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EL TEMPLE ROMÀ DE BARCINO 

 

 

 

 

 

 

 
Quatre columnes exemptes 

Dalt de tot del Mons Tàber, dins de l’edifici 

medieval que allotja el Centre Excursionista de 

Catalunya (carrer del Paradís, 10) hi romanen 

quatre columnes de pedra certament fora de 

context. És clar que no pertanyen a la lògica, ni a 

l’escala, ni al llenguatge arquitectònic de l’edifici 

gòtic. 

A primer cop d’ull són imponents i monumentals; 

en aquest sentit, segurament hi ajuda l’estretor del 

pati, que obliga a aixecar el cap per a percebre’n 

la seva alçària. 

Tot i que moltes coses que explicarem són evi-

dents i potser no caldria aclarir-les, permeteu 

aproximar-nos a les columnes sense pressa i amb 

voluntat d’anàlisi, com li agradava de fer a Edgar 

Allan Poe als seus contes. 

Deixem primer que les pedres parlin... 

Tres de les columnes estan arrenglerades i la 

quarta forma una cantonada de l’antic edifici. Les 

quatre columnes reposen sobre d’un pòdium i 

suporten les restes d’un arquitrau. Així mateix, 

una de les columnes està embeguda “sospitosa-

ment” dins d’una paret medieval. 

El llenguatge amb que han estat bastides les 

restes és el clàssic. Així, el cimaci del pòdium 

està format per una gola revessa i cada columna 

té la base formada per un doble tor separat per 

filets i una escòcia (la base sembla aixafada ja 

que no disposa de plint), té el fust modelat amb 

estries amb llistell i el capitell exhibeix un doble 

rengle de fulles d’acant, amb quatre caulícols a 

les diagonals i àbac curvilini. Pel que fa a 

l’entaulament, només es conserva una part de 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sala de sessions del Centre Excursionista de Catalunya, l’any 1900 
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l’arquitrau, format per dues platabandes. 

Ara ja tenim prou arguments per parlar d’unes 

restes bastides segons l’ordre corinti. 

Recordem que els ordres esdevenen a la Grècia 

antiga un ideal d’harmonia que queda fixat len-

tament a l’arquitectura dels seus temples. L’ordre 

esdevé un sistema compositiu caracteritzat per la 

columna (stylos) i la seva relació amb 

l’entaulament i les altres columnes dins un marc 

de proporcions, parcialment obert a les transgres-

sions del tekhnites grec. Més tard, Roma fa seva 

aquesta manera de fer arquitectura. Precisament, 

l'únic text d'arquitectura del món antic que s’ha 

conservat és el De Architectura de Vitruvi, un 

arquitecte romà de l’època d’August. Vitruvi 

codifica els ordres (dòric, jònic i corinti) mitjan-

çant una modulació estricta dels seus elements 

(gruix i alçària de les columnes, distància entre 

columnes, motllures emprades en cada cas, etc.) 

amb el convenciment d’aconseguir l’ideal de 

bellesa mitjançant les proporcions de totes les 

parts de l’edifici (al nostre cas, la columna sence-

ra té unes proporcions de 7 i 7/10 diàmetres i està 

sobre d’un pòdium d’un terç de l’alçària de la 

columna, etc.). 

L’ordre corinti té un origen mític que exemplifica 

la relació de l’art grec amb la naturalesa, mitjan-

çant la mimesi. És un bon moment per a fer un 

incís i rellegir a Vitruvi (1). () 

Podem datar ja les quatre columnes que tenim 

davant dels ulls? Quasi bé. Com sabem per la 

història de l’arquitectura, podem trobar l’ordre 

corinti a les civilitzacions gregues i romana, però 

també a edificis que han aprofitat fragments 

d’aquestes dues cultures (per exemple tota 

l’arquitectura medieval), i sobretot a la civilitza-

ció occidental que des del Renaixement va iniciar 

una recuperació dels ideals clàssics. Ara bé, d’una 

manera potser un pèl barroera però no desencer-

tada podem concloure que unes columnes absor-

bides per una construcció medieval han de ser 

necessàriament gregues o romanes, i com que 

Barcelona és una fundació romana, les columnes 

pertanyen a un edifici romà. Si recorrem als 

especialistes, l’anàlisi estilística de les columnes 

 
Reproducció del             Làmina de la traducció del Vitruvi de Claude Perrault 

capitell original         on es mostra l’origen mític del capitell de l’ordre corinti 

 

“El tercer Orden, que se llama Corintio, imita la delicadeza de una doncella; pues las 

doncellas, teniendo por su poca edad ayrosos y esbeltos los miembros, son susceptibles de 
mayor delicadeza y elegancia en los adornos. Refierese que su capitel se halló de esta 

manera. Una doncella de Corinto ya casadera murió de enfermedad. Despues de enterra-

da, tomó su nutriz en un canastillo algunos vasos de licores que mas la habian gustado en 
vida, y llevandole al sepulcro, le colocó encima, y le cubrió con un ladrillo, para que se 

conservasen mas tiempo. Vino á caer casualmente el canastillo sobre la raiz de un acanto, 

la qual llegada la primavera, comenzó á brotar en hojas y tallos; los quales no pudiendo 
subir rectos por el peso del canasto, fueron saliendo por abaxo, y creciendo arrimados á 

su rededor. Llegados los tallos á tocar los ángulos volantes del ladrillo, no pudiendo 

dirigirse mas arriba, se volvieron por precision, y se doblaron sus cogollos hácia abaxo 
en los ángulos, donde formamos las volutas. Calímaco entonces, que por la destreza y 

habilidad en tallar mármoles, era llamado en Aténas Catatechnos, pasando junto al 

sepulcro, reparó en el canasto y en la lozanía del acanto crecido á su contorno, y agrada-
do de la novedad y belleza, hizo colunas en Corinto á aquella imitación, y fixó las propor-

ciones; que puestas en práctica, vinieron a establecer el Orden Corintio.” 

De Architectura, Llibre IV cap. I, 7 
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fa pensar en una datació prop dels inicis del segle 

I dC. 

Com era habitual a la construcció romana, el fust 

de les columnes està format per tambors de pedra 

de Montjuïc picada al fi assentats sense morter. 

Ara bé, tot els detalls que hi podem veure estan 

marcats per la sobrietat. Aquí és interessant relle-

gir com comenta aquest treball de la pedra en 

Puig i Cadafalch. () 

Tres columnes i no quatre 

Si com sembla, l’edifici que tenim davant dels 

ulls era un edifici important de la Barcelona 

romana com és que no s’ha conservat? Perquè 

s’han conservat només tres columnes? Bé la 

història urbana sempre és complicada, però sem-

pre hi ha possibles raons. Durant la lenta davalla-

da de l’Imperi romà emergeix amb força el cristi-

anisme. Inicialment perseguit, i des de Constantí 

legalitzat, el cristianisme mai estarà interessat en 

prendre com a model de la seva nova arquitectu-

ra, el que podríem anomenar la gran arquitectura 

pagana de l’antiguitat. Mirem, si més no, qualse-

vol quadre d’un sant martiritzat, per exemple el 

Sant Sebastià de Mantegna que mor, a la pintura, 

lligat a una columna coríntia, però fixeu-vos que 

l’artista pinta una columna enrunada, de manera 

que a la fi un dels missatges que resten serà el 

triomf del món cristià sobre el paganisme en 

ruïna. 

A més a més, una vegada col·lapsat el món romà, 

la ciutat es densifica dins de les muralles, el cost 

dels materials de construcció és molt elevat i tot 

va bé per a fer parets, incloses les antigues co-

lumnes. No deixen de ser pedres que ja no cal 

transportar des de lluny! 

I, perquè parlem ara de tres columnes si en veiem 

quatre? Bé amb el món de la restauració de mo-

numents dels segles XIX i XX sempre s’ha d’anar 

amb una certa prevenció. En aquest cas, quan 

veiem part del pòdium que les aguanta construït 

d’obra vista, alguns dels seus carreus treballats de 

forma irregular i una part de l’arquitrau desalineat 

cal pensar que les restes han estat restaurades 

repetides vegades. Sobretot cal advertir 

“El capitell del Temple de Barcelona, es, aixís per sa proporció com per la de la columna 

de que forma part, una forma antiga o al menys una forma anticuada provincial. La seva 
execució es seca, feta a regates, casi geomètrica; quelcom de l’obra barbre que fa con-

trast ab l’elegancia de son conjunt: tant com es ben ordenada la proporció de la massa 

general, es pobre l’obra del detall; això s’accentúa en la cornisa més seca o més barruera 
encare. El nostre capitell català-romà no té la flexibilitat de formes dels romans, mes 

guanya en la virilitat y decisió del conjunt: els caulicols y volutes casi desapareixen 

substituits per un tercer ordre de fullatge, essent aquest executat com obra de picapedrer, 
geometrisantlo, guanyant en valor arquitectònich lo que perd en elegancia y naturalisme 

de formes.” 

Josep Puig i Cadafalch, 1909 (3) 

 

 

 

 

 

 

        
Sant Sebastià de Mantegna (1480)                    Columna a la plaça del Rei 
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l’anastilosi (2) de la columna que fa tres comen-

çant a contar des de la cantonada. Aquesta co-

lumna està reconstruïda per fragments de dues 

columnes que s’obtingueren l’any 1850 quan es 

va enderrocar una casa propera del carrer Llibre-

teria. Durant molts anys la columna fou compo-

sada i mostrada, tota solitària, a la plaça del Rei, 

però finalment, l’any 1956 l’arquitecte municipal 

Adolf Florensa la va traslladar a l’emplaçament 

actual. És una columna feta de fragments de 

columnes de l’edifici, però no ben bé del lloc on 

és ara. 

Però abans n’hi havia sis 

Amb el que tenim podem saber més coses? Bé 

amb l’ajut d’Antoni Cellers quasi bé tot. Antoni 

Cellers i Azcona (1775-1835) era pràcticament 

l’únic arquitecte català format a l’Academia de 

Bellas Artes de San Fernando a Madrid i havia 

obtingut una beca per a estudiar les antiguitats a 

Roma. En aquest ambient va formar la seva sen-

sibilitat neoclàssica i al cap dels anys fou encar-

regat dels estudis d’Arquitectura de l’acadèmia de 

Madrid que es feien a la Llotja a Barcelona. 

Ja al final de la seva vida rebé l’encàrrec de la 

Junta de Comerç (la impulsora de la Llotja) 

d’estudiar les columnes. L’estudi que feu amb 

alguns dels seus alumnes és un paradigma de com 

s’entenia l’arqueologia al món neoclàssic. 

Cellers, amb una gran erudició del món greco-

romà i, de ben segur, amb la traducció que Ortiz y 

Sanz acabava de fer del llibre de Vitruvi sota el 

braç desvetllarà lentament bona part dels misteris 

que les columnes amagaven. 

L’estudi de Cellers és de l’any 1835 i, en aquell 

moment, encara en quedaven sis columnes, el que 

li va permetre de fer les deduccions següents: 

a) Les columnes pertanyien a un temple. 

b) Si el temple estava orientat segons els ritus 

romans, les columnes existents pertanyen a  

la part posterior d’una façana curta. 

c) Si tenia pòdium, l’únic accés estaria tot just 

a l’altra banda, més o menys a ponent. 

“Vitruvio es el que se ha tomado por guía para saber en dónde debían hacerse las exca-

vaciones y sus lecciones combinadas con el examen de las plantas de los Templos griegos, 
que sobrepasan algo aquellos preceptos, nos han fijado las partes y los límites del nues-

tro.” 

Memòria d’Antoni Cellers (4), 1835 

 

 
Làmina de la traducció del Vitruvi d’Ortiz y Sanz on es mostra el temple perípter hexàstil 

(l’única diferència és que Ortiz dibuixa un temple grec sense pòdium). 

 

“Perípteros será el Templo quando tenga en la fachada y póstico seis colunas, y á los 

lados once, inclusas las angulares; tan distantes de las paredes de la nave como entre sí, 

formando un paseo á todo el rededor de la misma nave del Templo [...]” 

De Architectura,  Llibre III Cap. I,10 

 
Planta dibuixada per Antoni Cellers l’any 1835 (els petits rectangles indiquen els punts on 

es va realitzar excavacions i les sis columnes estan més ennegrides) 
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d) Si hi havia columnes exemptes a la façana 

posterior havia de ser un temple perípter. 

e) El temple perípter podia ser hexàstil, octàstil 

o decàstil. Amb unes petites excavacions, 

guiades pel llibre de Vitruvi, va demostrar 

que era hexàstil (vegeu els rectangles dibui-

xats a l’aixecament de Celles per indicar els 

punts de les cales). 

f) Amb aquestes hipòtesis demostrades per les 

excavacions, Cellers va poder dibuixar la 

planta del temple de Barcino (vegeu la sem-

blança entre el dibuix de la planta del temple 

romà i el dibuix d’Ortiz y Sanz a la seva tra-

ducció del Vitruvi). 

En aquesta descripció, ens hem deixat coses, com 

per exemple que Cellers s’equivocà amb la data-

ció de les restes al creure que era un temple dels 

cartaginesos, però després ja va venir en Puig i 

Cadafalch per ajustar la datació. També és cert 

que hi ha hagut polèmica sobre si el temple era 

dedicat a Hèrcules (mític fundador de la ciutat 

durant un dels seus darrers viatges) o bé a Júpiter 

(Déu pare de tots els altres) o bé a August, a qui 

es deu la fundació de la Colònia Iulia Augusta 

Faventia Paterna Barcino, embrió de la ciutat de 

Barcelona. 

La perspectiva que s’adjunta és la reconstrucció 

del temple per part d’en Puig i Cadafalch on es 

recullen tots els trets del temple que s’han anat 

desvetllant dins d’aquest assaig. Ara bé, el dibuix 

ens mostra un temple radiant en un espai obert, 

amb uns xiprers al rerafons. En canvi, sabem que 

els temples d’aquest tipus s’emplaçaven al mig de 

la ciutat, aproximadament a la intersecció del 

cardo i el decumanus maximus i formaven la part 

principal del fòrum: l’espai de representació del 

poder civil, sempre en bullici. Per aquesta raó, 

potser és millor imaginar-se el temple en el lloc 

més privilegiat d’un fòrum envoltat per un peristil 

on hi trobaríem les institucions de la ciutat. 

 

 

 

 
Maison Carrée a Nîmes (19 aC) 

 
Planta actual on es mostra el temple dins del teixit medieval (carrers Llibreteria i Paradís) 

 
Reconstrucció ideal del Temple per part de Josep Puig i Cadafalch 
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Per acabar, una darrera reflexió. El poder a la 

ciutat poc s’ha mogut de l’espai de representació 

de l’antic fòrum. Durant el període medieval el 

Palau Reial Major estava a la propera plaça del 

Rei, però, al cap dels anys, les institucions retor-

naren al carrer Ciutat (la traça del decumanus 

maximus) on s’instal·laren el Consell de Cent i la 

Diputació del General. I, més tard configuraren la 

plaça de Sant Jaume i les noves façanes de la 

Generalitat i de l’Ajuntament, com si es tingués 

por de perdre el geni del lloc. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 
Una possible imatge de Barcino i del seu fòrum (Museu d’Història de la Ciutat) 

 

 
(1) A tot el text ens referim a l’edició de José Ortiz y Sanz de l’any 1787 ja que la seva traducció i les seves làmines foren àmpliament utilitzades a la Real 
Academia de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Serà dins d’aquest ambient acadèmic, impregnat de neoclassicisme, on s’estudiarà profunda-

ment el nostre edifici. VITRUVIO POLION, Marco: (De Architectura , I s. dC). Los diez libros de arquitectura. Ediciones Akal. Torrejón de Ardoz, 

1987 [Edición de José Ortiz y Sanz. Imprenta Real. Madrid, 1787]. 

(2) Anastilosi: Terme emprat en restauració, que prové de la unió de dues paraules gregues: anà (dalt) i stylos (columna). El seu sentit seria tornar a aixe-

car les columnes caigudes d’un edifici clàssic. 

(3) PUIG I CADAFALCH, Josep; FALGUERA, Antoni de; GODAY, Josep: L'arquitectura romànica a Catalunya. Volum I. Precedents: l'arquitec-

tura romana. L'arquitectura cristiana preromànica. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1909-1918. [Edició facsímil. Barcelona, 2001]. 

(4) CELLERS I AZCONA, Antoni: "Memoria sobre el colosal templo de Hércules que se halla en Barcelona" (1835) a BASSEGODA NONELL, Joan: El 

templo romano de Barcelona. Real Academia de Bellas Artes de San Jorge. Barcelona, 1974. Per aprofundir més, també es pot consultar MONTANER, 

Josep Maria: La modernització de l'utillatge mental de l'arquitectura a Catalunya (1714-1859). Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1990. 

 

 
PER OBSERVAR MILLOR... 

 

1. El temple és un tipus d’edifici que tipològicament varia molt poc durant la República i l’Imperi romà. Pensa en les semblances i 

diferències entre la reconstrucció del temple de Barcino i la Maison Carrée de Nîmes i en les particularitats que el fan diferent dels 

temples grecs. 

2. Dibuixa un capitell del temple de Barcino i reflexiona sobre quines relacions hi ha entre la idea de mimesi a l’art grec i l’origen 

mític del capitell corinti que ens descriu Vitruvi? 

3. Dibuixa en secció el pòdium, el seu cimaci i la base d’una columna. Pren mides del què hi ha i, del que no puguis, proporciona-ho. 

 

Si t’interessa la construcció de l’arquitectura romana fes una ullada a ADAM, Jean Pierre: La construcción romana: materiales y 

técnicas. Editorial de los Oficios. León, 1996 
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L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DELS REIS O DEL PI 

 

 

 

 

 

 

 
Introducció 

L’església de Santa Maria del Pi és un excel·lent 

exemple de l’arquitectura gòtica que es feia a les 

terres d’Occitània i de la Corona d’Aragó durant el 

segle XIV. Caldrà comprendre el seu emplaça-

ment, la contundència geomètrica del seu exterior, 

la qualitat de l’espai interior que genera, l’acurada 

correspondència entre aquest interior i l’exterior i, 

perquè no, adonar-se de la curta durada de la seva 

construcció, tot i ser d’uns noranta anys. 

L’edifici que ens ha arribat substitueix l’antiga es-

glésia romànica de la Vilanova del Pi, nascuda fora 

de les muralles romanes, a ponent de les que pas-

saven prop de l’actual carrer Banys Nous. A 

l’època de la seva reedificació (~1306-1391) el 

burg ja estava protegit per l’encinta construïda en 

temps de Jaume I, que baixava al llarg de la Ram-

bla. Per tant és l’obra de la voluntat col·lectiva 

d’un barri de mercaders, tot i que en alguns mo-

ments concrets la casa reial va ajudar-lo econòmi-

cament, per exemple, en l’aixecament del campa-

nar (1379-1463). 

Quan començaren les obres de Santa Maria del Pi, 

a Barcelona ja estaven iniciades les obres de la Seu 

(1298-1381) i de la capella de Santa Àgueda del 

Palau Major (1302-mitjans s.XIV); i al cap de pocs 

anys s’iniciarien les de Santa Maria del Mar (1329-

1384) i Sant Just i Pastor (1342-mitjans s.XV). 

Quan va estar enllestida, des de qualsevol lloc ele-

vat de la ciutat es divisava el seu massís campanar 

de planta octogonal en competència directa amb 

els dos campanars de la Seu, la torre del rei Martí, 

el campanar de la desapareguda Santa Caterina i 

les dues torres de Santa Maria del Mar. Durant 

força segles aquestes eren les fites del paisatge que 

 

 
Les vilanoves medievals de Barcelona 

segons Albert Garcia Espuche i Manuel Guàrdia 

 
L’església del Pi no es pot deslligar dels espais que l’envolten 
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els viatgers veien venint del mar o pujant dalt de 

Montjuïc. 

Ja a peu, quan ens hi apropem des del carrer de la 

Palla o pel mateix carrer Petritxol entrem de cop 

dins un eixamplament dels carrers (les actuals pla-

ces del Pi i de Sant Josep Oriol) en part originat 

pels antics fossars de la parròquia. I ja dins les pla-

ces ens topem davant del volum contundent de 

l’església, un ortòedre de pedra d’uns 28 metres 

d’ample, un total de 61 metres de llarg i quasi uns 

28 metres d’alçada. Des d’ambdues places podem 

observar les dues úniques façanes de l’església; ja 

que la de ponent fa mitgera amb edificacions afe-

gides o edificis civils i a migdia hi ha la capçalera, 

en part també entre mitgeres. 

Aquest volum exterior sobri amb la façana princi-

pal composada d’una portalada amb arquivoltes 

apuntades i una gran rosassa que il·lumina l’inte-

rior, ens porta a examinar la planta per a reconèixer 

els mecanismes arquitectònics que s’han utilitzat 

en l’església. 

La planta ens mostra un interior de nau única co-

berta amb set trams de voltes de creueria que es 

conclou en un absis poligonal, també cobert amb 

volta de creueria; l’espai format per aquesta sola 

nau s’eixampla ja que les capelles laterals ocupen 

l’espai entre els contraforts. 

Com podem observar en la secció transversal, 

aquestes capelles ocupen la meitat de l’alçària de 

la nau i permeten que es puguin obrir dues rengle-

res de finestrals entre contraforts, una que il·lu-

mina directament cada capella i l’altra que es con-

verteix en el claristori de la gran nau. Al girar-nos, 

la gran rosassa deixa brollar la llum de ponent per 

a recordant-nos que hem entrat al temple del cel. 

Una vegada entesa aquesta primera descripció, po-

drem refer el passos i detenir-nos en alguns dels 

esforços dels mestres per fixar una imatge arqui-

tectònica coherent de tot el conjunt. 

 

Una mirada atenta a l’exterior 

La façana principal  
Planta i secció de l’església 
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Si, un altre cop fora, observem la façana principal 

comprovarem una estudiada composició. Sobre el 

pla de façana (un rectangle) es disposen un quadrat 

(portada) i un cercle (rosassa) flanquejats per dues 

torres vuitavades inacabades a l’alçada del corona-

ment. 

La portada està formada per volum rectangular que 

s’avança del pla de façana i que, en aquest cas, està 

constituït per tres rengleres sobreposades d’arcs 

cecs, les dues primeres en forma de nínxols, tres a 

cada banda de la porta i per la porta amb quatre 

arquivoltes d’arc apuntat. El timpà llis suporta una 

estàtua de la Verge protegida per unes arcuacions. 

La rosassa té dotze braços que conflueixen radial-

ment al seu centre. El perímetre de la rosassa està 

envoltat per una motllura que a la part superior li 

serveix de guardapols. 

Però aquests elements compositius no resten flo-

tant a l’aire, el mestre de la façana va crear tot un 

entreteixit d’elements que donen serenor al con-

junt. A la part baixa, dos nínxols tancats per arcs 

escarsers relliguen la portada amb dos pinacles 

allargassats i adossats al pla de façana. I són 

aquests dos pinacles que flanquegen la rosassa els 

que l’acaben acompanyant. Però tot i així, el que 

acaba de lligar tos els elements són les diferents 

motllures que discorren en horitzontal per la fa-

çana. Des del terra cap amunt, primer trobem una 

línia horitzontal que lliga els pinacles amb la por-

tada passant per sobre els arcs escarsers. La segona 

motllura passa just per sobre la portada i com veu-

rem relliga la façana lateral. La tercera motllura 

passa just a la base del coronament dels pinacles i 

s’uneix amb el guardapols de la rosassa a uns dos 

terços de la seva alçada. Finalment, la quarta mot-

llura fa de coronament a la façana. 

La façana lateral 

La façana lateral de la plaça de Sant Josep Oriol 

està fortament marcada per la presència dels con-

traforts. Com hem comentat les capelles laterals 

ocupen l’espai de planta baixa entre contraforts i 

aquests només es mostren en tota la seva amplada 

a la meitat superior de l’alçat. Cal remarcar que els 

contraforts estan esmotxats al seu coronament. 

     
Esquemes de la façana a la plaça del Pi 

 
 

 

 

 
La portada i la rosassa de la façana principal des de la plaça del Pi 
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A primer cop d’ull semblaria que es tracta d’una 

façana molt simple que mostra descarnadament les 

necessitats estructurals i sense cap relació amb la 

façana principal. Amb l’ajut dels esquemes que ad-

juntem ens podem fer una primera idea de la seva 

riquesa. En primer lloc, analitzarem els diferents 

plans que podem trobar a la façana. El primer pla 

correspon al que defineixen els testers dels contra-

forts que, com veiem, no sols és un pla a la meitat 

superior de l’alçat sinó que arriba fins a la part 

baixa creant uns requadrats refosos. Aquests re-

quadrats formen els segon pla que conté les fines-

tres bifores que il·luminen les capelles laterals. Fi-

nalment, trobem el tercer pla de façana darrera els 

contraforts que suporta les finestres trifores del 

claristori que il·lumina la nau de l’església. 

Aquesta façana exemplifica molt bé com l’arqui-

tectura gòtica utilitza la seriació d’un element sen-

zill com és la capella per bastir l’edifici, però 

també per a donar-li forma. 

Tots aquests plans també estan relligats per línies 

horitzontals. Començant pel terra, la primera cor-

respon a la línia que forma la base dels requadres 

refosos del pla de façana. La segona, la que marca 

el canvi de pla a l’alçada del terrat de les capelles 

laterals. A més, aquesta motllura gira el pla de fa-

çana i es correspon amb una de les motllures de la 

façana principal. En tercer lloc, una motllura quasi 

virtual, definida rítmicament només pel corona-

ment en biaix dels contraforts, que també girarà el 

pla de façana per lligar-se amb la rosassa de la fa-

çana principal. Finalment, la motllura de corona-

ment tanca aquest joc de relacions. 

El campanar 

La component horitzontal del gran volum del l’es-

glésia és en certa manera contrapesada pel campa-

nar del segle XV. Es tracta d’una torre aïllada, se-

parada de l’església a la banda de migdia, de planta 

octogonal i amb nervis rectangulars a les arestes 

del polígon. La torre s’eleva per sobre del nivell de 

les cases, fins als 54 metres, i s’ensenya a tota la 

ciutat. 

Tot i la seva verticalitat, un altre cop apareixen les 

motllures horitzontals que, en aquest cas, envolten 

    

 

   

 

  

Esquemes de la façana a la plaça de Sant Josep Oriol per mostrar la seriació d’elements i 

les components horitzontals de l’església 

 

 

 

 
Relació entre el campanar i la nau 
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la torre dividint-la en quatre tramades. Així ma-

teix, la part superior de la torre és rematada per 

unes arcuacions flamígeres. 

L’exterior de la capçalera 

Caminant des de la plaça Sant Josep Oriol cap a la 

placeta del Pi descobrim l’exterior de la capçalera 

formada per contraforts radials. Com es pot veure 

l’absis poligonal no té capelles radials. Des 

d’aquest punt es pot observar com tots els contra-

forts estan foradats per una porta de pas a l’alçada 

del terrat de les capelles laterals per poder fer tre-

balls de manteniment. Al no haver capelles a la 

capçalera el pas es manté mitjançant uns pontets 

formats per arcs escarsers. 

I en aquest punt, caldria que recomptéssim el nom-

bre de trams entre contraforts de la façana lateral. 

En surten vuit. Però si a la primera descripció de 

l’edifici havíem parlat de set? La resposta només 

es pot trobar a l’interior. 

Una mirada atenta a l’interior 

La gran nau 

Diem la gran nau perquè una llum de setze metres 

i mig és una gran llum a l’època. També li podem 

dir gran, per les seves proporcions en planta. Així 

com a les catedrals gòtiques nòrdiques predomina 

la llargada de les naus respecte l’amplada en una 

relació 10/1, en el cas de Santa Maria del Pi no hi 

ha una direcció massa predominant ja que la rela-

ció és 10/3. L’espai és cobert per voltes de creueria 

quadripartites, ja que divideixen l’espai que co-

breixen en quatre triangles de plementeria. 

I aquella serenor que ens proporcionaven les mot-

llures horitzontals a l’exterior es repeteix a l’inte-

rior. Com podem observar, els bordons dels nervis 

de les voltes de creueria descansen sobre capitells 

amb motius vegetals que formen part d’una allar-

gassada columna adossada al pla de paret de la 

nau. I just a l’alçada de l’àbac del capitell apareix 

una línia d’imposta que recorre tot l’interior de 

l’església i que serveix d’ampit per al claristori que 

il·lumina la nau. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
La gran nau coberta amb voltes de creueria quadripartites 

 



14 

Si ara recomptem el número de claus de volta 

d’aquesta nau veurem que la resposta sobre si són 

set o vuit les tramades es troba a la capçalera. 

La capçalera 

Com veiem, la vuitena tramada juga un paper am-

bigu. Per una banda segueix tenint capelles laterals 

i, per tant, està lligada a l’ordre de la nau, però per 

l’altre, veiem com deixa de ser una volta quadri-

partita al desplaçar la clau de volta just al centre de 

la capçalera. D’aquesta manera l’absis poligonal 

perllonga els seus nervis radialment cap aquest 

punt. Petits detalls que mostren la claredat d’idees 

del mestre d’obres: a la capçalera es manté la co-

lumneta correguda des del terra fins a la línia d’im-

postes; però, aquí, a l’absis, la columneta és més 

estreta ja que només ha de rebre un nervi, no els 

tres de cada tramada de nau (un former i dos cre-

uers). 

A l’actualitat el presbiteri està aixecat del pla de la 

nau, sembla que la cripta existent sota el presbiteri 

es va excavar cap al segle XVI, però es va deixar 

d’utilitzar l’any 1763 per la humitat i les inundaci-

ons. 

Les capelles laterals 

Les capelles laterals són de planta quadrada i repe-

teixen l’esquema compositiu de la nau: columnetes 

adossades a les cantonades del quadrat que defi-

neixen les línies de força de la volta de creueria. És 

particularment interessant observar com es soluci-

ona el tester del contrafort a la part interior de la 

nau, per donar sensació de paret, formar uns sen-

zills arcs torals apuntats i a la vegada crear l’espai 

de les capelles. 

Aquesta modulació de les capelles laterals ha estat 

clau per absorbir els diversos canvis que ha sofert 

l’església durant la seva vida: instal·lació de retau-

les que solen tapar les finestres, connexions cap a 

la sagristia, presència des de la construcció d’una 

porta lateral al costat de l’evangeli, creació d’una 

tribuna a la primera tramada del costat de l’epís-

tola, accés a la sala capitular (ara Santíssim) i fins 

i tot aprofitar la darrera tramada per instal·lar-hi un 

 
La capçalera 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Capella lateral i detall del tester del contrafort 
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cor del segle XVIII aixecat amb volta de maó de 

pla pel mestre de cases Josep Renart. 

La rosassa 

D’una manera intencionada, hem deixat per al fi-

nal el comentari de l’element més singular de l’es-

glésia del Pi: la seva monumental rosassa. Lamen-

tablement, la crema de l’orgue durant els fets de 

juliol de 1936 va fer caure de retruc la rosassa ori-

ginal. Passada la Guerra Civil, Josep Maria Jujol 

rebé l’encàrrec de reconstruir-la. Ningú com ell ho 

podia fer ja que com a professor de l’Escola d’Ar-

quitectura hi havia portat sovint als seus estudiants 

a dibuixar-la (). 

Els ingredients del gòtic català del XIV (1) 

Què trobem a Santa Maria del Pi? Geometria 

contundent; seriació d’elements simples; clare-

dat a l’hora de definir volums i espais; la llum 

tamisada pels vitralls; unes proporcions serenes 

on predominen l’amplada de l’espai i les línies 

horitzontals i una nuesa de les parets que en reali-

tat no és tanta quan descobrim la perfecció i deli-

cadesa dels detalls constructius, de les unions, 

dels gruixos, allò que sempre en tota construcció 

és el més difícil. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 
Rosassa del Pi dibuixada pels alumnes de Josep Maria Jujol  

 

“En el estudio directo de los monumentos arquitectónicos que hacemos en nuestra carrera 
universitaria, llevaba allí también a los alumnos de mi cátedra, y por este medio la Divina 

Providencia dispuso quedara revelación perfecta de esta obra, pues las observaciones a 

simple vista y con ayuda de lentes de campaña, ya desde el presbiterio, de la iglesia, ya 
encaramándonos con algún peligro sobre el gran órgano que estaba en la tribuna de los 

músicos, a los pies de la iglesia, con lo que lográbamos con los animosos jóvenes llegar no 

muy cerca de la parte baja del rosetón, tan importantes son las dimensiones. Por este medio 
tomábamos medidas y apuntes en color y con tales estudios pudimos hacer una acuarela 

del rosetón a gran diámetro (unos dos metros) en que distinta y muy fielmente constan los 

esmaltes, grisallas y colores de mosaico de cristal contenidos en las oquedades de la red 
de piedra.” 

Josep Maria Jujol, 1942 (2) 

 

 

(1) Per a una reflexió més acurada consulteu a CIRICI, Alexandre: Arquitectura gótica catalana. Editorial Lumen. Barcelona, 1968. 

(2) JUJOL, Josep Maria: “Acerca del nuevo y segundo rosetón de la iglesia del Pino, de Barcelona”. Mayo de 1942 [DOLLENS, Dennis; FLORES, Carlos; 

JUJOL, Josep Maria (jr.); LAHUERTA, Juan José; MOLEMA, Jan: El Universo de Jujol. Ministerio de Fomento, COAC. Barcelona, 1998.] 
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Gravat dibuixat per W. Van der Vingaerde (1535) on es divisa el Pi 

PER OBSERVAR MILLOR... 

 

1. Dibuixa la secció transversal de la nau que passa per l’àmbit d’una capella lateral i indica el nom de les seves parts i elements cons-

tructius. 

2. Explica, amb l’ajut d’un dibuix a escala, les diferències entre el claristori de l’església del Pi i el de la catedral de Reims. 

Si t’interessa la reconstrucció de la rosassa per part de Josep Maria Jujol, ves a l’ETSAB i puja per l’escala al setè pis on hi trobaràs penjat 

el dibuix que va permetre la seva reconstrucció. 
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L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DEL MAR 

 

 

 

 

 

 

 
Santa Maria...! 

Aquest, era el crit de guerra dels mariners i de l’ar-

mada catalana medieval. Tanmateix, era el nom de 

la seva patrona, i el del seu barri: una antiga vila-

nova crescuda al de fora de la muralla romana, que 

havia pres el nom de l’església romànica allà cons-

truïda al segle X. El de Santa Maria, barri mariner 

de Ribera era, al segle XIII, era el més esplendent 

i dinàmic de Barcelona 

L’any 1229 al conquerir Mallorca, tot començant 

a pensar en una futura expansió per la Mediterrà-

nia, el rei Jaume I va prometre construir una gran 

església a Barcelona digna de Santa Maria, el barri 

puixant, de bastaixos i macips(1), armadors i fus-

ters, orfebres i espasers, comerciants, i banquers. 

No ho va complir. Però, anys després, al tornar de 

la conquesta de Sardenya, Alfons el Benigne va fer 

realitat la promesa del seu besavi, tot i que la seva 

mort prematura adscriu també aquesta gran obra de 

l’arquitectura catalana medieval a l’activitat cons-

tructora de Pere III el Cerimoniós (2). 

La nova església gòtica, de Santa Maria del Mar, 

va ser construïda en poc més de cinquanta anys 

(1329-1363) pel mestre Berenguer de Montagut 

(tanmateix mestre de la Seu de Manresa), molt a 

prop de l’església anterior: a la plaça de Santa Ma-

ria, on després s’hi ubicaria – davant mateix – la 

font que encara avui presideix un dels racons mes 

antics de la ciutat; al costat del Born, freqüentat 

mercat i escenari de festes i combats; en el bullici 

del port i connectada amb la vella ciutat a traves 

del carrer de l’Argenteria. 

 

 

 
El barri de Ribera a començaments de segle XX 

 
Vista de Santa Maria del Mar des d’un terrat de la Via Laietana 
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Geometria precisa 

L’espai interior, composat per tres altes naus quasi 

imperceptibles –només és una mica més alta la 

central– , es un exemple del que es coneix com es-

glésies saló (hallenkirche), originàries de l’arqui-

tectura romànica i gòtica del centre-oest de França 

i molt corrents en la contemporània arquitectura 

gòtica alemanya. 

Les naus estan separades per primes columnes oc-

togonals de 1.60 m de diàmetre i a la notable dis-

tància de 13 m en ambdues direccions la nau cen-

tral, disposades en els vèrtex de la retícula que les 

voltes projecten en la planta. Aquesta, és un recinte 

rectangular doble llarg que ample al que s’afegeix 

la capçalera formada per un absis semicircular. El 

rectangle esta format per quatre quadrats centrals i 

4 mitjos quadrats a banda i banda que coincideixen 

amb les naus. L’alçada de l’edifici en la part de les 

naus laterals es igual que l’amplada de la planta, es 

a dir de dos quadrats i, en la part de la nau central, 

es mig quadrat més alta. És a dir que el quadrat que 

segmenta la nau central es una mesura universal en 

la planta, l’alçat i la secció de l’edifici. 

A l’arribar a la capçalera, les columnes tanquen en 

semicercle la nau central deixant darrera un deam-

bulatori format per la continuació, tanmateix en se-

micercle, dels espais laterals en tota la seva am-

plada. L’església, per tant, no te transsepte i les co-

lumnes del deambulatori constitueixen el teló de 

fons del presbiteri, una mica aixecat damunt de la 

cripta. 

El tancament perimetral es un mur continu que, en 

la meitat baixa de l’espai, s’enrasa per fora amb els 

contraforts - els quals, estan alineats amb les co-

lumnes - per tal de deixar lloc per a tres capelles 

laterals en cada tram; també en l’absis on el mur es 

presenta poligonalitzat i on els contraforts, més 

freqüents, deixen entre ells l’espai per a una cape-

lleta. En canvi, en la meitat alta, el mur de tanca-

ment s’enrasa amb els contraforts per l’interior - 

quedant aquells vistos a fora - i conté un alt fines-

tral al centre de cada tram, que compensa la poca 

llum que entra a través dels petits òculs del claris-

tori; aquest finestral es fa 

 

 

 
Planta a nivell de terra (B.B.) 

 
Planta per damunt del nivell de les capelles (B.B.) 

 
Planta de terrat (B.B.) 
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Secció                Geometria i proporció segons Cirici i Pellicer 

 

 
Geometria i proporció segons Cirici i Pellicer 

 
Campanar sencer a través del carrer 
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més freqüent en els trams de l’absis que il·lumi-

nant-se així, amb major intensitat la capçalera. 

Les capelles entre contraforts són 34, i els altres 4 

espais restants estan ocupats per les portes d’accés: 

la central als peus, una altra porta a la capçalera, 

posteriorment construïda al segle XVI, situada una 

unitat desplaçada a causa de la existència de cons-

truccions annexes d’altra propietat, i enfilades, a 

banda i banda, al mig del segon segment occiden-

tal les dues portes laterals. Avui manquen les ca-

pelles dels tres espais que serveixen per accedir a 

la neoclàssica capella del Santíssim, construïda a 

començament del segle XIX. 

L’amplia façana té, a un i altre costat del portal co-

ronat per una grandiosa rosassa, dues primes torres 

prismàtiques que es fan mirar a traves de les es-

cletxes de cel dels estrets carrers de la Barcelona 

vella. La rosassa actual, flamígera, fou reconstru-

ïda el 1573 en substitució d’aquella que va caure 

en el terratrèmol del 1448 i va matar vint-i-cinc 

persones en la processó del Corpus Cristi. 

Construcció racional 

Totes les voltes son de creueria quadripartides amb 

els arcs torals més gruixuts que els formers i cre-

uers; les de la nau central són quadrades excepte el 

darrer tram, rectangular -de mig quadrat-, que s’in-

corpora a la volta grillada central sobre el presbi-

teri; les de les naus laterals rectangulars, tanmateix 

de mig quadrat, excepte la darrera que és quadrada 

(un quart del quadrat fins ara referit). A l’absis, les 

voltes són trapezials en el deambulatori.  

Els aristons són de pedra de fil, mentre la plemen-

teria està formada per lloses de pedra de raig. Els 

carcanyols de les voltes foren alleugerits emprant 

com a conglomerant una argamassa barrejada amb 

peces de ceràmica de l’època (3). Els murs són de 

carreuó i morter de calç, com també els contra-

forts, amb arestes i motllures de pedra de fil. 

 

 
Vista axonomètrica segons Bonaventura Bassegoda 

 
Traceria de la rosassa del 

segle XV 

 

 
Replè dels carcanyols de 

les voltes 
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Gòtic català 

Es tracta, doncs, d’una geometria regular al servei 

d’un espai grandiós, unitari, de naus impercepti-

bles, amb allunyades i esveltes columnes que pun-

xen el delicat sostre de voltes de creueria. Una 

construcció racional i senzilla, però, atrevida i sor-

prenent.  

Tot plegat configura un escenari majestuós i subtil 

pensat perquè els fidels puguin gaudir dels oficis 

de l’església triomfant, al mateix temps que son ro-

dejats de capelles i vitralls entre els grans contra-

forts que clouen l’espai al seu entorn. 

Un espai indubtablement gòtic que hom desco-

breix amb sorpresa en el mateix moment de fran-

quejar la portalada d’un temple típic de l’arquitec-

tura medieval catalana on, al revés del que succe-

eix en l’arquitectura gòtica de l’Île de France, pre-

dominen les línies horitzontals sobre les verticals, 

els plens sobre els buits, les superfícies nues sobre 

les treballades, la planeïtat de les cobertes sobre les 

punxes, i els contraforts sobre els arcbotants; en 

una demostració palpable que l’arquitectura no es 

només una cosa d’estil. 

Del mestre Berenguer de Montagut, que la va bas-

tir, s’ha dit: purificà la forma fins a extrems impen-

sables, amb la qual cosa se separà radicalment del 

decorativisme del gòtic continental europeu, i 

s’atreví a cobrir els espais més alts i amb la sepa-

ració de suports més considerable que hom hagués 

pogut conèixer fins al seu temps (4). 

 

 

________________________________________ 

 

 
Santa Maria del Mar abans de la Guerra Civil 

 

(1) Els bastaixos de capçana o macips de Ribera eren descarregadors del moll i portadors. 
(2) En el regnat de Pere III el Cerimonios (1336-1387) van ser construïdes algunes de les obres mes importants de l’arquitectura catalana medieval: les 

muralles de Morella i de Montblanc i del Raval de Barcelona; les Llotjes de Tortosa i de Barcelona; el Palau reial major i la capella de Santa Àgueda de 
Barcelona; les Drassanes de Barcelona; l’església dels Sants Just i Pastor a Barcelona; etc. 
(3) Veure la monografia més completa sobre la nostra església escrita per Bonaventura Bassegoda: Santa Maria de la Mar (Barcelona, 1966); i la monografia 
específica de Joan Bassegoda: La cerámica popular en la arquitectura gótica (Barcelona, 1977). 

(4) Alexandre Cirici Pellicer fou pioner en l’explicació d’alguns extrems de l’arquitectura de Santa Maria del Mar, del que aquest text és deutor. Podeu 

consultar: Arquitectura gòtica catalana (Barcelona, 1968); i Barcelona pam a pam (Barcelona, 1971). 
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Santa Maria del Mar enmig del barri de Ribera. Gravat del segle XIX 

 

PER OBSERVAR MILLOR... 

 

1. Representa en un esquema en planta i en secció transversal les proporcions ad quadratum de l’església. 

2. Fes una descripció dels campanars de Santa Maria i dóna una justificació de la seva posició i forma. 

3. Dibuixa en planta i secció la transició de la nau lateral al passar del tram recte al tram circular que conforma la girola. 

Si vols saber més del gòtic català fes una ullada a CIRICI, Alexandre: Arquitectura gótica catalana. Editorial Lumen. Barcelona, 1968 
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L’ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DE BETLEM 

 

 

 

 

 

 

 
Introducció 

L’església de Betlem és un bon exemple dels edi-

ficis construïts per la Companyia de Jesús, dins de 

l’esperit de la Contrareforma. Malauradament s’ha 

perdut tot l’interior en un incendi durant la Guerra 

Civil. Tot i això, serà interessant copsar l’interès 

per la creació d’escenografies d’aquest tipus d’ar-

quitectura i imaginar-nos l’atmosfera que recreava 

al seu interior. 

La Companyia de Jesús, els jesuïtes, és un orde de 

clergues regulars creada l’any 1540 amb un quart 

vot especial d’obediència al papa i que encarnarà 

com cap altre orde l’esperit contrareformista sorgit 

del Concili de Trento. Els jesuïtes arriben a Barce-

lona molt aviat, l’any 1545. Aquest any funden el 

Col·legi de Betlem a l’emplaçament actual, al 

marge dret de la Rambla davant de la Portaferrissa. 

Un incendi l’any 1671 va destruir la primera esglé-

sia i, així, es va decidir la construcció de la que 

coneixem. 

Si l’edifici no es va acabar fins l’any 1732, la de-

coració interior encara va tardar més: les tribunes 

no es van inaugurar fins el 1855 i l’altar major fins 

el 1866. Moltes coses havien passat en aquests 

anys, per exemple els gustos artístics havien can-

viat. Però el fet més destacable és que el l’any 

1767, per diverses raons, el jesuïtes foren expulsats 

d’Espanya amb la pèrdua de tots els seus béns i 

aleshores l’església esdevingué parròquia. 

L’església s’emplaça tangencialment a la Rambla 

i obre l’accés principal al carrer del Carme, tot i 

així aprofita el desajust d’alineacions de la Rambla 

per mostrar-se d’una manera contundent. A la 

banda de ponent diverses dependències secundà-

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
La Rambla i Betlem l’any 1772 
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ries donen al carrer Xuclà i, per la banda nord, l’es-

glésia fa mitgera, antigament amb altres dependèn-

cies del convent i, avui, amb cases de veïns. 

A primer cop de vista l’exterior de l’església (fa-

çanes a la Rambla i al carrer Carme) es mostra di-

vidit en dues franges horitzontals: la més baixa 

d’una textura molt rugosa gràcies a una paret feta 

de carreus encoixinats i, la més alta de plans nus, 

d’una textura molt més llisa amb carreus picats al 

fi. L’entrada del carrer del Carme està emmarcada 

per una portada sumptuosa que dóna accés a un 

nàrtex interior i posteriorment a la nau. La planta 

de l’església és d’una sola nau amb un absis apet-

xinat i amb capelles laterals entre contraforts. Però 

a l’interior passen moltes més coses. Analitzem-

les. 

La riquesa espacial de l’interior 

L’església és de nau única i és coberta amb una 

volta de canó amb arcs torals i llunetes. La planta 

està formada per sis trams de volta, un nàrtex més 

estret a l’entrada que determina l’espai del cor a la 

part superior i un absis. La línia d’imposta de la 

volta marca el punt per on ha de córrer un impo-

nent entaulament al llarg de tota la nau, excepte al 

cor. La volta de l’absis està conformada per una 

petxina invertida, associada normalment a la virgi-

nitat de Maria. El tester de la nau està il·luminat 

per un òcul i dues finestretes rectangulars. 

Malgrat tot, l’espai més interessant és l’espai entre 

contraforts. Un espai desenvolupat en dues alça-

des. A planta baixa s’hi allotgen les capelles inter-

comunicades per un passadís paral·lel a la nau cen-

tral i al primer pis s’obren unes tribunes també co-

municades per un altre passadís. 

Cal aturar-nos en aquest punt. Avui ens resten les 

arcades i la balconada de pedra, però si ens mirem 

la fotografia d’abans de l’incendi de l’any 1936 

podrem observar com aquestes tribunes estaven 

protegides per unes gelosies de fusta. Es tracta del 

que s’anomenava l’església de Cort, un espai re-

servat a l’aristocràcia barcelonina per anar oir 

missa mentre el poble restava a la nau central. A 

aquestes tribunes s’hi accedia per sengles escales 

 

 
 

 
 

Planta i secció de l’església 
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disposades entre contraforts, a la primera tramada 

al costat de l’absis. 

A l’alçat interior s’observa que aquest doble espai 

és articulat amb una pilastra d’ordre gegant que va 

des del seu pedestal fins a l’entaulament. Curiosa-

ment el cap de la pilastra ha estat excavada per un 

nínxol que allotjava diverses estàtues de sants de 

l’Església. L’arcada de planta baixa està coberta 

amb un arc rebaixat, mentre el segon pis sembla un 

arc de mig punt. Ambdues arcades es recolzen amb 

pilastres adossades al contrafort. 

Si s’analitza el perfil del contrafort es pot veure 

com les dues perforacions dels passadissos afecten 

relativament poc a la massa total de l’estructura. Sí 

es veu clarament com el contrafort recula del pla 

de façana de la Rambla a mitja alçada per permetre 

més llum a les capelles laterals. 

Les capelles juguen un paper fonamental en l’es-

perit de la contrareforma ja que fomenten l’aspecte 

de devoció pietosa del poble cap els sants i màrtirs 

més populars. Un sants que són exaltats mitjançant 

els retaules barrocs del moment. 

Segurament, l’espai que formen aquestes capelles 

laterals és el més ric arquitectònicament de l’esglé-

sia. El passadís és un espai ambigu: per una banda 

té la direccionalitat de l’arc toral que va de contra-

fort a contrafort i per una altra té la direccionalitat 

del passadís format pels petits arcs de mig punt que 

s’obren dins el contrafort. Aquest espai està cobert 

amb una volta de canó rebaixada amb llunetes. 

Aquesta ambigüitat permet un cert repòs que per-

met apropar-se amb més serenitat cap a l’espai ba-

nyat de llum de la capella. 

Com es fa entrar la llum? Ens hem d’imaginar el 

retaule barroc (daurat, ple de motllures, amb un 

sant de la contrareforma en èxtasi) col·locat a la 

paret del fons. Entre l’altar i el fidel un cupulí de 

planta oval suportat per petxines, i la llum daurada 

que entra a través de la llanterna. 

Només a la cinquena tramada del costat de l’evan-

geli es trenca aquest esquema. En aquest punt la 

capella s’engrandeix per acabar formant una planta 

octogonal coberta per una volta vuitavada. Com 

       
Secció transversal de l’església 

 

 
Esquema volumètric d’una capella lateral 
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comprovareu la planta aixecada als plànols que pu-

bliquem no coincideix del tot amb l’espai actual. 

El que ens manca en totes aquestes valoracions és 

la percepció dels acabats interiors que es van per-

dre, ni les fotografies en blanc i negre ens poden 

ajudar a imaginar els estucs al foc, els jaspiats, els 

daurats, els domassos vermells, etc. que de ben se-

gur revestien les parets i les voltes d’aquesta mà-

quina de sensacions al servei del poder de l’esglé-

sia del moment. 

Semblances amb el Gesú 

Hom comenta habitualment que Betlem segueix 

els postulats de la casa mare, el Gesú de Vignola a 

Roma. Però cal fer les afirmacions amb una certa 

prevenció: 

a) El Gesú té clarament planta en creu llatina, 

amb cúpula i braços del transsepte de l’am-

plada del total de l’església. Betlem manté la 

direccionalitat cap a l’absis, però li manca la 

cúpula i el transsepte. 

b) Però el Gesú és pràcticament el doble de gran 

que Betlem 

c) La volta del Gesú està decorada amb un im-

pressionant cel radiant i obert pintat per Gio-

vanni Battista Gaulli. Betlem tenia unes pin-

tures més modestes, avui perdudes. 

d) El Gesú té capelles laterals entre contraforts 

amb un petit passadís d’intercomunicació. 

Betlem també ho té, però donades les seves 

mides més reduïdes desmarca més l’espai de 

passadís i l’espai propi de la capella. 

e) La gran diferència és que Betlem a manca 

d’una gran cúpula (que sempre provoca una 

entrada dramàtica de llum) fa entrar la llum 

dramàticament dins de cada capella, que al 

Gesú resten sense il·luminar. 

 

 

 
Durant l’incendi de 1936 

es perderen les voltes de maó de pla i restaren dempeus els arcs 

 
El Gesú de Vignola a Roma i Betlem a Barcelona 
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El caràcter unitari de l’exterior 

El mestre d’obres de Betlem aconsegueix unificar 

les façanes del Carme i de la Rambla a la vegada 

que proporciona una expressió sumptuosa i con-

tundent com mai cap edifici havia tingut a Barce-

lona. El caràcter robust s’aconsegueix amb el re-

curs de la planta baixa encoixinada que serveix de 

fons a la portada del carrer del Carme. La portada 

és un gran retaule de pedra tripartit a l’aire lliure. 

La porta està flanquejada per dues parelles de co-

lumnes salomòniques i els sants principals de 

l’orde amb una gran expressió de moviment pròpia 

de l’escultura barroca. La segona part de la portada 

està emmarcada per un entaulament trencat supor-

tat per pilastres encoixinades i conté al centre una 

Nativitat, i entre les parelles de pilastres unes fi-

nestres que il·luminen el cor. Finalment, la portada 

està coronada per un entaulament trencat amb un 

òcul al centre, flanquejat per dues volutes. 

Però molt més interessant és comprendre els me-

canismes de composició dels plans de façana i com 

giren a la cantonada. Un basament llis amb un pa-

rell de motllures corre al llarg de les dues façanes 

i absorbeix les diferències de nivell, provocades 

pel pendent de la Rambla. Sobre aquest basament 

es disposen els carreus encoixinats fins aproxima-

dament a la meitat de la façana, on són substituïts 

per carreus llisos. Però quants tipus de paraments 

hi ha a la façana? 

La façana del Carme està articulada per quatre pi-

lastres (dues a les cantonades i dues emmarcant la 

portada. Tota la planta baixa té els carreus amb un 

encoixinat amb punta de diamant de pedra sor-

renca de Montjuïc (amb traçat fort a l’esquema). 

Les quatre pilastres d’aquesta façana, a l’arribar a 

la part superior de l’alçat estan formades per car-

reus amb junta horitzontal molt marcada que des-

taquen sobre el parament llis (amb línies horitzon-

tals a l’esquema). 

A primer cop d’ull, la façana de la Rambla sembla 

un parament continu, però cal detenir-se en la seva 

composició. La façana del carrer del Carme gira 

recollint tota l’amplada del nàrtex per no semblar 

postissa. Les dues pilastres que emmarquen aquest 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Façanes del Carme i de la Rambla 

 

 

                    
L’encoixinat amb puntes de diamant del sòcol        Articulació del parament de la Rambla 
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primer tram tenen encoixinat amb punta de dia-

mant a la part baixa i junta marcada a la part alta. 

El parament varia ja que recull una porta secundà-

ria de l’església que s’obre directament al nàrtex. 

Aquesta porta està coronada per una estàtua del 

nen Jesús i per tres Sagrats Cors, un dels esten-

dards de la devoció impulsada pels jesuïtes. L’altre 

porta similar a aquesta un xic més amunt és de 

l’any 1906 segons projecte d’Enric Sagnier. 

Aquest parament de la Rambla es caracteritza pel 

ritme d’unes pilastres amb encoixinat amb punta 

de diamant que marquen a l’exterior el ritme dels 

contraforts. Aquestes pilastres estan resseguides 

per un emmarcament llis que a la vegada crea uns 

requadres amb un encoixinat més suau (indicat 

amb quadrícula a l’esquema). 

Finalment, el cap de l’edifici té una torre campanar 

que antigament era a quatre vents a la seva part su-

perior i que ara està entre mitgeres amb una casa 

de veïns. 

Ingredients de l’arquitectura 

de la contrareforma 

Què hem vist a l’església de Betlem? Uns para-

ments exteriors molt articulats i amb un gran in-

terès del mestre per la textura de la superfície. 

Aquests dos elements donen una gran unitat a la 

massa de l’església. La portada mostra escenogrà-

ficament els elements propis de la missió jesuítica. 

Finalment l’interior es preocupa per fer entrar dra-

màticament la llum sobre els retaules, a la vegada 

que la nau de l’església és el reflex de la societat 

jeràrquica i classista de l’època. 

 
La nau central de l’església abans de 1936 

 

PER OBSERVAR MILLOR... 

 

1. Dibuixa l’axonomètrica d’una capella lateral, detalla i anomena les voltes, cúpules i motllures que la conformen. 

2. Dibuixa un esquema per explicar l’ordre compositiu de la façana de la Rambla i descriu els materials i tècniques que la componen, 

incloent-hi la coberta, tant la part visible com la no visible. 
 

Si vols apreciar millor quin era l’ambient interior d’una església barroca visita l’església de Sant Sever, al darrera de la Catedral. 
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L’ORATORI DE SANT FELIP NERI 

 

 

 

 

 

 

 
Introducció 

La congregació de Sant Felip Neri de Barcelona, 

els anomenats felipons, va ser iniciada en 1673 a 

imatge de la que Felip Neri (Florència 1515-Roma 

1595), vinculat a la Contrareforma i després santi-

ficat, havia fundat a Roma en 1564: la Congrega-

ció de Preveres de l’Oratori, naixia com una asso-

ciació de sacerdots seculars units pel foment de la 

pietat popular, per a predicar, fer obres de miseri-

còrdia, confessar i, especialment, per a conrear la 

música sagrada (1). Avui encara, els felipons viuen 

en cases i es regeixen per un prepòsit, sense supe-

riors generals ni provincials, sotmesos només a 

l’autoritat episcopal. Com la casa matriu a la Vali-

cella de Roma, el conjunt de Barcelona es composa 

de dos edificis: l’església, acabada en 1757 i el 

convent, és a dir, la casa, acabada en 1803. Durant 

el segle XIX la casa va ser provisionalment desti-

nada a ensenyament universitari i a hisenda pú-

blica, però, en el segle XX, va recuperar les funci-

ons per les que havia estat construïda (2). 

Sobre l’emplaçament 

Des del començament, el conjunt fou emplaçat al 

costat del Palau del Bisbe, entre el carrer de la Pa-

lla, i el cementiri de Montjuïc del Bisbe, avui plaça 

de Sant Felip Neri. Els edificis estan situats a ca-

vall de la muralla romana, de tal manera que la part 

externa a aquesta es troba terraplenada o deixa 

unes habitacions per sota del nivell intern de la mu-

ralla, que és uns 5 m més alt. Església i casa tenen 

l’entrada principal per la plaça. Durant la guerra 

civil de 1936-39 un bombardeig va destruir la ma-

jor part dels edificis de l’entorn, de manera que la 

plaça de Sant Felip Neri ha estat reconstruïda i mo-

dificada els anys 1950 al fil de la conformació de 

 

     
Relació a escala entre les plantes de l’Oratori fundacional a la Valicella de Roma i l’Ora-

tori de Barcelona 

 
Terrenys sobre els que foren edificades l’església i la casa de l’Oratori de Barcelona 
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l’anomenat barri gòtic de Barcelona. Aquesta mo-

dificació, que va suposar un engrandiment de la 

plaça, va consistir en omplir els buits provocats pel 

bombardeig amb tres edificis antics provenents 

d’altres indrets que havien estat desmuntats en  el 

procés d’obertura de la via Laietana a comença-

ments del segle. 

L’arquitecte Adolf Florensa, també professor de 

l’Escola d’Arquitectura, conservador de la ciutat 

vella de Barcelona durant els anys de l’alcalde Por-

cioles en temps de la dictadura del general Franco, 

fou l’autor d’aquesta modificació. Transcrivim, 

aquí al costat, una part del seu escrit La plaza de 

San Felipe Neri ayer, hoy y mañana publicat l’any 

1958 on s’estableixen els criteris que presidiren 

aquesta operació i altres de semblants fetes a la 

ciutat vella. 

 

A dalt la plaça en el seu estat original d’abans de la 

guerra civil i, a sota, el resultat de la intervenció 
d’Adolf Florensa: la casa (a) es l’antiga seu del gremi 

de calderers, la (b) es el portal extret del carrer de les 

Filateres i la (c) l’antiga seu del gremi de sabaters, totes 
elles procedents dels enderrocs realitzats per a construir 

la Via Laietana a començaments del segle XX. 

          En mi juventud, aunque vivía en el Ensanche, visitaba los monumentos de Semana 

Santa (4) siempre en iglesias del casco antiguo. La Catedral, el Pino, San Justo, San Jaime, 
San Severo, Santa Clara (Tinell), estaban entre ellas; pero ninguna producía la impresión 

que, por su ambiente, causaba San Felipe Neri. En la media luz del atardecer primaveral 

del Jueves Santo era una delicia abandonar la calle del Obispo y tomar la derecha por la 
de Montjuich del Obispo, estrecha y tortuosa como la de las Siete Revueltas de Toledo. La 

plaza de Garriga Bachs no existía aún, con lo que aquella calle era más larga que en la 

actualidad; no existían tampoco los pilares y verja de su entrada, ni una tienda de postales 
y objetos turísticos que se permitió instalar en terrenos de vía pública ocultando los nobles 

muros del ábside de San Severo, ni habían sido excesivamente restaurados los del Palacio 

Episcopal. Al final de los semioscuros recodos del callejón, después de pasar por debajo 
de una casa, se salía por un arco a la plazoleta de San Felipe Neri. Los que sean jóvenes 

no pueden recordarla. Era mucho más pequeña que ahora y estaba, naturalmente, rodeada 

de edificios; en dos de los lados la iglesia y el convento y, en los otros dos, casas sencillas 
que han desaparecido. Aparte el paso cubierto de que hemos hablado, la plaza no tenía 

más salida que la breve calle de San Felipe Neri, que, como queda cortada a poca distancia 

por la de San Severo, no abre la perspectiva ni destruye el aspecto recogido y tranquilo de 
la plazuela. Aunque la iglesia y convento de San Felipe no cuentan entre los monumentos 

de primer orden de nuestra Ciudad, a pesar de ser muy apreciables, la impresión que cau-

saba la plaza era de un intenso sabor de “Barcelona antigua”; impresión que no se ha 
borrado a pesar de los años transcurridos y estoy seguro de que serán muchísimos los 

barceloneses que me acompañen en este dulce recuerdo. 

          La estampa actual es radicalmente distinta. La bella plazuela fue maltratada por la 
guerra. Una de las mayores bombas de aviación cayó en ella y, en un espacio tan cerrado 

 

 

      
Projecte de Florensa que mostra els dos costats de la plaça conformats amb els  

edificis traslladats: l’arc correspon a l’accés a través del carrer Montjuïc del Bisbe. 
 

la onda de compresión había de causar forzosamente grandes daños. Tres casas, entre  

ellas la que se atravesaba por debajo, fueron prácticamente barridas; los muros de la igle-

sia y convento resistieron mejor, pero quedaron acribillados de manera indescripti- 

ble; y las puertas de la primera, que eran gruesas y forradas de hierro, arrancadas de sus 

fuertes goznes y llevándose por delante la gran cancela, fueron a parar al presbiterio. La 
plaza fue descombrada, quedando mayor que antes; pero dos de sus lados, como puede 

verse en las fotografías que acompañamos, no son más que solares abiertos y limitados por 

horribles medianeras; todo el encanto ha desaparecido y cuando se le pondera a alguien 
que no la conoció antes se tropieza con una incredulidad más o menos discreta. Este as-

pecto destartalado desaparecería cuando se edificasen los dos solares que hemos citado; 

pero la experiencia enseña que si se abandona esto a la iniciativa particular el resultado 
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La nova plaça de Sant Felip Neri  

en un dibuix de l’arquitecte Florensa. 

 

L’església 

L’església de Sant Felip Neri de Barcelona  respon 

al model usual d’església de la Contrareforma ins-

pirada en darrer terme en el Gesú de Roma, però 

passada pel procés de decantació, a la Catalunya 

del segles XVI i XVII, de l’església barroca comú 

(4). Es tracta d’un edifici formal i constructiva-

ment auster  de belles proporcions i bona factura. 

La planta és de nau única amb quatre capelles  a 

cada costat, un transsepte poc sobresortint, però 

d’una gran profunditat (la meitat de la longitud de 

la nau) i el presbiteri allotjat en l’absis semicircular 

i embegut en el mur exterior. Com a l’església de 

Betlem, les capelles es presenten separades per  un 

avantpassadís que permet el recorregut a recer de 

la nau pel davant dels respectius altars. Les dues 

primeres, entrant a dreta  i esquerra, no són desti-

nades al culte i estan ocupades per les respectives 

escales que donen accés a les tribunes i al cor. El 

cor està disposat damunt d’una volta d’aresta –la 

volta del sotacor– que cobreix tot el primer tram 

de la nau i propicia la construcció del cancell d’en-

trada.  

Damunt les altres capelles hi ha les tribunes que 

donen sobre la nau i el transsepte, a través d’una 

barana de fusta de balustres tornejats, la qual te 

continuïtat també al cor. Sobre les baranes de les 

es lastimoso; no hay más que ver la casa que, después de la guerra, se ha construido en la 

esquina de la calle de San Felipe Neri y que hace pensar con nostalgia en las devastadoras 
bombas. 

          Ahora bien, en una ciudad antigua que quiera conservar su carácter, los monumentos 

aislados no son nada; los ambientes que los rodean son esenciales. Se da incluso el caso 
de ciudades que poseen pocos o ningún monumento pero que están llenas de encanto. En 

la revista Barcelona publiqué en octubre de 1955 un artículo titulado “Ciudades artísticas 

y pintorescas” que estaba dedicado a exponer ampliamente este punto de vista. Hablando 
en él del ambiente especial de algunas ciudades, decía: “… los monumentos tienen un re-

lieve inmenso, proporcional a su mérito intrínseco, pero la ciudad, como imagen, su impre-

sión sobre el ánimo, nace de la suma de todos sus aspectos, de sus rincones, de las menores 
casas humildes, pero que se funden en un total armónico. Es este ambiente el que inmerge 

en el ánimo del espectador en un estado como de sueño, apartándolo de la realidad vulgar 

y cotidiana i los que saben gustar esta impresión la conservan grabada toda su vida y, al 
cabo de muchos años, basta un nombre, Ávila, Asís, Toledo, para que el mecanismo miste-

rioso de la memoria se ponga en movimiento y evoque una serie de imágenes, en las cuales 

quizás no aparecerá de un modo claro ningún monumento cumbre de los que pueden con-
tener las ciudades evocadas, pero si, en cambio, un recodo de calle, una plazoleta, unos 

paredones encuadrando un callejón tortuoso…” 

          Por consiguiente, tanto o más que los monumentos en una ciudad de las llamadas 
artísticas, hemos de mirar su conjunto y su ambiente, el cual a veces depende de la suma 

de elementos que aisladamente son de humilde valor… 

 
 

 
El projecte original de l’església i del convent, reproduït per Josep C. Laplana, s’atribueix 

al mestre de cases Pere Bertran, al sacerdot de l’Oratori Joan Nonell que va iniciar-ne la 
construcció, i al mestre de cases Salvador Ausich que va bastir la major part de l’església 

ajudat pels escultors Pere Costa i Carles Grau en el treball de la pedra. 
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tribunes, a finals del segle XVIII hi foren disposa-

des –excepte a la tribuna del mig, al costat de 

l’evangeli, on s’instal·là un orgue– aparents gelo-

sies que permeten mirar sense ser vist. Després, al 

segle XIX, l’orgue s’instal·là damunt el cor.   

La testa dels murs que separen les capelles confor-

men els pilars d’un ordre corinti que te per entau-

lament un motlluratge que ressegueix els para-

ments interiors, sobre el qual descansen les voltes 

de la nau. A mitja alçada de la paret de la nau hi ha 

un altre motlluratge que fa d’imposta dels arcs de 

mig punt que obren les capelles. 

La coberta sobre la nau és de quatre trams (un per 

capella) de voltes de canó amb llunetes, davall de 

les quals s’obren finestres d’arc rebaixat. També 

els braços del transsepte son coberts amb voltes de 

canó amb llunetes, mentre el creuer ho és amb una 

gran volta bufada, una cúpula rebaixada sense llan-

terna, essent també una semicúpula el que cobreix 

l’absis. Les capelles son cobertes per voltes bufa-

des, a baix, i per voltes d’aresta les tribunes. La 

teulada és a doble vessant sobre la nau i de pavelló 

sobre el creuer i l’absis.  

A cada costat del transsepte hi ha dos espais cons-

truïts posteriorment: a l’esquerra, la sagristia 

(constructivament vinculada a la casa) i a la dreta 

el que fou la capella del Santíssim –durant un 

temps usada per a les celebracions musicals– co-

berta amb una volta de canó de 5 trams amb llune-

tes.  

La façana, dividida en tres parts verticals per unes 

pilastres d’ordre toscà, te en la part central una por-

tada d’accés  i damunt una fornícula amb l’estàtua 

de Sant Felip Neri, elements units i força ornamen-

tats que contrasten amb la resta del parament des-

pullat que te un òcul o ull de bou a l’alçada de les 

finestres interiors. Aquesta part central del mur de 

façana acaba de manera semicircular (com l’esglé-

sia de la Ciutadella de 1727 o la capella de Santa 

Marta de 1737-1747 que avui es troba a l’Hospital 

de Sant Pau) amb una cornisa rematada amb tres 

boles. Els paraments verticals a un i altre costat 

presenten una petita porta lateral adossada a la pi-

lastra i una finestra disposada damunt de cada 

  
La portada està flanquejada per dues pilastres sobre contrapilastres d’ordre toscà acabades 

per dos capitells. L’arquitrau es divideix en dues faixes i, damunt, el fris te al centre l’em-

blema de l’Oratori: un cor inflamat. Al damunt hi ha la fornícula que conté la imatge de 
Sant Felip Neri i, a cada costat, dues pilastres emplafonades i dues flames. L’estàtua re-

presenta Sant Felip Neri a tamany natural, espitregant-se la sotana per mostrar el seu cor 

inflamat i te als peus un coixí, una mitra i un capell cardenalici, signe de les dignitats que 
refusà. A dalt  es llegeix la inscripció: “Cucurri cum dilatasti cor meum” que al·ludeix al 

fenomen de dilatació del cor de Sant Felip Neri, a causa, deien,  de la seva gran bondat. 

 
 

 

 
 

 
L’altar major és neoclàssic, de finals del segle XVIII, i forma una exedra de columnes de-

corada amb àngels de fusta policroma. La major part dels altars son originals i l’altar del 

braç dret del transsepte –a l’esquerra de la fotografia de Javier Jara– dedicat a Sant Felip 

Neri, Sant Raimon de Penyafort i Sant Fèlix de Cantalici és barroc, de l’escultor valencià 
Ignasi Vergara autor del palau del Marqués de Dos Aigües de València.  
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porta a l’alçada de la fornícula central. El corona-

ment d’aquests paraments laterals és, respecte la 

mitja circumferència del parament central, una 

contracorba. 

Encara que iniciat en 1721, quasi tot l’edifici fou 

construït des de 1748 a 1752, a mesura que la pro-

pietat anava incorporant els espais necessaris. 

Aquesta manca de disponibilitat resta palesa per 

exemple a la primera capella als peus, entrant a la 

dreta,  de resolució posterior a la construcció del 

temple doncs, inicialment,  aquest espai allotjava 

la capella del cementiri dels congregants contigu a 

l’església i accessible a través d’una porta des del 

transsepte.  

Constructivament parlant, l’edifici és com una 

caixa amb forma de creu llatina en la que les parets 

laterals del peu són substituïdes per murs col·lo-

cats transversalment a mode de contraforts, que 

formen les capelles.  

Els murs són de paredat comú amb verdugades, 

amb claus i cantons als angles, sense arrebossar a 

l’exterior. La façana, el sòcol interior (excepte la 

paret del fons de les capelles laterals), l’arc del so-

tacor i l’emmarcament de les portes són aplacats 

de pedra picada de Montjuïc. A l’interior, la resta 

de paraments són enguixats, essent els motllurat-

ges de pilastres i arcs, les impostes i els arquitraus 

i cornises damunt les quals descansen les voltes, 

forjats amb maó i així mateix enguixats.  

Les voltes son totes elles de maó de pla de dos o 

tres gruixos de rajola.  

La coberta està formada per bigues de fusta recol-

zades sobre murs disposats damunt dels arcs torals 

de la nau i sobre encavallades i tornapuntes al da-

munt del creuer i de l’absis, mentre la teulada és a 

llata per canal sobre bigues de fusta.  

L’actual paviment de parquet va substituir, a finals 

del segle XIX, el paviment original de cairons ce-

ràmics.  

La fusta estructural és de melis i també ho són les 

portes i el cancell d’entrada. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Vista axonomètrica de l’autor que mostra l’estructura parcial de l’església. 
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La casa de la Congregació 

La casa es desenvolupa entorn d’un claustre dispo-

sat a ponent de l’església, adossat a l’angle que for-

men la paret lateral i el transsepte d’aquella.  Tant 

les arcades del claustre a la planta baixa, com els 

passadissos que tenen als pisos superiors actuen de  

distribuïdors cap a les dependències de l’església o 

cap a les estances de la casa. Contràriament a les 

previsions inicials, el claustre es construí, també en 

la seva part baixa, tancat amb parets. De fet, al ser 

sacerdots seculars, els, integrants de l’Oratori, po-

den entrar i sortir quan vulguin de manera que la 

funció del claustre es més la de fer present la co-

munitat, ordenar les estances i servir de lloc de pas 

que no la tradicional en monestirs i convents 

d’obrir els espais al cel exterior. 

La casa consta de planta baixa i dos pisos, però, a 

més, te un soterrani accessible pel carrer de la Palla 

destinat a magatzems de lloguer on en algun temps 

va ubicar-se també l’oratori de musica.  

A la planta baixa s’hi disposen els serveis comuns: 

a l’ala de llevant hi ha la cuina, que queda com an-

nex a la fabrica de la casa, una sala de servei amb 

volta el·líptica, el refectori –revestit amb un arram-

bador de rajola de València– cobert amb quatre 

segments de voltes de lluneta, el qual constitueix 

una de les àrees fonamentals de la vida en comú, i 

les dependències de la porteria; a l’ala de migdia 

donant al cel obert, hi ha l’escala principal de l’edi-

fici i una sala polivalent que ha estat molt modifi-

cada en el temps; a sol ponent resten els serveis i 

la sala de recreació i després, tocant a l’església, la 

sagristia, un espai acurat, cobert amb una volta 

vuitavada amb arcs torals i llunetes a cada seg-

ment, que presenta una doble altura. 

A les plantes superiors s’hi disposen les habitaci-

ons de pares i germans de la Congregació, cada 

una amb l’espai personalitzat segons el desig i les 

possibilitats del seu ocupant. Només la sagristia te 

al damunt, és a dir ja al segon pis, la biblioteca, 

coberta amb volta esquifada i llunetes. 

 

Acabada l’església, continuaren les obres de la casa de la Congregació, però,  

Aquestes ja foren acabades pel fill de Salvador Ausich –que va morir quan es  

feia la sagristia–. Josep Ausich treballa pels felipons fins que va morir en 1806  
i fou també l’autor del Palau de la Virreina a la Rambla de Barcelona. La planta  

és del llibre de C. Barraquer Las Casas de Religiosos en Cataluña. 

 

 
El volum del transsepte de ponent te continuïtat amb l’ala nord de la casa i  

comparteixen les dependències.  També el volum de la porteria queda  emfasitzat  

a la dreta de l’axonomètrica de Laplana, sobre el jardí, al fons del qual apareix el  
perfil de la façana de la casa que dóna damunt de la plaça de Sant Felip Neri. 
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Damunt de la darrera planta hi ha un terrat perime-

tral de l’amplada dels passadissos i la resta 

 
 

està coberta per una teulada que tira aigües a través 

d’una sola vessant a cada un dels quatre costats del 

pati i a cada façana de l’edifici (a la plaça, al jardí, 

al cel obert i al carrer de la Palla).  

La casa es va construir des de l’any 1752 en que es 

va acabar l’església  fins al 1796, però el temps de 

més activitat fou des de 1769 a 1796. L’edifici, de 

quatre plantes, te la planta soterrani i la baixa co-

bertes amb voltes de maó de pla, generalment vol-

tes bufades, mentre les altres dues plantes estan co-

bertes amb sostres de fusta amb revoltons de ra-

jola. Els murs són de paredat comú amb verduga-

des. 

El pati interior es arrebossat i emblancat i les por-

tes i finestres es troben emmarcades amb brancals 

i llindes de pedra picada. La façana principal, que 

dona a la plaça es actualment acabada simulant un 

especejament (un fals aparell molt estimat per l’ar-

quitecte Florensa, que s’anomena encintat) damunt 

d’un sòcol de pedra de Montjuïc, tal i com es va 

deixar en el moment de reformar la plaça i presenta 

una sèrie de finestres emmarcades i una gran porta 

d’entrada amb dues pilastres dòriques, un arqui-

trau fris i cornisa amb un frontó culminat amb una 

creu tanmateix de pedra de Montjuïc.  

La coberta es a llata per canal sobre bigues de fusta 

i la vessant acaba amb una tortugada damunt de la 

cornisa de pedra. 

________________________________________ 

 

 
Façana del pati central de la casa 

 

 

 

 

 
Passadís entorn del pati cen-

tral a la planta baixa (Arxiu 
Mas) i a la planta primera 

 

 
(1) L’oratori, una composició musical per a cors i orquestra, es va desenvolupar a partir de la Contrareforma per obra de Felip Neri com a drama musical de 
tema religiós amb la intenció de contrarestar la reforma protestant.  Tot i haver estat creat per a ser representat, amb el temps va anar perdent l’acció escènica 

i, avui, per extensió, es qualifiquen d’oratori les cantates de grans dimensions i els drames lírics sense acció. Han conreat aquesta forma Stradella, Scarlatti, 

Pergolesi, Caríssimi, Haendel, Haydin i Bach entre altres, a més dels compositors contemporanis. 

(2) Per a ampliar el coneixement sobre aquest edifici i la seva història cal llegir el llibre de Josep de Calasanç Laplana: L’Oratori de Sant Felip Neri de 

Barcelona i el seu patrimoni artístic i monumental. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1978; També es pot consultar, a la biblioteca de 

l’EUPB, el treball de fi de carrera de Javier Jara Martínez dirigit pel professor Santiago Canosa, presentat al febrer de 2002. 

(3) Durant la setmana Santa, s’anomena Monument l’exposició del Santíssim Sagrament (hòstia consagrada, normalment disposada en una custòdia) en un 

altar cobert de flors i ornaments que es feia (i encara es fa) a les esglésies de culte catòlic, des del matí del dijous sant fins el divendres sant (moment en que 

es reviu la mort de Jesucrist). Era costum durant aquestes hores que els fidels visitessin els monuments de les esglésies del seu entorn.  

(4) Podem veure el procés d’arribada del Renaixement a Catalunya, punt de partida de l’arquitectura barroca posterior en el llibre de Magdalena Mària: 

Renaixement i arquitectura religiosa. Catalunya 1563-1621. Edicions UPC. Barcelona, 2002. 
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L’església de Sant Felip Neri de Barcelona és una nau única que reunia els fidels en l’ofici i, especialment, en el sermó, un espai proporcionat per la presència 

dels ordres i qualificat per la llum natural alta, complementada a baix per làmpades, canelobres i llumeneres titil·lants que es projectaven sobre un ambient 
bigarrat, de teles, quadres i parets daurades i policromes que, amb el temps, ha anat perdent caràcter. En aquestes vista d’abans de la guerra, facilitada per 

Javier Jara, podem observar les trones a un i altre costat i el funcionament del cor amb el cadirat de fusta el teclat de l’orgue i damunt els mecanismes de só; 

tot plegat avui malauradament inexistent. 

 

 
PER OBSERVAR MILLOR... 

1. Compara les portades de l’església de Sant Felip Neri i de l’església de Sant Sever. Dibuixa-les amb els seus trets fonamentals. 

2. Explica com és la construcció de l’església de Sant Felip Neri i com funciona l’estructura, a partir del contracte annex. 

Escolta un oratori i reflexiona sobre la participació dels fidels en la celebració ritual 



37 

ANNEX 

Transcripció de Josep C. Laplana dels contractes procedents de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona: 
not. Anton Comelles (major), man. a. 1747 fol. 251-252vº i fol 252vº-253vº) 

 

 

 

 

 

 

 

Contracte entre Salvador Ausich, mestre de cases, 

i l’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona per a la construcció de l’església 

 

 
 Die veneris vigessima mensis Octobris anno a Natte. Domini millessimo septingentessimo quadragessimo septimo. 

 

En rahó dela obra fahedora per la construcció y fábrica dela Iglésia de Sant Felip Neri dela present Ciutat, entre lo Pare Pròposit i 
Congregació del Oratori Gloriós St. Felip Neri de una part y Salvador Ausich Mestre de Casas de esta ciutat de part altre se han convingut y firmat los 

pactes seguents: 

 
1. Primerament es pacte que se deu fabricar y construir tot lo cos de la Iglésia, és a saber des del primer arch que forma lo crucero fins al 

frontispici de dita Iglésia inclusive, deixant dit crucero y Presbiteri. 

2. Item se ha de espatllar tot lo que és edifici antich que se troba en lo lloch ahon se ha de fabricar lo cos de dita Iglésia y tràurer tota la 
runa. 

3. Item se han de obrir los fundaments ab la profunditat necessària, fent i fabricant aquells ab la forma y modo que se troban en a obra 

principiada; esto és en quant a sos gruixos, que en quant a sa profunditat deuran tenir aquella que se concidera necessària fins a arribar 
a terreno ferm. 

4. Item se han de assentar tots los sòcols, basas de pilastras y carreró de tot lo cos de la Iglésia y entorn de capellas pes dins en lo modo y 

forma que se troba principiat en dita obra tot de pedra picada. 
5. Item se han de pujar les sis pilastras de la nau de dit cos de Iglésia, com també las parets tant exteriors com interiors y divisions de 

capellas en la forma y modo que ensenya la planta y que tant las pilastras se deuran fer edificar en la mateixa forma que se tròban fetes 

en la obra principiada, tant en quant a ses altures com en sos gruxos y demés. 
6. Item se han de fer los quatre archs principals dela nau del cos dela Iglésia, com y també tots los archs delas sis capellas, és a saber tres 

per part y també los archs de las tribunas sobre ditas capellas seguin en tot lo que la obra principiada es troba. 

7. Item se han de fer las cornisas y capitells tan del cos de la Iglésia com delas capellas y tribunas en lo modo y forma se troba principiat 
en dita obra. 

8. Item se ha de construir y edificar lo frontispici dela Iglésia de pedra picada a similitud o igual al ques troba fabricat en a Iglésia d 

Sant<Sever dela present Ciutat, deixant al Artífice lo posarlo  a la major proporció y perfecció de ell, añadint o mudant allò que li 
apareixerá convenient segons reglas de arquitectura. 

9. Item se ha de fer lo cos de dita Iglésia; és a saber lo arch de la fronta y pilastras de ell de pedra picada ab sos capitells y vasas y la volta 

de dit cos de rejolas ab los gruixos necessaris y lo mig arch y mitjas pilastras dela part dela paret del frontispici de la Iglésia haurà de 
ser de mahons, com també lo mitg arch i mitjas pilastras dela nau dela Iglésia arrimat a dita paret del frontis igualment de mahons. 

10. Item se ha de fer una escala de pedra picada en lo modo que ensenya la planta per pujar al cor i tribunas y a la part oposada un 

corredor y quarto com enseña la planta tot adressat de morter y emblancat de guix blanc. 
11. Item se ha de fer la teulada, esto és embigarla enlo cos dela Iglésia, llata per canal ab teulada plana, fent las carenas i mimbells que sien 

necessaris, fenthi los refacs y tortugadas ab las boladas necesàrias y conduhir las ayguas allà ahont sie convenient. 

12. Item se han de fer las voltas de la coberta de las sis capellas com també la coberta de la Escala y quarto, com enseña la planta, y ditas 
voltas han de ser fetas de morter y mahó de pla y posarho a disposició de poderi fer teulada o terrat. 

13. Item se han de fer las quatre voltas principals amb sas llunetas de rajola y guix ab los gruixos necessaris, adressat de guix negre iy 

emblancat de guix blanc, tant las voltas com los arcs, com també fer las voltas de las sis capellas, és a dir del piso de tribunas de rajola y 
guix ab los guixos necessaris adressadas de guix negre y emblancadas de guix blanc. 
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14. Item se han de tirar totas las cornisas y capitells tant del cos dela Iglésia com de las capellas y tribunas, adressat de guix negre y tirades 

de guix blanch, com y també adressar de morter totas las parets i pilastras tant del cos dela Iglésia com de capellas y tribunas y 
emblancar tot de guix blanch fins a trobar la pedra picada carreuada. 

15. Item y  finalment se deu encayronar tot lo cos de la Iglésia y capellas per punta de cayrons de pam y quart. 

 
Per tota la qual obra y demés que queda expressat en los referits pactes, se ha convingut que dita  

Congregació pagarà al dit Salvador Ausich la quantitat de nou mil lliures moneda Barcsa, las quals se trobaran existents per dit effecte en mà y poder del 

senyor D. Domingo de Duran y de Moxiga en Barcelona populat y aquell demanarà, pagarà las quantitats que demanarà dit Ausich, així per la prevenció 
de materials per poder comensar la obra, com també així anirà treballant en ella per lo qual efecte se li donarà ordre en escrit ab paper firmat per lo Pare 

Prepòsit y per lo P. Prefecte de Obras de dita Congregació, en virtut del qual, no altrament, entregarà dit Durant las referidas quantitats. 

 Tots los quals pactes en lo que toca y pertany a cada una de ditas parts prometen respectivament atendre y cumplir, esto és los Rnts Quirze 
Saurí Pbre y Prepòsit del Oratori y Congregació de St. Felip Neri, Dr. Agustí Carús, Dr. Joan Auli, Pau Tarrassa, Dr. Jaume Salví, Nicolau Saurí, Joan 

Santoja, Jaume Costa, y Manuel Prat de Saba, tots Pbres. Y sacerdots de dita Congregació convocats en la forma regulars en lo quarto de dit P. Prepòsit 

ahon per semblants negocis de dita Congregació són acostumats a congregarse, celebrant comunitat y tota la dita Congregació representat ab obligació 
dels béns. Y lo dit Salvador Ausich, sense dilació o excusa alguna ab lo acostumat salari de Procurador y ab esmena y restitució de tots danys, gastos 

interessos y despeses ab totas renunciacions necessàrias y per pacte de submició de ell y sos béns a son propi for y al for y jurisdicció del Ille. Señor 

Corregidor de esta ciutat y de altre qualsevol tribunal secular tant solament fentne y firmantne escriptura de ters, baix pena de ters en les llibres de ters 
de ditas cúrias, obligantne, però, sa persona y tots sos béns mobles, immobles, presents y esdevenidors y així ho firman en deguda forma. 

Testes sunt Josephus Trever serochordarius Barcinonae civis et Josephus Beyra Famulus dicti Oratorii. 

 
 

 

 
Contracte entre Mateu Puig, fuster, 

i l’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona per a acabar l’església 

 
   

Dicto die (divendres 20 octubre 1747) 

Acerca la obra fehedora per la construcció y fàbrica del cos o nau dela Iglésia de Sant Felip Neri dela Present Ciutat en lo tocant al offici de 
fuster entre lo P.Prepòsit Quirze Saurí, los Rnts. Dr. Agustí Carús, Dr. Joan Aulí, Pau Tarrassa, Dr. Jaume Salví, Nicolau Saurí, Joan Santoja, Jaume 

Costa y Manuel Prat de Saba, sacerdots de dita Congregació, convocats en la forma regular en lo quarto de dit Pare Prepòsit, en lo qual per semblants i 

altres negocis acostumen a convocarse, tenint comunitat y dita Congregació representant de una part y Mateu Puig, fuster de la present ciutat de altre se 
han convingut y firmat los pactes seguents. 

1. Primo se ha de envigar y entallar dita nau o cos dela Iglésia sens comprendre las capellas, cruisero ni     Presbiteri, de fustets regulars de 

melis bons y llata també de melis de la millor qualitat, a la mida necessàrias a dita obra. 
2. Item se ha de fer les quatre cindrias y las demés necessàrias per a fer los archs tant principals com de las tribunas y capellas, per volta dela 

nau dela Iglésia, com delas voltas delas capellas y puntals que se necessítan per apuntalar las cíndrias tant d’Archs com de voltas. 

3. Item se han de fer las portas principals, esto és las del portal principal y de dos portals col·laterals al frontis de la Iglésia y las demés portas 
y finestras necessàrias al cos de dita Iglesia tot de fusta de melis ab sa ferramenta necessària. 

4. Item se han de fer las balaustradas de tribunas y cor de fusta de alba ab sa vasa y coronisa corresponent a la mida y forma necessària ab 

balustres tornejats, ab la intelligència que se donarà al dit Matheu Puig tota la desferra de fusta que eixirà dela obra vella, aquella és a saber 
que porà servir per a la obra nova, y en cas que dit Puig pose alguna fusta nova per rahó de las síndrias, podrà, aportarsen aquella lo die 

ques desfaran ditas síndrias. 

 
Per tota la qual feina y demés que queda sobreexpressat se ha convingut que dita Congregació donarà y pagarà al dit Puig la quantitat de mil 

lliuras Barsas. Las quals se troben existents per dit effecte en mà y poder del Señor Domingo de Duran y Moxiga, en Barcelona populat, aquell pagarà 

las quantitats que demanarà dit Puig fins a la de ditas mil lliuras, així per la prevenció de dita obra, com per lo demés sie necessari per ella. Per lo qual 
effecte se li donarà orde en escrit ab paper firmat per lo Pare Prepòsit y Pare Prefecte de Obras de dita Congregació, en virtut del qual i no altrament, 

entregarà dit Duran las referidas quantitats. 

 Tots los quals pactes en lo que toca a cada una de ditas parts atendres y cumplir prometen ab obligació de tots sos béns, esto és dit Matheu 
Puig dels propis y dit Prepòsit i demés Pbres. De dit Oratori los de dita Congregació y així ho afirma en deguda forma. 

Testes sunt Josephus Traver serochordarius Barcinonae civis et Josephus Beyra famulus dicti Oratorii. 



39 

EL MERCAT DEL BORN 

 

 

 

 

 

 

 
Des de l’època medieval, al passeig del Born (1), 

darrera mateix de l’església de Santa Maria de 

Mar, es feia habitualment mercat. Un mercat que, 

a partir de la tercera part del segle XVIII fou con-

dicionat - empedrat el passeig i organitzats els ‘pu-

estos’ – de manera que esdevingué el més impor-

tant de la ciutat, atraient al seus voltants la majoria 

dels magatzems al major de pesca salada, coloni-

als, drogues, etc., i convertint el cor del barri de 

Ribera en una de les àrees de més vitalitat i, sens 

dubte, en el gran mercat de Barcelona. 

El creixement industrial, intens a final del segle 

XVIII i més o menys sostingut al llarg del segle 

XIX, pressuposava l’increment continuat de la po-

blació de Barcelona, cosa que feia augmentar la 

demanda de mercaderies i les exigències de mo-

dernització. Arreu d’Europa, el mercat havia esde-

vingut un nou servei imprescindible; les necessi-

tats de protegir del sol i del temps els productes i 

els compradors, feien pensar en un nou tipus d’edi-

fici fins ara inèdit en la construcció i en l’arquitec-

tura. Un gran cobert construït amb els nous mate-

rials que acabaven de nàixer: el maó i, sobretot, el 

ferro i el vidre. Així, el mercat, esdevenia un marc 

arquitectònic d’últim crit, per un espectacle de bu-

llici i de color, que mostrava conjuntament amb al-

tres edificis (estacions, passatges comercials, etc.) 

el batec de la ciutat industrial. 

Barcelona, havia enderrocat les muralles que la 

constrenyien i havia impulsat els nous projectes 

per planificar el creixement de la ciutat: la Re-

forma Interior, el projecte d’Eixample i, ja amb an-

terioritat, la planificació de l’àrea militar que res-

taria lliure després de l’enderroc de la Ciutadella: 

un parc; un àrea, que també estava formada pels 

terrenys circumdants que separaven la fortalesa de 

la ciutat, sobretot l’Explanada que connectava amb 

 

 
 

 

           
Barcelona, la construcció de la Ciutadella al segle XVIII i estat actual del àrea 
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el passeig del Born, coincident amb l’espai urbà 

amputat a la ciutat a començaments del segle 

XVIII quan arribaren els Borbó. 

Un projecte amb Les Halles 

de Paris com a rerafons 

El condicionament de l’àrea militar que seria res-

tituïda a la ciutat fou encarregat al mestre de cases 

Josep Fontserè (1829-1897) que projectà l’actual 

Parc de la Ciutadella i, en els terrenys circumdants, 

les cases avui anomenades d’en Fontserè, una 

banda construïda entre el passeig Picasso i el carrer 

del Comerç, el carrer de la Princesa i l’avinguda de 

Colom que deixa al mig un espai públic destinat a 

acollir un edifici per a ubicar el mercat, fins ales-

hores a l’aire lliure, del passeig del Born. El parc 

hagué d’esperar la celebració de l’Exposició Uni-

versal de 1888 perquè, tot i l’acord d’enderroca-

ment de la Ciutadella pres conjuntament amb l’en-

derrocament de les muralles de la ciutat l’any 

1854, el Ministeri de la Guerra no abandonava les 

instal·lacions. Per aquesta raó, només la Cascada, 

l’Umbracle i el Museu Martorell es construïren 

d’acord amb el projecte inicial d’en Fontserè. 

L’àrea exterior a la Ciutadella, en canvi, es pogué 

afaiçonar tot seguit i, a un costat, l’Edifici de les 

Aigües (que alimentava la Cascada) i de l’altre les 

Cases i el Mercat, foren construïdes entre els anys 

1868 i 1874 i, aquest darrer, després de realitzats 

dos projectes, fou finalment iniciat l’any 1872 i 

s’inaugurà el 1875. 

El projecte definitiu, és una variant del que Josep 

Fontserè havia realitzat per al pavelló central del 

Parc, i comptà amb la col·laboració de l’enginyer 

Josep Maria Cornet i Mas de la Maquinista Terres-

tre i Marítima, aleshores una moderna empresa de 

construccions metàl·liques (s’havia establert a la 

Barceloneta l’any 1855) que construïa material pel 

ferrocarril: màquines, vapors, ponts, etc., i després 

algunes de les estructures més notables de l’arqui-

tectura catalana del segles XIX i XX. En el pro-

jecte i en el resultat final de l’obra hi té un pes no-

tori el mercat de Les Halles que s’havia inaugurat 

a Paris l’any 1853. Les característiques formals i 

compositives del mercat del Born mostren sobretot 

 
 

 
Projecte del Parc de la Ciutadella i detall del Pavelló Central previst per Josep Fontserè 

 

 
Planta del Born 
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en l’alçat i la secció del tancament, aquesta inspi-

ració lògica si pensem que es tractava del primer 

edifici d’aquesta mena que Barcelona havia de re-

alitzar. Cal recordar, per a entendre la modernitat 

dels nous mercats, que Les Halles, el principal mo-

del europeu de tots els altres, va ser construït amb 

ferro i vidre per decisió de les màximes autoritats 

franceses que imposaren expressament a l’arqui-

tecte que l’havia de projectar els nous materials, ja 

mitificats en el Crystal Palace de la Gran Exposi-

ció Universal de Londres de 1851. 

Edifici emblemàtic 

de l’arquitectura del ferro a Barcelona 

El Mercat del Born, que és el nom que pren el nou 

edifici, és un gran cobert, un espai únic de planta 

rectangular, col·locat en direcció nord-sud. Té 

unes grans dimensions: 58.30 x 138.30 m que re-

presenten 7.893 m2 de superfície en la que hi havia 

un total de 720 llocs de venda. La planta de doble 

simetria axial, obeeix als paràmetres compositius 

de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris inspirats en les 

ensenyances de Jean-Louis Durand: una composi-

ció d’elements geomètrics que es combinen i es 

maclen entre si; en el nostre cas, dues grans naus 

perpendiculars, una més llarga i una altra més 

curta, a mode de transsepte (2), que s’adapten a la 

geometria del solar, es troben en un gran creuer co-

ronat per un cimbori octogonal amb cúpula i llan-

terna; aquesta gran creu es converteix en rectangle 

a base d’afegir altres quatre naus més petites en 

l’espai que deixen els seus braços. A l’extrem de 

cada una de les grans naus hi ha una portalada 

d’accés per carros i persones; altres dues portes 

s’obren en cada una de les façanes llargues en un 

indret equidistant entre la porta central i cada un 

dels extrems. 

És una gran estructura de ferro sobre pilars amb un 

tancament de ferro i vidre que s’apoia en tot el seu 

perímetre en un mur de maó disposat sobre un sò-

col de pedra i coronat tanmateix amb una filada de 

carreus. Aquest mur perimetral té una alçada nota-

ble, de 3 m, és a dir, resulta el parament de refe-

rència més immediat en una visió de prop i és on 

s’utilitza el material més càlid amb una disposició 

 
Alçat i planta del mercat del Born que mostren la composició, a l’entorn de dos eixos per-

pendiculars, a base d’elements que es repeteixen 
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cromàtica i d’aparell, d’acord amb el prestigi que 

el maó tenia com a material industrial i modern. 

L’estructura està formada per una sèrie d’elements 

de ferro que es repeteixen: pilars de ferro colat i 

encavallades tipus polonceau de ferro laminat que 

suporten les biguetes de la coberta, a més de l’es-

tructura octogonal central que suporta la cúpula 

amb llanterna. El ferro laminat constitueix una no-

vetat de la segona meitat del segle, amb seccions 

encara construïdes amb perfils petits, units (cosits) 

per reblons i cargols. Cal tenir present que la ma-

joria de reblons procedien de fàbrica i només els 

necessaris per unir les peces es disposaven, en ca-

lent, a l’obra. La coberta esta formada per teules 

planes vidrades de colors lligades a les llates, les 

quals es disposen damunt dels cabirons de fusta 

apoiats en les biguetes metàl·liques sobre les enca-

vallades 

Tanmateix de ferro és l’esquelet del tancament que 

presenta una gran àrea de buits, tapats en molts ca-

sos per lamel·les de vidre. Aquest tancament és lò-

gicament modulat i esta constituït per distintes pe-

ces seriades de ferro colat, emmotllat, que es com 

fins a la meitat del segle s’obtenia el ferro indus-

trial. També els elements ornamentals, a dins i, so-

bretot a l’exterior, son de ferro colat. El ferro a la 

vista es l’expressió de la modernitat del material i 

de la confiança que inspirava. El vidre constitueix 

el tercer dels materials moderns i aportava la mà-

gia dels reflexes i la modernitat dels passatges co-

mercials i dels hivernacles. 

L’ornamentació és la pròpia de l’arquitectura del 

segle XIX, una decoració sobreposada, en aquest 

cas de llenguatge neoclàssic i romàntic amb detalls 

eclèctics. Efectivament, els elements de l’arquitec-

tura clàssica, columnes, capitells, arquitraus, fron-

tons, però també acroteris, acròteres, palmetes (3), 

etc., són presents en el repertori ornamental de 

l’edifici. 

Temps de supervivència 

A partir de l’any 1918, el Mercat del Born, va es-

devenir mercat central de fruites i verdures de Bar-

celona, el que suposà la desaparició dels “puestos” 

 
 

 
Els elements que treballen a compressió o els ornamentals són de ferro colat 
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de venda i una major congestió de la seva àrea ur-

bana, cosa que progressivament esdevindria un 

problema funcional important per a la ciutat, fins 

que, en 1971, es tancà l’edifici per trasllat de l’ac-

tivitat que allotjava a Mercabarna (a la Zona 

Franca). 

Durant els anys setanta, anys de debat polític i cul-

tural, les accions reivindicatives dels veïns, del 

barri i de la ciutat, salvaren l’edifici d’un imminent 

i ja programat enderroc. Com a conseqüència, 

l’any 1977, s’inicià la seva restauració i l’edifici 

restà com a contenidor per a realitzar distints actes 

ciutadans, exposicions, etc. 

Durant els anys noranta, l’edifici restà poc utilitzat 

i la manca de manteniment el va anar degradant a 

l’espera de que les administracions trobessin un 

nou ús. Finalment, l’any 1999, es decidí destinar el 

Mercat del Born a Biblioteca Provincial i, actual-

ment, s’estan realitzant els projectes de reforma i 

restauració. Però, l’any 2002 s’ha conegut el resul-

tat de les excavacions mentrestant practicades en 

el seu subsòl, amb la lògica sorpresa en comprovar 

com, en bona part, restaven intactes les estructures 

urbanes de començaments del segle XVIII quan 

l’indret fou terraplenat per a construir la Ciutade-

lla. La importància que pot tenir per a la ciutat 

aquest gran jaciment arqueològic fa aparèixer seri-

osos dubtes sobre la conveniència d’allotjar al 

Born la futura Biblioteca Provincial, un ús i una 

arquitectura probablement incompatibles amb el 

museu històric que podria esdevenir. D’altra 

banda, tampoc és encara clar que aquest ús de bi-

blioteca fos compatible amb la integritat de l’edi-

fici del segle XIX, el mercat del Born, més emble-

màtic de l’arquitectura del ferro de Barcelona. 

________________________________________ 

           
L’enginyer industrial Josep Maria Cornet i Mas, director de La Maquinista i el mestre de 

cases Josep Fontserè i Mestres, autors del projecte del mercat del Born 
 

 

 
 

 

 
L’antic mercat de Les Halles, avui desaparegut, construït al 1853 a Paris, 

tot i ser molt més gran va esdevenir el model del mercat del Born 
 

 (1) Born, significa ‘combat a cavall’ en camp, entre dos cavallers; exhibició en festa pública; plaça on tenen lloc els torneigs. Aquest nom fou aplicat a 

places o carrers amples d’algunes ciutats de parla catalana (Barcelona, Mallorca, Ciutadella). El Born de Barcelona fou un lloc habitual d’actes públics des 

dels segles XIII al XVII (torneigs –des de 1372-, festes, processons, actes inquisitorials, fires i, a partir del segle XVIII, predominantment el mercat). 

(2) L’ús de la terminologia de la basílica cristiana (naus, claristori, cimbori, transsepte, etc.) es justifica per lo inèdit del nou edifici mercat, que no havia 

existit abans del segle XIX) i la semblança d’aquest amb aquella: un gran contenidor organitzat en naus. 

(3) Es pot dir que part del llenguatge que cal usar per parlar de l’arquitectura de l’edifici prové doncs de l’arquitectura clàssica, en part perqué l’arquitectura 

clàssica es confereix el seu llenguatge universal i en part perqué l’adscripció estilistica del Mercat del Born es també classicista. 
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PER OBSERVAR MILLOR... 

 

1. Descriu l’ordre compositiu en planta del mercat des de l’òptica del mètode de Durand i descomposa la planta en parts i elements. 

2. Raona l’ús que es fa dels materials moderns (ferro colat, ferro laminat, maó i vidre) a l’arquitectura del mercat a partir d’un mòdul de 

façana. 

Si vols conèixer millor el referents del Born consulta la memòria de Victor Baltard de la construcció de Les Halles de Paris que pots trobar 

a LEMOINE. Bertrand: Les Halles de Paris : l’histoire d’un lieu, les péripéties d’une reconstruction, la sussession des projets, l’ar-

chitecture d’un monument, l’enjeu d’une Cité. L’Equerre. Paris, 1980 
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LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 

 

 

 

 

 

 
La Universitat i l’Eixample 

L’edifici de la Universitat de Barcelona és fruit de 

l’eclecticisme de mitjans de segle XIX, un període 

complex marcat per la recerca d’un estil arquitec-

tònic propi de la societat industrial emergent. A 

l’estudiar-lo, cal adonar-se d’algunes de les preo-

cupacions de l’arquitectura del moment: dotar 

l’edifici de caràcter, dissenyar un esquema clar re-

lacionat amb la utilitat i proposar una arquitectura 

lligada a l’esperit del seu poble i a l’esperit del seu 

temps. 

Cal remuntar-nos a l’any 1717 quan, després de la 

Guerra de Successió, es suprimeixen els estudis 

universitaris a Barcelona i es traslladen a Cervera. 

Així, quan en 1842 es retorna el dret a Barcelona a 

tenir Universitat caldrà disposar d’una nova seu i, 

ja l’any 1853, l’arquitecte Elies Rogent rebrà l’en-

càrrec de projectar-la. Inicialment, la nova univer-

sitat s’havia d’edificar en uns terrenys del carrer 

del Carme, però, evidentment, el futur estava a 

l’Eixample que aleshores es començava a cons-

truir. Elies Rogent i Ildefons Cerdà discutiran quin 

és el millor emplaçament dins la nova trama. Fi-

nalment, l’edifici ocuparà dues illes del carrer 

principal de l’Eixample: la Gran Via, davant del 

carrer Pelai. L’emplaçament final mostra les reser-

ves de Rogent respecte el pla d’Eixample ja que 

l’edifici talla la circulació de l’actual carrer d’En-

ric Granados i encara la Universitat mirant amb 

una certa nostàlgia cap a Ciutat Vella. 

L’edifici s’allargassa uns 130 metres sobre la Gran 

Via i té l’accés principal al centre de la composi-

ció. La planta de l’edifici té forma d’U, amb els 

braços oberts cap a nord-oest. L’accés central or-

ganitza simètricament dos cossos rectangulars 

 

 
La Universitat en un plànol de Barcelona de 1881 

 

 
La Universitat en construcció en un Eixample buit 
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amb claustres bessons on hi aboquen les diferents 

peces de la Universitat. 

La façana principal està estructurada per un llarg 

pla articulat per tres rengleres de finestres de mig 

punt i contrapuntat pel cos central d’accés, coronat 

per un pinyó, i per dues torres bastant més altes que 

flanquegen el conjunt. 

Malgrat aquesta simplicitat aparent, un edifici 

eclèctic sempre expressa i parla més del que pot 

semblar en una primera mirada. Caldrà, doncs, fer-

ne una lectura atenta. 

La composició i el mètode de Durand 

L’edifici pren forma, directament de la idea del 

què havia de ser una Universitat per a Rogent. A 

les lliçons que Rogent donava a l’Escola d’Arqui-

tectura ho explicava (): 

Com veiem, insisteix en que l’essència de l’edifici, 

el que s’ha de manifestar amb més força és el Pa-

ranimf, la sala on es realitzen tots els actes públics 

de la Universitat (celebrar l’acabament de la car-

rera, investir els doctors, etc.). 

Així el plantejament inicial és posar el Paranimf al 

centre, junt amb l’accés, i, a la banda esquerra el 

claustre de lletres i a la dreta el de ciències. És im-

portant destacar que Rogent també utilitza aquí el 

mètode projectual de l’època, definit per Durand a 

l’Ecole Polytechnique de Paris. Recordem que se-

gons Durand un edifici es podia descomposar en 

parts, i que calia organitzar-les a partir d’uns eixos 

que suportaven una quadrícula on cada element i 

cada part trobava el seu lloc. 

Per això a la Universitat, dos eixos perpendiculars 

estructuren el conjunt: un que passa per l’accés 

central i el Paranimf i un de perpendicular que es 

convertirà en el punt de connexió entre els dos 

claustres i el cos central. Posteriorment dos eixos 

secundaris articulen l’espai dels claustres. 

La composició es torna ambigua a l’arribar a la fa-

çana, ja que al col·locar dues torres de planta qua-

drada als seus extrems es produeix una lleugera 

translació dels eixos que venien del claustre per 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

“Principios generales 
Integran la Universidad: el rectorado; el personal docente y los escolares simbolizados 

por el paraninfo; la cátedra y los claustros. 

Esencia de la obra. La representación más elevada de la ciencia sintetizada en el para-
ninfo.” 

Lliçons d’Elies Rogent (1) 

 

 



47 

compondre simètricament les dues portes secundà-

ries del conjunt. 

Si ara ens fixem en els espais de comunicació de 

planta baixa veurem com l’accés central es con-

forma com un gran vestíbul que connecta amb els 

claustres mitjançant un passadís travesser al fons o 

bé permet ascendir al rectorat directament per l’es-

cala d’honor que s’obre a la banda esquerra del 

conjunt. L’esquema també mostra la situació de les 

caixes d’escala a cada un dels claustres. Però, on 

és el Paranimf? 

Hem comentat que el Paranimf és la peça simbò-

lica de la Universitat i que calia emplaçar-la a l’eix 

principal de la composició. El que fa Rogent és 

emplaçar el Paranimf tot just sobre les voltes 

d’aresta del vestíbul. La sala és de doble alçada i 

així fa emergir el cos central a la façana, manifes-

tant-se a la ciutat. El seu accés es produeix pel pas-

sadís transversal principal del primer pis i està 

marcat per una portalada amb arquivoltes profusa-

ment decorada. 

El caràcter de l’edifici i l’ús del Rundbogenstil 

L’altre mecanisme projectual que Rogent té clar a 

la Universitat és que ha de dotar l’edifici de caràc-

ter. Per a Rogent, l’arquitectura de la Universitat 

havia de ser sòlida. Havia de transmetre la tran-

quil·litat, l’ordre i l’harmonia necessaris per al cul-

tiu dels estudis. Bàsicament, es tracta d’escollir un 

llenguatge arquitectònic adient, potser algun dels 

neo de l’època? 

I per trobar el llenguatge, tal com ha demostrat 

Pere Hereu (2), cal recórrer als viatges de joventut 

i al cercle d’amistats d’Elies Rogent. Rogent es-

tava molt relacionat amb el cercle dels natzarens 

catalans (artistes romàntics interessats pel movi-

ment natzarè alemany que proposava retornar a un 

art lligat a Déu i a la vegada deslligat del paga-

nisme del Renaixement). Aquests llaços i el viatge 

que fa Rogent a la catòlica ciutat de Munic, el con-

necten directament amb el Rundbogenstil (l’estil 

de finestres rodones) que utilitzaven arquitectes 

com Leo von Klenze o Friedrich von Gärtner i que, 

 

 
 

 

 
Staatsbibliothek a Munic (Friedrich von Gärtner, 1831-40) 
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feia pocs anys, s’havia configurat com l’estil naci-

onal alemany. 

El Rundbogenstil és un llenguatge molt sobri i des-

pullat que beu del neoclassicisme alemany, de la 

tradició de palaus del primer Renaixement florentí, 

del romànic i del bizantí. Té una sèrie molt reduïda 

d’elements: repetició ordenada d’arcs de mig punt, 

l’ús de guardapols, les finestres bífores florentines, 

potents cornises i capitells pseudo-bizantins o ro-

mànics. 

És així com Rogent decideix utilitzar el Rundbo-

genstil alemany a la Universitat de Barcelona. 

Aquest ús no és anecdòtic, més aviat impregna vol-

gudament tots els plans de façana, tots els espais 

d’un repòs sever. 

La planta baixa de la façana principal està confi-

gurada per una cornisa força potent i per una suc-

cessió de petites finestres d’arc de mig punt prote-

gides amb guardapols. La planta noble manté el 

mateix ritme d’obertures, però les finestres són 

més àmplies, bifores i de mig punt. També estan 

protegides per un guardapols continu. La segona 

planta presenta una sèrie de finestres d’arc de mig 

punt protegides amb guardapols. Finalment la fa-

çana està coronada per unes arcuacions cegues i 

una cornisa. El cos central manté la mateixa com-

posició, però la proporció de finestrals és més 

gran. Així mateix, està coronat per un pinyó deco-

rat amb arcuacions que remarca la posició del Pa-

ranimf. 

Tot el parament de façana té marcades més fort les 

juntes horitzontals entre carreus. Les cantonades 

de les torres estan emfasitzades per uns nervis de 

planta poligonal de costats curvilinis que li donen 

més robustesa. 

Sobre construcció 

L’edifici se’ns mostra, i desitja mostrar-se, de pe-

dra, gris fosc homogeni, el gris de la pedra de 

Montjuïc. La preocupació de Rogent per aquests 

detalls és força significativa. Amb l’edifici acabat 

de construir, en el moment de definir el programa 

escultòric del vestíbul, Rogent fa l’encàrrec als 

germans Vallmitjana d’utilitzar la mateixa pedra 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Primer projecte (1860) on s’observen totes les encavallades de fusta 

 
Projecte definitiu on s’observa el canvi de les encavallades de fusta per peces de ferro 
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sorrenca que a l’obra. Però una cosa és la voluntat 

de com mostrar l’edifici i l’altra és la tecnologia 

més a l’abast a Barcelona en aquell moment. La 

construcció moderna barcelonina estava basada en 

l’ús intensiu de les tècniques del maó. Així totes 

les parets són de maó aplacades amb gruixos im-

portants de pedra. Un altre exemple, el vestíbul de 

planta baixa és una sala hipòstila formada per pi-

lars amb columnes bessones adossades a cada cara 

que suporten una successió de voltes d’aresta de 

maó de pla que tenen un arrebossat d’imitació de 

pedra. 

La presència del nou material ferro a l’edifici 

també és important. Les encavallades de fusta del 

primer projecte foren substituïdes per unes altres 

de ferro al projecte definitiu. Els sostres estan for-

mats per perfils de ferro laminat, tapats inferior-

ment per cel rasos. Cal destacar, en aquest sentit, 

l’ús del ferro colat a l’espai de la biblioteca. També 

es pot trobar un ús considerable del ferro als fines-

trals. Així totes les finestres de planta baixa tenen 

bastiment, fulles i barretes de petits angles de 

ferro. En canvi a la planta noble s’utilitza la fusta 

excepte al passadís que dóna accés al Paranimf. 

La mateixa sobrietat que volia Rogent la podem 

trobar als claustres formats per dos nivells d’arca-

des de mig punt suportades per columnes i una ba-

lustrada que protegeix el terrat del segon pis. De 

seguida s’observa la cura en l’escultura dels capi-

tells i la seva varietat dins de la repetició. Cal fixar-

se que els sostres dels dos claustres estan coberts 

per un enteixinat de fusta excepte a les raconades 

que estan cobertes amb volta d’aresta sobre arcs 

torals de mig punt. 

Per acabar, l’element de contrast de tot l’edifici és 

la seva sala principal: el Paranimf. Allà el gust de 

l’època per la policromia i l’exotisme hi són ben 

presents. Hi podem trobar capitells bizantins amb 

marbres de Carrara, columnes amb marbre broca-

tell de Tarragona, llaceries mudèjars, colors ver-

mells i blaus llampants. L’espai unitari és il·lumi-

nat per un claristori de finestrals d’arc de mig punt 

i l’espai és cobert per un enteixinat amb cassetons 

motllurats, suportat amb una encavallada me-

tàl·lica. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Perfundet omnia luce (Resplendeix tota mena de llums) aquest és el lema que presideix el 

Paranimf. Resplendeix la llum de la Immaculada, patrona de la Universitat, però sobretot 

resplendeix la llum del coneixement i de la raó 
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PB    P1 

____________________________________________ 

(1) Extret de HEREU, Pere (A cura de): Elies Rogent i Amat. Memòries, viatges i lliçons. Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. 

Barcelona, 1990, p. 287. 

(2) Pere Hereu ha estudiat en profunditat l’arquitectura d’Elies Rogent. Podeu consultar: HEREU, Pere: Vers una arquitectura nacional. Universitat 

Politècnica de Catalunya. Barcelona, 1987 i HEREU, Pere: L'arquitectura d'Elias Rogent. COAC. Barcelona, 1986. 

PER OBSERVAR MILLOR... 

 

1. Reflexiona sobre la composició, l’estil i el caràcter de l’edifici, tot explicant-ne el seu funcionament. 

2. Amb l’ajut d’un esquema, explica la posició preferent del Paranimf, tant en planta com en secció i raona l’estil del seu interior. 

3. Compara, dibuixant-les, un tram de la façana de la Universitat amb un tram de la façana del Seminari Conciliar, també d’Elies Rogent. 

Si t’interessa la proximitat de Catalunya amb el que passava a l’Alemanya del moment escolta, per exemple, l’acte I de l’òpera Lohengrin 

(1850) de Richard Wagner estrenada al Liceu l’any 1882 i reposada durant la inauguració de l’Exposició Universal de 1888. Segueix amb 

el llibret l’arribada del cavaller Lohengrin i l’esperança que despertarà a un poble sense cabdill. 
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EL DISPENSARI ANTITUBERCULÓS 

 

 

 

 

 

 

 
Quan l’any 1933, el Gatcpac (Grup d’Arquitectes 

i Tècnics per l’Activitat Contemporània) va redac-

tar el Pla Macià de Barcelona, es feren una sèrie 

d’estudis de la Ciutat Vella i, sobretot, del Raval 

(aleshores famós districte cinquè de la Barcelona 

degradada, que ubicava un dilatat ‘barri xinès’). 

Aquests estudis constataren les carències de tota 

mena, l’altíssima densitat de població i, sobretot, 

la preocupant extensió de la tuberculosi  una 

malaltia en aquell temps endèmica , la declarada i 

la desconeguda. Com la resta de la vella ciutat, el 

Raval, seria objecte, en el Pla Macià, de radicals 

propostes de reestructuració basades en l’esponja-

ment, és a dir, en la supressió del teixit d’habitatge 

malmès existent, i en la construcció de nous hàbi-

tats concentrats, en aquest cas tres altíssimes torres 

que permetien alliberar el sòl. 

El Gatcpac era un moviment d’arquitectes a favor 

de la renovació de les ciutats, d’acord amb els prin-

cipis del Moviment Modern, els quals tractaven de 

difondre a Catalunya. D’aquest grup en formaven 

part els autors del Dispensari Antituberculós: els 

arquitectes Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i 

Joan Baptista Subirana. Sert (que havia treballat 

amb Le Corbusier a Paris) i Torres Clavé assistien 

als CIAM (Congressos Internacionals d’Arquitec-

tura Moderna) i eren redactors destacats del Pla 

Maçià, de la proposta de Ciutat de Repòs i de Va-

cances de Castelldefels i construïen amb el mateix 

Subirana-, també per la Generalitat de Catalunya, 

la Casa Bloc de Sant Andreu. A més, amb els altres 

integrants del Gatcpac, editaven la revista AC (Ac-

tivitat Contemporània) que recollia les preocupa-

cions del moviment en el terreny de l’arquitectura, 

la construcció i l’urbanisme. 

 

 
Fotomuntatge de la revista AC a propòsit del districte Vè de Barcelona 

 
D’esquerra a dreta: Raimon Torres-Clavé, Josep Lluís Sert, Antoni Bonet Caste-

llana, Josep Torres-Clavé i Ricard Ribas Seva, fotografiats a Atenes en motiu de 

la seva anada al CIAM de 1933. 
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Al rebre l’encàrrec del departament de Sanitat de 

la Generalitat, per a la construcció del nou dispen-

sari, els arquitectes pensaren en un edifici modern 

que representés per l’arquitectura, quelcom sem-

blant al que suposava la ubicació, en el mateix cor 

de la ciutat afectada, d’una institució exemplar per 

a eradicar-lo: el dispensari havia de mostrar la 

nova arquitectura que havia de substituir els habi-

tatges vells i insalubres del Raval. i a més, donar 

una idea del nou urbanisme, obert i radiant, que el 

Moviment Modern preconitzava; fins i tot la petita 

casa del guarda seria aprofitada per a mostrar com 

podien ser els nous habitatges mínims, per allotjar 

els treballadors de les ciutats. 

La forma segueix la funció 

L’edifici esta composat de dos blocs de quatre 

plantes (baixa, tres pisos i terrat), disposats en L en 

el límit extern de dues cares contigües del solar, 

que abracen un espai central interior, a migdia, tan-

mateix rectangular, conceptualment tancat per 

l’habitatge del guarda disposat en el vèrtex lliure. 

Els blocs es troben articulats per una escala central 

i tenen, cada un, una altra escala a l’extrem. 

El bloc llarg és fonamentalment destinat als 

malalts, els quals fan servir l’escala extrema per 

accedir a les distintes plantes fins al terrat, un  so-

larium per a prendre el sol i l’aire. A la planta baixa 

hi ha la recepció i la sala d’espera; a la primera els 

consultoris; a la segona les històries clíniques; i, a 

la tercera, els arxius. En cada planta, un passadís a 

migdia comunica ambdues caixes d’escala i dona 

accés a les dependències, les quals miren al carrer 

d’on reben llum de nord complementada per la 

llum de sud que arriba del pati central a través del 

passadís. Les finestres altes a ambdues façanes i al 

mur del passadís garanteixen una ventilació trans-

versal (1). 

El bloc curt és fonamentalment destinat a la pre-

venció i a la política sanitària; gaudeix també d’un 

escala independent per accés de metges, adminis-

tradors i del públic que no ha de visitar-se, la qual 

porta fins al terrat, solarium, en aquest cas tanma-

teix reservat al personal del centre. A la  

 
Pla Macià de Barcelona: tres gratacels a la Ciutat Vella i al Raval 

 

 
Maqueta de la Casa Bloc de Sant Andreu. L’edifici es conserva encara 
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La distribució de blocs en el solar és oberta, deixant enmig un pati que 

queda tancat per l’habitatge mínim del conserge 
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planta baixa hi ha els dispensaris de vacunació; a 

la primera la direcció mèdica i administrativa; i, la 

segona i tercera plantes son destinades a la divul-

gació i estan plantejades amb dos espais a doble 

alçada: la sala de projeccions i actes públics a l’est 

cap al carrer i la biblioteca que dona cap a l’oest, a 

l’espai central. 

Com es pot veure, tots els espais de l’edifici 

s’adapten a funcions específiques i això s’expressa 

tan en volum com en planta o en alçat i secció, com 

correspon a la concepció funcional racional i ma-

quinista de l’arquitectura del Moviment Modern 

que parteix de la funció per trobar la forma dels 

edificis. Els arquitectes varen partir d’un esquema 

funcional absolutament detallat facilitat pel Dr. 

Sayé, principal animador i metge director del pro-

jecte sanitari (2). 

Els cinc punts de l’arquitectura moderna 

L’arquitectura del Dispensari mostra la voluntat 

d’adaptar-se als 5 punts que el CIAM va fer seus a 

proposta de Le Corbusier: 1) l’edifici ha de dispo-

sar-se aixecat del terra: el nostre tracta de desvin-

cular la planta baixa, deixant exempts alguns pi-

lars, retirant de la línia general de façana el seu 

perímetre i tractant les seves parets exteriors amb 

un revestiment distint (vidrat verd) i finestres 

també distintes (ulls de bou) de la resta de plantes 

que apareixen al damunt, com un sol bloc com-

pacte amb voladís; 2) la planta ha de poder traçar-

se lliurement amb independència de l’estructura : 

de fet, en el nostre cas, no hi ha cap correspondèn-

cia entre els pilars i jàceres de l’estructura i la dis-

tribució de les plantes; els pilars apareixen separats 

dels tancaments i les jàceres amagades per un fals 

sostre; 3) Tanmateix la façana ha de ser lliure: en 

el Dispensari Antituberculós totes les façanes dels 

blocs, malgrat es troben en el mateix pla constitu-

eixen tancaments lleugers desvinculats de la es-

tructura; 4) les finestres han de ser horitzontals: to-

tes les del edifici ho son; i 5) el terrat ha de ser pla 

i ajardinat com el nostre solarium. 

 

 

 

 
Axonomètrica del conjunt 

 

 
 

 
Dibuix de La Corbusier que expressa la relació entre estructura  

i tancament i esquema de l’envoltant del Dispensari 
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Independència entre estructura i tancament 

Naturalment totes aquestes qualitats exigeixen una 

independència de la estructura i la seva desvincu-

lació dels tancaments. Per això, exceptuant els tres 

nuclis de comunicació vertical que son de maó, 

tota l’estructura de l’edifici es metàl·lica. Podria 

haver estat de formigó armat, però, raons de rapi-

desa, i la poca tradició d’aquest material a Catalu-

nya, aconsellaren el ferro, subministrat per la casa 

Torras especialitzada en estructures per a construc-

ció. La voluntat de desvinculació d’estructura i 

tancament es ben palesa en els plànols originals on 

els dibuixos només ensenyen amb negre les parets 

de les escales i els pilars. 

Els tancaments representen un esforç d’acostar la 

construcció al disseny industrial de la màquina: les 

façanes son de fusteria metàl·lica modulada i, en 

els espais opacs, una pedra artificial tanmateix mo-

dulada es col·locada a junt continu; un dels testers 

a nord-oest es enterament aplacat de fibrociment; 

els sostres interiors son plans gràcies a una engi-

nyosa solució que permet dissimular els revoltons; 

el paviment es tanmateix de grans peces de pedra 

artificial; el terrat mostra una solució pionera i és 

un dels primers edificis on s’usa la làmina imper-

meable asfàltica; la sala d’actes presentava un sis-

tema de refrigeració casolà amb aire impulsat a tra-

vés d’un receptacle ple de glaçons (3). 

El millor edifici del MM a Espanya 

La forma segueix la funció i la tècnica. Però, en 

realitat, no són únicament la funció i la tècnica a 

determinar-la sinó també l’art d’avantguarda i la 

nova estètica del Moviment Modern, les superfí-

cies planes, els angles rectes, les entregues netes i 

la plàstica neo-plasticista i futurista que donen una 

imatge de modernitat, de progrés i sobretot de fu-

tur a aquest edifici que ha estat qualificat com el 

millor dels construïts a Espanya pels arquitectes 

del Moviment Modern, abans de la Guerra Civil 

(4). 

 
Seccions de façana i fragment de l’alçat sobre el pati interior 
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Edifici en construcció. Independència entre l’estructura i el tancament 

_____________________________________________ 

 

(1) En aquest projecte, fou explícitament rebutjada la disposició tradicional dels edificis sanitaris a base d’un passadís central, tot argumentant que es més 
important la renovació que no pas el volum d’aire, de manera que a la vegada es justifica la reducció d’alçada, de pes i de cost de l’edifici. Veure, per tot lo 

referent al Dispensari, l’estudi de PIZZA, Antonio: Dispensario Antituberculoso de Barcelona 1933-1937. Colegio de Arquitectos de Almería. Almería, 

1993. 

(2) De fet el Dispensari va portar el nom de Dr. Sayé fins que va deixar de funcionar com a tal. 

(3) Els aspectes tècnics del Dispensari Antituberculós han estat àmpliament tractats a MANNINO, Edgardo; PARICIO, Ignacio: J. Ll. Sert: Construcción 

y Arquitectura. Gustavo Gili. Barcelona, 1983. 

(4) Bohigas, Oriol: Arquitectura española de la Segunda República. Tusquets. Barcelona, 1973. 

 

 

PER OBSERVAR MILLOR... 

 

1. Descriu la relació “funcional” entre els diferents cossos del seu projecte. La relació entre les dependències de cada un i l’ús a que 

estan dedicats. 

2. Descriu acuradament el tancament del primer pis de la façana a migdia del cos de consultoris. 

 

No deixis de fullejar la revista AC, l’òrgan de difusió del G.A.T.C.P.A.C. Si no trobes la revista original pots consultar: AC / 

G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937. [reedició facsímil] Gustavo Gili. Barcelona, 1975. 
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LA FACULTAT DE DRET 

 

 

 

 

 

 

 
L’impacte de la Facultat de Dret 

L’edifici de la Facultat de Dret es construí de la nit 

al dia, com per sorpresa, amb les presses de treure 

els estudiants del bullidor polític de la plaça Uni-

versitat. Emergí orgullós i seré a la part alta de la 

Diagonal, un espai encara poc urbanitzat, tot just re-

descobert pels barcelonins durant el Congrés Euca-

rístic de 1952. 

L’arquitectura va causar un gran impacte per l’alt 

grau d’abstracció formal dels seus volums: quatre 

prismes, tres baixos i aproximadament quadrats i un 

d’alt i allargat, estaven pautats per la retícula estruc-

tural deixada vista a la manera de Mies van der 

Rohe. L’edifici fou projectat des de l’optimisme 

tecnològic i la confiança amb els nous materials que 

començaven a ser fornits per una indústria encara 

precària. Hi havia pressa per recuperar el temps per-

dut, per mostrar l’arquitectura que es feia en l’àmbit 

internacional, calia fer present tot allò que pertanyia 

a l’esperit de l’època: l’acer laminat soldat i despu-

llat, els plans de vidre (negres i impenetrables de 

dia, transparents i lluminosos de nit), les franges 

d’alumini lluent, la pulcritud dels ampits de “gre-

site” blanc, etc. 

L’encàrrec el feu el Ministerio de Educación just en 

el moment en que el Règim franquista assumia com 

a seu el llenguatge de l’arquitectura del Moviment 

Modern. Efectivament, després que els anys poste-

riors a la Guerra Civil havien significat el retorn als 

projectes monumentalistes beauxartians i feixistoi-

des, (com per exemple el Ministerio del Aire a Ma-

drid de Luis Gutiérrez Soto, que cercava l’expressió 

del poder tot reculant anacrònicament a les formes 

de l’Escorial). Cap al final de la dècada dels anys 

50 es multiplicaren els encàrrecs estatals a arquitec-

tes adherits a les noves idees de l’International 

 

 
 

 
Interior i exterior de la biblioteca de la Facultat de Dret 
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Style. Inexorablement, també es volia que l’arqui-

tectura esdevingués un símbol de l’obertura, la ca-

pacitat regeneradora i, en definitiva, la prosperitat 

que havia d’aparentar el Règim franquista. Així el 

govern o les empreses properes a l’estat encarrega-

ren per primer cop projectes plenament moderns. 

Recordem els edificis de SEAT a la Gran Via de 

Barcelona (César Ortiz Echagüe i Rafael Echaide, 

1958-59), la seu del Diario Arriba a Madrid (F. de 

Asís Cabrero, 1961-62), l’Escola d’Alts Estudis 

Mercantils de Barcelona (Javier Carvajal i Rafael 

García de Castro, 1954-1960) o el Govern Civil de 

Tarragona (Alejandro de la Sota, 1957-1964). 

A Catalunya, la recuperació de les idees del Movi-

ment Modern fou possible gràcies al camí obert pel 

Grup R (1). Entre 1951 i 1961 els arquitectes del 

grup R fomentaren la recuperació cultural de l’ar-

quitectura barcelonina mancada d’encàrrecs ofici-

als i debilitada per exilis, purgues, renuncies i con-

tinuïtats noucentistes. El Grup R reprengué els con-

tactes europeus (per exemple amb Alvar Aalto, 

Bruno Zevi o Alberto Sartoris) i possibilità la crea-

ció d’una sensibilitat contemporània de tarannà 

obert. 

És en aquest ambient que tres joves arquitectes bar-

celonins, Guillem Giráldez, Pere López Iñigo i Xa-

vier Subias, reberen l’encàrrec de projectar i cons-

truir la Facultat de Dret amb el mínim de temps pos-

sible (de juny a setembre de 1957 es redactà el pro-

jecte, pel febrer de 1958 s’adjudicà l’obra a Cons-

truccions Sala Amat i a l’octubre del mateix any 

s’inaugurà). 

La claredat de plantejaments de l’edifici i la seva 

rotunditat, significaren un dels punts àlgids de l’ar-

quitectura d’arrel racionalista a Catalunya. La seva 

capacitat d’esdevenir quasi bé paradigma exclusiu 

de la modernitat no estigué exempta de polèmica i 

la seva actitud confiada en l’International Style fou 

contestada pels defensors de l’arqui–tectura del Re-

alisme dels anys 60. 

 

 

 

P. López Iñigo, X. Subias i G. Giráldez 

 

 
Portada del desaparegut Diari de Barcelona del 19/101958, dia de la inauguració 
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Una porta per Barcelona 

La zona nord-oest de la Diagonal, una de les portes 

d’arribada a la ciutat, tot i haver estat objecte de di-

verses expectatives d’urbanització vinculades a un 

potencial eixample residencial, era, encara després 

de la guerra civil, un conjunt agrícola de conreu. 

Només pels entorns del nucli urbà de Les Corts, hi 

proliferaven petites indústries i alguna que altra 

gran fabrica, 

A principis dels anys cinquanta, l’aleshores “norte 

de la Avenida del Generalísimo” havia estat re- 

qualificat amb el projecte de grans edificis exempts 

alternats amb amplis espais verds que monumenta-

litzaven l’entrada de Barcelona, però la situació 

econòmica general no permetia la iniciativa privada 

de fer realitat aquests somnis. Fou aleshores que, 

coincidint amb l’augment de la població estudiantil 

i de la conflictivitat manifesta dels estudiants al 

centre de la ciutat, es va veure la possibilitat d’ubi-

car les imprescindibles inversions en la consecució 

d’un nou campus universitari, en aquella àrea per a 

urbanitzar.  

El 1950 es va crear la Junta d’Obres de la Universi-

tat de Barcelona, iniciant-se una política de compra 

de sòl que acabaria reunint els terrenys a un i altre 

costat de la Diagonal: entre el cementiri de les 

Corts, la Maternitat i el Club de Polo; i entre el Pa-

lau de Pedralbes, la Caserna del Bruc i el futur parc 

Cervantes. Tot i que havia estat criticada per diver-

ses raons, entre les quals l’inconvenient de tenir un 

campus universitari partit per una via tant important 

o les dificultats d’accés que presentava la zona on 

no hi arribava cap mitjà de transport públic –aspec-

tes que feien pensar, per exemple, en l’alternativa 

de Montjuïc–, la operació va tirar endavant i aviat 

es varen construir la facultat de Farmàcia i els 

col·legis majors, iniciant-se, després, la espectacu-

lar i vistosa construcció de la facultat de Dret, que 

ja seria seguida de les noves escoles d’Aparella-

dors, Arquitectes, Enginyers, Estudis Mercantils, i 

facultats com Belles Arts, Econòmiques, Ciències, 

Geografia i Història, etc.  
El que avui és la via principal d’accés a la ciutat eren camps a finals dels 1950 

 

 

 



60 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



61 

 

Arquitectura internacional: 

abstracció, funcionalitat i fluïdesa 

Col·locats sobre una amplia àrea enjardinada, els 

edificis de la Facultat de dret conformen un conjunt 

de tres volums situats sobre un eix paral·lel a la Di-

agonal. Aquests volums, separats entre si per zones 

de pas en el sentit perpendicular a l’eix longitudinal, 

estan dedicats cada un a unes funcions específiques. 

A ponent de l’eix, un cos baix de dues plantes de 

base rectangular –el de majors dimensions– és des-

tinat a les aules; les grans al darrera a la planta 

baixa, il·luminades i ventilades a través de patis, 

deixant al davant un gran espai d’estar, i les mitja-

nes i petites a la segona planta al davant, damunt 

d’aquest espai d’estar, amb accés directe des d’ell.  

A llevant de l’eix longitudinal, un altre cos baix, de 

funcions representatives, també de l’alçada de dues 

plantes, es fragmenta amb dos parts: una, al davant, 

el deganat a baix i la biblioteca a dalt –aquesta il·lu-

minada zenitalment-; i una altra al darrera, l’aula 

magna, plantejada a doble alçada, que presenta 

adossada, com a continuació del passadís de circu-

lació que separa els blocs, una capella. 

Entre ambdós cossos hi ha un prisma alt, de quatre 

plantes, allargat, perpendicular a l’eix longitudinal 

que conforma els seminaris i els despatxos dels pro-

fessors i te, a la planta baixa, les dependències d’ad-

ministració i l’escala d’accés a la biblioteca. 

Aquesta especificitat funcional dels blocs esta con-

trarestada per una fluïdesa de circulacions entre ells 

que vertebra tots els accessos amb gran diafanitat, 

situant el bar com a ròtula entre l’àrea dels estudi-

ants i la de professors, entre l’àrea privada i la pú-

blica. A més hi ha construït part del soterrani sobre-

tot per dependències de servei, habitatge de porteria 

i una gran aula per a exàmens escrits. 

L’edifici de la Facultat de Dret és ple de gestos que 

fan de l’arquitectura americana de Mies un leit mo-

tiv del projecte de Giráldez/López Iñigo/Subias. 

Mies van der Rohe, ja a la seva etapa alemanya, 

mostra, entre altres que aniran sorgint després, un 

dels camins per a superar la línia més dura del fun-

cionalisme. Una bona mostra d’aquesta forma de 

 

 
Els blocs són alineats sobre un eix paral·lel a la Diagonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
La Facultat de Dret i l’Illinois Institute of Technology de Mies van der Rohe 
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treballar és l’espai fluid de les seves cases-pati que 

invita a una ambigüitat entre l’espai interior i l’ex-

terior. D’altra banda Mies és capaç de qualificar 

l’espai amb un ús acurat dels materials de revesti-

ment: els aplacats de marbre, els paviments de tra-

vertí, les cortines, els reflexos metàl·lics de les fus-

teries, les llunes de vidre de gran dimensió qualifi-

quen el recinte com si es tractés d’una obra entron-

cada amb la millor  tradició clàssica. L’etapa ame-

ricana de Mies acaba per mostrar com el treball amb 

volums molt simples permet donar forma a tot un 

Campus universitari com el de l’Illinois Institute of 

Technology. 

En front de la ideològica separació del tancament i 

l’estructura del Moviment Modern, el Mies americà 

posa els dos subsistemes en el mateix pla, disposant 

el tancament dins els requadres deixats per l’estruc-

tura vista. Edificis com l’Alumni Memorial Hall 

(1945-46), el Metallurgical and Chemical Engine-

ering Building (1945-46) o el Crown Hall (1950-

56) esdevindran aquelles referències obligades del 

panorama internacional on es conforma una arqui-

tectura d’imatge moderna, eficient i a la vegada ca-

paç de monumentalitzar l’edifici mitjançant la tèc-

nica més acurada. 

Arquitectura i construcció 

Com hem vist, les decisions fonamentals de pro-

jecte foren condicionades per l’encàrrec en la me-

sura en que eren referides a la modernitat, però, 

d’altra banda, el mateix encàrrec condicionava 

també el projecte i la construcció de l’obra en refe-

rència a la rapidesa (2). L’encàrrec es produïa l’es-

tiu de 1957 i calia inaugurar a l’octubre de 1958. És 

a dir, amb un any calia fer el projecte i construir 

l’obra. Per això es va decidir construir a base d’una 

estructura de ferro –tot i les dificultats que en aquell 

moment encara presentava el subministrament del 

material– i projectar l’edifici sobre una trama mo-

dular que permetés d’usar la seriació i la prefabri-

cació. Apart, es va decidir d’emprar –en la mesura 

en que era possible en aquell temps en que s’estava 

sortint de la postguerra– els materials més nous del 

mercat. 

 
 

 
La Facultat de Dret i l’edifici Bacardí de Mies van der Rohe 

 

 
La planta d’estructura mostra la modulació que suporta el projecte de l’edifici 
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Tota la façana de la Diagonal fou modulada amb la 

mesura de 6,20 m, ara bé al bloc de l’aulari s’inter-

calaren mòduls dobles (12,40 m) per encabir-hi les 

aules, cosa que acaba donant una forta direccionali-

tat a l’estructura. En canvi, l’espai representatiu es 

plantejà amb una malla quasi quadrada de 

6,20x5,76 m que cerca la isotropia de l’espai. 

L’única peça que no segueix cap d’aquests mòduls 

és l’Aula Magna que es configura com a element 

singular del conjunt. 

Projectada encara amb reblons, l’estructura fou bas-

tida ja amb soldadures en la unió de les seves peces, 

que eren moltes, doncs, només es laminaven perfils 

de baix cantell de manera que una bona part de les 

jàsseres hagueren de fer-se armades, com les dels 

pòrtics de l7 m de llum de l’Aula Magna que tenen 

1,25 m de cantell. Tots els pilars són formats per 

perfils normals reforçats amb platabandes, de ma-

nera que acaben tenint una secció tancada pràctica-

ment quadrada. 

Els tancaments exteriors opacs no són prefabricats 

tot i que en volen donar la sensació, però estan cons-

tituïts per un sandvitx multicapa lleuger on diversos 

gruixos de maó armats amb una malla de ferro sol-

dada a l’estructura formen el tancament pròpiament 

dit, la termita l’aïllant i l’aplacat exterior de gres 

l’impermeabilitzant i la funció plàstica. 

La fusteria és metàl·lica, generalment amb persia-

nes venecianes o cortines que eviten complicacions 

de caixons i dispositius. La coberta és plana i està 

impermeabiltzada amb una làmina asfàltica prote-

gida amb una capa d’alumini gofrat. El perímetre de 

la coberta està acabat amb uns perfils especials 

d’alumini pràcticament imperceptibles que es so-

breposen amb la làmina 

També els materials de revestiment es troben al ser-

vei de les funcions de cada estança, remarcant amb 

els granits la qualitat color lluentor, o amb la fusta 

la calidesa, o emfasitzant, amb l’ús dels paviments, 

la fluïdesa de les circulacions. 

________________________________________ 

      
 
 

 

 
 

 

    

(1) Formaren part del Grup R: Antoni de Moragas Gallisssà, Josep Maria Sostres, Joaquim Gili, Francesc Bassó, Oriol Bohigas, Josep Maria Martorell, 

Josep Pratmarsó, Manuel Ribas Piera, José Antonio Coderch, Mnauel Vallas, Pau Monguió, Francesc Vayreda, Joep Antoni Balcells i Guillem Giráldez. 

Per a conèixer millor el seu ideari i les obres consulteu RODRIGUEZ, Carme; TORRES, Jorge: Grup R. Gustavo Gili. Barcelona, 1994. 
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(2) Per ampliar dades dels detalls constructius de la Facultat de Dret es pot consultar, a la biblioteca de l’EUPB, el treball de fi de carrera de Laura Sánchez 

i Ramon Brascó, presentat al juliol de 2002, i dirigit per Ramon Graus i Jaume Rosell. Part de les il·lustracions d’aquest text provenen d’aquest TFC. 
 

 
La Facultat de Dret de 1958 representa un canvi substancial en el plantejament dels equipaments universitaris a Barcelona 

 
PER OBSERVAR MILLOR... 

 

1. Descriu amb un esquema com cada bloc respon al seu ús i com es resolen les relacions entre ells. 

2. Dibuixa en planta i alçat la posició de la fusteria del bloc de seminaris i el seu sistema d’unió amb el tancament opac i l’estructura. 

 

Si t’interessa l’arquitectura i la construcció de finals dels anys 50, fulleja els números de l’època de la revista Cuadernos de Arquitectura 

i Urbanismo publicada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Fes una repassada ràpida tant als articles com als anuncis de materials i 

productes de construcció. 
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L’ILLA DIAGONAL 

 

 

 

 

 

 

 
Introducció 

L’Illa Diagonal, tot i tenir programa força complex 

(supermercat, centre comercial, pàrking, hotel, ofi-

cines, etc.) expressa sobretot la preocupació per 

l’emplaçament, per l’escala de la ciutat i per l’es-

cala de l’home. Tot gira a l’entorn d’aquestes qües-

tions, la composició i, fins i tot, els materials de 

revestiment. 

L’Illa Diagonal és fruit d’una estratègia de l’Ajun-

tament de Barcelona anomenada “Àrees de Nova 

Centralitat”. Es tractava de cercar a la ciutat buits 

urbans que es poguessin aprofitar per regenerar-se 

i a la vegada potenciessin la inversió immobiliària 

privada i la vitalitat econòmica de l’àrea. A la zona 

de Diagonal-Sarrià es va trobar el gran buit deixat 

per l’antic hospital de Sant Joan de Déu. 

El promotor privat de l’operació, el Banc d’Eu-

ropa, va acordar amb l’Ajuntament una consulta 

internacional per designar el grup d’arquitectes 

que haurien de desenvolupar el projecte. Aquesta 

consulta va donar l’encàrrec a l’equip format per 

Rafael Moneo i Manuel de Solà-Morales. 

Per regla general, encarregar un edifici a Moneo o 

a Solà-Morales significa esperar al resultat final 

del treball dels seus despatxos. Difícilment hi 

haurà un a priori. L’edifici serà el que el lloc, el 

programa i tot allò lligat a la disciplina arquitec-

tònica els hagi encaminat. Res més allunyat d’en-

carregar un projecte a la moda d’un Meier, d’un 

Eisenman o d’un Foster dels quals quasi ja sabem 

per antelació el tipus d’objecte que els comprarem. 

Finalment, es va construir (1986-1993) un edifici 

allargassat sobre la Diagonal que recollia al seu in-

terior tots els usos del programa funcional i que a 

la vegada declarava una forta voluntat de fer ciutat. 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
La transició entre la Diagonal de façana continua del segle XIX cap al creixement iniciat 

els anys 60 amb edificació aïllada 
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A l’Illa tots els esforços (la composició de volums, 

però també l’especejament de l’aplacat, les fines-

tres, el sòcol, etc.) es dirigeixen a potenciar les 

idees força del projecte: una idea de ciutat i una 

idea d’edifici amb funcions complexes on la clau 

està al centre comercial. 

L’edifici i el lloc 

La decisió projectual més important va ser crear un 

front continu de 320 metres tangencial a la Diago-

nal i densificar en alçada aquest volum per així 

alliberar espai verd a la banda de migdia. 

D’aquesta manera s’optava per una façana que se-

gueix la lògica dels darrers edificis entre mitgeres 

que trobem entre la plaça Francesc Macià i l’Avin-

guda de Sarrià. Però d’altra banda l’edifici s’entre-

talla, redueix la seva alçada al centre i a la vegada 

s’alça a l’arribar al carrer Numància per prendre la 

lògica de bloc aïllat. Per tant, l’Illa és un punt de 

transició que entén com està feta la ciutat i refor-

mula conscientment les seves formes de creixe-

ment. 

Una façana tant llarga pot arriscar de estar fora 

d’escala, el que seria un cop fort per a la ciutat. 

L’equip d’arquitectes eviten aquests problemes al 

recórrer a diversos recursos: 

1. En planta i en alçat l’edifici es retranqueja. A 

l’observar l’alçat observem una composició de 

plans a diferents profunditats que ajuden al plan-

tejament de treure volum al centre i concentrar-

lo sobretot al costat del carrer Numància. 

2. Tots aquests plans de parets estan recollits per 

un important sòcol negre que a la vegada em-

marca els vestíbuls d’entrada. 

3. S’opta per foradar aquests plans amb fines-

tres, nuament. 

En canvi, la façana de migdia pren un aire més do-

mèstic, sense retranquejos, la planta baixa s’obre 

amb un parament de vidre protegit per uns tendals 

i els pisos superiors tenen unes finestres de propor-

ció horitzontal protegides per un parasol continu 

de formigó armat vist. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Esquema compositiu de la façana a la Diagonal 
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Es tracta d’un contrast important entre les dues fa-

çanes, però cal pensar que una dóna a migdia i l’al-

tre a nord-oest i que les proteccions solars són im-

prescindibles al nostre clima. Així mateix, es pot 

observar en planta com la façana de la Diagonal es 

retorça al carrer Numància per mirar cap a migdia 

i a la vegada deixar espai pel pati principal del pas-

satge comercial interior. 

“[...] en un edificio como el de la Diagonal de Barcelona, concebido en un primer mo-

mento en relación con la ciudad, has de pensar después en los distintos escalones de ex-
periencia, hasta encontrarte con una ventana de la que tú eres dueño. Y esa ventana, 

desde dentro, desde el interior del edificio, se convierte en otro problema completamente 

distinto” 
Rafael Moneo, 1994 (1) 

 

 

 
Façana a la Diagonal 

 
Planta baixa 

Façana de migdia 

  



68 

 

 
 
 

 

El passatge cobert pren caràcter urbà en el moment que les façanes exteriors penetren dins l’espai 
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La finestra 

Potser val l’esforç d’estudiar detingudament 

aquest element. Sobre una estructura convencional 

de sostres hi descansa una paret de 30 cm que dóna 

el gruix al tancament. Per l’exterior, aquesta paret 

està revestida per plaques de poliestirè extrudit que 

serveixen d’aïllament i davant s’hi ha muntat un 

aplacat de pedra amb cambra d’aire ventilada. 

També podem observar com la finestra és més 

gran del que és habitual, per exemple les de l’Ei-

xample. A la secció transversal es veu com l’ampit 

és molt baix i la llinda coincideix amb el nivell del 

cel ras interior. Aquest fet és difícilment valorable 

des de la Diagonal, des d’on només s’observa la 

barana exterior, la qual més aviat serveix per treure 

la por visual que pot provocar una finestra tant 

baixa des de l’interior de l’estança. 

Un dibuix que explica el procés d’execució de la 

façana ens ajudarà a entendre els recursos cons-

tructius que s’utilitzen per reforçar aquesta idea 

principal del projecte que és el diàleg amb el lloc. 

Aquí es torna a mostrar la importància de l’ele-

ment finestra. El primer que es replanteja a l’obra 

són els premarcs d’acer galvanitzat. Aquests recu-

llen els brancals, la llinda i l’escopidor d’acer ino-

xidable que solucionen els problemes d’imperme-

abilitat de la paret i serveixen d’acabat. I, només 

després, es puja la paret de 30 cm. Seguidament es 

claven les plaques de poliestirè extrudit i finalment 

es fixa l’aplacat de pedra amb ancoratges me-

tàl·lics. 

Un problema de tectònica i de pell 

Així, doncs, en aquest edifici, la finestra és un ele-

ment clau de projecte. Una finestra que es reconeix 

a la memòria de la nostra ciutat, de proporcions 

lleugerament verticals, que perfora tectònicament 

una paret gruixuda i que es col·loca tangent al pla 

de l’espai interior, permetent veure els brancals 

gruixuts des de l’exterior. 

I, per una altra banda, l’aplacat també acaba de 

col·laborar amb la definició del projecte. Els plans 

de façana estan revestits per peces de travertí romà. 

 

 
Alçat i secció d’una finestra de la façana cap a la Diagonal 

 
Esquema del procés de construcció de la façana de la Diagonal 
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El seu especejament forma paquets de tres o qua-

dre filades col·locades a trencajunt. 

L’aplacat no girarà a l’arribada del brancal de cada 

finestra perquè ja hi tenim la planxa d’acer inoxi-

dable que fa el retorn, en canvi, sí que gira a les 

cantonades de l’edifici. A la confluència del carrer 

Numància les finestres es disposen sense arribar a 

la cantonada i les testes de l’aplacat es sobreposen 

a banda i banda cada tres i quatre filades. El plan-

tejament és fer l’aresta el més potent possible per 

potenciar el volum final de l’edifici que es relaci-

ona amb els blocs aïllats de l’altra banda del carrer. 

En canvi, a la cantonada més delicada de llevant li 

cal una altra solució. Com que l’edifici veí és força 

a prop i el carrer és estret, el que es fa és trencar la 

cantonada fent girar tant el vidre de l’aparador com 

les finestres allargassades del cos superior. 

Ja hem parlat que l’edifici disposa d’un sòcol ne-

gre que fa reposar els retranquejos dels plans de 

façana i recull els aparadors de les botigues. 

Aquest sòcol està revestit de granit de Sudàfrica 

d’un gra molt fi amb unes peces quasi quadrades. 

A la zona de més ròssec, a les dues o tres primeres 

filades, s’hi ha col·locat l’aplacat amb un acabat 

brunyit i la junta entre peces està segellada amb si-

licona. A la part superior, les peces tenen un acabat 

mat, probablement gravat a l’àcid i tenen la junta 

oberta pròpia d’una façana ventilada. 

L’aplacat de travertí també és important a un punt 

de l’interior: just al pati cobert més proper al carrer 

Numància. En aquest espai, d’una imatge propera 

als passatges parisencs del segle XIX, es crea una 

atmosfera especial. El travertí i les finestres de la 

pell exterior apareixen a l’interior de les parets 

d’aquest espai per explicar-nos com s’ha recargo-

lat l’edifici. A la vegada, aquest gest es veu refor-

çat perquè aquest vestíbul està cobert per una co-

berta de xapa metàl·lica suportada per bigues War-

ren, tot el més lleuger possible i amb les dues dar-

reres crugies transparents. 

________________________________________  
Secció vertical d’una finestra on es pot observar l’aplacat ventilat de travertí i l’emmarcat 

d’acer inoxidable que forma la llinda, els brancals i l’escopidor. 

(1) ZAERA, Alejandro: "Conversaciones con Rafael Moneo". El Croquis, n. 64 (I-1994) pp. 6-25. 



71 

 
 

PER OBSERVAR MILLOR... 

 

1. Quines són les estratègies del projecte per contextualitzar l’edifici 

2. Descriu acuradament el detall constructiu d’una finestra. Raona la solució respecte la idea arquitectònica global 

3. Explica el paper i les particularitats dels aplacats de pedra a l’Illa Diagonal 

 

Si t’interessen les darreres propostes d’aplacats de pedra de façanes, pots consultar a AVELLANEDA, Jaume; PARICIO, Ignacio: Los 

revestimientos de piedra. Bisagra. Barcelona, 1999. 
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