltons, 

els envans i les cobertes per la seva resistència i la capacitat d’absorbir càrregues. 

El format d’aquestes peces vénen definides pel mòdul 30x15 i es poden distingir el maó massís i la 

totxana. També i en menor mesura es poden trobar totxos de 20 per la transició de les parets de 30 a 

15. 

Els conglomerats com la calç i el ciment lent i el pòrtland són uns materials que també han tingut molt 

protagonisme en l’obra de fàbrica. Amb el ciment pòrtland artificial es van aconseguir les resistències 

elevades.  

La pedra, un dels material més tradicionals en el procés constructiu, fou utilitzada en l’Eixample per a 

maçoneria fins el 1920 bàsicament en fonamentacions, contencions i parets mitgeres fins a 3 metres 

d’alçària. 

La pedra treballada en forma de carreus, s’utilitzà en façanes senceres d’edificis importants, o bé a la 

planta baixa o sòcol de les façanes. Una altra aplicació de la pedra és l’encerclat d’obertures de façana 
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(potalades, finestres i  balconeres). A partir dels anys 20-30 aquests encerclats s’intercalen a vegades 

amb pedra artificial. 

Des del punt de vista constructiu, la pedra també s’utilitza en forma de dau en els arrencaments de 

pilars de fosa, en el seu contacte amb el fonament i en el recolzament de jàsseres metàl·liques per 

evitar el seu contacte directe amb l’obra de fàbrica. També s’usa des del punt de vista decoratiu, en la 

confecció de motllures, cornises o baranes de terrat, encara que en aquests casos és molt més 

aplicable la pedra artificial. 

La fusta, és un altre material fonamental en la construcció dels edificis de l’Eixample, sobretot fins a la 

fi del segle XIX. S’utilitzà bàsicament a la resolució de sostres, tant de jàssseres com de biga i la fusta 

més utilitzada fou el pi dels Pirineus. 

A partir del 1960 es deixa de construir amb el sistema de murs i es comença a introduir 

progressivament el formigó armat però el concepte actual que tenim dels formigons es comença a 

entendre als anys quaranta on els primers s’utilitzaven per a fonaments. 

 

- Les tècniques constructives: 

Les tècniques constructives que s’utilitzen en el desenvolupament dels diversos elements són les 

tradicionals del país, és a dir, tècniques basades en la manipulació manual dels materials. Una 

manipulació experta i altament qualificada que permetia realitzar construccions de qualitat i a la vegada 

resoldre les problemàtiques que sorgien en plena execució de l’obra. 

La tècnica més utilitzada en la resolució d’elements constructius situats sota de la rasant era la 

maçoneria ordinària assentada sobre morter, aplicada en murs perimètrics de soterrani, fonaments 

continus, sabates per a pilars de fosa i per la prolongació de fonaments de mitgera fins a una alçada de 

3m sobre rasant. 

Per a la construcció de façanes, s’utilitzaven els carreus i carreuons ja que era un material noble i 

tractat superficialment a les cares vistes.  

Es podia aplicar en tota la façana quan es volia destacar la noblesa de l’edifici, només en la planta 

baixa i en la resta de l’edifici estucat o en els sòcols dels edificis preparant una base dura per a cops, 

sense sobrepassar el metre d’alçària i estucant la resta de l’edifici.  

La pedra que s’utilitzava era la de raig i, l’aparell i els gruixos dels junts màxims dels paraments (en 

general 4mm) s’especifiquen en el projecte i plec de condicions. 

Per als elements constructius desenvolupats sobre de la rasant, la tècnica per excel·lència era l’obra de 

fàbrica amb la qual resolia el sistema estructural de murs de càrrega i de caixa d’escala. 

Una variant d’aquesta última és la construcció amb maó de pla la diferència és que en comptes d’unir 

les peces ceràmiques per les cares, s’uneixen pel cantell. Va ser una tècnica òptima per a la 

construcció d’estructures lleugeres com la resolució de voltes en sostres de soterrani, voltes que actuen 

d’encofrat en fonament per arc, en l’execució de revoltonts de sostres i en les voltes d’escala. 

Per últim cal destacar la construcció amb dos elements comentats anteriorment que treballaven alhora i 

són els carreus i l’obra de fàbrica utilitzats per executar grans seccions i economitzar la pedra 

treballada. Aquesta construcció mixta va ser una pràctica habitual en la construcció de plantes baixes 

de façanes. 

 

- Els elements constructius: 

La fonamentació 

El procés d’urbanització de l'Eixample comportava moltes vegades, en el traçat 

dels carrers, haver de superar diversos desnivells. Es per això que en aquests 

casos s'executen murs de contenció, que a la vegada seran els fonaments 

de la futura façana de l'edifici. Aquests murs generalment es feien escalonats 

per la part exterior, per tal de tenir la cara interior vertical com es pot veure en 

la imatge. 

Amb l’execució de diversos carrers, comportava prèviament l’execució de 

contencions perquè els solars quedaven per sota del nivell. Així, en aquests 

casos, es procurava que les mateixes contencions fossin els fonaments de la 

futura edificació. 

 

Com que el pla de l'Eixample no ha portat cap problema per assentar-hi 

edificis, tret d'algunes irregularitats en el subsòl degudes al pas d'alguna 

riera. Les fonamentacions habituals s'han reduït bàsicament a dos tipus: 

la continua i la de pous i arcs que són les que explicarem a continuació.    Fonament amb escalonat                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                         exterior centrat en l’eix. 

En les primeres, les tècniques utilitzades són la fàbrica de maçoneria i les "filades" d'obra. Com ja 

s’ha explicat abans, aquest es el criteri més general fins els anys trenta; posteriorment es comença 

a detectar la maçoneria formigonada i el formigó amb àrid ceràmic. El formigó en massa i armat 

s'utilitza massivament a partir dels anys quaranta. 

 

Alhora de resoldre aquests tipus de fonamentació, existien diferents criteris i són els següents: 

El primer, és un tipus de fonamentació que s’escalona per l'exterior amb la finalitat de provocar que 

el pes de la façana passi excèntricament per la base del fonament perquè el conjunt tingui tendència 

a caure cap a l'interior i així provocar una petita compressió sobre les testes dels sostres, que ajudi a 

equilibrar el conjunt. 
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El segon és la realització d'una banqueta al paviment de planta soterrani on la reducció de seccions 

sempre es farà per l'eix de la paret. Aquest, ens porta a un altre tipus de fonamentació: la 

prolongació del mateix gruix del mur cap al fonament solució també en fonamentacions 

superficials. I, per últim, el cas dels semisoterranis (cases que tenen la planta baixa elevada sobre 

del nivell del carrer), la fonamentació es prolonga per sobre de la rasant amb finestres baixes per a 

la ventilació. 

Els fonaments per arcs i pous s’apliquen quan la profunditat del terreny és gran i es basaven en 

pous de mamposteria amb filades regulades com en la continua, però rematats en la part superior 

amb arcs d’obra de fàbrica i fonament continu a sobre d’aquest.  

 

 
   Fonament de mitgera per pous de maçoneria i arcs d’obra de fàbrica,  

    filades de regularització i fonament continu. 

 

La façana principal 

Les façanes de la majoria d’edificis que composen l’Eixample es caracteritzen per una sèrie 

d’elements comuns en tots els edificis però també amb trets diferenciadors que barrejats, suposen 

un impacte per qui les mira.  

Estan formades per un seguit d’elements constructius disposats i relacionats segons unes tècniques 

que es repeteixen constantment amb petites variacions que els donen la diversitat de materials 

utilitzats en diferents èpoques. 

Les parets de façana estan constituïdes generalment per dues parts ben diferenciades, la planta baixa i 

la resta d’alçària. La fàbrica mixta (pedra i obra) era la construcció utilitzada per a les parets de planta 

baixa. El seu gruix era de 60cm i es realitzava amb fàbrica mixta, i, la resta de l’edifici, amb fàbrica de 

maó de 30cm. 

Les característiques dels elements constructius més importants que formen part de les façanes són: 

- Les obertures de façana: trenquen amb la continuïtat del descens de càrregues, per això es va fer 

l'execució d'arcs rebaixats que canalitzen les càrregues cap als brancals i alliberen l'espai buit de 

resistència. Quan el voltant de les obertures és a base de pedra, les llindes supleixen la funció dels 

arcs anteriors. Més endavant, la introducció del ferro en forma de dintell serà l’opció més 

utilitzada. 

 

- Els elements sortits de façana: 

ls balcons: normalment les balconeres es feien en el mateix pla de la façana o 

amb una lloseta d’obra amb volades menors a 30 o 40cm tal i com es pot 

veure en la figura. 

Una altre opció és mitjançant llosanes de pedra que s'encasten sota els 

brancals del balcó quan es tracta de dues peces, però si el balcó és més 

ampli, la solució ve donada per les dues llosanes encastades a cada costat i 

una de central que recolza sobre les anteriors mitjançant uns galzes (figura 

3). Quan hi ha un seguit de balcons, s'intercalen les solucions anteriors. 

A diferència de les altres, les volades del pla de la façana solen ser de 70 

cm. Aquestes solucions amb llosanes de pedra s'utilitzen fins a la 

introducció del ferro.                                                                       Figura 3 

A finals del XIX es comença la utilització dels perfils laminats de la següent manera. 

• El sistema més habitual era per a balcons de dimensions petites on 

s'encasten els perfils sota els brancals de les balconades, dos 

perpendiculars i els altres dos en direcció al centre per tal d'abarcar 

més superfície de llosana, que en aquest cas és d'obra de fàbrica  

massissa. (figura 4)                                                                                           Figura 4 

• Quan els balcons són més amplis, els perfils de la part central i, a 

vegades, també els que passen per sota dels brancals s'uneixen al 

darrere de la paret a través d'un passamà o placa metàl·lica 

mitjançant uns angles i cargols. Aquest és un sistema no gaire habitual. 

 

Les tribunes:  

Les tribunes són els elements que tenen més volada de tots. Inicialment no forma part de les 

façanes però posteriorment es va anar introduint progressivament, per tant, podrem classificar les 

tribunes en dos grups: les que formen part del projecte inicial i les que es construeixen després. 
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En el primer cas, les tribunes es construiran amb llosanes de pedra recolzades sobre permòdols o 

bé construïdes amb perfils laminats que anaven encastats a la façana i el tancament d’aquestes, 

feta d’obra, fusta o planxes metàl·liques. 

El segon cas, generalment s’optava per l’ús de la pedra i després, el prefabricat metàl·lic.  

 

Les cornises: 

Formen part de l’element de coronament de les façanes dels edificis i és on es concentra la 

ventilació de les cobertes planes. Les principals situacions són les següents: 

• "Volada" de peces ceràmiques: les cornises van revestides amb un morter o estuc que 

s'aplica en tota la seva longitud. En general, les volades són relativament petites i el pes de la 

barana superior, equilibra la possible bolcada. 

• Cornisa d'obra recolzada sobre permòdols. Es tracta d'un volum 

d'obra en forma de motllura que es revesteix posteriorment i que en 

el seu vol descansa sobre uns permòdols de pedra artificial.  

• Cornisa contrapesada cap a l'interior. És un sistema molt habitual. 

Es tracta de compensar la volada de la cornisa amb una altra cap a 

l'interior per tal d'equilibrar el sistema. (figura 5)                                                    Figura 5 

• Cornisa tibada amb un passamà de ferro. És un cas molt característic de final i principi 

de segle. Es tracta d'equilibrar la caiguda de la cornisa a través d'un passamà que es fixa a 

les bigues de fusta del terrat que recolzen sobre la façana. 

• Cornisa prefabricada de pedra artificial amb introducció de perfils metàl·lics. 

• Cornisa equilibrada mitjançant la inserció de perfils metàl·lics 

tibats.  

• Cornisa amb acabat superior. Es tracta de diversos coronaments d'edificis que prenen 

diferents geometries. Els que són molt grans es troben tibats per l'interior de la paret a 

través d'uns passamans que van encastats. 
 

Els sostres 

Els sostres són els entramats horitzontals dels edificis que a la inversa de les parets, han 

experimentat una evolució considerable des del punt de vista dels materials com del sistema. 

Distingim: 

Els sostres de fusta s’utilitzen als primers anys trenta de l’Eixample i es continuaran utilitzant fins els 

anys vint i des del punt de vista constructiu hi ha: 

- els sostres de fusta amb llistons clavats per recolzar-hi els revoltons que s’utilitzarà 

per cobrir l’última planta. 

- Sostre empostissat amb llates de 4x8 sobre bigam escairat, doblat 

de rajola i paviment hidràulic.  

- Sostre amb revoltó a base de doblat de rajola encaixat sobre 

llistons clavats a bigues escairades i reblert de morter de calç 

magra i runa. 

- Sostre amb revoltó a base de doblat de rajola 

encaixada a 

l'interior d'una regata i reblert de morter de calç i runa. 

Aquest últim cas és el més utilitzat en el període estudiat i        Figura 6                             

en general és el més conegut. (figura 6) 

Els sostres de ferro es començaran a utilitzar fins a l’última dècada del XIX i el perfil utilitzat és l’IPN 

d’ala estreta. 

Els sostres a base de biguetes de formigó es van utilitzar a partir dels anys trenta en primer lloc, en 

la resolució de l’última planta dels edificis en substitució de la bigueta metàl·lica, però després en tot 

l’edifici. 

 

La coberta 

El model bàsic de coberta que es repeteix constantment amb poques 

variants és el compost de dos sostres: l’inferior, constituït per biguetes 

escairades i revoltons i el superior, amb troncs d’arbres i a sobre 

d’aquests tres gruixos de rajoles. Aquesta coberta, ventila constantment 

a través d’unes obertures a les façanes i als patis interiors dels edificis. 

A final del segle XIX es substitueix els sostre inferior per un cel ras i, a 

principi del segle XX es substitueixen els pendents del sostre superior pel sistema d’envanets de 

sostremort. 
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METODOLOGIA DE REALITZACIÓ 

En aquest apartat s’explicaran els passos que es varen seguir per a l’obtenció de les dades 

necessàries per fer l’últim apartat d’aquest treball: les fitxes i la part gràfica en la qual s’adjunta la 

rectificació de les fotografies. 

 

Un cop teníem l’illa escollida i acceptada pels tutors, havíem de fer les fotografies de les diferents 

façanes que la composaven. Aquestes fotografies havien d’abastar tot l’edifici però en alguns casos 

això ens va ser impossible degut al: curt abast de la camera digital (Canon IXUS 60), l’alçada dels 

edificis i la poca amplada dels carrers, cosa que ens va obligar a fer més d’una fotografia per edifici i 

conseqüentment més elaboració en el treball de rectificació que explicaré més endavant.  

Alhora de fer les fotografies també és important considerar el moment del dia amb que ho realitzes, 

tenint en compte la llum del dia i les condicions meteorològiques. En el meu cas, es van realitzar al 

matí i amb dies amb sol i núvols, d’aquesta manera, el cel no afectava al contrast de la imatge ja 

que no estava gaire clar.  

Aquestes fotografies estaven realitzades des de diferents perspectives, per tant, el pas següent a 

seguir era amb l’ajuda d’una estació total làser, posar aquestes fotografies frontalment. 

L’estació utilitzada va ser una trimble, com la de la fotografia adjunta, 

llogada a la botiga especialitzada en topografia, Al-top situada al carrer 

Bofarul, 14 de Barcelona i l’utilització d’aquest aparell es va fer en un cap 

de setmana pel cost que suposava el lloguer. 

 

En ser un aparell molt sensible, alhora de marcar els punts amb els quals 

volem obtenir les coordenades, cal destacar la importància del lloc on es 

marquen, ja que tots ells han d’estar a la mateixa fondària, si pot ser en 

el parament, intentant evitar forats de finestra, juntes, cornises, 

tribunes... entre d’altres. També dir que el nombre mínim de punts és de 

quatre i que han de delimitar l’àrea de l’edifici, marcant l’altura total de la façana, en el cas d’una 

sola fotografia, i l’amplada d’aquesta. En el cas de dues imatges per façana, l’alçada serà la màxima 

que comprèn aquesta fotografia. 

 

Els problemes que van sorgir alhora de prendre les dades varen ser: 

- Equilibrat de l’estació: va suposar una dificultat pel fet que les voreres dels carrers 

estan construïdes amb llambordes i afectaven a l’estabilitat de l’estació com també la 

pendent dels carrers mar-muntanya. La sensibilitat de l’aparell i el temps que ens 

suposava muntar-lo, ens va obligar a fer els mínims canvis d’estació, 15. 

- Insuficient inclinació del visor de l’aparell: aquests tipus d’aparells amb inclinacions 

superiors a un angle de 60º format per la línia imaginaria perpendicular a la façana de 

l’edifici i el punt desitjat, no permeten físicament fer una lectura òptima en el visor de 

l’aparell. 

 

 

                                       >60º 

 

 

Això ens va obligar a realitzar la presa de dades quan el sol ja havia caigut i captar els 

punts amb el làser de l’aparell que durant el dia no es podia veure per la claror. 

 

- Prisma: la utilització d’aquest aparell es donava quan no es podien veure els punts 

inferiors de la façana perquè hi havia objectes que interferien la correcta visió com: 

persones, cotxes o arbres entre d’altres. L’ús d’aquest aparell era senzill però requeria 

l’ajuda d’una altra persona per subjectar el prisma. 

Un cop realitzada la presa de dades, la casa que ens va llogar l’estació ens va facilitar el software 

amb les nostres dades.  
Nom del punt x y z 

1400 1000.183       1028.661     123.301 
1401 1002.586       1026.397     123.253 

1402 1022.375       1027.114     123.152 
1403 1022.700       1026.665     122.183 

1404 1002.640       1026.397     100.310 
1405 1022.492       1026.927     100.088 

 
Això ho vam utilitzar posteriorment per rectificar les fotografies passant-les de projecció cònica a 

ortogonal mitjançant el Monoimage, un programa bastant senzill que ens posa frontalment la 

fotografia marcant els punts que hem obtingut de l’estació (un mínim de 4) i afegint les coordenades 

d’aquests mateixos punts. 

En alguns casos la presa de dades va ser errònia, probablement perquè agafàvem punts abruptes 

del parament de la façana com ja s’ha dit abans. Com a conseqüència d’això es va haver d’utilitzar 

un mètode alternatiu en el qual el programa et demana l’alçada i l’amplada de la façana: 

• L’alçada ve definida per la diferència entre Z2-Z1 sent Z2 la coordenada del punt superior i Z1 

la coordenada del punt inferior. 
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• L’amplada es fonamentava en la formula següent: h= √(∆X2+∆Y2), ∆X= X2-X1 i ∆Y= Y2-Y1. 

Sent h la hipotenusa i X i Y les coordenades sobre els seus respectius eixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Fotografia abans de rectificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Fotografia després de rectificar 

 

Finalment, un cop s’han rectificat totes les fotografies, el que volem és netejar la imatge de tots els 

elements que alteren la façana com puguin ser els arbres, les persones, els cotxes, contrastos de 

llum... amb l’objectiu d’uniformitzar els colors del parament i el conjunt del resultat final. Aquesta 

correcció serà tractada en el programa d’edició fotogràfica, Photoshop. 

En aquest mateix programa, i, abans de netejar les fotografies, el que es va fer va ser ajuntar totes 

aquelles que pels motius que ja hem explicat anteriorment, s’havia fet més d’una presa fotogràfica 

per façana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop ajuntades es realitzà la neteja de la façana ajudada per les eines del mateix programa com 

poden ser el contrast i lluentor de imatge, tampó de clonatge amb els diferents gruixos i formes de 

pinzells entre d’altres.  
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Fotografia netejada 

 

Paral·lelament a la realització de la rectificació i neteja de fotografies, es va fer recerca de tots els 

edificis que composen l’illa escollida. El lloc que va facilitar algunes de les dades més rellevants que 

inclouen les fitxes, va ser l’Arxiu Municipal Administratiu, situat a la Baixada de Bisbe Caçadó, 3 al 

barri de Ciutat Vella de Barcelona. Allà, estan arxivats els expedients dels edificis construïts abans 

de la dècada dels 80 i és d’aquí d’on es van poder extreure dades com: la data de construcció, 

tipologia de l’edificació i l’arquitecte o mestre d’obres. En l’arxiu, també es pot accedir a la 

visualització de plànols en microfilms, la majoria amb la façana de l’edifici, la seva secció i, en 

alguns casos, les plantes. Aquests plànols et permeten adonar de les diferències entre l’edifici inicial 

i l’edifici que ens podem trobar actualment, ja que en molts s’han produït ampliacions, reformes o 

canvis en la façana.  

La qualitat dels plànols que es troben a l’Arxiu no sempre és l’òptima i en molts casos era il·legible a 

més a més, no sempre es podia accedir a tots els plànols ja que hi havia restricció de consulta per 

dia o hi havia alguns que estaven en restauració per possibles patologies.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de la façana d’un plànol extret de l’Arxiu 

 

Per edificis construïts després de la dècada dels 80 o antics que han sofert algunes modificacions 

com ampliacions, reformes o canvis en la façana, vaig accedir a l’Arxiu del Consell Municipal del 

Districte de l’Eixample, situat al carrer Aragó 311. Allà em van facilitar tots tipus de dades per acabar 

de complimentar les fitxes de descripció dels edificis que composen l’illa. 
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CONCLUSIÓ 

 
Com a conclusió puc dir que aquest treball m’ha obert els ulls en molts aspectes. Primerament, 

conèixer la importància que va tenir Cerdà i el seu pla en l’Eixample.  

Llegint biografies i escrits, m’adono que va ser un personatge brillant a nivell intel·lectual ja que va 

dissenyar unes illes pensant en els aspectes que la ciutat mancava fins aleshores. Va pensar en uns 

edificis on l’ orientació, l’il·luminació i la ventilació de tots els pisos fos el més important junt amb l’ús de 

grans espais, que ara tan manquen en la ciutat de Barcelona, utilitzats com a jardins.  

Sent una mica ingenu, pretenia fer una ciutat igualitària on no existís la diferència entre barris però de 

tot això, tan sols hem aprofitat els carrers amples que va construir preveient el futur transport, cosa que 

molts dels projectistes actuals no han sigut capaços de fer.  

Tot això em fa pensar com seria Barcelona amb tots els espais verds que va dissenyar, però 

l’especulació d’aquell moment i la que encara continua, fa que tornem al moment abans del pla Cerdà, 

on els pisos estaven amuntegats amb habitacions sense ventilació.    

Segonament, m’ha permès conèixer el sistema constructiu del barri i de l’època, basat bàsicament en 

l’obra de fàbrica i on un dels valors més destacats és l’homogeneïtat i la sistematització artesana, en 

general, fruit d’una arquitectura anònima que tot i la senzillesa dels materials es basava en una mà 

d’obra molt qualificada, la qual actualment ens manca, arribant a ser un model a seguir. 

Conèixer això, permet endinsar-te en el món de la rehabilitació dels edificis d’aquesta zona, cosa que 

trobo molt interessant i no descarto en el meu futur professional. 

Tercerament, aquest treball m’ha dut a fer una recerca minuciosa dels 29 edificis que composen l’illa 

escollida portant-me als diferents centres on podia trobar informació i, veure projectes antics on vaig 

poder observar la diferència de l’abans i l’ara en aspectes com la grafia i en el contingut del projecte. 

Per últim, cal destacar que he après tot un seguit de programes informàtics útils en la posteritat com 

també l’ús de l’estació total làser que m’ha permès tastar la feina dels topògrafs. 

Fent aquest treball i, en general la carrera, m’he tornat més observadora. Quan passejo per la ciutat el 

meu punt de vista ja no és horitzontal, sinó que els ulls s’inclinen cap a dalt per veure l’edifici i si 

s’escau, el seu sistema constructiu. D’aquesta manera, també m’he convertit més crítica alhora de 

valorar l’entorn. 
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