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Una selecció d'edificis 

"Nos inclinamos a pensar que el saber arquitectónico se inscribe 

y se deposita, más que en cualquier tratado o exégesis, en las 

propias obras y proyectos de arquitectura, en las cuales se f i l tra 

y permanece velado, quedando a resguardo de disecciones 

asépticas o de interpretaciones reductivas"
91

 

Catalogar implica seleccionar prèviament, valorar les obres estudiades i descartar 

aquelles que en una visió de conjunt no són representatives. Però significa, sobretot, 

replantejar de nou tot allò ja conegut com si es descobrís per primera vegada, ser 

crític i tornar a mirar des d'un nou punt de vista. Tal i com assenyala Bruno Zevi: "El 

catálogo supone la disolución y el rechazo crítico de las reglas básicas, es decir, de 

los ‘ordenes’, de los a priori, de las frases hechas, de las convenciones de cualquier 

origen y género. Nace de un acto destructor de afirmación cultural, que induce a 

rechazar todo el bagaje de normas y cánones tradicionales, a recomenzar desde la 

raíz, como si no hubiera existido nunca ningún sistema lingüístico, como si, por primera 

vez en la historia, tuviésemos que construir una casa o una ciudad”
92

. Aquest és 

l'esperit de la selecció de casos que es presenta en aquesta recerca.  

A continuació s'acompanya un catàleg d'edificis en cantonada que pretén ser la base 

sobre la que poder comprovar moltes de les idees enunciades a la primera part. La 

selecció s'ha limitat a un conjunt d'exemples construïts a la ciutat de Barcelona. Si, tal i 

com s'intueix, la vigència d'aquest concepte és intemporal i universal, els exemples 

locals són perfectament vàlids per corroborar qualsevol referència general a aquesta 

idea, per tractar-se aquesta ciutat, un magnífic espai de treball per la seva diversitat 

arquitectònica i riquesa cultural.  

De manera intencionada s'ha volgut incidir específicament en la l'ampli espectre del 

concepte de cantonada, sense entrar en les habituals classificacions segons el tipus 

d'angle (agut, recte o obtús), o la tipologia d'intersecció (ortogonal, circular, xamfrà, 

etc.). Per aquest motiu, tot i ser coneixedors que a la ciutat de Barcelona una de les 

formes d'intersecció més habituals és el xamfrà -o dit d'altra manera la cantonada 

doble-, creiem que tan sols obviant la classificació tipològica s'aconsegueix aprofundir 

en l'essència d'aquesta idea, per poder extreure'n conclusions no basades en la 

forma.  
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Conscients de l’ampli abast del tema i del risc de caure en generalització, s'ha acotat 

la recerca a un conjunt significatiu d’obres d’arquitectura construïdes entre dos 

períodes molt importants en la història de la ciutat: des de la construcció de les 

primeres edificacions de l’Eixample, fins a les edificacions més significatives del 

període olímpic. L’elecció d’aquest període d'aproximadament 130 anys d’història de 

la ciutat de Barcelona, està motivada pel gran nombre d'obres construïdes, i no està 

condicionat per les habituals classificacions arquitectòniques (Modernisme, 

Noucentisme, Moviment modern, etc.), sinó per l'interès que generen de les pròpies 

obres. Aquesta desvinculació intencionada de la limitació que sovint imposen les 

simplificacions culturals és imprescindible per poder fer una lectura crítica 

arquitectònica de la noció de cantonada que persegueix la recerca. Le Corbusier 

corrobora aquesta idea en altres paraules: "La arquitectura no tiene nada que ver con 

los estilos"
93

 i de manera similar Louis Kahn confirma aquest punt de vista: 

“...architecture really does not exist. Only a work of architecture exists.”
94

 

Els exemples estudiats tenen en comú que són d’edificis en cantonada, que limiten i 

tanquen una illa de cases i que estan construïts en un entorn urbà. S'han descartat 

aquells casos que tot i estar situats en una posició angular respecte a una illa 

mansana, es resolen en forma d’edificis aïllats o els habitatges unifamiliars que 

ocupen cantonades urbanes. S'ha considerat que aquests casos estan més pròxims a 

l’edifici aïllat que a l’edifici cantoner, i per tant, són objecte per a una altra recerca. No 

s’ha fet discriminació respecte al programa de l’edifici, si bé és cert que una part molt 

important de casos són edificis plurifamiliars d’habitatges. 

La documentació que acompanya cada cas és fruit d'una cerca metodologia aplicada 

sistemàticament. Aquest procés ha estat orientat a aconseguir la documentació 

suficient que permetés la comparació dels diferents casos entre sí entorn a una 

mateixa idea. L'obtenció de documentació original ha estat una prioritat per poder 

apropar-se a la lectura de cada edifici de manera no condicionada. 

Cada fitxa descriptiva conté la següent informació: una imatge exterior de l’edifici des 

de la intersecció, que permet situar-lo en el seu context; a ser possible una imatge 

propera en el temps a l’any de construcció. Una imatge aèria actual de l’edifici en 

l’entorn urbà que permet comprendre la posició que ocupa l’edifici en relació al carrer, 

als edificis veïns i a l’interior d’illa, a més de donar una idea del volum d’illa que 

completa i de les proporcions generals de cada exemple. Una planta de 

l'emplaçament actual orientada a Nord, que dóna la idea de l'assolellament de la 
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parcel·la i permet fer una lectura de la relació de l'edifici amb l'encreuament o l'espai 

públic amb el que limita.  

Una especial importància s'ha donat a l'obtenció de documentació original del 

projecte: plantes, alçats, seccions, imatges i fotografies de maqueta o qualsevol altra 

documentació gràfica rellevant i especialment la memòria escrita de cada cas, de la 

qual se n'ha extret, en la mesura del possible, la descripció original de cada exemple.  

S'acompanya la documentació d'un comentari descriptiu d'elaboració pròpia que 

centra la lectura de cada exemple en la idea de cantonada. Finalment s'incorpora una 

llista bibliogràfica, de les principals publicacions que permeten ampliar el coneixement 

de cada cas. 

La guia és una selecció de 60 casos representatius d'edificis en cantonada. Cal dir 

que no es reprodueixen tots els casos estudiats, es tracta tan sols de l'elecció dels 

casos més representatius que permeten consolidar la tesi. Entenem que la qualitat 

arquitectònica de les obres no és homogènia i que, per tant, algunes d’elles podrien 

caure en la categoria de curiositats, sobretot si quedessin aïllades del conjunt. No 

obstant, en una mirada en perspectiva al recull de casos, no podem deixar d’apreciar 

el to de la major part de les obres, i d’emocionar-nos amb algunes lliçons magistrals 

d’arquitectura, que al ser comparades amb altres obres contemporànies, es 

desvetllen encara amb més claredat. 

Aquest conjunt heterogeni d'exemples no és tan sols una selecció aïllada d'edificis, 

sinó que en conjunt es tracta d'un catàleg d'arquitectura d'edificis en cantonada de la 

ciutat de Barcelona. Aquesta selecció permet fer una lectura creuada de l’arquitectura 

de la ciutat al llarg de 130 anys, i entendre’n la seva evolució.  

La relació que s’estableix entre els diferents exemples, a partir de la idea de 

cantonada, és base sobre la que es fonamenta la recerca i té el valor de posar de 

manifest característiques que en una lectura aïllada passarien desapercebudes. 

Aquesta guia de cantonades és doncs, un document imprescindible per a la recerca 

perquè es tracta d'una base elaborada amb d'exemples locals, a partir de la qual 

poder referir-se a un concepte global: l'arquitectura de la cantonada. 
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Cantonades de Barcelona 

És fàcil imaginar que en una ciutat formada per illes tancades, com és Barcelona, el 

nombre d’edificis en cantonada sigui inferior al nombre d’edificis entre mitgeres. 

Aquesta observació resulta evident considerant que una illa regular, habitualment està 

formada per 4 edificis que ocupen les cantonades i un nombre molt superior d’edificis 

entre mitgeres, que oscil·la en funció de la dimensió de cada illa. Però en un context 

urbà com Barcelona, que és una ciutat composada per trames urbanes molt diverses, 

aquests nombres poden ser tan variables que ens podrien dur a interpretacions 

errònies. Però no conformant-nos amb aquesta suposició, ens hem fet la següent 

pregunta: 

 

Quants edificis en cantonada  

hi ha a la ciutat de Barcelona? 

 

Aquesta qüestió, important pel desenvolupament de la recerca, no es pot trobar en 

cap estudi estadístic sobre la ciutat. Per tant, per poder donar resposta a l’anterior 

pregunta, s'ha fet un recompte illa per illa i districte per districte de cada una de les 

parcel·les que ocupen cantonada i que poden contenir un edifici que tanca una 

mansana de cases. Seguint els criteris fixats, s’han descartat totes aquelles parcel·les 

que tot i ocupar la posició angular, la ordenança preveu que puguin construir-s’hi 

edificis aïllats.  

A partir d'aquests criteris i en un recompte per districtes s'ha obtingut que un total de 

10.522 edificis de la ciutat de Barcelona podrien ser cantonades.  

Conèixer el nombre total d'edificis en cantonada a la ciutat de Barcelona és una 

informació que podria resultar poc representativa per sí sola, però que invita a  

formular la següent pregunta: 

 

Quina és la proporció d’edificis en cantonada  

respecte el nombre total? 

 

Per respondre aquesta qüestió és imprescindible conèixer el nombre d'edificis que hi 

ha a la ciutat. Per aquest motiu recorrem a les dades que facilita l’Institut Nacional 
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d’Estadística de Catalunya, “l’Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona: Nombre 

d'edificis i complexos d'edificis segons destinació.”
95

, per obtenir el nombre d'edificis 

de la ciutat a partir de l'últim cens realitzat l'any 1990 i comprovem que hi ha un total 

de 79.902 edificis distribuïts per districtes tal i com s'indica en el següent quadre: 

 

Distric te Total edif ic is 1990
Parcel. les en 

cantonada

proporc ió

Ciutat Vella 6.427 1.427 22,20%

Eixample 9.167 1.509 16,46%

Sants-Montjuic 8.832 1.212 13,72%

Les Corts 3.040 410 13,49%

Sarrià-Sant Gervasi 8.193 888 10,84%

Gràcia 7.552 1.372 18,17%

Horta Guinardó 10.645 837 7,86%

Nou Barris 8.225 887 10,78%

Sant Andreu 8.527 784 9,19%

Sant Martí 9.294 1.196 12,87%

TOTAL 79.902 10.522 13,56%

 

 

A partir del creuament de dades resumit en l'anterior quadre, s'ha contrastat el resultat 

del districte de l'Eixample per ser l'únic del que es disposen dades registrades. 

Aquesta informació es troba en forma de fitxa resum de cada edifici construït i destruït 

a aquest districte entre el 1860 i el 1928 i està publicada a El creixement de l'Eixample: 

registre administratiu d'edificis: 1860-1928
96

. Sobre un total de 5674 edificis registrats i 

s'han comptabilitzat 1084 edificis en cantonada.  

  

                                                        

95
 Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya: Cens d'edificis, 1990. [en línia] 

Disponible en: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuaris/anuari96/cap16/A1601026.htm 
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administratiu d'edificis: 1860-1928. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de 
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Les dades obtingudes d'aquest recompte avalen el nostre estudi ja que situa la 

proporció de l'Eixample al voltant del 19,1%, que tot i ser un percentatge lleugerament 

superior a l'obtingut en el recompte illa per illa, cal remarcar que en aquest glossari es 

comptabilitzen totes les referències construïdes i destruïdes, i per tant alguns casos 

estan comptabilitzats doblement. 

Així doncs, a partir de les dades anteriors i en les condicions que fixa la recerca, 

obtenim que el 13’56% dels edificis de la ciutat de Barcelona, són cantonades, 

respecte al 86’44% restant d’edificis entre mitgeres. El que significa, que la proporció 

d’edificis a la ciutat de Barcelona és d'1 edifici cantoner per cada 7’4 edificis de 

tipologia entre mitgeres.  
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Les guies d'arquitectura 

La necessitat de conèixer i establir un criteri per determinar els casos en què centrar la 

recerca, obliga a recórrer, en un inici, a diverses guies d’arquitectura, majoritàriament 

de la ciutat de Barcelona, per considerar que és en aquestes publicacions on es 

reuneixen les obres més representatives de la ciutat.  

Durant el procés d'estudi dels casos, es constata un fet important que contrasta amb 

les dades obtingudes del recompte de parcel·les de la ciutat: un nombre important 

dels edificis que es descriuen les guies d’arquitectura són projectes en cantonada. 

Aquesta observació és molt significativa si es té en compte, com acabem de 

demostrar, que el nombre de solars en cantonada a la ciutat és proporcionalment baix 

respecte al nombre total. 

Contràriament, si analitzem el tipus d’edificis que es publiquen en les principals guies 

d’arquitectura de referència durant el mateix període que abasta la recerca (del 1862 

al 1992), es s'intueix un fet, molt significatiu: la proporció d’edificis en angle que 

aquestes publicacions recullen, és molt superior al percentatge d’edificis en 

cantonada de la ciutat.  

Per tal de contrastar aquesta intuïció, s'ha cregut important determinar amb exactitud 

quina és exactament aquesta proporció. Per aquest motiu s'ha fet un estudi de les 

principals guies de referència a la ciutat de Barcelona. Aquestes, es detallen a 

continuació, juntament amb les dades obtingudes a partir del recompte del número 

d’edificis en cantonada que apareix en cada una d'elles respecte al nombre total 

d’exemples mostrats. Cal tenir en compte que el caràcter heterogeni de les 

publicacions escollides és intencionat i pretén reforçar el punt de vista que s'exposa. 

La primera d'aquestes guies de referència a tenir en compte, per ser de les primeres 

que es publica, és La arquitectura de Barcelona
97

, elaborada per Carlos Flores el 1964. 

En realitat es tracta d’un número especial de la revista Hogar y Arquitectura que pretén 

ser un recull dels edificis més representatius de la ciutat.  

La selecció d’edificis es limita al terme municipal de Barcelona i és heterogènia ja que 

inclou des de la descripció de la muralla Romana, la basílica de Santa Maria del Mar, 

la Pedrera o una selecció d'edificis construïts fins l’any 1929. En la descripció de cada 

cas, utilitza una fotografia representativa i una breu descripció.  

 

                                                        

97
 FLORES, Carlos, 1964. La Arquitectura de Barcelona. Madrid: Hogar y Arquitectura 



110    Catàleg de cantonades 

l’Arquitectura de la cantonada. Barcelona com a cas d'estudi   |   Tesi Doctoral: Carles Marcos Padrós 

  

La Arquitectura de Barcelona. C. Flores 

 

S’enumeren un total de 130 exemples, dels quals se n'han desestimat aquells que 

temporalment no coincideixen amb el període de la recerca, amb la qual cosa 

obtenim un total de 70 casos. Entre aquests, hi ha 18 edificis entre mitgeres i 13 casos 

en cantonada. Per tant la proporció d’edificis cantoners és del 18,57%. 

Des que es va publicar per primera vegada al 1972, Arquitectura de Barcelona
98

 ha 

estat una de les guies de referència de la ciutat de Barcelona. Es tracta del treball més 

complet de recopilació d'exemples, descripció i documentació bibliogràfica sobre la 

ciutat. 

 

    

Arquitectura de Barcelona. J. E. Hernández-Cros, G. Mora i X. Pouplana 
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Els seus autors, Josep Emili Hernández-Cros, Gabriel Mora i Xavier Pouplana, recullen 

un total de 380 projectes entre els quals hi ha monuments, espais públics, barris, 

carrers, Palaus, cases, etc., agrupats per ordre cronològic, des del traçat de la muralla 

Romana de l’antiga Barcino fins a la construcció de la Vil·la Olímpica l’any 1992.  

De tots els casos que conté la guia, els que coincideixen en el temps amb la nostra 

recerca són un total de  204 exemples. D’aquests, un total de 55 són edificis en 

cantonada que tanquen una illa. La proporció, per tant, d’edificis en cantonada en el 

recull d’Hernandez-Cros és del 26,96%. 

Un recull més recent, publicat al 2007 per Maurici Pla i José Hevia, és Catalunya: guia 

d'arquitectura moderna: 1880-2007
99

. Es tracta d'una guia d’arquitectura moderna del 

territori català que reuneix, segons els autors, els millors edificis construïts a Catalunya 

durant aquests anys. El conjunt d'exemples s'ordena en tres zones: la costa, l’interior i 

la muntanya i deu àmbits: Figueres, Girona, Barcelona, Tarragona, Tortosa, Olot, Vic, 

Manresa, Lleida i la Seu d’Urgell. Cada exemple es presenta en format de fitxa que 

inclou un comentari descriptiu, il·lustrat amb fotografies actuals de les obres i alguns 

plànols i dibuixos extrets d'altres publicacions. 

 

  

Catalunya: guia d'arquitectura moderna: 1880-2007 Maurici Pla i José Hevia 

 

El document selecciona un total de 417 exemples d’arquitectura al llarg de 127 anys 

d’història a Catalunya. En l’àmbit específic de la ciutat de Barcelona, un total de 100 

exemples coincideixen amb el període de la recerca que ens ocupa, dels quals 14 

casos són edificis entre mitgeres, i 32 són en cantonada. La resta són principalment 
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d’Arquitectes de Catalunya. 
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construccions aïllades. En aquest cas la proporció resultant d’edificis en cantonada en 

l’àmbit de Barcelona és del 32%. 

Una de les guies més recents és: Barcelona: guía de arquitectura moderna
100

 de  

Manuel Gausa, Marta Cervelló, Maurici Pla, Ricardo Devesa. Aquesta guia inventaria 

sistemàticament 405 edificis de la ciutat, dels quals mostra a partir d’un breu text 

descriptiu acompanyat d’una imatge i un plànol de l’edifici. No s’estructura de forma 

cronològica a partir dels projectes, sinó que a diferència d’altres guies, s’ordena en el 

temps a partir de diverses parts, que els autors agrupen en “moments” concrets en la 

historia de la ciutat i “paisatges” o escenaris urbans.  

Tot i l’original organització de la publicació, s'observa que els percentatges es 

mantenen: dels 405 projectes que es mostren, hi ha 123 casos d’edificis en 

cantonada, el que suposa un 30’37% dels exemples que es mostren a la guia. 

 

  

Barcelona: guía de arquitectura moderna. M. Gausa, M. Cervelló, M. Pla, R. Devesa. 

 

Una guia de referència pel que fa al moviment modernista és “Arquitectura modernista 

en Cataluña”
101

 de Raquel Lacuesta i Antoni González. Aquest treball es centra en el 

territori català i intenta explicar el Modernisme com un fenomen a Catalunya al voltant 

del canvi de segle com a conseqüència de l’aparició i consolidació d’una arquitectura 

progressista i renovadora, al front de la qual hi havia els arquitectes de projecció 

internacional.   

                                                        

100
 GAUSA, Manuel, CERVELLÓ, Marta., PLA, Maurici i DEVESA, Ricardo, 2013. Barcelona: guía de 

arquitectura moderna. Barcelona: Actar. 
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Dels 151 casos que selecciona la guia, 118 obres, incloent edificis aïllats, cases 

particulars i monuments, es troben a la ciutat de Barcelona. D’aquestes, un total de 35 

són cantonades, el que representa una proporció del 29’66% dels casos. 

 

      

Arquitectura modernista en Cataluña de R. Lacuesta i A. González 

 

Una altra guia de referència per a la recerca és “El Quadrat d'Or: 150 cases al centre 

de la Barcelona modernista: guia”
102

, d’Albert García Espuche. Aquesta publicació 

monogràfica d’edificis modernistes a la ciutat de Barcelona és el resultat d’un treball 

relacionat amb una recerca d’història urbana recollida a l’exposició “El quadrat d’Or: 

centre de la Barcelona modernista. La formació d’un espai privilegiat.”  

Organitzada per l’Olimpíada Cultural com una de les principals iniciatives celebrades 

l’any 1990 entorn de la qüestió del modernisme. Aquesta recerca, que va culminar 

amb una exposició, pretenia reflexionar sobre el desplaçament del centre residencial 

burgès des de Ciutat Vella cap a l’Eixample central, i mostrar com el moment de 

consolidació d’aquest centre residencial al voltant del Passeig de Gràcia coincideix 

amb l’eclosió del modernisme arquitectònic.  

S’identifiquen en aquest cas un total de 150 edificis d’habitatges localitzats a 

l’Eixample, dels quals 114 són cases entre mitgeres i 36 són exemples en cantonada, 

és a dir un 24% dels casos. 
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El Quadrat d'Or: 150 cases al centre de la Barcelona modernista: guia. A. García Espuche   

 

Un dels casos més rellevants per la quantitat de documentació original que reuneix és 

la Guia d’Arquitectura Moderna en Barcelona (1928-1936)
103

 d’Antonio Pizza. Es tracta 

d’un treball que analitza un total de 38 projectes de la ciutat de Barcelona construïts 

durant els anys 30, just abans que s’iniciï la guerra civil. Mostra un conjunt d’edificis 

d’arquitectes locals i els explica establint vincles amb les corrents arquitectòniques del 

Moviment Modern que es produeixen a Europa. Les descripcions que acompanyen 

els projectes no són merament descriptives, sinó que s’acompanyen de fragments 

originals de memòries i d’una acurada bibliografia. Dels 38 exemples que composen 

la publicació, 18 són edificis en cantonada, amb la qual cosa, la proporció és del 

47’37%. 

 

   

Guia d’Arquitectura Moderna en Barcelona (1928-1936). Antonio Pizza 
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Una publicació imprescindible i que no podem obviar, per tractar-se d’un document 

que recull els edificis de valor patrimonial, és el “Catàleg del patrimoni Històrico-Artístic 

de la Ciutat de Barcelona”
104

 editat al 1987 pel Servei de Protecció del Patrimoni 

Monumental de l’Ajuntament de Barcelona. El catàleg és l’instrument de consulta més 

detallat pel que fa als edificis patrimonials de la ciutat de Barcelona, i es pot consultar 

també la versió on en línia
105

 de la pàgina web de l’Ajuntament, tot i que únicament 

conté una imatge recent de l’edifici i una breu descripció. 

Reuneix un total de 860 projectes dels quals 238 són casos en cantonada catalogats 

entre els anys 1862 i 1992. Observem que el percentatge augmenta sensiblement fins 

a un 27,67%, però veiem que la proporció es manté molt semblant respecte a les 

guies d’arquitectura de la ciutat. 

 

  

“Arquitectura de Barcelona”. J. E. Hernández-Cros, G. Mora i X. Pouplana 

 

Tot aquest seguit de guies i documents que acabem de descriure tenen en comú que 

estan redactades publicades per autors locals, de tal manera que hom podria pensar 

que el resultat de l’anàlisi podria veure’s afectat per la proximitat entre l’autor i les 

obres en el moment d’establir-ne la selecció. Per aquest motiu s'ha incorporat a 

aquesta selecció un document, no tan pel que fa al contingut, sinó per que el seu 

autor, Cornelis van de Ven, és un arquitecte holandès amb estudi a Eindhoven i que al 

tractar-se d'un treball realitzat amb certa distància serveix per contrastar el punt de 

vista dels anteriors. Es publica l’any 1908 es titula “Bouwen in Barcelona” tal i com 
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indica el seu autor, té la clara voluntat d’estudiar l’arquitectura i el disseny urbà de la 

ciutat de Barcelona, des d’Holanda: “until now there has been no concise and 

approachable survey of the architecture and urban design in Barcelona produced in the 

Netherlands. Here, then, is an attempt to fill this gap.”
106

 

 

   

Bouwen in Barcelona. Cornelis van de Ven 

 

Es tracta d’un text descriptiu d’introducció a l’arquitectura moderna a Barcelona des 

de la Renaixença, i inclou una breu guia amb 58 d’edificis a la part final del treball, 

dels quals 49 edificis es poden trobar a la ciutat. 13 exemples són cantonades, amb la 

qual cosa la proporció de casos en cantonada és del 26’53%. 

I per últim s'ha considerat important incorporar un segon document que contrasta 

amb els anteriors. Es tracta del treball del periodista i redactor de “La Vanguardia”, 

Lluís Permanyer
107

, publicat el 2004: “La Barcelona Lletja”
108

. És una altra obra, que 

sense ser una referència pel seu contingut, sí que ho és pel punt de vista des del qual 

mira la ciutat.  

Es tracta d’una publicació que es centra en allò que l’autor considera “lleig” de 

Barcelona. No es tracta tan d’una guia, pròpiament dita, com d’un passeig pels 
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 VEN, Cornelis van de, 1980. Bouwen in Barcelona. Amsterdam: Van Gennep. 

107
 Lluís Permanyer i Lladós (Barcelona, 1939) es periodista i redactor de "la Vanguardia". El 1987 va passar 
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Biografia de la Diagonal", "Establiments i negocis que han fet història", "Àlbum de fotos", "Cites i testimonis 

sobre Barcelona", "Barcelona, un museu d'escultura a l'aire lliure". "Barcelona, un paisatge modernista". 

108
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carrers de la ciutat amb l’objectiu d’inventariar un conjunt de situacions mal resoltes a 

la ciutat. El recull de casos es centra en Ciutat Vella i l’Eixample per donar un 

contrapunt, segons l’autor, als barris més elogiats i dels quals més se’n presumeix. Hi 

ha imatges de cantonades i especialment de xamfrans en molts capítols del llibre, 

però un d’ells és monogràfic: “el xamfrà propicia l’horror”.  

 

  

La Barcelona lletja. Ll. Permanyer 

 

La selecció inclou un total de 245 referències de Barcelona, de les quals, 67 no 

comptabilitzem per tractar-se d’exemples molt parcials: mobiliari urbà, portes, reixes, 

detalls decoratius, etc. És a dir que no es tracta pròpiament d’edificis. D’aquesta 

manera, el còmput d’edificis és de 178. D’aquests, trobem que 60 són cantonades, el 

que representa una proporció del 33’71%.  

Les dades sorprenen novament, ja que tot i tractar-se d’un treball basat en “allò que 

és lleig”, les cantonades tenen una presència molt important.  
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Guia total
ex.  en 

cantonada

%

La arquitectura de Barcelona C. Flores 70 13 18,57%

Arquitectura de Barcelona Hernandez-Cros et al. 204 55 26,96%

Barcelona: guía de arquitectura 

moderna
M. Gausa et al. 405 123 30,37%

Catàleg del patrimoni Histórico-Artístic 

de la ciutat de Barcelona
Aj. de Barcelona 860 238 27,67%

Catalunya: guia de arquitectura 

moderna: 1880-2007
M. Pla i J. Hevia 100 32 32,00%

El Quadrat d'Or: 150 cases al centre de 

la Barcelona modernista: guia
A. García Escpuche 150 36 24,00%

Arquitectura modernista en Cataluña

R. Lacuesta i A. 

González
118 35 29,66%

Guía de arquitectura moderna en 

Barcelona (1928-1936)
A. Pizza 38 18 47,37%

Bouwen in Barcelona C. van de Ven 49 13 26,53%

La Barcelona lletja Ll. Permanyer 178 60 33,71%

TOTAL 2.172 623 29,68%

 

 

Així doncs, i com a resum, podem concloure que del 13,56% de possibles edificis en 

cantonada a Barcelona, el nombre d’exemples d’aquesta tipologia que apareixen a les 

guies d’arquitectura dobla en el pitjor dels casos aquesta quantitat, i en alguns treballs 

de recopilació d’exemples, fins i tot el triplica.  

La recerca indagarà, en els motius que fan que els edificis en cantonada, malgrat la 

seva major complexitat respecte als edificis entre mitgeres, acabin essent els que 

desperten més l’interès dels crítics d’arquitectura, dels arquitectes i del públic en 

general. 
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1. 1862   |   Cases Cerdà    |   A. Valls Galí 

Roger de Llúria 49, 51, 60-62 / Consell de Cent. 340, 369, 371 

2. 1864   |   Casa Tarragó   |   A. Valls Galí 

Compte Urgell 30 / Floridablanca 122 

3. 1886-1888  |  Casa Domingo Call   |   J. Bruguera i Díaz 

Bruc 64 / Diputació 300 

4. 1891-1896  |  Casa Pia Batlló   |   J. Vilaseca i Casanovas 

Rambla de Catalunya 17 / Gran via de les Corts Catalanes 593 

5. 1892-1896  |  Casa Enric Batlló   |   J. Vilaseca i Casanovas 

Mallorca 259 / Passeig de Gràcia 75 

6. 1902-1906  |  Casa Llopis Bofill   |   A. M. Gallissà i Soqué    

València 339 / Bailen 113 

7. 1903-1905  |  Casa Terrades  o  “Casa de les punxes”   |   J. Puig i Cadafalch 

Av. Diagonal 416 / Bruc, 141 / Rosselló, 260 / Lauria 

8. 1904-1906  |  Casa Lleó Morera   |   L. Domènech i Montaner 

Passeig de gràcia 35 

9. 1905-1908  |  Palau de la Música Catalana   |   L. Domènech i Montaner 

Sant Pere més alt 11-13 / Amadeu Vives 1 

10. 1906-1912  |  Casa Milà o “La Pedrera”   |   A. Gaudí i Cornet  

Passeig de Gràcia 92 / Provença, 261-265 

11. 1906-1918  |  La Rotonda o “Torre Andreu”   |   A. Ruiz Casamitjana 

Passeig de Sant Gervasi, 51 / Av. del Tividabo, 2-4 

12. 1905-1906  |  Casa Eusebio Castells   |   A. Ruiz Casamitjana 

Bruc, 36 / Casp 54  
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1. Cases Cerdà     2. Casa Tarragó    3. Casa Domingo Call    

   

4. Casa Pia Batlló    5. Casa Enric Batlló    6. Casa Llopis Bofill    

   

7. Casa Terrades   8. Casa Lleó Morera    9. Palau de la Música Catalana    

   

10. Casa Milà 11. La Rotonda 12. Casa Eusebio Castells    
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13. 1906  |  Casa Jaume Estrada   |   M. Feu Estrada  

Sants, 54 / Salou,1-3 

14. 1906  |  Cases Ramos   |   J. Torres i Grau 

Plaça Lesseps 29-31 

15. 1904-1909  |  Cases Villanueva   |   J. M. Fossas Martínez 

Roger de Llúria 80 / València,312 

16. 1906-1911  |  Casa Fuster   |   L. Domènech i Montaner 

Passeig de Gràcia 132 

17. 1908-1910  |  Casa Belloso   |   J. Domenech Estapà 

Rambla de Catalunya 74 

18. 1914  |  Cases Rocamora   |   B. Bassegoda i Amigó 

Passeig de Gràcia 6-14 

19. 1914  |  Casa Francisco Coll   |   E. Ferrés i Puig 

Gran Via de les Corts Catalanes 464 

20. 1915  |  Casa Sayrach   |   M. Sayrach i Carreras 

Av.Diagonal, 423-425 / Enric Granados, 153-155 

21. 1921  |  Habitatges República Argentina   |   J. M. Fossas i Martínez 

Avinguda República Argentina, 2 / Plaça Lesseps 

22. 1923-1924  |  Casa Planells   |   J. M. Jujol i Gibert 

Avinguda Diagonal 332/ Sicilia  

23. 1926  |  Casa Antoni Serra   |   R. Puig Gairalt 

Pere IV / Pallars 

24. 1926-1932  |  Magatzems Jorba   |   A. Calvet i Peyronill 

Av. del Portal de l'Àngel 19-21 / Santa Anna 30-32  
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13. Casa Jaume Estrada    14. Cases Ramos    15. Cases Villanueva    

 
  

16. Casa Fuster    17. Casa Belloso    18. Cases Rocamora    

   

19. Casa Francisco Coll    20 Casa Sayrach    21. Habitatges República Argentina    

   

22. Casa Planells    23. Casa Antoni Serra    24. Magatzems Jorba    
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25. 1927  |  La Unión y el Fénix Español   |   E. Bona 

Passeig de Gràcia 21 / Diputació, 265-267 

26. 1929-1932  |  Casal de Sant Jordi   |   F. Folguera Grassi 

Pau Claris 81- Casp 24-26 

27. 1929-1930  |  Cases Masana   |   R. Reventós i Farrarons 

Lleida 7-11 / Tamarit 70 / Olivera 78 

28. 1929  |  Habitatges al carrer Muntaner   |   J. Lluís Sert López 

Muntaner, 342-348 / Rector Ubach 

29. 1930-1933  |  Casa Viladot   |   J. Mestres i Fosas  

Av. Gaudí 71 / Castillejos 

30. 1930-1932  |  Edifici Vendrell   |   R. Puig Gairalt 

Vallhonrat 22-26 / Passatge Prunera 

31. 1929-1932  |  Casa Pidelaserra   |   R. Puig Gairalt 

Conde Salvatierra / Balmes 

32. 1931  |  Edifici Ginestà   |   J. Mestres i Fosas 

Av. Gaudí 44 / Còrsega 599 

33. 1933-1935  |  Casa de vidre   |   S. llescas Mirosa 

Padua, 96 / Ríos Rosas, 30 

34. 1934- 1944  |  Edifici Fàbregas   |   L. Gutiérrez Soto / C. Martínez Sánchez 

Plaça Urquinaona. Trafalgar / Jonqueres 

35. 1934-1935  |  Habitatges a Via Augusta   |   C. Martínez Sánchez  

Via Augusta 12 / plaça de Narcís Oller 

36. 1935  |  Casa Cardenal   |   R. Duran i Reynals 

Roger de Llúria 132-138 / Còrsega 364  
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25. La Unión y el Fénix Español    26. Casal de Sant Jordi    27. Cases Masana    

   

28. Habitatges al carrer Muntaner    29. Casa Viladot    30. Edifici Vendrell    

   

31. Casa Pidelaserra    32. Edifici Ginestà    33. Casa de vidre    

   

34. Edifici Fàbregas    35. Habitatges a Via Augusta    36. Casa Cardenal    
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37. 1934-1941  |  Clínica Barraquer   |   J. Lloret i Homs 

Muntaner 314 / Laforja 

38. 1951  |  Casa de la Marina   |   J. A. Coderch de Sentmenat 

Passeig Joan de Borbó 43 / Almirall Cervera 

39. 1955  |  Habitatges Mallorca-Granados   |   G. Cosp i Villaró 

Mallorca, 213 / Enric Granados, 42 

40. 1956-1958  |  Habitatges General Goded   |   F. Juan Barba Corsini 

Bori i Fontestà / Av. de Pau Casls (Jardins Eduard Marquina) 

41. 1958-1961  |  Edifici CYT   |   F. Mitjans i Miró 

Via Augusta 20-30; Calle Luís Antúnez 21-23 

42. 1958-1961  |  Illa Pallars   |   O. Bohigas - J. Martorell 

Pallars 299-319 

43. 1958- 1962  |  Col·legi d’Arquitectes de Catalunya   |   X. Busquets Sindreu 

Arcs / plaça Nova / Capellans 

44. 1960  |  Edifici Mediterrani   |   A. Bonet Castellana - J. Puig Torné 

Consell de Cent 164-180 / Comte Borrell 

45. 1962-1963  |  Habitatges Compositor Bach   |   E. Bofill - R. Bofill Levi 

Johann Sebastian Bach 28 

46. 1960-1963  |  Habitatges Navas de Tolosa   |   O. Bohigas - J. Martorell 

Navas de Tolosa 313 / Josep Estivill 4 

47. 1961-1964  |  Casa del Pati   |   O. Bohigas – J. Martorell 

Ronda Guinardó 44 / Lepant 

48. 1962-1965  |  Habitatges St. Gregori Taumaturg   |   E. Bofill - R. Bofill 

Johann Sebastian Bach 2-4 /Francesc Pérez Cabrero 6  
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37. Clínica Barraquer    38. Casa de la Marina    39. Habitatges Mallorca-Granados    

   

40. Habitatges General Goded    41. Edifici CYT    42. Illa Pallars    

   

43. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya    44. Edifici Mediterrani    45. Habitatges Compositor Bach    

 
  

46. Habitatges Navas de Tolosa    47. Casa del Pati    48. Habitatges St. Gregori Taumaturg    
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49. 1962-1965  | Habitatges al carrer Nicaragua   |   E. Bofill - R. Bofill 

Nicaragua 97-99 

50. 1963-1967  |  Habitatges al Carrer Muntaner    |   M. de Solà Morales 

Rosselló 

Muntaner 271-273 / Avenir 35-37 

51. 1965-1967  |  Habitatges Maragall   |   R. Serra Florensa 

Juan de Garay 35 / Passatge d’Artemis 

52. 1965 - 1968  |  Banco Atlántico   |   F. Mitjans Miró - S. Balcells Gorina 

Av. Diagonal / Balmes 168-170 

53. 1959-1964  |  Hotel Presidente   |   J. M. Ayxela Tarrats 

Avinguda Diagonal, 574 / Muntaner 

54. 1966  |  Banco Transatlántico   |  S. Balcells Gorina 

Avinguda Diagonal, 446 

55. 1966 -1970  |  Habitatges al carrer de l’Encarnació   |   J. A. Coderch 

Encarnació 140 / Ventalló 75 

56. 1966 -1970  |  Casa Fullà   |   O. Tusquets Blanca / Lluís Clotet i Ballús 

Gènova 27 / Brusel.les 

57. 1971  |  Torre Urquinaona   |   A. Bonet Castellana 

Plaça d'Urquinaona, 6-8 

58. 1972-1975  |  Edifici Frégoli   |   E. Bonell i Costa 

Madrazo 54-56 

59. 1973-1976  |  Can Bruixa   |   A. Viaplana - H. Piñón - G. Mora 

Galileu 281-285 / Can Bruixa 22 

60. 1992-1995  |  Habitatges al carrer del Carme   |   J. Llinàs Carmona 

Carme 55-57 / Roig 28-36  
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49. Habitatges al carrer Nicaragua    50. Habitatges al Carrer Muntaner     51. Habitatges Maragall 

   

52. Banco Atlántico    53. Hotel Presidente    54. Banco Transatlántico    

   

55. Hab. al carrer de l'Encarnació    56. Casa Fullà    57. Torre Urquinaona    

   

58. Edifici Frégoli    59. Can Bruixa    60. Hab. al carrer del Carme    
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Casos d'estudi 
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01 Cases Cerdà 

 

1862-1864 

Conjunt de quatre edificis d’habitatges independents projectats i construïts pel mestre 

d’obres Antoni Valls Galí (Barcelona 1798-1877), a la intersecció dels carrers Roger de 

Llúria 49, 51, 60-62 i Consell de Cent 340, 369, 371. Situats al districte de l’Eixample. 

Fou un projecte encarregat per Josep Cerdà i Soler i corresponen a la primera cruïlla 

projectada a l’Eixample de Barcelona.  

El desenvolupament urbanístic de Barcelona, en els primers anys, va tenir com a eix 

vertebrador el Passeig de Gràcia, i el primer sector de l'Eixample que va edificar-se fou 

l'anomenada, posteriorment, "Dreta de l'Eixample", compresa entre el Passeig de 

Gràcia, el Passeig de Sant Joan, la Gran Via i la Diagonal.  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: Fo-1234-C 

CPACB: 1438: A. Bé Cultural d'Interès Nacional 
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01 
Cases Cerdà  

 

 

 

 

Imatge de la primera casa de l’Eixample. Roger de Llúria 49  Imatge aèria. MBM 2014 

És en aquest sector on es situen les Cases Cerdà, que juntament amb el Passatge 

Permanyer
109

 (1864) van esdevenir potenciadors del creixement d'aquesta zona.  

El terreny ocupat per les Cases Cerdà correspon a la primera cruïlla projectada de 

l'Eixample de Barcelona. La parcel·la, propietat de Josep Cerdà, fou objecte d'un 

projecte de parcel·lació signat per Ildefons Cerdà que data del 6 de Desembre de 

1861. Fou conegut popularment amb el nom de Plaça Cerdà en referència al 

propietari dels terrenys. 

El projecte de construcció de la primera de les cases, fou signat per Antoni Valls i data 

de l’11 de Juny de 1862. Correspon a una de les tipologies proposades per Ildefons 

Cerdà en el Plano de Reforma y Ensanche de la ciutat de Barcelona, aprovat el 1859, 

que es mantindrà vigent durant bona part de la segona meitat del s. XIX sobretot en 

les realitzacions dels mestres d'obres, veritables constructors de la major part de les 

cases de l'Eixample barceloní.  

Partint de la visió higienista de l'autor de l'Eixample, la solució proposada consisteix en 

un edifici de profunditat edificable constant d'aproximadament de 10 metres.  

L'escassa fondària de la solució proposada, permetia una correcta ventilació 

transversal dels habitatges i un repartiment equitatiu de les habitacions, desplegades 

entre la façana interior i la façana exterior en dues bandes paral·leles a partir d'una 

distribució molt elemental.  

 
                                                        

109
 El passatge Permanyer és un carrer que travessa l'illa de cases limitada pels carrers Roger de Llúria, Pau 

Claris, Diputació i Consell de Cent. Es tracta d'un projecte  unitari de Jeroni Granell i Barrera que conforma 

dos conjunts de casetes unifamiliars en filera edificades en semisoterrani i planta baixa separades per un 

estret vial de caràcter privat 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Carrer
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Carrer_de_Roger_de_Ll%C3%BAria&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Carrer_de_Pau_Claris&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Carrer_de_Pau_Claris&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Consell_de_Cent
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Les peces amb façana a l'interior d'illa són: "Dormitorio, cuarto, comedor, cocina y 

recibidor" i a la façana a carrer, es troben les sales principals:  "Dormitorio, sala-

dormitorio, despacho" i ocupant l'angle es troba la peça principal: el "salón". 

El tractament de la façana interior d'aquestes cases, que resulta fonamental segons el 

plantejament proposat del Pla Cerdà, és molt similar a la façana de carrer, però sense 

la ostentosa ornamentació. Es repeteixen els balcons en voladís protegits per baranes 

metàl·liques i no s'observen les tradicionals galeries cobertes com succeeix en altres 

edificacions de l'Eixample. 

De les quatre cases projectades, actualment en queden tres, que han estat 

reformades i ampliades  recentment, la quarta fou enderrocada al 1960. 

 

 

 

 

Planta del primer pis. AMCB: 11-6-1862 

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Galeria_(arquitectura)
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Parcel·lació per Ildefons Cerdà. AMCB: 6-9-1961 Vista del xamfrà del carrer Roger de Llúria 53 

 

 

Planta baixa. AMCB: 11-6-1862 
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1864 

Edifici d’habitatges projectat i construït pel mestre d’obres Antoni Valls Galí (Barcelona 

1798-1877), a la intersecció dels carrers Compte Urgell 30 i Floridablanca 122. Situat a 

l’Eixample. Fou encarregat per Narciso Tarragó. 

Es tracta d’una proposta molt singular de resolució del xamfrà d’una illa de l’Eixample. 

Conegut actualment com “La Carboneria”, s’ha convertit recentment en un emblema 

de la lluita veïnal contra l’Administració per salvar un dels edificis més antics de 

l’Eixample de Barcelona.  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: Fo-1433-C 
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Vista de l'edifici des del xamfrà  Imatge aèria. MBM 2014 

La Casa Tarragó consta de planta baixa i entresòl comercial i quatre plantes 

d’habitatge i és conegut per ser el primer edifici construït de l'Eixample, malgrat 

sembla ser que el primer projecte en sol·licitar llicència de construcció l’11 Juny de 

1862,  fou les Cases Cerdà [fitxa 1] del mateix autor. A l’expedient municipal, que està 

datat del 31 de Desembre de 1863, es poden trobar els plànols del projecte, però no 

hi ha cap document escrit ni memòria que clarifiqui en paraules de l’autor, la singular 

proposta d'aquest projecte d'aquest edifici. 

Per entendre la singular proposta, és imprescindible remetre's a l'explicació de 

l'arquitecte Enric Granell
110

, que es basa essencialment en dos factors determinants: la 

construcció de l'edifici durant un impàs de temps en el que es produïa un conflicte 

entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Estat central sobre la propietat dels terrenys 

ocupats per les antigues muralles i els camins de ronda que les circumdaven. I també 

és important tenir en compte la forma del solar grafiada en el projecte original. Un 

estret rombe deformat que té en tres de les seves cares cada una de les façanes del 

xamfrà i en la quarta, un límit (resultat del traçat d'un dels camins de Ronda). Aquests 

dos factors conjuntament justificarien una proposta més pròxima a l'edifici aïllat que a 

l'edifici cantoner que completa una illa. La dificultat d'encaixar en aquest complex 

solar un edifici segons els estàndards de la època duu a l'arquitecte a compactar 

l'edificació per allunyar-se dels angles aguts de la parcel·la. L'edifici s'organitza en dos 

pisos per planta d'escassa profunditat, una escala en posició central, i disposa dues 

galeries per cada habitatge: una en la façana interior i una altra en cada façana lateral.  

                                                        

110
 Article d'Enric Granell: http://linformatiusantantoni.blogspot.com.es/2014/11/urgell-30-la-casa-tarrago-o-

la.html. També es pot trobar referències al fet que es tracti del primer edifici de l'Eixample a: "La Carboneria, 

el primer edificio del Eixample, será demolido", La Vanguardia [en línia]. Barcelona, 3 Març 2014. 
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Emplaçament. AMCB: sense data 

 

 

Planta dels pisos AMCB: sense data 
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Situació de la planta baixa en relació a la parcel·la. AMCB sense data 

 

  

Imatge del Pati interior. Enric Granell Imatge de la façana lateral. Enric Granell 

  



140    Catàleg de cantonades 

l’Arquitectura de la cantonada. Barcelona com a cas d'estudi   |   Tesi Doctoral: Carles Marcos Padrós 

03 Casa Domingo Call 

 

1866-1888 

Conjunt d’edificis d’habitatges projectat i construït pel mestre d’obres Juan Bruguera i 

Díaz a la cantonada dels carrers Bruc, 64 i Diputació, 300. Situat al districte de 

l’Eixample. Fou encarregat per Domingo Call i Franquesa. 

Conjunt de dos edificis independents que conformen una de les cantonades més 

atípiques de l'Eixample de Barcelona. L'edifici del carrer Bruc respon en planta a 

solucions habituals en edificis entre mitgeres, per contra, el volum que ocupa la 

cantonada proposa una solució, única en aquesta època, que evita resoldre el xamfrà 

i que no es repetiria fins al 1960 amb la construcció de  l'Edifici Mediterrani [fitxa 44]. 

 

 

 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 2807 
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Vista de l'edifici des de la cantonada  Imatge aèria. MBM 2014 

 

La parcel·la que ocupa l'edificació té forma rectangular aixamfranada pel costat que 

limita amb els dos carrers amb una longitud de costat de 46 metres i una superfície 

aproximada de 601,62m², dels quals 537,78m² estan ocupats per edificació i 63,84m² 

són ocupats per un pati rectangular situat l’interior de la parcel·la.  

Es tracta d'un solar que presenta una forma habitual en la trama de l'Eixample, però 

s'observa una important característica que condiciona de manera definitiva el 

desenvolupament del projecte. Una estreta obertura 3,80m es produeix entre la 

parcel·la i el pati interior com es pot apreciar en el plànol d'emplaçament dibuixat en el 

projecte original.  

La solució volumètrica de conjunt que presenta aquest cas consisteix en evitar 

resoldre la cantonada, proposant una solució que deixa sense construir la cara 

aixamfranada a partir de la segona planta. Si bé la planta baixa i entresòl contenen el 

vestíbul d'entrada al centre del xamfrà i un local comercial a cada costat, segueixen 

l'alineació del vial, les plantes pis s'enretiren formant façanes perpendiculars als 

carrers Bruc i Diputació que conflueixen en un angle entrant rematat per una torre que 

conté la caixa d'escala. S'obtenen d'aquesta manera dues façanes ortogonals, obertes 

al carrer, que gaudeixen de galeries que tradicionalment són pròpies de les façanes 

que donen als patis d'illa.  

El tractament massís de les façanes principals es contraposa a la solució lleugera 

d'aquestes "galeries" obertes a la façana principal, de les quals destaca la utilització 

de vidres de colors. S'han de destacar també els vestíbuls i nuclis d'escales resolts 

amb solucions habituals dels primers anys de l'Eixample. La barreja de solucions 

arquitectòniques en u mateix projecte i l'atípica solució angular es justifica a partir del 

la necessitat de donar resposta a través del projecte a la conflictiva cantonada. 
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Emplaçament. AMCB data: 4-4-1886 

 

 

Planta dels pisos. AMCB data: 4-4-1886 
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Alçat desenvolupat. AMCB data: 4-4-1886 

 

 

Planta baixa. AMCB data: 4-4-1886 
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1862-1864 

Edifici d’habitatges projectat i construït per l’arquitecte Josep Vilaseca i Casanovas 

(1848-1910), a la intersecció dels carrers Rambla de Catalunya, 17 i Gran via de les 

Corts Catalanes, 593. Situat barri de l’Eixample. Fou encarregat per Pia Batlló, filla de 

Josep Batlló, conegut propietari de la Casa Batlló 1904-1906 (Antoni Gaudí). 

Es considera una de les primeres obres del moviment modernista català. Es tracta 

d'un edifici de planta baixa i plantes pis, que ocupa una cantonada regular. La seva 

presència és molt visible des de l'espai urbà, pel fet d'ocupar una posició privilegiada 

en l'encreuament de dos dels carrers més importants de la ciutat. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 4682 

CPACB: 1409: B. Bé Cultural d'Interès Local 
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Vista de l'edifici des del xamfrà  Imatge aèria. MBM 2014 

 

Destaca en la planta la posició obliqua de l'escala comunitària. Situada en un eix 

sobre el centre del xamfrà constata la importància del traçat angular, que concentra el 

pes del gir en la cara del xamfrà. La composició de la façana es centra en el xamfrà 

on es situen l'entrada principal i la tribuna del pis principal sobre la porta d'entrada.  

En planta s'organitza de manera canònica segons aquest tipus d'edificacions de 

l'Eixample, molt condicionades pel sistema constructiu de murs de càrrega de: una 

primera cruixia estructural paral·lela a cada una de les façanes defineix la posició de 

les estances principals dels habitatges. Aquestes es situen successivament al llarg 

d'aquesta cruixia. Una segona banda estructural ocupa el centre de la planta i conté 

els espais de servei de la casa (cuines banys i habitacions de servei), els nuclis 

d'escales i els patis de ventilació.  

Les peces que ocupen les cares de la façana són rectangulars o quadrades, mentre 

que les cambres que ocupen els angles adopten una atractiva forma de cunya 

arrodonida en la seva cara més exterior. Formalment es tracta d'espais que realitzen la 

transició entre les peces ortogonals que s'agrupen a les cares de la es façanes. Les 

dues habitacions angulars esdevenen, d'aquesta manera, un dels punts de més 

interès del projecte, per la seva característica forma. S'identifiquen fàcilment en la 

planta per tractar-se de les úniques estances principals no ortogonals dels habitatges. 

L'interès d'aquest edifici es troba especialment en els angles. Es tracta d'un exemple 

d'edifici en cantonada on el problema de gir es resol des de l'exterior amb una tribuna 

en voladís en cada un dels dos angles del xamfrà, rematada per dues afilades 

cúpules de pissarra. que en reforcen la posició des de la via pública. Aquestes 

tribunes, de base circular, pràcticament vidriades per les seves cares, esdevenen la 

prolongació exterior de l'espai de l'habitació angular.  
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Postal nº 2016. Angel Toldrà Viazo 

 

 

Planta dels pisos. AMCB 

  



l’Arquitectura de la cantonada     147 

l’Arquitectura de la cantonada. Barcelona com a cas d'estudi   |   Tesi Doctoral: Carles Marcos Padrós 

04 Casa Pia Batlló 

 

   

Remat angular des de la coberta  Detall de la façana i de l'angle 

 

 

Alçat desenvolupat i secció transversal. AMCB 
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1892-1896 

Edifici d’habitatges obre de l’arquitecte Josep Vilaseca i Casanovas (Barcelona 1848-

1910). Situat a la intersecció dels carrers Mallorca 259-263 i Passeig de Gràcia 75. 

Situat barri de l’Eixample, fou encarregat per Enrique Batlló, fill de Josep Batlló, 

conegut propietari de la Casa Batlló 1904-1906 (Antoni Gaudí). Actualment l'edifici 

alberga l'Hotel Condes de Barcelona. 

Es tracta d'un exemple d'edifici en cantonada on el problema de gir es resol amb un 

volum que adquireix una forma autònoma respecte a les cares de la façana.  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 4368 

CPACB: 1525: B. Bé Cultural d'Interès Local 
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Vista de l'edifici des de la cantonada   

 

La parcel·la que ocupa l'edificació té forma rectangular aixamfranada pel costat que 

limita amb els dos carrers, té unes dimensions de 53,14m pel costat llarg i 18,06m de 

profunditat. En total una superfície de 868,36m², dels quals 746,03m² són ocupats per 

l’edificació i 122,33m² destinats al pati, situat a l’interior de la parcel·la. 

La organització en planta està clarament condicionada per la posició en cantonada 

que ocupa l'edifici. Una interessant successió de figures hexagonals es desenvolupa 

sobre la bisectriu de l'angle: a la singular habitació angular la succeeix el pati de 

ventilació i posteriorment l'escala comunitària que dóna accés a dos habitatges.  La 

disposició de l'entrada en l'angle reforça la importància que es dóna a aquest punt. 

Volumètricament, la significació del gir de les dues façanes resulta evident per la 

forma poligonal del cos angular, que exerceix de ròtula entre les dues cares planes de 

l'edifici. De base hexagonal, el volum angular conté les habitacions més singulars i de 

més dimensió de l'edifici 29m², i la seva forma permet realitzar una adequada transició 

en arribar a la intersecció, entre les estances ortogonals situades a cada una de les 

cares de l'edifici. 

Originalment, tal i com s'observa en l'alçat, el cos hexagonal havia de completar-se 

amb una tribuna rematada amb una cúpula en forma cònica acabada en agulla, una 

demostració més de la importància que Vilaseca dóna a la representativitat angular.  

La façana en conjunt és d'una composició molt acurada i equilibrada, tant en els 

aspectes formals i decoratius com en l'ús dels materials. L'alternança de paraments 

de fàbrica de maó vist en les façanes de les cares i de pedra en els angles i també en 

la planta baixa, reforça la idea d'autonomia que la volumetria insinua en la forma en 

planta i en l'aspecte exterior. 
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Emplaçament. AMCB data: 8-5-1891 

 

 

 

Planta dels pisos i planta baixa. AMCB data: 8-5-1891 
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Imatge actual del balcó en angle del primer pis  Imatge actual de l’angle 

 

 

Alçat desenvolupat. AMCB data: 8-5-1891 

  



152    Catàleg de cantonades 

l’Arquitectura de la cantonada. Barcelona com a cas d'estudi   |   Tesi Doctoral: Carles Marcos Padrós 

06 Casa Llopis Bofill 

 

1902-1906 

Edifici d’habitatges projectat i construït per l’arquitecte Antoni Maria Gallissà i Soqué 

(Barcelona 1861 - Barcelona 1903), a la intersecció dels carrers València 339 i Balien 

113. Situat al districte de l’Eixample. Fou encarregat per Manuel Llopis Bofill, un 

conegut advocat i terratinent de Sitges. 

Els plànols que consten a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona daten de 28 

de Juny de 1902 i estan signats per Antoni Gallissà. L’obra, que actualment conserva 

un aspecte molt similar al projecte original i és considerada la més destacable de la 

producció de Gallissà. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 8585 

CPACB: 1606: B. Bé Cultural d'Interès Local 

 

  

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Advocat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Terratinent
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sitges
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Vista actual de l'edifici des del xamfrà  Imatge aèria. MBM 2014 

 

La organització de l’edifici segueix l’esquema de dos habitatges per planta, amb una 

distribució desigual pel que fa a la posició de les peces, encara que amb un programa 

molt similar.  

S'observa que malgrat l’accentuada simetria exterior amb que es resol la façana, no hi 

ha correspondència d’usos a l’interior en cada un dels habitatges. Per exemple, la 

tribuna central resulta ser la prolongació del "Saló" en l'habitatge de la dreta i  d'un dels 

"Dormitoris" en el de l'esquerra. Aquesta no correspondència resulta encara més 

evident en les tribunes angulars, que esdevenen respectivament, la part exterior d'una 

"sala" entre dos dormitoris en un dels pisos i del "Saló" annex al menjador i amb accés 

independent, en l'altre. 

Per a la il·luminació de les peces del centre de la planta, es recorre als patis de 

ventilació interiors adossats a les mitgeres. Estructuralment segueix un esquema molt 

habitual en la tipologia de l’Eixample en què la primera cruixia paral·lela a la façana 

principal i a les parets mitgeres són de càrrega. Coincideix aquesta amb la posició de 

les peces principals dels habitatges. 

Un voladís de fins a 2 metres destaca volumètricament, les tres tribunes que 

sobresurten respecte el pla de la façana, ocupant el centre de la façana del xamfrà i 

els dos angles. L'agosarada solució és interessant sobretot per la senzillesa formal i 

especialment per la seva lleugeresa, que s’aconsegueix mitjançant unes senzilles 

fusteries de ferro. La utilització de vidre en totes les cares de cada una de les tribunes 

completa l'efecte de volum lleuger i d'espai interior obert. La superfície de vidre 

predomina àmpliament sobre la part opaca, fet poc habitual en l'època. 
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Planta d'emplaçament. AMCB data: 28-6-1902  Tribuna angular. Transparència i lleugeresa 

 

 

Planta dels pisos. AMCB data: 28-6-1902 
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Cal remarcar que l'important voladís del conjunt de tribunes contribueix a emfatitzar 

l’efecte de lleugeresa, que es veu incrementat en els volums angulars, per la direcció 

obliqua d'aquests. La solució angular d'extremada puresa volumètrica i la definició 

constructiva i estructural converteixen aquest edifici en un exemple d'arquitectura molt 

avançat respecte als seus contemporanis. 

La ornamentació del conjunt queda relegada a elements superficials i segueix la 

tendència decorativa habitual en aquells anys a Catalunya: la combinació cromàtica 

que produeix una façana resolta amb maó vist (planta baixa, planta superior i 

emmarcaments dels forats arquitectònics) i estucat amb esgrafiats decoratius que van 

comptar amb la col·laboració de l'arquitecte Josep Maria Jujol. 

  

 

 

Alçat desenvolupat. AMCB data: 28-6-1902 
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1903-1905 

Conjunt de tres edificis d’habitatges projectat i construït per l’arquitecte Josep Puig i 

Cadafalch (Mataró 1867 - Barcelona 1957). Ocupa la totalitat d'una illa irregular de 

l'Eixample a l’encreuament de l'Avinguda Diagonal 416-420,  el carrer Bruc 141-143,  i 

el carrer Rosselló 260-262. Fou encarregat per Angela Brutau, vídua de Terrades. 

La forma del solar que ocupa, situada entre les tres vies, converteix el projecte en un 

edifici de 6 cantonades. És coneguda popularment com la “Casa de les Punxes” pels 

coronaments de les sis torres que rematen cada un dels vèrtexs de l'edifici. La seva 

característica imatge és deguda en gran part a aquests singulars remats formats per 

cúpules troncocòniques que singularitzen els sis angles de l'edifici.  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 9548 

CPACB: 1472: A. Bé Cultural d'Interès Nacional 
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  Imatge aèria. MBM 2014 

 

El conjunt està format per tres edificis independents indicats en el plànol 

d’emplaçament original amb els números 420, 418 i 416 de l’Avinguda Diagonal. Cada 

un d’ells fou construït respectivament per a una de les tres filles de la propietària. 

Malgrat la divisió en parts de l'edifici, es resol amb un llenguatge unitari, que li dóna la 

imatge d'un sol volum. 

Aquest plantejament unitari resulta evident a partir de la observació de la planta. Una 

primera corona de sales principals ocupa tot el perímetre de l'edifici, alternant sales 

quadrades i rectangulars a les cares i habitacions en forma de cunya acabada en 

semicercle o habitacions circulars a les cantonades. Aquesta distinció formal de les 

habitacions segons el lloc que ocupen en la planta és important per què denota la 

manera de projectar de Puig i Cadafalch en aquest edifici. L'arquitecte distribueix un 

conjunt d'habitacions regulars a les cares planes de l'edifici i resol l'espai resultant dels 

angles amb singulars habitacions que defineixen el caràcter volumètric del conjunt. 

Disposades de manera compacta i adaptant la seva forma, les dependències 

secundàries dels habitatges (habitacions de servei, banys i cuines i passadissos), i 

dels nuclis d'escales ocupen el sector interior a continuació de la primera corona 

d'habitacions. Un conjunt de deu patis de ventilació permet la il·luminació d'aquest 

complex encaix de dependències.  

Alguns crítics ressalten la mescla en la utilització de diferents llenguatges formals, a 

partir dels quals es resolen les façanes: des gòtic nòrdic barrejat amb el plateresc 

propi de la península ibèrica, i la inclusió d'elements populars catalans, com l'ús dels 

plafons de ceràmica. Aquests últims recursos formals són especialment notables als 

espais comuns interiors (vestíbuls i escales) i en alguns dels antics habitatges que 

encara conserven parts originals. 

És una de les obres més característiques de la producció de Puig i en la qual resol 

millor l'ús de diferents llenguatges en un mateix edifici. 
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Pl. emplaçament AMCB data: 24-12-1903 Imatge actual. Cantonada Rosselló / Lauria 

 

Planta tipus AMCB data: 24-12-1903. Muntatge de l’autor. 

 

Alçat desenvolupat. destaquen els vertexs a través dels singulars coronaments dels sis angles de l'edifici 
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 Imatge aèria. MBM 2014 

 

Imatge de l'edifici al 1906 
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1904-1906   

Edifici d’habitatges projectat i construït per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner 

(1849-1923). Ocupa un dels dos angles del xamfrà de la cantonada de l’Avinguda 

diagonal amb el carrer Consell de Cent. Concretament en número 35 de la Diagonal. 

Fou encarregat per Francesca Morera i Ortiz. 

La Casa Lleó i Morera és un projecte de reforma de la meitat d'una casa existent de 

planta baixa i tres plantes pis, que consolidava unitàriament el xamfrà entre els dos 

carrers. La Casa Mumbrú la meitat de la qual encara és visible actualment fou 

construïda pel mestre d’obres Joaquim Sitjas l'any 1864.  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 10831 

CPACB: 1515: B. Bé Cultural d'Interès Local 
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Imatge de l’edifici original AFB  Imatge aèria. MBM 2014 

 

La seva propietària, Francesca Morera i Ortiz, fou qui va encarregar el projecte però va 

morir abans de veure'l finalitzat. El seu fill Albert Lleó i Morera, posteriorment es va fer 

càrrec de les obres, donant-li el nom amb que es coneix actualment la casa, Casa 

Lleó i Morera. 

Es tracta en realitat d’un edifici entre mitgeres, que resol un dels angles del xamfrà del 

passeig de Gràcia amb el carrer Consell de Cent. És segurament, l'edifici residencial 

més interessant dels dissenyats per Domènech i Montaner.  

L’interès del projecte està especialment en la manera com l'autor resol l’angle que 

configura la nova intervenció, el gir de la façana i la primera crugia estructural de la 

casa des del carrer. Es tracta de l’àmbit on Domènech i Montaner intervé 

especialment per a afrontar el projecte de reforma. De fet sembla ser l’únic àmbit que 

l’arquitecte dibuixa, tal i com ho demostren els escassos plànols que es conserven del 

projecte original. Dels quatre dibuixos que es conserven a l’Arxiu Municipal 

Contemporani de Barcelona, el primer és l’alçat principal, que data del 17 de Juliol de 

1903 i incorpora una secció de la façana. Els altres tres són les plantes parcials del pis 

principal, primer i segon, i daten d’Agost de 1903. 

La façana és una combinació de diferents elements amb una clara voluntat d’obertura 

cap a l’exterior i de desmaterialització del mur portant de la façana. En aquest sentit, 

s'observa un important predomini de les obertures (finestres i balconeres) en front del 

massís del mur. De la manera com es resol el gir angular, en destaquen especialment 

la tribuna del pis principal, en voladís de 1,80m sobre el carrer, i el templet que corona 

el vèrtex de l’edifici.  

La obra va obtenir el primer premi al concurs de l’Ajuntament de Barcelona el 1906. 
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Tribuna angular original. AFB  Interior del pis principal a Passeig de Gràcia 

 

 

 

Planta del pis segon. AMCB data: Agost 1903 

 

Alçat Passeig de Gràcia. AMCB data: 17 Juliol de 1903 Planta del pis principal.AMCB data: Agost 1903 
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Finalitzada la Guerra Civil espanyola, l'edifici va ser desproveït de tota l'ornamentació 

de la part superior de la façana, que incloïen els pinacles i un elegant templet que 

s'aixecava sobre l'angle de la cantonada. La primera intervenció va consistir en  

l'eliminació dels pinacles i del templet, el qual havia estat utilitzat durant la guerra com 

a posició de defensa sobre el Passeig de Gràcia. Quedà afectat en l’estructura durant 

la guerra i per aquest motiu fou eliminat. Posteriorment, cap a l’any 1987 es va 

encarregar un projecte per recuperar el templet i els pinacles de la part superior de la 

façana a l’arquitecte Òscar Tusquets. La planta baixa també va patir una important 

modificació l’any 1943 com a resultat de la poca sensibilitat en la instal·lació d’un 

establiment comercial de luxe. 

 

 

  

Vista de la casa, abans i després de la reforma, segons postals de l’època Planta general de la casa. Redibuix 
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1905-1908 

El Palau de la Múcica Catalana és una sala de concerts encarregada per l'Orfeó Català 

a l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner (Barcelona 1849-1923). Situat al districte de 

Ciutat Vella, ocupa la cantonada dels carrer Sant Pere més alt 11-13 i el carrer 

d'Amadeu Vives 1. 

Considerat com la manifestació culminant del modernisme català, el Palau de la 

Música Catalana és una obra important des d’un punt de vista cultural, però també 

des d’un punt de vista arquitectònic. El complex programa i la situació en cantonada 

situat en un entorn densament edificat a escassos metres de la Via Laietana 

condicionen significativament el desenvolupament del projecte.  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 1052 

CPACB: 1348: A. Bé Cultural d'Interès Nacional 
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L’edifici al 1911 Remat angular. Postal de 1911 Imatge aèria. MBM 2014 

 

Resolt amb una estructura reticular de pilars i jàsseres d'acer laminat, biguetes i 

revoltons. L'exterior, és completament acabat en fàbrica de maó vist i decorat amb 

ceràmica de colors. 

Visualment l’edifici sorprèn per les seves formes i pel color, però el principal mèrit 

d’aquest projecte radica en la dificultat de resoldre un gran espai de concerts en un 

entorn urbà de parcel·les de dimensions reduïdes i carrers estrets. La sala de 

concerts, de gran volum, queda integrada en la densa trama urbana de Ciutat Vella. 

La parcel·la destaca, per la seva ubicació en cantonada i per tenir dues parets 

mitgeres adossades a les parcel·les contigües i tan sols dues façanes a carrer. La 

asimetria del solar, contrasta amb la simetria que requereix el programa per a sala de 

concerts.  

La proximitat i la visibilitat de l’edifici des de la futura Via Laietana, -que es construiria 

entre 1908 i 1913-, dóna sentit a l’emplaçament del projecte, sobretot en el tractament 

de la cantonada. La necessitat que l'edifici sigui visible des de la nova avinguda de la 

ciutat, fa que Domènech i Montaner remati l’angle amb un gran element en forma de 

fanal, que sobresurt respecte totes les construccions circumdants. El tractament 

ornamental concentrat en l'angle es justifica per la necessitat que l'edifici sigui visible 

des de la llunyania. Al mateix temps, és especialment interessant i remarcable el 

desplegament arquitectònic que es duu a terme en la planta baixa per configurar 

l'aproximació i l’accés al vestíbul de la gran sala de concerts.  

Al primer pis un balcó longitudinal recorre tota la façana. A l’angle, destacant la 

cantonada hi ha un grup escultòric de l’escultor Miquel Blay que representa Sant Jordi.  

Fou declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO el 4 de Desembre de 1997. 
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 Imatge de les obres de construcció. 1907 Postal de Jorge Venini (nº 83). 

 

  

Planta Baixa. David Mackay Planta primera. David Mackay 

  



l’Arquitectura de la cantonada     167 

l’Arquitectura de la cantonada. Barcelona com a cas d'estudi   |   Tesi Doctoral: Carles Marcos Padrós 

09 Palau de la Música Catalana 

 

L’accés a l’edifici es fa pel carrer de Sant Pere Més Alt, a través d’un gran porxo situat 

en cantonada i travessant una línia de grans pilastres que defineixen el límit de 

l’edifici. Aquests grans elements estructurals són circulars, de maó vist i buits per 

l’interior de tal manera que la que es situa en posició angular conté una escala de 

cargol, l’altra columna exempta antigament funcionava com a guixeta per a la venta 

d’entrades. A l’interior de la columna, l’espai és molt reduït, però suficient per a que hi 

cabés una persona asseguda. Sota el porxo d’accés, el carrer travessa l’edifici 

deixant l’espai suficient per deturar-hi els cotxes de cavalls dels espectadors que 

anaven arribant. S’ha dut a terme recentment una profunda remodelació i ampliació 

per part dels arquitectes Òscar Tusquets i Carles Díaz per tal d’ampliar-ne les 

instal·lacions i adequar-lo a les necessitats actuals de les sales de concert. 

 
 

  

Des del carrer Sant Pere més Alt. 1911. AFB, Frederic Balell Cantonada del Palau.1930. IEFC, Alessandro Merletti 
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1906-1912   

Edifici d’habitatges projectat i construït per l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet (Reus 

1852 - Barcelona1926). Ocupa un solar en xamfrà a la cantonada dels carrers Passeig 

de Gràcia 92 i Provença 261-265. Fou encarregat per Pedro Milà i Camps. 

La casa Milà, coneguda popularment com “La Pedrera”, ocupa un solar rectangular 

aixamfranat d’aproximadament 34 per 56 metres. És un conjunt de dos edificis 

adossats, però amb un tractament unitari en tota la seva configuració.  

El principal interès arquitectònic d’aquest edifici radica, en el plantejament conceptual 

que es fa d’una cantonada de l’Eixample evitant els esquemes tipològics establerts i 

desenvolupant, amb gran coherència, una lògica de projecte pròpia. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 1052 

CPACB: 1527: A. Bé Cultural d'Interès Nacional 
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Imatge de l'edifici en una postal de Adolf Zerkowitz 1910-20  Imatge aèria. MBM 2014 

 

Les innovacions més importants respecte al tipus edificatori consolidat a l’Eixample, 

són la unificació dels petits patis de ventilació en dos de grans buits que organitzen 

tota la planta; la supressió de l’escala de veïns establint-se l’accés als habitatges 

mitjançant ascensors i escales de servei; la col·locació d’un aparcament de 

carruatges al soterrani, al qual s’accedeix per rampes helicoïdals, i el plantejament de 

la planta lliure, que permet una geometria distributiva interior a base de paraments 

corbats i traces poligonals, la qual cosa és possible gràcies a una complexa 

estructura de pilars i jàsseres metàl·liques que substitueixen els tradicionals murs de 

càrrega. 

El conjunt s’organitza entorn de dos patis centrals i un conjunt de sis celoberts. El pati 

més petit té una superfície de 100’23m² i forma circular, mentre que el pati més gran, 

té forma ovalada i disposa d’una superfície de 151’08m², segons s’indica en el plànol 

original d’emplaçament presentat per l’arquitecte i que està dipositat a l’AMCB. 

Aquests dos patis il·luminen les habitacions secundàries o “recambres” i les galeries 

d’accés interiors als habitatges en els nou nivells de què consta l’edifici: soterrani, 

planta baixa, entresòl, la planta principal, quatre pisos superiors i golfes. Els celoberts, 

oscil·len entre 6 i 8m² de superfície i ventilen es zones de servei i les escales 

comunitàries. El soterrani estava destinat a garatge amb accés des del carrer a partir 

d’un passatge interior sinuós que recorre la planta baixa de l'edifici.  La planta baixa 

es destina a locals comercials, la planta principal a residència dels propietaris, i la 

resta de plantes distribuït en 20 habitatges en règim de lloguer.  

Declarada per la UNESCO, com a Bé Cultural del Patrimoni Mundial, al 1984. 
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Emplaçament. AMCB: Febrer de 1906  Secció transversal. AMCB: Febrer de 1906 

 

 

Planta tercer pis. AMCB: Febrer de 1906 
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Pel que fa a l'estructura, la Casa Milà es caracteritza per la seva façana autoportant, 

que queda alliberada de les funcions de mur de càrrega connectant-se a l'estructura 

interior de cada pis mitjançant jàsseres d’acer corbes que limiten el perímetre de cada 

planta. Aquest sistema constructiu permet, d'una banda, grans obertures a la façana, 

que faciliten l'entrada de llum als habitatges, i de l'altra, l'organització dels diferents 

nivells en planta lliure, de manera que permet variar la posició de totes les parets 

interiors i per tant la distribució dels habitatges de cada planta, sense afectar 

l'estructura de l'edifici. 

 

 

Planta baixa. AMCB: Febrer de 1906 
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1906-1918   

Situat l’Avinguda del Tibidabo 2, cantonada Passeig de Sant Gervasi 51 (antiga Víctor 

Hugo), era conegut popularment com la “Torre Andreu”. Es tracta d'un hotel construït 

per l’arquitecte Adolfo Ruiz Casamitjana (Barcelona, 1869-1937), per encàrrec de 

Salvador Andreu, conegut empresari de la indústria farmacèutica i promotor 

immobiliari.  

Al llarg de molts anys, aquest fou un dels hotels de més prestigi de la ciutat. Al 1918 

es va obrir amb el nom d’Hotel Metropolitan. Al 1920 fou reformat y ampliat per 

l’arquitecte Enric Sagnier i Villavecchia (AMCB: Fo-300/1918*), i posteriorment es 

canvià el nom pel d’hotel La Rotonda. 

 

 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: Fo-300/1918* 

CPACB: 2433: B. Bé cultural d'interès local 

 

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/1869
http://es.wikipedia.org/wiki/1937


l’Arquitectura de la cantonada     173 

l’Arquitectura de la cantonada. Barcelona com a cas d'estudi   |   Tesi Doctoral: Carles Marcos Padrós 

11 La Rotonda  

 

 

 

 

L’edifici poc després de la inauguració  Imatge aèria. MBM 2014 

 

Es tracta d'una construcció en cantonada formada per dos cossos rectangulars que 

es s'intersequen en angle recte. Originàriament es tractava d'un edifici de planta baixa 

i dos pisos, units per un cos central, d’estructura cilíndrica, coronat per un templet 

mirador, decorat amb mosaics i elements ceràmics.  

L'hotel destaca per la seva peculiar silueta i especialment pel volum circular que 

ocupa l’angle. Aquesta construcció esdevé exterior i interiorment, el nexe d’unió entre 

els dos volums prismàtics que s'alineen a cada un dels carrers. Es tracta, des d'un 

punt de vista volumètric, d'una ròtula que uneix les dues construccions 

perpendiculars. La importància d'aquest element angular, més enllà de tractar-se d'un 

recurs arquitectònic que articula el conjunt, té un paper fonamental a nivell urbà com a 

referència de l'inici de la nova avinguda projectada en terrenys del Dr. Andreu.  

Resulta sorprenent comprovar que en algunes postals de l'època que retraten l'edifici, 

no porten per títol el nom de l'hotel o el nom de l'arquitecte, con sovint era habitual, 

sinó que les postals es titulen: “Entrada a la Gran Avenida del Tibidabo”, fent referència 

a la condició urbana de l'edificació i especialment a la posició que ocupa la 

cantonada en relació a l'Avinguda del Tibidabo. 

Al Febrer 1918 es presenta una ampliació de l'edifici, situada entre el Passeig de Sant 

Gervasi i el carrer de Lleó XII, signada per Enric Sagnier Villavecchia que consisteix en 

un annex construït a continuació de l'edifici original en la façana de l'actual Passeig de 

Sant Gervasi.  
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La nova edificació, de planta baixa i dues plantes pis també ocupa la cantonada però 

és important observar la resposta volumètrica de Sagnier al punt angular.  El contrast 

respecte a l'edifici original sembla ser l'objectiu de l'arquitecte. Un volum en forma de 

cantonada còncava, s'oposa formalment a la prominenent convexitat de la torre 

angular de l'edifici original. Creiem que aquest contrast entre les dues cantonades és 

un contrapunt important per a la comprensió del conjunt dels dos projectes. 

Únicament es pot trobar la documentació corresponent a la llicència de construcció 

del projecte d’ampliació d’Enric Sagnier a l’Arxiu Municipal Contemporani de 

Barcelona: Fo-300/1918. 

 

 

Vista de l'edifici en una postal de l'època 
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Perspectiva de l’Avinguda del Tibidabo cap al 1920 Dibuix d’Adolf Ruiz 1907 

 

 

 

Ampliació Emplaçament. AMCB Febrer 1918, E. Sagnier 

 

Ampliació Febrer 1918, E. Sagnier Villavecchia. Pamflet de promoció de l’hotel 
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1905-1906 

La Casa Eusebio Castells, és un edifici d’habitatges situat a la cantonada dels carrers 

Bruc 36 i Casp 54, al districte de l'Eixample. Projectat per l'arquitecte Adolfo Ruiz 

Casamitjana (Barcelona, 1869-1937), entre 1905 i 1906, per encàrrec de Eusebio 

Castells. 

Es disposa de poca informació d'aquest edifici. La documentació corresponent a la 

llicència de construcció del projecte és molt escassa. Es pot consultar a l’AMCB: 

1291-1, però no hi ha els plànols del projecte. No s'han pogut localitzar els plànols 

originals de l’edifici. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 1291-1 

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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L’edifici al 1910  Imatge aèria. MBM 2014 

 

No es coneix a través de la documentació original la correspondència entre la planta i 

la característica façana pel que fa a la posició del singular element que remarca l’eix 

del xamfrà. La única documentació a l'abast es pot extreure de postals i làmines de la 

època.  

En la imatge publicada en una postal d’Àngel Toldrà Viazo
111

, apareix l’edifici 

fotografiat des del xamfrà oposat i permet entendre la façana i la volumetria. Una 

segona imatge de la porta principal d’accés a l’edifici
112

, permet situar l'entrada de 

l'edifici al centre de la façana aixamfranada. Un altra imatge de postal, dóna la idea 

d'una segona entrada lateral. 

En l'actualitat l’edifici encara es pot visitar, però la seva imatge i volumetria han estat 

tan transformades que és difícil, fins i tot de reconèixer. Es tracta d'un clar exemple de 

destrucció de la part superior d'una façana amb la finalitat de realitzar una remunta 

d'una planta amb poca sensibilitat arquitectònica. Aquest tipus de casos es 

repeteixen a partir de la l’entrada en vigor de les ordenances de 1933, agreujats de 

manera significativa per les ordenances dels anys 1942 i 1947 en què s'incrementa 

l’alçada reguladora i es permet la construcció de planta baixa, 6 plantes pis, planta 

àtic i planta sobreàtic.  

 

                                                        

111
 Àngel Toldrà Viazo (Barcelona, 1867-1956) fou un editor de postals català. Signava les postals editades 

amb les inicials ATV. 

112
 GARCIA, Albert, 1990. Op. cit., pàg. 21. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/1867
http://ca.wikipedia.org/wiki/1956
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Entrada lateral. Làmina, fot. Bressanini, 1920 L’edifici al 2001 

 

 

Imatge de l’edifici en una postal d’Ángel Toldrà Viazo 
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Entrada i tribuna situada al centre del xamfrà 
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1906 

Edifici d’habitatges que ocupa un solar de forma molt característica situat a la 

intersecció dels carrer de Sants 54 (antigament carretera de Madrid a la Junquera) i el 

carrer de Salou 1-3 (antigament Marqués de los Castillejos), en el districte de Sants 

Montjuic.  Projectat per  l’arquitecte Modest Feu i Estrada (Santa Maria de Sants, 1870 

- Barcelona, 1933), fou encarregat per Jaime Estrada. 

Es tracta d'un edifici que destaca especialment per la forma del solar que ocupa en la 

intersecció irregular dels dos carrers. Consta de dos habitatges per replà que tenen la 

peculiaritat de donar ambdós als les dues vies, malgrat la dificultat que la forma de la 

parcel·la suposa per a aquest tipus de plantejament. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 2681 

CPACB: 1665: B. Bé cultural d'interès local 
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 Vista des de la cantonada Detall de la cantonada  Imatge aèria. MBM 2014 

 

Un dels dos habitatges es disposa completament adossat a les dues parets mitgeres 

que limiten la parcel·la i té la façana principal al carrer de Sants, un menjador il·luminat 

per un celobert, en la part més interior de la parcel·la i tres dormitoris al carrer de 

Salou, als quals s'arriba mitjançant un llarguíssim passadís. El segon habitatge resol la 

cantonada mitjançant una gran sala circular que  resol el punt més significatiu del 

projecte, i que contrasta amb la forma i disposició de la resta de les estances. 

"Format per planta baixa més quatre plantes pis, amb coberta terrat, en el qual se 

soluciona l'angle de la cantonada mitjançant un cos arrodonit acabat amb una gran 

tribuna en el pis principal. Aquest projecte està dintre del període modernista, en què 

Feu va destacar per la seva aportació encara que eclèctica amb resultats plens de 

decoració i d'elements arquitectònics i en què s'interrelacionen les arts decoratives. En 

aquest cas veiem com utilitza els vitralls decoratius per als vidres de la tribuna de la 

cantonada, que a més té una barana de forja i dues columnes salomòniques, en les 

quals el capitell es transforma en medallons i el fust en escuts. El darrer pis està 

decorat amb pintures de línia més simbolista en una part de la façana que ja porta 

força elements decoratius -balcons falsos amb baranes fent fulles d'acant, així com les 

columnes de grans capitells que donen suport al coronament de l'edifici-,  emfasitzant 

la riquesa del treball de la pedra."
113

 

  

                                                        

113
 Descripció de l'edifici que apareix en el Cercador Patrimoni Arquitèctonic de la Ciutat de Barcelona 
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Emplaçament. AMCB: 2-1-1907 Alçat desenvolupat. AMCB: 2-1-1907 

 

 

Planta dels pisos. AMCB: 2-1-1907 
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Vista des del carrer de Sants  

 

 

Planta entresòl. AMCB: 2-1-1907 
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14 Cases Ramos 

 

1905-1908 

Conjunt de tres edificis d’habitatges independents situat al barri de Gràcia, 

concretament a la Plaça Lesseps 29-31 cantonada amb la Ronda General Mitre 244-

248. Projectats i construïts per l’arquitecte Jaume Torres i Grau (Barcelona, 1879-

1945).  Foren encarregats per Ricardo Ramos Cordero.  

Originalment l'edifici, segons consta al plànol d'emplaçament de la sol·licitud 

d'ampliació dels terrats (AMCB: Fo-59/1907), es situava entre La "plaza Fernando de 

Lesseps" i els carrers "Alegria" i "Concordia". Aquest plànol dóna una idea de l'original 

caràcter de cantonada que tenia l’edifici, tot i que la seva ubicació actual sembli indicar 

el contrari. 

  

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: Fo-1562 / Fo-59 

CPACB: 2301: A. Bé cultural d'interès nacional 
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Imatge actual de l'edifici des de la cantonada Imatge aèria. MBM 2014 

 

El conjunt està definit com un únic volum composat per tres edificis de dos habitatges 

per planta cadascun que segueixen la tipologia habitual de les cases entre mitgeres 

de l'Eixample.  

En el projecte original (AMCB: Fo-1562/1905) tan sols es grafien els dos primers 

edificis, que corresponen estrictament a la tipologia de mitgeres. El que ocupa la 

cantonada no està dibuixat. Aquest fet i l'estricta independència dels tres edificis, 

indica que podria haver estat pensat per edificar-se en dues o tres fases diferents, 

coincidint cada una d'elles amb un dels edificis, i deixant per últim el de la cantonada. 

La unitària façana que embolcalla el conjunt, i la tribuna situada a l'edifici que ocupa la 

posició central semblen contradir aquesta versió, però certament la façana original 

grafiada en els plànols que figuren a l'AMCB corroborarien la versió que es tracta d'un 

conjunt composat per tres edificis juxtaposats en planta. 

De les tres façanes de l'edifici la de la Plaça de Lesseps és tractada com a principal, 

s'observa una ornamentació més elaborada, una tribuna en voladís a la planta 

principal un coronament esglaonat i la presència de balcons a totes les finestres dels 

habitatges. La façana lateral, de caràcter molt més pla, s'observa la repetició de 

l'esgrafiat que gira la cantonada, però la decoració és molt més escassa i la 

composició més simple. El predomini de finestres sense balcó denota que 

originalment aquesta cara de l'edifici donava a un carrer estret i secundari (carrer de 

l'Alegria). 
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Emplaçament. AMCB: 19-1-1907 Imatge actual de la façana del tester 

 

 

Planta dels pisos. AMCB: 30-6-1905 
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Les Cases Ramos està considerat com a bé cultural d'interès nacional per part del 

Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de Barcelona. (Identificador: 2301). 

La documentació corresponent a la llicència de construcció del projecte es pot 

consultar a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Dos expedients contenen 

informació de les Cases Ramos: El projecte original (Fo-1562/1905) i un projecte de 

sol·licitud d'ampliació (Fo-59/1907) on apareix la planta d’emplaçament i el plànol de 

sol·licitud de llicència per a construcció de badalots de servei al terrat dels edificis 

  

 Alçat principal. AMCB: 30-6-1905 

 

Planta baixa. AMCB: 30-6-1905 
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1904-1909   

Conjunt de dos edificis d’habitatges projectat i construït per Juli Maria Fossas 

Martínez (1868-1945). Està situat al barri de l’Eixample en la intersecció dels carrers 

Roger de Llúria 80 i València 312. Fou encarregat per Josefa Villanueva de la Fuente. 

La casa Josefa Villanueva ocupa un solar en xamfrà de proporcions perfectament 

regulars. Probablement com a resposta a aquesta regularitat el conjunt fou pensat a 

partir d’una estricta simetria tan en la planta com en la façana i en volum. Es tracta 

d'un conjunt projectat a partir de la bisectriu com a eix de simetria dels dos edificis, tal 

i com es pot observar en la planta del projecte. 

 

 
Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 9992 

CPACB: 1570: B. Bé cultural d'interès local 
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L’edifici al 1915 Imatge de la tribuna angular Imatge aèria. MBM 2014 

 

Segons es pot deduir de la documentació original, creiem que una de les premisses 

del projecte consistia en que els quatre habitatges de cada planta fossin iguals i que 

cap d’ells tingués unes qualitats inferiors pel fet que la parcel·la ocupés una 

cantonada. Es tracta en realitat l’addició de dos edificis simètrics que formen un 

conjunt unitari en el xamfrà dels carrers de Roger de Llúria  amb el carrer València. La 

distribució de les plantes és de dos habitatges per replà en cada un dels dos edificis.  

Un dels trets més característics de l’edifici és el gran contrast que hi ha entre de les 

dues façanes. Mentre la façana a carrer -xamfrà- té una longitud de 45 metres i 

trobem 12 estances diferents, la façana interior pràcticament no arriba als 7 metres, 

però hi ventilen 4 peces -menjadors- amb les corresponents galeries. D’aquesta 

manera cada estança que dóna a l’interior de la illa té una façana de menys de 1,75 

metres d'amplada. L’arquitecte no renuncia a que cap dels pisos tingui doble façana a 

carrer i al pati interior, recorre a comprimir radialment les quatre sales que limiten amb 

el pati d'illa, provocant en la planta un punt de màxima tensió. El més remarcable de 

la distribució és la combinació en una mateixa planta d’una distribució ortogonal en 

les peces que donen a la façana principal, amb una distribució radial en les aquelles 

que es situen a l’interior d’illa.  

L'edifici originalment simètric en el seu aspecte exterior, disposa dels accessos situats 

als angles del xamfrà. Cada un dels angles es trobava remarcat per una tribuna 

oberta de pedra, flanquejada per lleugeres galeries d'acer i vidre. Aquestes tribunes 

són comuns a cada pis i culminen amb un prominent templet rematat amb agulla 

d’una alçada aproximada equivalent a tres plantes de l’edifici. Actualment tan sols es 

pot apreciar una de les dues tribunes. La que ocupava l’angle amb el carrer València 

fou eliminada com a conseqüència d'una intervenció de simplificació volumètrica. 
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Emplaçament. AMCB: 18-8-1904 Planta del conjunt 

 

 

 

 

 

 
Planta baixa. AMCB: 18-8-1904 Planta dels pisos. AMCB: 18-8-1904 
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Planta de les tribunes angulars segons cada pis. AMCB: 18-8-1904 

 

 

Alçat de la tribuna angular. AMCB: 18-8-1904 
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1906-1911 

Edifici projectat i construït per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner (Barcelona 1849-

1923). Situat al barri de Gràcia, al Passeig de Gràcia 132. Fou encarregat per 

Consuelo Fabra de Fuster  

L’edifici es troba en una situació urbanística molt privilegiada, que el converteix en 

certa Manera en el final del Passeig de Gràcia. Es tracta de la darrera obra urbana 

d'aquest arquitecte. 

 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 1662 

CPACB: 2581: B. Bé cultural d'interès local 
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Imatge de l'edifici en el seu entorn. 1911  Imatge aèria. MBM 2014 

 

Projectada per Domènech i Montaner, la Casa Fuster (actual Hotel Casa Fuster) és 

l’edifici que limita el Passeig de Gràcia per la part Nord, en la zona anomenada els 

"Jardinets de Gràcia". Aquesta casa gaudeix d'una situació privilegiada i ocupa una 

posició urbana molt singular. És visible des de tots els punts de la gran Avinguda que 

connecta la Plaça de Catalunya amb el barri de Gràcia. La seva configuració en planta 

resol la trobada del traçat del Passeig de Gràcia, amb una amplada de 60 metres i la 

seva prolongació en el carrer Gran de Gràcia, amb una amplada de 35 metres.  

L’arquitecte, a partir de la confluència de les dues vies en l’edifici i reconeixent la 

importància urbana d’aquest, articula la trobada dels dos carrers en una singular 

cantonada que encara es pot veure en l'actualitat. Però un dels punts més 

interessants és que el vèrtex de l'edifici, que pràcticament coincideix amb la projecció 

de l'eix del Passeig de Gràcia, havia d'estar rematat amb un enorme templet a la 

cantonada.  

Llevat que el projecte original contempla la construcció d'aquest descomunal remat -

que d’haver-se dut a terme hauria arribat a una alçada de 58 metres- i malgrat la 

insistència del propietari per dur a terme les obres, mai va arribar a ser construït, ja 

que no va ser aprovat per la comissió tècnica de l'Ajuntament. 

L’exagerada construcció que Domènech i Muntaner va projectar per rematar l'angle de 

la casa és el resultat arquitectònic que es justifica per tres motius: per una banda, una 

clara voluntat de significar la cantonada i el gir de les dues façanes, de la intenció 

d'evidenciar la posició social de la família Fuster i finalment de la voluntat remarcar 

visualment, des d'un punt de vista urbà el final del Passeig de Gràcia. El coronament 

de la torre de l’angle no es va arribar a construir tal i com es grafia en color vermell en 

els plànols que es poden trobar a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. 
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Planta dels pisos. AMCB: Juliol1908 

 

 

Planta baixa. AMCB: Juliol1908 
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  Vista aèria en relació al Passeig de Gràcia. MBM 2014 

 

 

Alçat desenvolupat. AMCB: Juliol1908 
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1908-1910 

Edifici d’habitatges projectat i construït per Josep Domenech Estapà (Tarragona 1858 

-Cabrera de Mar 1917). Situat al districte de l’Eixample, concretament a la intersecció 

de Rambla de Catalunya 74 i el carrer de València. Fou encarregat per Evaristo 

Juncosa / Asunción Belloso.  

Es tracta d’un edifici de planta baixa i quatre plantes pis, construït en un solar de 

forma pràcticament triangular, el qual dues de les seves cares són parets mitgeres i la 

tercera és la única façana cap al carrer.  

 

 

 
Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 11554 
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  Imatge aèria actual 

 

El nucli d'escales comunitari ocupa un espai triangular a la part interior de la planta i 

està rodejada per un espai de pas que connecta totes les estances, totes elles amb 

sortida a façana principal. Les habitacions de servei es situen a la part més interior de 

la planta i es disposen en altell. Cada planta té una superfície de 191m² i conté un sol 

habitatge. 

La única façana de què disposava l'edifici original coincidia amb un dels quatre 

xamfrans de l'encreuament de la Rambla de Catalunya amb el carrar de València; 

enfront del l'antic monument a Anselm Clavé.  

L'eclecticisme que es mostra a l'exterior de l'edifici, concentrat en el seu acabament 

superior, reclama especialment l'atenció. La diversitat de formes, de volums, i de 

colors, concentrada aquesta cantonada contrasten, amb la claredat constructiva i la 

racionalitat expressada en la configuració de la planta dels pisos. Les dues galeries 

sobresortints estaven revestides de rajola ceràmica i coronades amb unes 

espectaculars cobertes rematades amb elements treballats en ferro forjat. 

Els plànols originals d'aquesta casa  estan signats l'11 de Març de 1908 per Evaristo 

Juncosa. La casa va ser construïda per ser subhastada a benefici de l’associació 

Amparo de Santa Lucía, segons s'esmenta en la única monografia
114

 disponible sobre 

la obra de l'autor. 

 

 

                                                        

114
 DOMÈNECH I ESTAPÀ, J., 1999. Domènech Estapà, Domènech Mansana. Barcelona: Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya. 
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 Emplaçament. AMCB: 11 Març 1908 Planta baixa. AMCB: 11 Març 1908 

 

 

Planta dels pisos. AMCB: 11 Març 1908 
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Alçat i secció. AMCB: 11 Març 1908 

 

 

Vista de l'edifici des del xamfrà oposat. Postal nº 38 editada per Jorge Venini 
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18 Cases Rocamora 

 

1914-1917 

Conjunt de tres cases situades respectivament als números 6, 8-10 i 12-14 del Passeig 

de Gràcia. El projecte fou encarregat per Antoni Rocamora i Pujolà als arquitectes 

Joaquim Bassegoda i Amigó (1954-1938) i Bonaventura Bassegoda i Amigó. 

(Barcelona 1962-1940). 

Conjunt format per tres edificis independents entre mitgeres, unificats per una façana 

uniforme de manera que s'obté pràcticament tot un costat d'illa amb la mateixa imatge 

formal. Situat en un punt estratègic del Passeig de Gràcia, es tracta d'un dels edificis 

més grans d'aquesta zona de la ciutat. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 15560 

CPACB: 1507: B. Bé cultural d'interès local 
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Imatge de l'edifici des del xamfrà oposat  Imatge aèria. MBM 2014 

 

Construït com un edifici unitari, en realitat és una agrupació de tres edificacions entre 

mitgeres, cadascuna d'elles de planta baixa i cinc plantes pis, que disposen 

d'accessos i nuclis d'escala independents. Un d'aquests edificis resol el xamfrà i limita 

per dues de les seves cares amb parets mitgeres. La profunditat edificable de cada un 

dels tres edificis varia en funció de la possibilitat d'adaptar-se a la lleugera forma 

irregular que té solar.  

En planta cal destacar, des del carrer, una primera cruixia constructiva de murs de 

càrrega paral·lels, que defineix la posició de les sales principals dels habitatges. Cada 

sala que ocupa les cares de les façanes, és ortogonal. Per contra l'habitació que 

ocupa l'angle és lleugerament ovalada, acabada en semicercle a la façana. La trobada 

de totes les direccions de la planta en aquest punt, s'oculta finalment darrera aquesta 

forma de l'habitació. Una habitació triangular resol la trobada d'aquesta banda 

d'habitacions en arribar a la mitgera. 

Construïda en pedra, la façana està resolta de manera contínua. La cantonada és el 

punt que més reclama l'atenció de tot el conjunt. Una torre circular situada a l'angle 

consolida el gir de les dues façanes i formalment es remata amb un templet coronat 

per una enorme cúpula troncocònica. El centre de cada edifici es significa mitjançant  

tribunes que sobresurten en voladís respecte el pla exterior i que es rematen amb 

vistoses cúpules de ceràmica vidriada per reforçar-ne la seva posició. Una successió 

de pinacles situats en un ritme constant, corona tot el perímetre del conjunt.  
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L’edifici en construcció. 1917 Imatge del remat angular original al 1960 

 

 

Planta dels pisos. AMCB 
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Vista actual dels templets que rematen l'edifici 

 

Alçat desenvolupat del conjunt on destaca el templet que remata l'angle de l'edifici. AMCB 
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1914 

Edifici d’habitatges projectat i construït per l'arquitecte Eduard Ferrés i Puig (1880-

1928). Situat al districte de l’Eixample, concretament a la intersecció de la Gran Via de 

les Corts Catalanes 464 amb el carrer de Calabria 97.  

Es tracta d'un edifici de planta baixa i cinc plantes pis que consolida un xamfrà en una 

parcel·la perfectament regular i simètrica de l'Eixample. La regularitat de forma és un 

fet poc habitual en les parcel·les en cantonada en general i també és poc freqüent en 

les parcel·les d'aquest districte de la ciutat malgrat es tracti d'un barri de nova 

planificació. Aquest fet converteix aquest cas en un exemple poc habitual. 

 

 Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 15560 
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Vista de l'edifici des del xamfrà  Imatge aèria. MBM 2014 

 

L'estricta simetria que imposa el solar es reflecteix en el plantejament, també simètric 

de la planta de l'edifici. L'escala ocupa una posició central a la façana interior, sobre 

l'eix de la bisectriu que divideix la planta en dos habitatges iguals. 

Una important limitació condiciona el desenvolupament d'aquest projecte: l'estreta 

obertura de tan sols 7,40 metres que permet relacionar la façana interior amb el pati 

d'illa. Aquesta condició de partida, poc favorable per a un programa d’habitatges, es 

converteix en el desencadenant a partir de la qual es desenvolupa el projecte. 

L'estreta escletxa cap al pati d'illa provoca un important problema d'il·luminació. 

Aquesta dificultat per il·luminar de totes les estances del programa es resol a partir 

de dues decisions importants que condicionen el desenvolupament de la proposta: 

la renuncia als característics celoberts per concentrar tot l’espai buit en un únic pati 

obert que es converteix en una prolongació del pati d’illa cap a l’interior de l’edifici i 

un moviment de la façana que limita amb el pati d'illa, al replegar-se sobre sí mateixa. 

La col·locació de les peces principals, a la façana de carrer, segueix l'esquema 

habitual dels edificis construïts amb paret de càrrega durant aquesta època. Es tracta 

d'un exemple molt interessant si s'observa des del diferent tractament que 

experimenten les seves dues façanes. La façana a carrer, segueix una estricta 

alineació als límits, tan sols alterada per una lleuger èmfasi en les tribunes sortints 

que ocupen els dos angles del xamfrà. Per contra la façana interior, es plega sobre sí 

mateixa per configurar un gran espai buit interior per aconseguir el màxim de 

superfície on poder ventilar el major nombre d'habitacions secundàries i de servei. La 

planta baixa, també es configura des de la simetria. L'accés a l'edifici es situa al 

centre de la façana del xamfrà, a continuació, sobre el mateix eix el vestíbul d'accés 

condueix obliquament fins a l'escala comunitària.  
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 Imatge aèria des de l'interior d'illa. MBM 2014 

 

 

Planta dels pisos. AMCB: 8-3-1913 
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Planta baixa. AMCB: 8-3-1913 

 

Planta baixa. AMCB: 8-3-1913 
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1915-1918 

Edifici d’habitatges que s’atribueix a Manuel Sayrach i Carreras (1886-1937), tot i que 

els plànols originals estan signats per Gabriel Borrell. 

La casa Sayrach està emplaçada en la cantonada de l’Avinguda Diagonal 423-425, 

(coneguda al 1915 amb el nom de carrer d’Argüelles), amb el carrer d’Enric Granados 

153-155 (a l’època, carrer de la Universitat). Situat al districte de l’Eixample. Fou 

encarregat per Manuel Sayrach, pare de l’Arquitecte.  

Conegut popularment com “La Casa de la nata” per la blanca y ondulada mansarda 

que corona el volum, és un edifici d'habitatges, de planta baixa (resolta en 

semisoterrani i entresòl) i quatre plantes pis, acabat amb uns elements ondulants que 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 11871 

CPACB: 1475: B. Bé cultural d'interès local 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/1937
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La casa Sayrach acabada de construir  Imatge aèria. MBM 2014 

 

contenen obertures en forma de mansarda. Ocupa una parcel·la de proporció 

triangular, únicament deformada a l’interior en contacte amb el pati d’illa. Amb la 

façana principal orientada a Nord, és un edifici d'habitatges de renta, situat en una 

cantonada irregular de l'Eixample.  

El projecte soluciona un programa de deu habitatges distribuïts en Semisoterrani, 

Planta Baixa, i quatre plantes pis. L’edifici s’organitza en dos habitatges per planta 

dels quals un d’ells resol el gir de la cantonada del carrer i té una superfície de 268m² 

i el segon habitatge, té una superfície de 299m² construïts.  

Es configura a partir d’un nucli d’escales principal que es situa lleugerament 

desplaçat respecte a la bisectriu de l’angle, situat perpendicularment a l’avinguda 

diagonal, i dos nuclis de servei.  

Segueix clarament les pautes higièniques de la tipologia de l’Eixample de l’època i 

proposa cinc patis interiors per il·luminar i ventilar les estances més interiors de la 

casa. D’aquests patis, dos d’ells, adossats a les dues parets mitgeres, es col·loquen 

en posició gairebé simètrica i serveixen per ventilar-hi la cuina, l’office i el bany de 

cada un dels habitatges. Un altre pati de superfície més gran ocupa el centre de la 

planta i il·lumina l’escala principal a més de dues habitacions secundàries i l’entrada 

del pis més gran. Els altres dos patis, acompanyen les escales de servei de cada un 

dels pisos.  
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Emplaçament AMCB: 22 Abril 1915  Alçat AMCB: 22 Abril 1915 

 

 

Planta dels pisos. AMCB: 22 Abril 1915 



l’Arquitectura de la cantonada     211 

l’Arquitectura de la cantonada. Barcelona com a cas d'estudi   |   Tesi Doctoral: Carles Marcos Padrós 

20 Casa Sayrach 

 

 

 

 Imatge del templet que remata l'angle 

 

Planta baixa. AMCB: 22 Abril 1915 
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1921 

Edifici d’habitatges projectat i construït per l'arquitecte Julià Maria Fossas i Martínez 

(Barcelona 1868-1945), a la intersecció de l’Avinguda República Argentina 2 i la Plaça 

Lesseps. Situat al districte de Gràcia, fou encarregat per Sofía García González. 

El bloc, ocupa una posició enfront de l'actual plaça Lesseps i a l'inici de l'Avinguda 

República Argentina. Aquest entorn ha variat substancialment des que es va construir 

l'edifici. L'actual plaça no existia i l'espai que buit que es pot veure en l'actualitat estava 

ocupat per un conjunt d'edificacions.  

Originalment, l'edifici disposava de planta baixa més quatre plantes pis i el seu punt 

més característic era una vistosa cúpula de pissarra, que rematava l'únic angle del 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 1223 

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/1937
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Imatge de l'edifici des de la cantonada  Imatge aèria. MBM 2014 

 

conjunt i que tenia una important presència sobre l'espai públic. La sala que gaudia 

d'aquesta posició privilegiada és, segons els plànols originals, el menjador de 

l'habitatge cantoner. Es pot comprovar com es tracta de l'habitació més gran de la 

planta. El segon habitatge de cada planta, situat entre mitgeres, disposa en la façana 

principal d'una tribuna en voladís sobre el carrer, que fa la funció també de menjador, 

en aquest habitatge.  

Composat per una planta regular i ordenada, conté dos pisos en cada nivell. 

S'ordena a partir de la voluntat d'establir un sistema distributiu tan simètric com la 

forma irregular del solar permet. Malgrat, aquest ordenat plantejament, l'habitatge de 

entre mitgeres es troba en inferiors condicions respecte al de la cantonada ja que 

tres dels quatre dormitoris tenen ventilació a una galeria oberta a un estret pati 

interior longitudinal adossat a una paret mitgera. Per contra l'habitatge cantoner 

disposa de totes les estances cap a l'espai públic, i tan sols té la cuina i un bany amb 

ventilació cap a un pati interior. 

Urbanísticament, l'edifici formava parella i establia un diàleg urbà amb l'església de la 

Nostra Senyora de Gràcia (església dels Josepets, com es coneix popularment), 

situada a la façana d'enfront de la Avinguda República Argentina. A través del seu 

remat angular l'edifici de Fossas, definia, no tan sols l'edifici, sinó també simbolitzava 

un canvi de trama urbana en aquest punt de la ciutat. Una mirada des de la plaça 

deixa constància del paper d'aquests dos edificis en relació al traçat de l'avinguda. 

Sembla que va ser cap als anys 1940 va ser desmuntada la vistosa cúpula que 

coronava el vèrtex de la cruïlla i posteriorment, una remunta que afegia una planta 

més va transformar el caràcter i la imatge de l'edifici de manera irreversible. 
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Emplaçament. AMCB: Març 1917 Vista de l'edifici en relació a l'església de la Nostra Senyora de Gràcia. 

 

 

Planta dels pisos. AMCB: Març 1917 
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Alçat. AMCB: Març 1917 

 

 

Planta baixa. AMCB: Març 1917 
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1923-1924 

Edifici d’habitatges projectat i construït per l’arquitecte Josep Maria Jujol i Gibert 

(Barcelona 1879-1949). Situat al barri de l’Eixample, ocupa un dels vèrtexs d'una illa 

irregular de l'eixample, concretament la intersecció de l’Avinguda Diagonal 332 i el 

carrer Sicilia. Fou un encàrrec de Evelino Planells. 

Ocupa un solar molt petit, d'aproximadament 83m² de superfície. Es tracta d'un edifici 

que havia de ser, en primera instància, un habitatge unifamiliar construït en un solar 

de 240m². La reducció a un terç de la superfície de la parcel·la i la situació en 

cantonada, són els dos factors que condicionen en gran mesura el desenvolupament 

del projecte. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

CPACB: 1469: B. Bé cultural d'interès local 
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Vista de l'edifici des de l'angle Detall de la cantonada Imatge aèria. MBM 2014 

 

Finalment es construeix una casa de renta
115

, que conté un habitatge en cada planta 

i pisos en dúplex en les plantes superiors. La falta de superfície per encaixar el 

programa d'habitatges que proposa el promotor i la posició en cantonada que 

ocupa l'edifici, esdevenen un repte per a Jujol durant tot el procés de projecte. La 

reduïda superfície, es veu compensada per Jujol, amb un augment de l'espai interior, 

en forma de voladís que es projecta cap als dos carrers. Per la seva banda, 

l'estructura, derivada de la forma del solar i de la necessitat de compensar aquest 

voladís, es planteja en forma de ventall que té con a centre la paret de l'escala 

comunitària. Resulta evident, a partir del plantejament constructiu i estructural del 

projecte, la condició d'edifici angular que es projecta cap a la ciutat. 

Les petites dimensions del solar obliguen a l'arquitecte a adoptar solucions 

imaginatives com l'escala de cargol o els pisos en dúplex per tal l'augmentar-ne les 

dimensions. A la façana del carrer Sicília, de línies especialment severes, es reconeix 

la construcció d'una última planta, no contemplada en el projecte original. 

Es tracta d'una edificació feta amb molts pocs mitjans materials i dissenyada amb un 

sentit constructiu molt refinat que nega qualsevol concessió a l'ornament i que resol 

de manera molt interessant la cantonada. Les línies sinuoses del volum de la planta 

principal, en voladís sobre la via pública i les lloses de balcons de les plantes 

segona i tercera són els elements més característics l'aquesta edificació. Jujol 

abandona les obres de l'edifici, quan aquest es troba construït fins al segon pis. 

                                                        

115
 LUPERCIO CRUZ, Carlos, 2014. Aleix Clapés (1846-1920) y Manuel Sayrach (1886-1937): en los 

márgenes del modernismo [en línia]. S.l.: Universitat Politècnica de Catalunya.  
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Imatge de l'edifici en construcció  Interior de la tribuna del primer pis, que ocupa la cantonada 

 

 

 

 

 

Plantes baixa, entresòl, primera i segona 
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Detall de de l'angle en la planta baixa. Arxiu Jujol  Imatge de l'edifici des de l'angle 

 

  

Croquis. Tempteigs estructurals que reforçen la idea de cantonada a partir de la qual es configura l'edifici. Arxiu Jujol 
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1926 

Edifici d’habitatges projectat i construït per l’arquitecte Ramon Puig i Gairalt (Hospitalet 

de Llobregat 1886 - Barcelona 1937), a la intersecció dels carrers Pere IV i Pallars. 

Situat al districte de Sant Martí. Fou encarregat per Antònia Serra i Mas de Aguilera. 

Es tracta d'una petita casa de renta de planta baixa i cinc plantes pis, situada en un 

singular solar en cantonada, que per la seva situació adquireix importància com a fita 

urbana. L'element més característic és la línia de balcons arrodonits que singularitza 

l'aguda cantonada que formen carrer Pallars amb Pere IV i el templet angular que 

coronava aquesta intersecció. Aquest templet, ha estat reconstruït recentment.  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 34043 

CPACB: 2987: C. Bé d'interès urbanístic 
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Imatge de l'edifici al 2000 Imatge del templet reconstruit. 2015 Imatge aèria. MBM 2014 

 

Es tracta d’un edifici d’habitatges situat en una posició molt singular a l’encreuament 

dels carrers Pere IV i Pallars, al barri del Poblenou de Barcelona. Els plànols signats 

per Ramon Puig Gairalt i aprovats per ajuntament, estan  datats de Gener de 1926. 

A diferència del que succeeix habitualment en emplaçaments urbans entre mitgeres, el 

solar que ocupa la casa Serra i Mas disposa de molta més façana que de paret 

mitgera, tal i com es pot veure en els plànols d'emplaçament. La qual cosa fa que en 

la distribució del conjunt es tingui molt en compte la possibilitat de situar a façana, el 

major numero de peces possible. Per aquesta raó es pot observar la posició de la 

cuina amb ventilació directa a la façana de l’habitatge que ocupa l’angle. Aquesta és 

una solució molt poc habitual en aquesta època, que sens dubte deu el resultat al 

gran desplegament de façana de què disposa l'edifici.  

Per contra en l’habitatge que s’adossa a la mitgera, la cuina ocupa una posició més 

habitual en la part més interior de la planta, agrupada amb el bany i amb ventilació a 

través d’un petit pati. El bloc s'organitza a partir d’un únic nucli d’escales situat al 

centre de la planta i que repeteix, en dimensions més petites,  la forma del perímetre 

exterior del solar. Mentre que en la zona més interior de l'edifici, i a una equidistància 

d’aproximadament 3 metres respecte a les tres façanes principals es situen l’escala de 

veïns, els patis de ventilació, els banys i la cuina de l’habitatge de la mitgera.  
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Emplaçament. AMCB: Gener 1926 Detall emplaçament. AMCB: Gener 1926 

 

 

Planta dels pisos. AMCB: Gener 1926 
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Planta de la coberta on s'observa el traçat del templet angular. AMCB: Gener 1926 

 

 

Planta baixa. AMCB: Gener 1926 
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1926-1932   

Conegut popularment com "Cal Jorba" o Casa Jorba", és un edifici comercial situat a 

Ciutat Vella, concretament a l'Avinguda del Portal de l'Àngel 19-21 cantonada amb el 

carrer de Santa Anna 30-32. Fou encarregat per Pedro Jorba y Rius.  

Projectat i construït per Arnald Calvet i Peyronill (Barcelona 1874-1956), es tracta del 

primer edifici de magatzems comercials construït a la ciutat de Barcelona. Fou 

construït per albergar la seu barcelonina dels Magatzems Jorba, una empresa familiar 

d'origen manresà dedicada a la confecció.  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 901 

CPACB: 830: C. Bé d'interès urbanístic 

 

  

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Portal_de_l%27%C3%80ngel
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arnald_Calvet_i_Peyronill
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Vista de l'edifici des de la cantonada. 1926  Imatge aèria. MBM 2014 

 

Sens dubte el punt de major interès arquitectònic de l'edifici es concentra en la 

intersecció, per diversos motius: per la seva posició urbana en la intersecció de dos 

importants carrers, pel remat que corona l'angle, i per l'accés situat en cantonada. 

La seva ubicació dins de la ciutat és una de les claus del seu èxit com a establiment 

comercial. L'estratègica ubicació no solament fa referència al seu emplaçament i al fet 

de disposar d'una façana al un dels carrers més comercials de la ciutat (Avinguda del 

Portal de l’Àngel), sinó al fet d’estar situat a la cantonada amb el carrer de Santa Ana, 

que condueix directament a les Rambles.  

Malgrat tenir una bona ubicació comercial, el solar es troba en la segona línia respecte 

a l'espai més representatiu de la ciutat: la Plaça de Catalunya. Aquest fet no passa 

desapercebut en la volumetria de l'edifici, que compensa arquitectònicament aquesta 

mancança amb l'aparició d'una gran cúpula angular que remata l'edifici. La potent 

imatge urbana que l'enorme distintiu  li confereix a al volum, ressalta posició d'aquest 

en l’encreuament dels dos carrers i reforça la posició de l’establiment comercial 

respecte els edificis de l’entorn, convertint-lo en la referència més visible de l'Avinguda 

del portal de l'Àngel. La visibilitat des de la plaça, queda garantida arquitectònicament 

a través de la referència d'aquest gran remat angular, tal o com corrobora la imatge 

que s'adjunta presa des de la Plaça de Catalunya.  

La planta baixa, és un dels punts més interessants del projecte, per la ubicació de 

l'entrada en cantonada i per la gestió arquitectònica de l'espai angular previ a l'accés, 

en favor d'una agradable transició des de l'espai públic a l'interior. La marquesina 

original, que tenia l'edifici (actualment simplificada), reforça una vegada més la 

importància d'aquest punt en l'establiment comercial. 
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Entrada angular a l’establiment. Vista des de la cantonada  

1935. D.E.O. Huecograbado-Barcelona nº3, postal nº36 

Pamflet promocional.  

Almacenes Jorba, Juny 1932 

 

  

Planta baixa. Entrada. AMCB: Abril 1930 Planta quarta. Entrada. AMCB: Abril 1930 
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Pamflet promocional. Almacenes Jorba, Juny 1932 Secció. AMCB: Abril 1930 

 

Alçat de l'Avinguda del Portal de l’Àngel. AMCB: Abril 1930 
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1927 

Edifici d’ús mixt d’oficines i d’habitatges projectat i construït per l’arquitecte Eusebio 

Bona (Begur 1890- Barcelona 1972). Situat al districte de l’Eixample, concretament a la 

intersecció del Passeig de Gràcia 21 i el carrer Diputació 265-267. Fou encarregat per 

la companyia d'assegurances “La Unión y el Fénix Español”. 

L’arquitecte descriu a la memòria del projecte, les característiques de l’edifici subjecte 

a les especials condicions que permetien les ordenances municipals per als edificis de 

caràcter monumental. De les 14 pàgines se n'han extret els punts més interessants 

que permeten comprendre les intencions del projecte en relació a la posició angular 

que ocupa l'edifici: 

 

 
Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 9992 

CPACB: 1510: B. Bé cultural d'interès local 
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Imatge des de la cantonada Vista. AMCB: Octubre 1927 Imatge aèria. MBM 2014 

 

“El palacio residencial en Barcelona que se proyecta para la compañía aseguradora 

‘La Unión y el Fénix Español’ se levantará en el solar del chaflán orientado al Este  en el 

cruce del Paseo de Gracia y la calle Diputación en la manzana afectara en esta calle 

por la servidumbre “altis non tolendi” que pone al descubierto la  fachada interior de las 

casas recayentes en las calles que la determinan. El edificio tiene por consiguiente un 

desarrollo apreciable en las fachadas de 60,68 metros lineales, quedando por 

consiguiente casi en tu totalidad aislado.” 

“En su disposición general y distribución consta el edificio de las plantas sub-sótano, 

sótano, planta baja, piso entresuelo, piso principal, cuatro pisos más y mansarda, que 

se destinan las cuatro primeras a establecimientos comerciales, las cuatro últimas a 

habitaciones de lujo de alquiler y la mansarda a habitaciones más secundarias y a su 

vez oculta la parte de la planta destinada al conserje y a los servicios de las 

habitaciones de las plantas inferiores." […] 

“Innegablemente se ha procurado que la composición y ordenación del conjunto y sus 

detalles, el edificio residencial de la Compañía “La Unión y el Fénix Español” en 

Barcelona ostentase la magnificencia y recordase las formas de su originaria casa 

central de Madrid." […] 

Respecte al xamfrà: “Fue escaso y defectuoso el ingenio artístico que presidió el 

trazado de nuestro monótono ensanche, y en la distribución de sus solares." […] “Para 

que  nuestra cuidad quede embellecida con un edificio de la monumentalidad 

hermanada al de Madrid, se ha establecido la solución de chaflán avanzando su 

alineación en curva, toda vez que la exagerada amplitud de este punto de la acera lo 

permite, con lo que se consigue reforzar la monumentalidad del chaflán todavía 

ayudada por los dos cuerpos extremos recayentes uno en el trozo del Paseo de Gracia 

y otro en el comienzo de la calle Diputación.  
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De ese modo se acusa una amplia composición en ángulo como esencial, quedando 

el resto de la fachada de la calle de Diputación en término muy secundario. Deba 

observarse precisamente la importancia de estos elementos, que absorben una gran 

cantidad del avance y de los extremos de la parte ya comprendida en el chaflán, 

prueba bien evidente que no se persigue con la nueva forma del chaflán un lucro de 

mayor superficie sino tan solo la acentuación del edificio en una forma más decorativa 

en vistas a la vía pública.(…)” 

”Que la Compañía 'La Unión y el Fénix Español' pretende representarse aquí con toda 

la dignidad que nuestra ciudad requiere lo prueba también el hecho de no perseguir 

con la construcción el lucro del agobiante rasca-cielo sino que por el contrario sujeta 

la altura del cuerpo de edificación aproximadamente a la normal en el Paseo de Gracia 

siendo toda la altura restante invertida únicamente en beneficio al aspecto 

decorativo.”
116

 

 

 

 

 

Planta dels pisos. AMCB: Juliol 1927 

                                                        

116
 Extracte de la memòria de projecte signada per Eusebi Bona datada de Octubre de 1927 
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Estudi comparatiu xamfrà / traçat semicircular. AMCB: Juliol 1927 

 

 

Alçat. AMCB: Juliol 1927 Secció. AMCB: Juliol 1927 
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1929-1932 

Edifici d’ús mixt d’habitatges i d’oficines projectat i construït per Francesc Folguera 

Grassi (Barcelona 1891-1960) i encarregat per Tecla Sala. Situat al districte de 

l’Eixample a la intersecció dels carrers Pau Claris 81 i Casp 24-26.  

El Casal de Sant Jordi aporta un seguit de novetats que transcendeixen l’estil 

acadèmic de l’arquitectura de l’època. Funcionalment està dividit en tres parts: la 

planta baixa i les primeres quatre plantes pis es destinen a ús comercial, les dues 

plantes següents a habitatges de lloguer i les últimes dues plantes a l’habitatge del 

propietari. D’aquesta manera s’inverteix la tipologia tradicional de l’Eixample on 

l’habitatge més important es situava en el pis principal. La memòria de 14 pàgines on 

l’arquitecte descriu les característiques de l’edifici subjecte a les especials condicions 

que permetien les ordenances municipals per als edificis de “marcat caràcter 

monumental” és especialment interessant per comprendre les intencions del projecte: 

  

 
Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 44499 

CPACB: 1401: B. Bé cultural d'interès local 
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Vista de l'edifici des del xamfrà  Imatge aèria. MBM 2014 

 

"B- Descripción del edificio: 3.- Dimensiones y orden de las fachadas: Son estas en 

número de tres, o sean las que dan a las calles de Claris, chaflán y calle de Caspe, 

midiendo 13,75 metros, 20m y 15,05m respectivamente, continuación unas de otras, lo 

que da para su conjunto 48,80 metros. Sobre esta base se ha proyectado una fachada 

de altura igual a 34,75 metros. 

Seccionada horizontalmente la fachada, de paramentos lisos en su base (bajos y 

primer piso) a partir del segundo piso adquiere movilidad por la disposición de unas 

tribunas formando diedros que suben a lo largo de seis pisos, sobre los cuales se 

restablece la continuidad plena para rematar en una simple línea horizontal. 

El estudio de los planos ha de demostrar cómo a partir del centro del chaflán eje 

principal de simetría y de importancia de la fachada ésta se despliega en un orden de 

repetición de elementos que en su diversa agrupación dan unidad y variedad al 

conjunto. [ ... ] 

Los bajos con sus grandes huecos sobre los que vienen grupos de ventanas a base 

de unidades idénticas que sumadas dan anchuras correspondiéndose con los de 

aquéllos inician los ejes de las fachadas, acusados superiormente mediante las aristas 

de las tribunas o salientes dando lugar a una división rítmica de la misma en altura, a la 

cual contribuyen las aristas de unión del chaflán con las fachadas laterales. 

C – Consideraciones de carácter artístico: 5.- Estilo adoptado: En este proyecto se ha 

intentado huir de la repetición de formas de la arquitectura histórica simulando una 

estructura en contradicción con la real del edificio, orientando su composición hacia 

las formas elementales, inspiradas en principios de ordenación y simetría a base de 

proporciones obedeciendo a la técnica y a la utilidad del edificio, a la par que 

agradables a la vista y al sentimiento de las masas y la estática. [ ... ] 

A base de estas características principales se ha querido reflejar el influjo cada vez 

más creciente de un deseo de simplicidad en el arte moderno que se hace patente en 
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Empl. AMCB: Setembre 1929 Vista. AMCB: Setembre 1929 Perspectiva de projecte 

 

 

Plantes 5 i 6. AMCB: Setembre 1929 
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los más notables edificios de casi todos los países que van a la vanguardia de la 

civilización, y de liberación de un canon clasicista, que invade la nueva arquitectura 

hasta haber entrado con todos los honores en la arquitectura de los grandes edificios 

oficiales de algunos de aquellos países (Alemania, el ejemplo más visible). La 

justificación del estilo adoptado ha de comprender tres puntos principales, 

condensados en tres ideas: 1- las nuevas técnicas y los nuevos materiales tienden a 

modificar el sentimiento de las proporciones y del equilibrio de las masas. 2- La 

ornamentación no es esencial en las formas arquitectónicas las cuales pueden revestir 

valor artístico con o sin ellas. 3- Son edificios monumentales aquéllos que encarnan los 

principios de una cultura viniendo a ser la representación corpórea de la íntima manera 

de ser de una época, expresando las ideas que la dominan.”
117

 

 

Planta 8. AMCB: Setembre 1929 

                                                        

117
 Extracte de la memòria de projecte signada per Francesc Folguera l'Octubre de 1929. 
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1929-1930   

Conjunt de dos edificis d’habitatges projectat i construït per Ramon Reventós i 

Farrarons (1892-1976), a la intersecció dels carrers Lleida 7-11, Tamarit 70, i Olivera 

78. Situat al districte de Sants-Montjuic. Fou encarregat per José Masana. 

Les Cases Masana, com es coneix el projecte, és considerat el principal exemple 

d’aproximació d'arquitectura vernacular als postulats de la Bauhaus. Destaca per què 

es projecta segons principis higienistes que cerquen millorar les condicions de 

salubritat dels pisos i establir un punt de reflexió en aquest aspecte en blocs 

d'habitatges. 

L'edifici, de planta baixa i sis plantes pis, ocupa un solar en cantonada a tres carrers 

de 453,06m². Cada planta té una superfície de 297,13m² i s'organitza en 4 habitatges 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 44.400 

CPACB: 1733: B. Bé cultural d'interès local 
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Vista de l'edifici des de l'angle dels carrers Lleida/Olivera  Imatge aèria. MBM 2014 

 

agrupats dos a dos al voltant de dos nuclis d'escales. Els habitatges tenen tots ells el 

mateix programa i una superfície molt similar que oscil·la 65 i 70m². 

Un conjunt de decisions estratègiques són remarcables en aquest projecte: la 

importància de treballar amb una profunditat edificable molt petita, (tan sols 7,20m), 

permet prescindir dels tradicionals celoberts, (petits i mal ventilats) i il·luminar les parts 

més interiors dels d’habitatges d'una manera directa. En el seu lloc, es fa una aposta 

en favor d'habitatges amb ventilació creuada a dues façanes. Resulta determinant 

també, el fet de situar els nuclis d’escala en voladís sobre el pla exterior de la façana 

principal. Reventós justifica aquesta decisió des d'un punt de vista de la millora de la 

salubritat en els espais comuns de l'edifici: “En las casas de renta de condiciones 

económicas como las que ahora tratamos, la escalera es por lo general una verdadera 

esquina oscura, nunca bien limpia y de ventilación prácticamente nula. La escalera 

viene a ser como el camino real de todas las infecciones. Y aquí hemos intentado 

combatir la oscuridad y la suciedad con luz y aire.”
118

  

Però aquesta decisió adoptada per Reventós, també té unes implicacions a nivell 

organitzatiu ja que permet alliberar la façana interior per il·luminar i ventilar les peces 

més desafavorides de l’habitatge. És important observar que el projecte persegueix 

suprimir els celoberts, amb l'objectiu d'aconseguir un únic espai buit. La façana interior 

es replega sobre sí mateixa, alternant entrants i sortints al voltant d'un gran buit, comú 

a tot l'edifici. La importància d'aquesta decisió és d'una gran transcendència per 

l'encaix de l'edifici en un solar angular. 

                                                         

118
 HUARD, E., "Una construcció notable", El matí, núm 37, Barcelona 31-7-1930 
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Emplaçament. AMCB: Setembre 1929  

 

 

Planta tipus. AMCB: Setembre 1929 
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 Imatge de la façana 

 

 

Planta baixa. AMCB: Setembre 1929 
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1929-1931 

Edifici d’habitatges projectat i construït per Josep Lluís Sert López (Barcelona 1902-

1983), a la intersecció dels carrers Muntaner, 342-348 i Rector Ubach. Situat districte 

de Sarrià-Sant Gervasi. Fou encarregat per Genara López Díaz de Quijano, vda. de 

Sert.  

L’edifici, que està considerat com un dels exemples més representatius del 

racionalisme arquitectònic català, destaca perquè no respon del tot a aquests 

principis que l’arquitecte defensava, basats en una indiscutible lògica funcional. 

La sol·licitud per construir l’edifici fou tramitada el Desembre del 1929, poc després 

que Sert acabés la carrera d’arquitectura. 

  

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: Fo-3756 

CPACB: 2345: B. Bé cultural d'interès local 
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Imatge de l'edifici des de la cantonada Imatge de l'angle Imatge aèria. MBM 2014 

 

Situat en l’encreuament del carrer Muntaner i el carrer Rector Ubach. L’edifici es 

construeix en un solar angular en forma pràcticament de quadrat de 17x18m de 

costat, que es planteja a partir d'una rígida divisió en dues meitats iguals 

corresponents a dos pisos que disposen ambdós de amb façana principal al carrer de 

Muntaner . Es tracta del “primer edificio que se resuelve en el estado Español usando 

el sistema de pisos dúplex”
119

, segons escriu Carlos Flores. 

El projecte es publica a la revista AC el darrer trimestre de 1931 on s’intenta defensar 

algunes de les virtuts modernes de l’edifici, especialment la novetat distributiva dels 

apartaments, centrada en l’organització dels pisos en dúplex: “La construcción es una 

adaptación de los principios modernos en lo que cabe, dentro del actual sistema 

urbanístico de Barcelona, el cual no nos permite prescindir de los pequeños patios de 

ventilación y luz con todos sus inconvenientes. [ ... ] 

Cada vivienda ocupa dos medias plantas superpuestas; esta disposición presenta la 

ventaja de la supresión del pasillo o corredor que existe en casi todas las viviendas de 

Barcelona, mal iluminado y mal ventilado, demasiado largo, desagradable por su 

excesiva altura en relación al ancho [ ... ] 

La parte que forma la sala tiene doble altura, con una galería o altillo en el lado 

correspondiente a la calle Muntaner, i la escalera de comunicación interior de las dos 

plantas en el lado opuesto. Esta aumenta la visibilidad de la sala y ocupa un espacio 

que de no haber adoptado esta disposición, hubiese tenido que destinarse a 

corredor”
120

 

 
                                                        

119
 FLORES, Carlos, 1961. Arquitectura española contemporánea. Bilbao: Aguilar, p. 138. 

120
 "Casa de alquiler, Calle de Muntaner", AC núm. , Barcelona, IV trimerstre. 1931, pp.18-19. 
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Pl. Emplaçament. AMCB Desembre 1929  Interior de la sala d'estar que ocupa l'angle 

 

  

Planta baixa. Habitatge cantonada. AMCB, Desembre 1929 Planta primera. H. cantonada. AMCB, Desembre 1929 
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Sorprèn la indiferència en la distribució dels pisos respecte al fet de tractar-se d’un 

edifici en angle, ja que com es pot apreciar cada planta està dividida de forma 

simètrica en dos pisos pràcticament iguals. La diferència està en que l’habitatge que 

ocupa la cantonada té una longitud de façana de 26 metres entre els dos carrers i 

l’habitatge de la mitgera tan sols 9 metres al carrer Muntaner.  

L’esquema plantejat no pot renunciar als patis de ventilació, -tan criticats pel 

moviment racionalista- per ventilar les peces més interiors de l’habitatge més 

desafavorit. Es tracta, per tant, d’un edifici que diferencia clarament la posició de les 

peces principals (sala d’estar a doble alçada),  -que donen al carrer Muntaner- i les 

secundaries (habitacions). Per aquests dos motius, es pot afirmar que es tracta d’un 

projecte d’edifici en tester que no té en compte el gir de la cantonada. Excepte pels 

tres balcons que es situen a l’angle entre els dos carrers i que resolen la intersecció 

entre els dos plans de façana. Des d’un punt de vista funcional són del tot 

prescindibles, com mostra la imatge de l’edifici des del carrer rector Ubach, però al 

mateix temps resulten imprescindibles des del punt de vista formal ja que articulen a 

mode de frontissa la no trobada de les dues façanes.  

 

  

Alçats. AMCB Desembre 1929 
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1930-1933 

Edifici d’habitatges projectat i construït per Jaume Mestres i Fosas (Barcelona 1892-

Vallvidrera 1981), a la intersecció dels carrers Av. Gaudí 71 i Castillejos. Situat al 

districte de l’Eixample. Fou encarregat per José Viladot.  

És un interessant exemple de l'arquitectura racionalista que es donà a Barcelona al 

marge de les directrius més radicals del GATCPAC.  

L'edifici, de planta baixa i set plantes pis, es composa de dos habitatges per replà. Un 

solar simètric en forma de pentàgon irregular condiciona fortament la solució de 

distribució en planta. Limitant a tres carrers diferents, l'edifici disposa d'un total de 40 

metres de façana a carrer per repartir entre dos habitatges.  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 45854 

CPACB: 1493: C. Bé d'interès urbanístic 
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L'edifici des de la cantonada  Imatge aèria. MBM 2014 

 

L'esquema organitzatiu segueix un rigorós eix de simetria a partir de la bisectriu de 

l'angle que divideix la parcel·la. L'escala, inscrita en un espai interior que segueix 

fidelment la forma del solar, està situada a la part posterior, separada de la paret 

mitgera per un celobert en forma d'angle. Annexes a aquesta i en contacte amb el 

mateix pati de ventilació se situen les cuines.  

Totes les estances principals ocupen les façanes a la via pública. La solució permet 

reduir les dimensions dels passadissos. Una estricta simetria, derivada del 

plantejament del projecte, es repeteix també a l'exterior. L'adopció del llenguatge 

formal d'aquell moment porta a simplificar els elements tradicionals, tal i com explica 

el propi autor: "En las fachadas no podía dejar de orientarme en las nuevas 

modalidades arquitectónicas. Yo considero que todos los arquitectos tenemos el deber 

de esforzarnos en buscar las nuevas formas de la arquitectura adaptadas a las 

condiciones y al sentir del propio país. La idea de simplicidad ha presidido la 

composición de las fachadas de la casa que nos ocupa, la cual normalmente debe ser 

vista en conjunto, con sus tres fachadas. La casa es una superposición de pisos, los 

cuales en el exterior se manifiestan necesariamente por las aberturas que le dan el aire 

y la luz. Y esto es lo que se hace resaltar: unas franjas horizontales a lo largo de las tres 

fachadas, unas claras (umbrales, dinteles), otras oscuras (ventanas). [ ... ] 

En las fachadas de la casa, no hay 'elementos decorativos'. ¡Ningún jarrón, ninguna 

boIa, ningún ‘acabado’, ninguna columna, ningún recuadro!"
121

 

                                                        

121
 HUARD, E.,1931. "Parlant amb l'arquitecte senyor Jaume Mestres i Fossas", El Matí, núm. 761, Barcelona 

31-10-1931. 



246    Catàleg de cantonades 

l’Arquitectura de la cantonada. Barcelona com a cas d'estudi   |   Tesi Doctoral: Carles Marcos Padrós 

29 Casa Viladot 

 

   
Emplaçament. AMCB: Març 1930 Detall del plànol d'emplaçament Perspectiva de projecte. AHCOAC 

 

 

Planta tipus. AMCB: Març 1930 
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Alçat desenvolupat. AMCB: Març 1930 Imatge de l'edifici en construcció 

 

 

Planta Baixa. AMCB: Març 1930 
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1930-1932   

Conjunt de dos edificis d’habitatges obra de Ramon Puig Gairalt (Hospitalet de 

Llobregat 1886 - Barcelona 1937), a la intersecció dels carrers Vallhonrat 22-26 i 

Passatge Prunera. Situat al districte de Sants-Montjuic. Fou encarregat per Joaquina 

Vendrell Boix. 

El projecte signat està datat de Febrer de 1930 i es presenta a l’ajuntament com un 

projecte unitari resolt a partir dos edificis independents. El primer es resol com un 

edifici entre mitgeres amb façana principal al carrer Vallhonrat i façana posterior a un  

dens pati d’illa. El segon edifici s’ajusta a la posició de cantonada limitant per una 

banda amb la paret mitgera colindant i per altra banda amb el primer edifici. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 45747 

CPACB: 1888: B. Bé cultural d'interès local 
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Vista des de la cantonada Detall de la façana del c/ Vallhonrat Imatge aèria. MBM 2014 

 

La voluntat de separar el projecte en dues construccions independents, no impedeix  

a Puig Gairalt resoldre la façana i la volumetria amb una intenció clarament unitària, 

que la converteix en un dels punts de major interès del projecte. 

Ambdós edificis s'organitzen a partir d’un nucli d’escales situat al centre de la planta 

juntament amb els banys, cuines i celoberts de ventilació, amb la qual cosa el 

s'allibera el perímetre de façana per desplegar-hi les estances principals. 

Centrant-se en l’edifici que ocupa la cantonada es pot observar que l'arquitecte 

renuncia a una distribució elaborada que ofereixi solucions del mateix nivell que la 

façana o la volumetria. No es reconeix una voluntat d'establir un ordre en la planta a 

partir de la organització del conjunt, sinó tot el contrari, es percep un cert desinterès o 

dificultat en els conflictes de la distribució. 

Els quatre habitatges de què es composa cada planta de l'edifici cantoner, s'encaixen 

de manera molt forçada entre sí i amb els celoberts que prenen formes excessivament  

complexes. Resulta evident la clara descompensació que es produeix entre els pisos 

pel que fa a la posició i qualitat de les estances. Mentre l’habitatge que ocupa la 

cantonada disposa de totes les peces principals a carrer i l’habitació principal que 

ocupa l'angle gaudeix de vistes sobre l’encreuament, els altres tres habitatges 

s’encaixen a partir de la posició d’aquest. D’aquesta manera dos dels pisos tenen 3 

peces a carrer i una habitació a celobert i el quart apartament -el més desafavorit- 

únicament disposa d’una peça a façana i les altres dues a pati interior. 

Es troba a faltar en aquest projecte, tenint en compte que el mateix arquitecte 

construeix el magnífic gratacels Collblanch (1931-1933) a l'Hospitalet, una solució més 

arriscada en la distribució de les plantes entenent la posició característica del solar  
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Emplaçament. AMCB: Febrer 1930  Esquema de rasants i volumetria de la cantonada 

 

 

Planta tipus. AMCB: Febrer 1930 
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en cantonada, fet que sembla condicionat per una clara voluntat per part de l’autor de 

desplegar els esforços de projecte únicament en la façana i volumetria de l'edifici. El 

desplegament de solucions volumètriques -balcons trencats i irregulars, torres 

triangulars, variació de les obertures- concentra a la cantonada arrodonida i coronada 

tot el pes de l’edifici provocant una forta tensió en el punt de gir, significada pel remat 

que ocupa l'angle.  

Es percep una certa dificultat en definir aquesta arquitectura tan allunyada de l’estil 

tradicional de l’època, ja que mentre autors com J. Garnica escriuen: 

“L’expressionisme es confia al volum, intentant fugir de qualsevol element clàssic en 

virtut del joc plàstic”
122

, altres, com  Antonio Pizza defensen que la composició general 

és "classicista”
123

 i l’excessiva monumentalitat desplegada en l’edifici fan emergir 

aquella arquitectura “monumental” de la qual s’estava tractant de defugir. Finalment 

l’ús del color i l’exagerat coronament de l’edifici completen l’efecte expressiu. 

 

 

Alçats de l'edifici. AMCB: Febrer 1930 

                                                        

122
 PIZZA, A., ROVIRA, J.M. i GARCÍA VERGARA, M. 1999. La Tradició renovada : Barcelona anys 30 = La 

Tradición renovada : Barcelona años 30. Barcelona : Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

123
 PIZZA, Antonio, 1996. Op. cit., p. 62. 
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1929-1932   

Conjunt de dos edificis d’habitatges projectat i construït per Ramon Puig Gairalt 

(Hospitalet de Llobregat 1886 - Barcelona 1937), a la intersecció dels carrers Conde 

Salvatierra i Balmes. Situat al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Fou un encàrrec del 

pintor impressionista català, Mariano Pidelaserra.  

D'estil racionalista el conjunt es divideix en dos edificis independents que tot i seguir 

un esquema similar de dos pisos per replà, ocupen posicions completament  

diferents.  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 42600 

CPACB: 2199: B. Bé cultural d'interès local 
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Vista de l'edifici des del carrer  Imatge aèria. MBM 2014 

 

El primer edifici resol la cantonada i disposa de tres façanes: una cap a cada carrer i 

una tercera és el resultat d'una androna que es produeix en evitar el contacte amb la 

mitgera contigua. El segon bloc, es planteja com un edifici entre mitgeres amb una 

façana al carrer Balmes i la posterior amb ventilació a la mateixa androna. El conjunt 

consta de planta soterrani, planta baixa i set plantes pis. Cada planta té una superfície 

construïda de 479,30m². El conjunt té una superfície construïda total de 4262,62m². 

L'esforç de Puig Gairalt es concentra en la volumètrica façana, i especialment en 

l'angle, que aglutina tot el pes compositiu de l'edifici. L'expressionisme que es 

desplega en aquest punt a base de balcons corbats en voladís i un prominent remat 

angular, expressa la importància que es dóna a aquest punt de l'edifici des de 

l'exterior. 

Aquest reconeixement urbà materialitzat a través d'un important esforç expressiu 

angular, no es percep en la distribució dels habitatges, resolts a través d'una 

distribució molt irregular i poc funcional basada en la repetició d'un esquema deformat 

d'habitatge entre mitgeres, alterat únicament en l'habitatge de la cantonada. Aquest 

pis únicament reconeix la posició angular invertint la seva distribució per poder 

disposar de totes les habitacions cap a carrer.  

La racionalitat aplicada la façana contrasta per excés amb el moviment a què es 

sotmeten les divisions de moltes de les habitacions de la casa. Les peces que 

revesteixen més interès són les que limiten amb l'androna i s'organitzen en successió, 

encaixades entre sí, per buscar la visió del carrer des de l'interior de la parcel·la. El 

contingut formal d'aquesta façana, poc visible des del carrer, és molt destacable 

malgrat fa servir un llenguatge que resulta completament aliè a la resta de l'edifici.  
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Emplaçament. AMCB: Març 1929  Alçat. AMCB: Març 1929 

 

 

Planta dels pisos. AMCB: Març 1929 
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Vista de la façana a l'androna  Detall de l'angle i remat angular 

   

 

Planta baixa. AMCB: Març 1929 
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1931-1932 

Edifici d’habitatges projectat i construït per Jaume Mestres i Fossas (Barcelona 1892 - 

Vallvidrera 1981), a la intersecció dels carrers Av. Gaudí 44 i Còrsega 599. Situat al 

districte de l’Eixample. Fou encarregat per Joan Ginestà. 

Aquest projecte, es remet de manera fidel a l'experiència de l'anterior edifici del mateix 

autor, Casa Viladot [fitxa 29]. Situat a pocs metres l'un de l'altre, ocupen dos solars de 

característiques molt similars pel què fa a la forma i a la orientació.  

 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 48810 
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Vista de l'edifici des de l'angle  Imatge aèria. MBM 2014 

 

L'edifici, format per planta baixa i set plantes pis, ocupa la cantonada més aguda 

d'una illa triangular orientada a Sud, gaudint d'un assolellament immillorable. La 

parcel·la de 217m² de superfície, té forma pentagonal lleugerament deformada.  

El solar és completament simètric i disposa de tres façanes a l'espai públic amb una 

longitud total de 36,40m i dues parets mitgeres de 13,30m cada una, que la uneixen a 

la resta d'edificis de la illa de cases. 

La simetria que imposa la forma del solar condiciona en gran mesura la resposta del 

projecte, ja que el conjunt s'organitza a partir d'un eix que divideix la parcel·la de 

manera simètrica. El nucli d'escales, l'ascensor i dos estrets celoberts es disposen 

sobre aquest eix per organitzar el programa. La planta es resol amb tres habitatges 

per replà, resultant ser el pis del tester, el més afavorit per la quantitat de façana de 

què disposa cap a la intersecció i cap als dos carrers. Els dos habitatges que limiten 

amb les parets mitgeres, únicament disposen d'una façana a carrer, per tant gran part 

dels usos (cuina, banys i dos dormitoris) es situen a l'interior de la planta, podent-se 

il·luminar i ventilar únicament a través dels dos petits celoberts. 

Es tracta d'un projecte que s'orienta cap a la cantonada en tots els sentits, des de la 

divisió simètrica basada en la bisectriu de l'angle, la convergència de tres habitacions 

en aquest punt, o l'expressivitat que li confereixen els dos balcons angulars, la forma 

ovalada dels quals contrasta amb el volum de l'edifici i contribueixen a reforçar la 

direccionalitat del projecte cap a la intersecció. Finalment, la posició de la porta 

d'entrada a l'immoble també destaca la importància de la cruïlla, situant-se en el 

centre de la façana de l'encreuament, també sobre l'eix que defineix la bisectriu de la 

parcel·la i que ordena totes les parts de l'edifici.  
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Emplaçament. AMCB: Febrer 1931 Detall de l’emplaçament  

 

 

Planta dels pisos. AMCB: Febrer 1931 

  



l’Arquitectura de la cantonada     259 

l’Arquitectura de la cantonada. Barcelona com a cas d'estudi   |   Tesi Doctoral: Carles Marcos Padrós 

32 Edifici Ginestà 

 

 

 

 Perspectiva. AHCOAC 

 

Planta baixa. AMCB: Febrer 1931 
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1933-1935 

Edifici d’habitatges de lloguer projectat i construït per Sixte Llescas Mirosa (Barcelona 

1903-1986), a la intersecció dels carrers Padua 96 i Ríos Rosas 30. Situat al districte 

de Sarrià-Sant Gervasi. Es tracta de la construcció d'un edifici per encàrrec familiar. 

L'immoble consta de tres pisos per planta distribuïts de forma compacta i ortogonal, 

però amb diferències substancials en quant a la qualitat dels habitatges. El pis de 

millors condicions és el que ocupa la cantonada. Disposa de totes les seves peces 

directament cap als dos carrers, mentre que el més desafavorit és el que té façana al 

carrer Pàdua i ocupa tota la profunditat edificable, doncs únicament la sala d'estar i el 

menjador ventilen a carrer; la resta d'habitacions ho fan a estrets celoberts. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 54249 

CPACB: 2352: B. Bé cultural d'interès local 
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Vista de l'edifici des de la intersecció  Imatge aèria. MBM 2014 

 

En façana es reflecteix la voluntat simplificadora racionalista, mentre que 

constructivament l'estil modern s'executa amb elements i tècniques propis de la 

tradició catalana. Resulta molt interessant la descripció que en fa Albert Illescas de 

l'edifici construït pel seu pare: 

"Jo, que vaig viure al carrer de Pàdua fins als onze anys, el que recordo amb mes 

intensitat es la terrassa de l'àtic i, sobretot, el terrat." 

Quan van començar les obres, i molts anys després, era un barri de casetes baixes 

alineades als carrers mes freqüentats i torretes envoltades per jardins ben endreçats..." 

"En aquesta cantonada, enmig d'aquest teixit urbà baix i gris, es va erigir un nou edifici 

de sis plantes i àtic enretirat tres metres. Tota una excepció, i no sols pel que fa a 

volum, també d'esperit era completament diferent de tot el que s'havia vist per allí: la 

base de vidre lluent i les grans capses metàl·liques blanques. Un nou llenguatge". 

Les regles compositives de les façanes opina Albert Illescas, són molt semblants 

també a les obres coetànies dels altres companys de GATCPAC:  

"Planta baixa recoberta de vidre de claraboia amb perfils d'aram com la porta 

d'entrada... La resta de I'edifici pintat, de color gris blau a Pàdua... Caixes lleugeres de 

fibrociment i ferro amaguen -lluny de la cantonada- les perforacions al mur i la seva 

corporeïtat..."  

"De nou la cantonada, I'aresta esmolada es el punt culminant de la composició, 

I'element comú que relaciona i dona unitat als dos plans, tractats de manera idèntica..."  
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"Tanmateix es té bona cura de no fer res en aquest punt. Al contrari de I'arquitectura 

anterior, que emfasitzava cantonades i xamfrans amb torres i tribunes, aquí s'evita 

qualsevol gest. El lloc mes auster, despullat i buit és el punt focal de la casa. Tota una 

declaració de principis". 

"Pàdua es alguna cosa més que una façana moderna, es també una lliçó de com fer 

I'art nou, no solament emprant materials nous, sinó també amb les tècniques 

constructives de sempre, les de la bona construcció".
124

 

 

 

Planta 5 

                                                        

124
 BRULLET, Manel i ILLESCAS, Albert, 2008. Sixte Illescas arquitecte (1903-1986): de l’avantguarda a l'oblit 

= de la vanguardia al olvido = from vanguard to obscurity. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
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 Imatge de la façana al carrer Ríos Rosas Imatge de la façana al carrer Pàdua 

 

Perspectiva del projecte 
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1934-1944 

Edifici d’ús mixt, d’habitatges i oficines projectat i construït pels arquitectes Luis 

Gutiérrez Soto (Madrid 1890-1977) i Carlos Martínez Sánchez. Situat al districte de 

l’eixample a la intersecció dels carrers Trafalgar i Jonqueres, en front de la Plaça 

d’Urquinaona.  

Encarregat per Construcciones y Edificaciones Modernas, S.A. és el primer i únic 

edifici en torre dels anys 30 a la ciutat de Barcelona. Conegut popularment amb el 

nom de “Gratacels Urquinaona”, es tracta d'un edifici que fa de ròtula en una 

complexa trama urbana. Consta d’un total de setze plantes i una altura de 59,36m. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 2970/1934. 

CPACB: 932: B. Bé cultural d'interès local. 
  

  



l’Arquitectura de la cantonada     265 

l’Arquitectura de la cantonada. Barcelona com a cas d'estudi   |   Tesi Doctoral: Carles Marcos Padrós 

34 Edifici Fabregas (Gratacels Urquinaona) 

 

 

 

 

Vista des de la Plaça Urquinaona  Imatge aèria. MBM 2014 

 

De les 16 plantes de què consta l'edificació, la planta baixa i entresol es destinen a ús 

comercial, la primera a oficines i la resta a habitatge. 

La forma del solar, situat en cantonada i de planta triangular, condiciona la 

organització del conjunt en tres volums situats en forma de sector circular al voltant 

d'un gran pati central, amb el vèrtex angular cap a la plaça Urquinaona. La simetria de 

la planta, des de la bisectriu de l'angle, s'entén a partir de la forma triangular de la 

parcel·la: “Como en otras ocasiones la forma del solar entre las calles Jonqueras y 

Trafalgar sugirió la solución de la planta tratada como tres piezas autónomas con sus 

correspondientes núcleos de comunicación vertical dispuestos simétricamente 

respecto la bisectriz de la parcela. Es justamente la esquina la que protagoniza la 

composición, dando frente a la plaza, gracias al recurso de unificar en esta parte los 

huecos de una banda horizontal que, al curvarse, rememora la poética expresionista 

acentuada por la torre-ático en la esquina.”
125

 

La geometria és l'instrument que permet resoldre l'encaix del programa en aquest 

solar triangular, que troba en el vèrtex angular, el punt de màxima complexitat: “toda la 

distribución del espacio aprovechable responde a cánones de estricta observancia 

geométrica: las viviendas se adecúan a la lógica del emplazamiento, adaptando las 

tipologías residenciales a la confirmación de la figura plana de origen, y -colocándolas 

a partir del eje de simetría que biseca el entero edificio".
126

 

 
                                                        

125
 GUTIÉRREZ SOTO, Luis. 1997. Luis Gutiérrez Soto. Madrid: Electa, p. 134.  

126 
PIZZA, Antonio, 1996. Op. cit., p. 125. 
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Emplaçament. AMCB Vista de l'edifici en relació a l'entorn Imatge aèria des de l'interior. MBM 2014 

 

 

Plantes d'habitatges: 5 a 16. AMCB: Setembre de 1933 
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Lestricte ordre que regula el projecte l'estratègia de Gutiérrez Soto per la organització 

del conjunt: tres nuclis d'escales i ascensors ocupen cadascun dels tres vèrtexs del 

pati triangular. Al voltant d'aquest gran buit es situen les dependències de servei 

(banys cuines i habitacions secundàries). Les habitacions principals dels sis 

habitatges que configuren cada planta es situen en el perímetre exterior de l'edifici, en 

relació al carrer i al pati interior les del volum corbat. 

L’edifici obté el 20 d’Octubre de 1934, la declaració d’edifici monumental i per tant 

l’autorització per construir per sobre de l’alçada habitual. S’inicien les obres de 

construcció de l’edifici l’any 1936, però poc després, queden per causa de la guerra 

civil espanyola. Finalment, l'edifici s'acaba de construir l’any 1944. 

 

 

 

 

 

 

  

Maqueta de projecte. AMCB Alçat carrer de Jonqueres. 
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1934-1935   

Edifici d’habitatges projectat i construït per l'arquitecte Carlos Martínez Sánchez. Situat 

al districte de Gràcia, a la intersecció dels carrers Via Augusta 12 i plaça de Narcís 

Oller. Fou encarregat per S. Roca Barallat S.A. 

L'arquitecte, participa en el projecte de l'Edifici Fàbregas [fitxa 34] en col·laboració 

amb Luís Gutiérrez Soto. Aquesta col·laboració resulta evident en aquest projecte a 

través d’alguns trets característics, sobretot de la façana que recorda l’estil 

d’arquitectura adoptat a l'edifici de la plaça Urquinaona i del llenguatge arquitectònic 

de les corrents expressionistes dels anys 20 i 30 a l’Europa Central. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 61486. 

CPACB: 2529: B. Bé cultural d'interès local. 
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Vista de l'edifici des de la intersecció  Imatge aèria. MBM 2014 

 

 
Es tracta d'un edifici en cantonada emplaçat en una parcel·la irregular, amb dos límits 

a carrer i els altres dos a mitgeres contigües. De les dues façanes, la més curta dóna 

a la Via Augusta amb una longitud de 12,30m mentre que la façana llarga, de 29m 

dóna plaça Narcís Oller.  

Un espai buit ocupa l'interior de la parcel·la i proporciona ventilació a les peces 

interiors dels habitatges i a l'escala. Aquesta, es situa en el vèrtex format per les dues 

façanes interiors de l'edifici, pren una direcció obliqua completament independent de 

la resta de direccions de la planta i un traçat semicircular.  

Cada planta està distribuïda en tres habitatges, amb la qual cosa, dos d'ells disposen 

d'una de les seves cares adossades les parets mitgeres i ventilació a carrer i a pati 

interior, mentre que el tercer, que ocupa la cantonada, no disposa de ventilació 

creuada. 

La falta d'estratègia organitzativa a partir de la morfologia de la parcel·la, orientada a 

establir un ordre intencionat en la planta, fa evident una important desjerarquització 

del conjunt en les distribucions en planta. 

Un important contrast s'observa en la definició de les plantes respecte a la imatge 

exterior de l'edifici. L'expressivitat formal i volumètrica que troba la màxima 

representació en l'angle no té el seu contrapunt expressiu en lles plantes. La 

cantonada esdevé el catalitzador de tota la intensitat arquitectònica, fins a l'extrem de 

reflexar per comparació amb la organització interior, una certa deixadesa en les 

distribucions dels habitatges.  
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Emplaçament. AMCB: Agost 1935  Vista de l'angle. Cuadernos de arquitectura 

 

 

Planta dels pisos. AMCB:Agost 1935 
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L’expressivitat de l’edifici troba el seu punt àlgid en l’angle. “Todos los recursos 

arquitectónicos, el gran número de elementos que sirven para dar movimiento a la 

iconografía de las fachadas (balcones, galerías, “bow-windows”, linealidades 

quebradas, diversos diseños de terrazas, volumetrías en voladizo, entrantes), aparecen 

catalizados exclusivamente por la esquina ortogonal, hacia la que se orientan todas las 

directrices dinámicas de los dos frentes: desde la gradual ascensión de las alturas a 

una exhibida retórica de las masas, desde la mayor definición de los elementos de 

detalle a la aparición de entidades arquitectónicas específicas para este nudo angular, 

podemos observar una explícita intencionalidad expresiva que se relaciona 

prioritariamente con su 'visibilidad', con aquel contexto urbano desde el que es 

preferentemente disfrutable semejante compleja e intrincada perspectiva 

volumétrica”.
127

 

 

  

Alçat carrer Narcís Oller. AMCB: Agost 1935 Alçat Via Augusta. AMCB: Agost 1935 

  

                                                        

127
 PIZZA, Antonio, 1996. Op. cit., pp 154-156. 
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1935 

Edifici d’habitatges que ocupa un xamfrà típic de la trama de l'Eixample. Projectat i 

construït per Raimon Duran i Reynals (1895-1966). Situat a la intersecció dels carrers 

Roger de Llúria 132-138 i Còrsega 364. Fou encarregat per Mercedes Ymbern de 

Cardenal. 

Situat en una parcel·la en cantonada, es tracta d'un edifici de planta baixa i sis plantes 

pis. L'edificació disposa únicament d'una paret mitgera, tres façanes a l'espai públic i 

una quarta façana a un passatge que es forma entre aquest i la parcel·la contigua del 

carrer de Llúria.  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 62997 

CPACB: 1574: B. Bé cultural d'interès local 
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Vista del xamfrà  Imatge aèria. MBM 2014 

 

El conjunt resol una planta funcional amb un programa d'habitatges de tres pisos per 

planta amb un sol nucli d'escales i ascensors. Ubicat a la façana interior en un pati 

central, aquest nucli es situa a l'eix de la bisectriu del xamfrà. Amb l'objectiu d'alliberar 

les façanes per a les habitacions principals de l'habitatge es proposen tres petits patis 

entre cada un dels pisos, per tal de ventilar les peces de servei de  les cases. 

D'aquesta manera s'aconsegueix que la totalitat de les estances principals (dormitori, 

livingroom, menjador) donin a les façanes. 

Dos dels habitatges resolen el xamfrà i tenen una configuració pràcticament simètrica 

des del punt de vista formal, però una diferència substancial els separa: mentre que 

l'habitatge que s'adossa a la mitgera té la possibilitat (no explotada) de gaudir de 

ventilació creuada a través del pati interior, l'altre, ventila únicament per la façana del 

carrer, impedit pel replà d'escala que dóna accés al tercer dels pisos. L'últim dels 

pisos es tracta amb plena autonomia respecte als altres dos. Es configura a partir 

d'una distribució longitudinal amb una successió d'habitacions al passatge i el carrer 

de Llúria, deguda a la seu gran desplegament de façana. 

En aquest edifici en cantonada el més característic és seva façana, que destaca per la 

sena imatge d'uniformitat aconseguida mitjançant  l'alternança de franges horitzontals 

de buits i plens d'un extrem a l'altre de la seva longitud.  

És de destacar també la contundència volumètrica de l'edifici i la interessant manera 

de definir els límits del volum, marcant les arestes perimetrals dels angles del xamfrà 

mitjançant petits pilars. Cossos tancats i terrasses es combinen darrera les franges 

contínues per definir els diversos espais dels habitatges cap a l'espai públic. 
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Plànol d'emplaçament. AMCB: Desembre 1935  Imatge actual de la façana propera a l'angle 

 

 

Planta dels pisos. AMCB: Desembre 1935 
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Alçat desenvolupat i secció. AMCB: Desembre 1935 

 

Planta baixa. AMCB: Desembre 1935 
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1934-1941 

Edifici per a una clínica oftalmològica projectat i construït per Joaquim Lloret i Homs 

(Barcelona 1890-1988). Situat al districte de Sarrià-Sant Gervasi, a la intersecció dels 

carrers Muntaner 314 i Laforja.  

Encarregat pel Dr. Josep Ignacio Barraquer, l'edifici fou construït per albergar la 

clínica oftalmològica i l'habitatge del propietari. El plantejament de Lloret, es basa en 

una estratègia absolutament domèstica i funcionalista tal i com es pot extreure de la 

memòria signada per l'autor amb data 22 de Setembre de 1934 i que acompanya la 

sol·licitud de llicència:  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 3580/1934. 

  

  



l’Arquitectura de la cantonada     277 

l’Arquitectura de la cantonada. Barcelona com a cas d'estudi   |   Tesi Doctoral: Carles Marcos Padrós 

37 Clínica Barraquer 

 

 

 

 

Maqueta de projecte. AMCB: Setembre 1934  Imatge aèria. MBM 2014 

 

“L’edifici s’ha proveït de dos patis interiors de llum i ventilació quina cabuda en total de 

82,55m² és quatre vegades la superfície que habitualment es destina al mateix fi per a 

una vivenda corrent ultra tenir dues façanes amb 50 metres lineals de desenrotllo 

proveïdes d’espaioses finestres." 

"Per a no molestar ni ésser molestats pels veïns i donar aixis una funció més íntima als 

serveis de la clínica, s’eleven les parets mitjaneres sense deixar cap pati de servei 

comú amb els referits veïns. En Quant a les altures interiors dels diversos pisos de què 

consta, s’acomoden a les usuals de les obres d’edificis destinats a vivenda, abaixant-

ne per mitjà de cel-rasos solsament alguna de les dependències que queden 

obligades per la instal·lació de tuberes per la ventilació artificial de què està proveït tot 

l’edifici o altres per la necessitat de proveïrse de llum zenital baixa." 

"En lo referent a la distribució s’ha procurat en lo possible l’acomodament a la de la 

casa corrent, a pesar d’ésser essencialment diversa la funció del Consultori clínic 

doncs aquest es dedica a vivenda circumstancialment i en la major part de casos per 

molt pocs dies, durant els quals s’està sotmès a tractament." [ … ] 

"El tractament obliga així mateix a recloure els malalts en alcoves o cambres apartades 

de les estridències de la llum natural que perjudicarien al pacient i axis mateix els 

quartos de bany de què deuen servir-se deuen ésser uns i altres interiors." 

"Les sales destinades a operacions i en les quals s’ha de concentrar la llum a la 

pupil·la per mitjà d'il·luminació focal, evitant en absolut altres llums que 

impossibilitarien la delicada intervenció quirúrgica deuen ésser així mateix interiors. 

Fosques també deuen ésser les cambres fotogràfiques." 
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Imatge actual des de la cantonada Imatge del catàleg promocional de la clínica, editat el 1940. Barraquer 

 

Planta primer pis. Quaderns d’Arquitectura 
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"Cal remarcar que tots els departaments de què consta l’esmentada clínica estan 

proveïts d’un sistema de ventilació, calefacció i refrigeració artificial que regula la 

renovació de l’aire de forma convenient, substituint l’aire viciat per aire pur, filtrat a un 

grau convenient d’humitat i temperatura per quina sola circumstància queden tots ells 

en immillorables condicions resultant en definitiva que la clínica-consultori en qüestió 

reuneix les màximes garanties de salubritat i higiene essent un model perfecte 

d’aquesta classe d’edificis.”
128

 

Actualment l’edifici està molt transformat respecte al seu estat original degut a les 

obres d’ampliació realitzades: la primera es va acabar el 1941. En la dècada de 1950 

es va construir la segona fase al carrer de Laforja y al 1971 es va realitzar una 

ampliació de tres plantes que va alterar completament la imatge exterior de l’edifici. 

 

L’edifici al 1941. Centre Oftalmològic Barraquer 

                                                        

128
 Extracte de la memòria del projecte signada per Joaquim Lloret el 22 de Setembre de 1934. 
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1951 

Edifici d’habitatges projectat i construït per José Antonio Coderch de Sentmenat 

(Barcelona 1913 - Espolla 1984). Situat a la Barceloneta, a la intersecció Passeig Joan 

de Borbó 43 i Almirall Cervera. Fou un encàrrec del Montepío Marítimo Nacional. 

Les plantes d'aquest edifici es resolen de manera irregular intentant eliminar les 

innecessàries zones de pas i orientant la direccionalitat cap a les dues cantonades de 

l'edifici on es situen les sales d'estar. L'estricta simetria de les plantes d'habitatges, tan 

sols s'altera en planta baixa per la posició del vestíbul d'accés que reconeix, amb la 

seva posició, la diferent importància dels tres carrers amb els quals que limita. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB,  núm. expedient: 957 
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Vista de la cantonada. F. Català Roca  Imatge aèria. MBM 2014 
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Emplaçament. AMCB: Juliol 1952 Espai interior de la sala d’estar 

 

 

Planta dels pisos AMCB: Juliol 1952 
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Alçats del projecte. AMCB: Juliol 1952 

 

 

Planta baixa. AMCB: Juliol 1952 
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1955 

Edifici d’habitatges obra de Guillem Cosp i Villaró (1915-2004) en un xamfrà de 

l'Eixample situat a la intersecció dels carrers Mallorca, 213 i Enric Granados, 42. 

La regularitat de solar, pràcticament simètric, permet la distribució de dos pisos per 

planta, a partir de la bisectriu de l'angle. La orientació a sud de la façana del xamfrà es 

troba en unes condicions d'orientació immillorables, que contrasta amb la dificultat 

que troben les habitacions més interiors per il·luminar-se. L'exemple és interessant per 

l'agrupació dels serveis en una zona central al voltant d'un pati, i especialment pel 

tractament de la façana orientada clarament cap a la intersecció, mitjançant d'una 

terrassa longitudinal que trenca la volumetria tradicional del traçat del xamfrà. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

 

  

  

http://ccuc.cbuc.cat/search~S23*cat?/dCosp+i+Vilar%7bu00F3%7d%2C+Guillem+--+1915-2004/dcosp+i+vilaro+guillem+1915+2004/-3,-1,0,B/browse
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 Vista de l'edifici des de la intersecció  Imatge aèria. MBM 2014 

 

“El edificio queda distribuido de la siguiente forma: la planta inferior está destinada a 

sótanos, en los que se emplazarán el almacén y la tienda, la calefacción de la misma 

tienda, el cuarto trastero de todas las viviendas, los contadores de las casas y la 

maquinaria del contador y del montacargas. Esta planta tendrá acceso independiente 

desde la portería. 

La planta baja se subdividirá en: planta semisótanos y planta entresuelo. En la primera 

se establecerá una tienda o local de negocio; el almacén correspondiente a la misma y 

la entrada principal de vecinos y del edificio en general. En la segunda se emplazará 

parte de la misma tienda citada anteriormente y la escalera independiente que une las 

dos plantas de acceso al almacén y a la planta semisótanos. El resto de la planta está 

destinada a vivienda del portero. 

La planta tipo de la representación de las plantas oficiales y se distribuye así: Recibidor, 

vestíbulo, despacho, Sala de estar, comedor, cuarto dormitorio, terrazas, un cuatro de 

baño completo y dos cuartos de aseo con ducha. 

Los servicios, con acceso independiente a través del montacargas, se componen de: 

Recibidor, cuarto de la plancha, terraza con lavadero y secadero, dormitorio con aseo 

independiente, cocina y antecocina. 

La planta ático tiene la misma disposición que la planta tipo, con la sola diferencia de 

que no cuenta con el despacho y aumenta en ella la superficie destinada a terraza." 

La planta sobre-ático, está destinada por completo, a locales de negocio.”
129

 
                                                        

129
 Extracte de la memòria del projecte publicat a: MONTEYS ROIG, Xavier. 1987. L’Arquitectura dels anys 

cinquanta a Barcelona. Barcelona, p.50. 
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Canvi de direcció de la façana   

 

Planta tipus 

  



l’Arquitectura de la cantonada     287 

l’Arquitectura de la cantonada. Barcelona com a cas d'estudi   |   Tesi Doctoral: Carles Marcos Padrós 

40 Habitatges General Goded 

 

1956-1958   

Edifici d’habitatges obra de Francisco Juan Barba Corsini (Tarragona 1916 - 

Barcelona 2008). Situat a la intersecció dels carrers Bori i Fontestà i General Goded 

(actualment Av. de Pau Casals) en front dels Jardins Eduard Marquina, al districte de 

Sarrià-Sant Gervasi. 

Es tracta d'un edifici que gaudeix d'una privilegiada posició en front d'un important 

espai enjardinat, i en cantonada situada al final de l'Avinguda de Pau Casals. L'edifici 

que limita a carrer i a pati interior, exerceix de ròtula en el vèrtex d'una illa pràcticament 

triangular.  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

 

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
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Vista de l'edifici des de la intersecció  Imatge aèria. MBM 2014 

 

L'edifici està format per planta baixa, entresòl, set plantes pis i planta àtic. La 

característica més singular del solar és el contrast de longituds entre la façana del 

carrer i la façana del pati interior. Malgrat aquest desequilibri, no suposa d'un 

problema ja que tan sols un habitatge ocupa la totalitat de cada una de les plantes. A 

pesar de la comoditat de resoldre cada planta amb tan sols un habitatge de grans 

dimensions, s'observa la presència de celoberts situats a l'interior de la planta per a la 

ventilació de banys, cuines i nucli d'escales. 

En la organització del programa es situen quatre dormitoris en la façana de l'Avinguda 

de Pau Casals, un bany i el menjador i la sala d'estar a continuació en la façana de 

Bori i Fontestà. L'element més significatiu del projecte, és una terrassa correguda que 

ocupa la totalitat de la façana en front dels Jardins Marquina i que dóna a l'edifici el 

seu caràcter i la imatge característica. Aquesta gran terrassa, reforça volumètricament 

la tendència angular del projecte cap a l'espai públic al que fa front. 

A continuació s'adjunta un breu extracte de la memòria del projecte: “Edificio de 

viviendas de propiedad horizontal, compuesto de planta sótanos, planta baja, siete 

plantas, ático y super-ático. Una vivienda por planta. Acceso independiente del 

servicio. Estructura mixta de hormigón armado y fábrica de ladrillo. Agua calienta y 

calefacción central.”
130

 

 
  

                                                        

130
 RUIZ MILLET, Joaquim, 1995. Barba Corsini: arquitectura, 1953-1994. Barcelona: Galería H2O. 
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Diversos croquis de projecte, insistint en el gir de les façanes en la intersecció. J. B. Corsini 

 

 

Planta dels pisos 
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1958-1961 

Conjunt de tres edificis d'habitatges amb accessos independents que formen una sola 

edificació. Projectat i construït per Francesc Mitjans i Miró (1909-2006) i A. Bosch 

Mañé a la intersecció dels carrers Via Augusta 20-30 i Luís Antúnez 21-23.  

Tots els habitatges són passants de manera que tenen façana principal a la Via 

augusta i façana interior al pati d’illa. Cal remarcar la supressió dels tradicionals patis 

de ventilació a favor de buscar una ventilació i il·luminació dels habitatges a través de 

les façanes, especialment la façana interior que es resol a través d’andrones i 

retranqueigs del pla de façana.  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 
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Imatge des del carrer Imatge aèria. MBM 2014 

 

Els edificis són de dos tipus: de dos habitatges per planta, amb una superfície de 

240m² per habitatge, i d'un pis per planta, amb una superfície de 350m² per habitatge, 

el que limita amb la paret mitgera. 

El plantejament dels tres edificis és similar, només alterat en la seva distribució en 

l’edifici que resol la cantonada. No hi ha una solució angular especialment 

significativa, sinó que el projecte segueix l’esquema de situar les sales d’estar i 

biblioteca cap a la Via Augusta, menjador i dormitoris principals en segon ordre, però 

també amb façana al carrer de Lluís Antúnez i la cuina, i dormitoris de servei, cap al 

pati interior. 

Formalment, cap al carrer, el conjunt es resol mitjançant una la façana unitària que 

dóna la impressió d’un sol edifici lineal i ritmat per una modulació estructural que 

regeix el projecte. El ritme que imposen la seqüència constant de pilars que queden a 

la vista en la planta baixa reforça aquesta idea. En arribar a la cantonada, la façana no 

gira, sinó que es resol com si es tractés d’un tester al qual no se li practica cap 

obertura, malgrat que en realitat correspon a dels límits de la sala d'estar. L'edifici 

dona tot el protagonisme a la cara de la Via Augusta i reforça encara més la voluntat 

d’explicar l’edifici com si es tractés d’un bloc lineal. 

És interessant ressaltar la reculada de la planta baixa i la planta entresol a la Via 

Augusta, que forma un porxo longitudinal, un espai a cobert, un tram de carrer que 

discorre per sota l’edifici acompanyat en un segon pla pels locals comercials, que es 

disposen retirats respecte del pla exterior de façana. 

  



292    Catàleg de cantonades 

l’Arquitectura de la cantonada. Barcelona com a cas d'estudi   |   Tesi Doctoral: Carles Marcos Padrós 

41 Edifici CYT 

 

 

 

 

Espai porxat situat a la planta baixa  Imatge aèria. MBM 2014. Façana del pati interior d'illa 

 

 

Planta de l’habitatge de la cantonada. Quaderns 
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Planta del conjunt on s'obserba l'agupació dels tres edificis independents 

 

Imatge aèria de la façana principal. Quaderns 
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1958-1961 

Grup d'habitatges de Renta limitada, obra de Oriol Bohigas i Guardiola (Barcelona 

1925) i Josep Martorell i Codina (Barcelona 1925). Està situat al districte de Sant Martí, 

entre els carrers Pallars 299-319, Espronceda i Lope de Vega. 

El projecte fou encarregat per Metales y Platería Ribera, una important empresa 

metal·lúrgica situada al barri del Poblenou que va adquirir la totalitat de l'àrea d’una illa 

del Pla Cerdà, amb la intenció d’ocupar amb edificació les quatre cares. 

El plantejament econòmic del projecte dóna lloc a habitatges de 2 i 3 habitacions, la 

superfície dels quals oscil·la al voltant de 60m² construïts.  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 48702 
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Vista del conjunt des del xamfrà. 1959. F. Català-Roca  Imatge aèria. MBM 2014 

 

Es resol projecte a partir de la fragmentació del conjunt en petits edificis agrupats pels 

nuclis d’escales. Els edificis que composen el conjunt residencial són de dos tipus: els 

que es pensen per ocupar els costats de la illa i els que resolen la cantonada. 

El primer grup d'habitatges fa referència als que ocupen la cara de la illa. En contrast 

amb els grans habitatges de la burgesia de principis del segle XX, que simultàniament 

gaudien de façana a l’interior i a l’exterior de la illa, aquests, s'agrupen per parelles, i 

disposen tan sols d'una única façana a carrer o a pati interior on hi ventilen únicament 

la sala d'estar i una habitació. L'agrupació d'aquests pisos, es combina amb un pati 

de ventilació compartit cada quatre habitatges que permet una ventilació transversal 

que compensa de manera mínima aquesta mancança. Aquests habitatges 

representats en el plànol del projecte aprovat al Setembre 1958 tenen una superfície 

útil de 40,55m² el tipus C i 35,70m² el tipus D.  

Els edificis de les cantonades els formen parelles de pisos, agrupats també per un 

nucli d'escales, que gaudeixen d'unes condicions millors que els que ocupen les 

cares: disposen de façana a carrer i al pati interior simultàniament. Per tant gaudeixen 

de ventilació creuada. La major longitud de façana de què disposen, fa que totes les 

habitacions d'aquests pisos tinguin ventilació directament per façana malgrat tenir una  

superfície útil  molt similar: 45,01m² el tipus A i 42,30m el tipus B.  

Resulta interessant observar que tot i tractar-se d'un edifici pensat per ser repetit 

sistemàticament, els habitatges que tenen millors condicions d'habitabilitat són 

justament els més irregulars; és a dir, els que ocupen les cantonades. 

El projecte rep el premi FAD al millor edifici realitzat a Barcelona l'any 1959. 
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Emplaçament. AMCB: Agost 1956  

 

 

Planta dels habitatges. Projecte aprovat. AMCB: Setembre 1958 
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Dibuix del projecte de conjunt Imatge de l'edifici des del carrer cap a 1960 

 

 

Planta dels habitatges. Primera proposta presentada. AMCB: Agost de 1956 
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1958- 1962  

La seu central del col·legi d’arquitectes de Catalunya és un edifici d’oficines projectat i 

construït per Xavier Busquets Sindreu (Barcelona, 1917-1990), a la intersecció del 

carrer dels Arcs, plaça Nova i carrer dels Capellans, al barri Gòtic de Barcelona. Fou 

encarregat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i Balears a través del seu 

degà, Manuel de Solà-Morales. 

Emplaçat en ple nucli històric de la ciutat, davant d'una de les portes de l'antiga 

muralla romana es tracta d’un edifici construït arran d’un concurs convocat pel COAC 

el 29 de Gener de 1958. L’edifici construït (inici d'obres 1-5-1959) és el resultat de la 

proposta guanyadora del segon concurs convocat pel COAC.  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient: 4611 

  

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla%C3%A7a_Nova
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barri_G%C3%B2tic
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L’edifici als anys 70  Imatge aèria. MBM 2014 

 

La senzillesa volumètrica com a resposta a la complexitat de l’emplaçament  fou, sens 

dubte, una de les principals virtuts que va valorar el jurat
131

 del concurs: 

"La solución urbanística de este anteproyecto con su volumen alto de oficinas situado 

en la parte posterior del solar, y con su cuerpo relativamente bajo, conteniendo los 

locales públicos y representativos, adelantando hacia la plaza, está bien integrado en 

las determinantes de la situación. La disposición de las salas de materiales, de una 

amplia superficie, presenta una excelente solución interior y exterior, abierta a la vista 

de los peatones.” [...] “El edificio muestra claramente dos partes bien diferenciadas. Un 

cuerpo bajo, de forma trapezoidal, con dos plantas de sótano, bajo el nivel de la calle, 

y tres plantas por encima, además de la planta de la sala de actos. Sobre este cuerpo 

se levanta una torre de ocho pisos de altura. Formando parte de la torre y del cuerpo 

bajo hay otro cuerpo construido en hormigón armado destinado a alojar la escalera, los 

ascensores, las conducciones, chimeneas, etc." 

Una lectura a la memòria del projecte amb la qual es sol·licita llicència (11-12-1958), 

és interessant per entendre el projecte de Busquets: "Con la mayor sinceridad posible, 

máxima calidad de los pocos materiales a emplear y ponderación en el juego de 

volúmenes, lograremos la buscada ambientación de este edificio en una zona tan 

histórica, en la que cada construcción adoptó el estilo de su época." 

                                                        

131
 El jurat del segon i definitiu concurs estava presidit pel Degà-President del Col.legi d’Arquitectes, Manuel 

de Solà-Morales, format pels vocals, A. Florensa Ferrer, J.M. Ros Vila, arquitectes convidats, Gio Ponti, J.J 

van der Broek, A. Perpiñá Sebriá, A. Bonet Castellana i Alfred Roth. Va fallar el concurs el 26 de Juny de 

1958, concedint  el primer premi al projecte presentat per Xavier Busquets Sindreu 
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Un cuerpo bajo que avanza hacia la plaza, mantiene la idea de calles, nos proporciona 

fachadas a ellas y se hace independiente, al igual que su contenido, del edificio 

principal. 

La altura de treinta metros y medio debe quedar al fondo. Solamente así no afectaré a 

los edificios contiguos de la Plaza Nueva, tales como el palacio Arzobispal y murallas. 

Este cuerpo alto y ancho en cuanto posible, oculta por sí solo las medianeras, sin estar 

adosado a ellas. El nuevo edificio no debe ser contramolde de los edificios vecinos."
132

 

Originalment, la façana del volum vertical on es disposen les oficines, està resolt amb 

un mur cortina, mentre que el volum horitzontal, que fa la funció de sòcol, és amb 

panells de formigó esgrafiat a partir d’uns dibuixos de Pablo Picasso, essent el 

contrapunt material al vidre i alumini del mur cortina. 

 
 

 

 

 

Planta tipus Emplaçament  AMCB: 11-12-1958 

                                                        

132
 Extracte de la memòria que presenta Xavier Busquets per sol·licitar llicència de construcció de l'edifici. 
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Perspectiva de projecte. AMCB  Maqueta de projecte. AMCB 

 

 

Planta Baixa i Entresol 
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1960 

Conjunt de quatre edificis d’habitatges projectat i construït per Antonio Bonet 

Castellana (Barcelona 1913-1989) i Josep Puig Torné. Està situat al districte de 

l’Eixample, a la intersecció dels carrers Consell de Cent 164-180 i Comte Borrell. Fou 

encarregat per Inmobiliaria MAR S.A. 

Per l'interès que se'n deriva, es recorre a la descripció de l'edifici per mitjà d'extractes 

de la memòria del projecte original presentat a l’Ajuntament el 12 de Setembre de 

1962: "3. Ideas Básicas: a) la típica división de todo este gran zona solar en parcelas 

tipo Ensanche creemos representaba perder, una oportunidad de conseguir la realidad 

de un gran edificio que puede hacer variar la fisonomía del sector." 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB: núm. expedient: 624074 
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Vista de l'edifici des del xamfrà  Imatge aèria. MBM 2014 

 

b) El tipo de viviendas que se proyecta de 3,4,5 dormitorios y de categoría media, si se 

desea que tengan la misma cantidad de superficie perdida en pisos es prácticamente 

incompatible con profundidades del tipo de 30 metros.  

c) La única fórmula, que no sólo respetando el Plan Cerdá sino dándole una solución 

actual, para solucionar estas dificultades es establecer de forma clara dos bloques uno 

con los pisos principales sobre la calle Consejo de Ciento y el otro sobre el gran patio 

interior de ésta zona.  

d) Se proyecta pues un bloque delantero completamente exento, separado de la 

construcción del chaflán con Urgél (no es pot llegir) …dio de 6,50 mtrs. y otro trasero 

adosado a la medianera en un lado de Urgél y separado de la otra medianera de la 

calle Borrell. Por lo que la visión subiendo por Borrell será de dos bloques exentos. 

Ambas medianeras al quedar vistas se acabaran de acuerdo con las calidades del 

proyecto.  

e) La calle interior de la separación de ambos bloques de unos 5mtrs. sirve para situar 

las tres circulaciones verticales, que junto con la que se adosa junto a la medianera de 

la calle Borrell, son los únicos del conjunto.  

f) A fin de lograr una claridad de composición y unos volúmenes puros, la planta  de 

ático correspondiente al bloque delantero se proyecta llevarla hasta la fachada y la 

planta sobresaliente del bloque posterior igualmente, con lo que nos da 8 plantas el 

bloque delantero y 9 en el bloque posterior.  

g) de planta baja se halla ocupado por tiendas con altillo y sótanos además de los 

necesarios Halls de entrada." [...] 
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Extracte de les al·legacions presentades per Luis Marsa Abad, gerent de la 

Inmobiliaria MAR, S.A. el Febrer del 1963, com a resposta a l’informe dels serveis 

tècnics de l’Ajuntament: 

"Que debido a lo que se expone a continuación, se han proyectado las alturas de pisos 

del Edificio “MEDITERRÁNEO” de 2,60mts. de luz libre: 

1º. No se trata de un edificio típico entre medianera, sino de dos bloques aislados. [...] 

4º. Que la reducción de 2,80mts. a 2,60mts. no se debe a un interés crematístico a fin 

de lograr una mayor utilización (que no se ha ganado ninguna planta), sino que se usa 

para poder dejar la zona de porches como ampliación de la acera pública, a la altura 

proporcionada y acorde con la categoría del edificio.” 

 

 

 

Planta tipus. AMCB: 624074 

 

Planta baixa. AMCB: 624074 
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Planta baixa. Espai porxat sota l'edifici. F. Català-Roca Planta baixa. Estructura porticada. F. Català-Roca 

 

 

Imatge de maqueta. AMCB: 624074. F. Català-Roca 
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1962-1963 

Edifici d’habitatges projectat i construït per Emili Bofill Benessat (1907-2000) i Ricard 

Bofill Levi (Barcelona 1939) Situat al barri de Sarrià-Sant Gervasi, concretament al 

carrer Johann Sebastian Bach 28.  

Encara que no es tracta estrictament d’un edifici d’habitatges que resol una  

cantonada urbana, sinó que és clarament un edifici entre mitgeres que ha de resoldre 

la problemàtica del racó interior del pati d’illa, s'ha considerat important incorporar-lo 

com a cas d’estudi exemplar per la solució que desenvolupa. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 
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Façana a pati interior  Imatge aèria. MBM 2014 

 

Com succeeix en molts solars de la ciutat de Barcelona, aquest edifici té com a punt de 

partida un solar que té la façana principal, orientada a Nord-oest, mentre que la façana 

posterior té orientació Sud-oest amb la particularitat de tenir una obertura de només 6 

metres el pati interior d’illa. Aquest fet, limita, en gran mesura, les condicions inicials per 

resoldre un programa d’habitatges però el mateix temps es converteix en un dels trets 

més significatius que defineix la posterior evolució del projecte. 

La problemàtica de la il·luminació de les estances dels habitatges es resol a partir de 

dues decisions que resulten fonamentals en el desenvolupament del projecte: per una 

banda, es  renuncia als característics celoberts per concentrar tot l’espai buit en un únic 

pati obert que es converteix en una prolongació del pati d’illa cap a l’interior de l’edifici: 

“Se intentó crear y modular el espacio interior de una construcción plurifamiliar, para lo 

cual había que transformar la configuración espacial del patio interior a fin de crear un 

espacio central unitario. Es decir, se eliminaron los patios pequeños a favor de un único 

espacio público libre al servicio de la edificación." 

“La construcción se desarrolla en 13 niveles, de ellos cinco son plantas y los ocho 

restantes se distribuyeron entre medias alturas y altillos. El acceso desde la calle al interior 

del edificio no es directo, antes se atraviesa un vestíbulo que actúa como espacio de 

transición que comunica con el jardín interior. El núcleo de comunicación vertical, con la 

escalera y el ascensor, se diseñó para que el segundo diera al vestíbulo de cada vivienda. 

La iluminación de la escalera viene del patio interior.”
 133

 

                                                        

133
 BOFILL, R. i JAMES, W.A. 1988. Ricardo Bofill: taller de arquitectura: edificios y proyectos 1960-1985. 

Barcelona: Gustavo Gili, p. 20. 
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L’estratègic moviment diagonal de les peces interiors de la planta -aproximadament a 

45˚a partir del primer terç des de la façana principal- permet situar-les al voltant de 

l’espai buit buscant la llum natural i la ventilació que proporciona el pati interior d’illa. 

D’aquesta manera s’aconsegueix que les 7 habitacions principals i 2 habitacions de 

servei, les 2 cuines i l’escala comunitària  tinguin ventilació natural oberta, orientació Sud-

est i les vistes més llunyanes possible cap a l’interior d’illa a través de la obertura de tan 

sols 6m. La resta d’espais, com són banys i passadissos, que comuniquen la sala 

d’estar amb les habitacions, es situen adossats a les mitgeres en les parts més interiors 

de la planta, alliberant així les façanes per a les peces principals. La privacitat entre els 

dos habitatges situats a cada banda del pati obert, es resol donant una lleugera 

independència a cada estança mitjançant retranqueigs d’aproximadament 1,5 metres i 

orientant les obertures de cada habitació, intencionadament en la direcció del pati 

interior. 

 

Planta tipus. Cuadernos de Arquitectura 
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Detall de la façana a pati interior Vista Interior de la planta superior Planta Emplaçament i assolellament 

 

 

Planta baixa. Cuadernos de Arquitectura 
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1960-1963  

Conjunt de dos edificis d’habitatges obra dels arquitectes Oriol Bohigas i Guardiola 

(Barcelona 1925) i Josep Martorell i Codina (Barcelona 1925), situats a la intersecció dels 

carrers Navas de Tolosa 313 i Josep Estivill 4, al districte de Sant Andreu. 

El plantejament econòmic del projecte obligava al màxim aprofitament del solar. El 

conjunt consta de vuit habitatges per planta que oscil·len entre de 60 a 70m² de 

superfície, organitzats mitjançant dos nuclis d’escales situats al centre de la planta i amb 

ventilació a través de dos patis interiors longitudinals. L’estructura de l’edifici és de mur 

de càrrega de maó, que descansa, a l’arribar a la planta baixa, sobre una base de i 

pantalles i jàsseres de formigó armat. 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 
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  Imatge aèria. MBM 2014 

Tot i estar situat en xamfrà, la organització de la planta, es planteja amb 

independència d'aquest fet. La façana en el xamfrà no segueix l’alineació a 45˚ que 

fixa l'alineació de la cantonada, sinó que es descomposa en retranqueigs 

d’aproximadament dos metres, seguint la ortogonalitat que reclama el sistema 

constructiu de murs de càrrega de maó. També es percep una voluntat de portar al 

límit la volumetria que aquest imposa. Philip Drew, autor d'una monografia de la obra 

d'aquests arquitectes, justifica aquesta interpretació a partir de la voluntat  dels autors 

de satisfer el desig de mirar en més d’una direcció i de proporcionar vistes alternatives 

des d’una mateixa habitació. O com una forma de resoldre el conflicte del xamfrà 

substituït la façana en diagonal per petites cantonades esglaonades: “L’esglaonament 

minimitza el volum percebut i introdueix un element de joc escultural,  no existent en les 

façanes rectes”
134

 Aquest és un dels primers projectes urbans de Bohigas i Martorell 

que assaja aquest recurs per resoldre la cantonada. La singular volumetria de la 

coberta inclinada que remata l'edifici, aprofita al màxim les possibilitats que permet la 

ordenança. Es resol amb dues pendents en una única direcció en tot l’edifici amb 

l’objectiu d’ordenar volumètricament el conjunt i integrar al conjunt els habitatges 

situats als àtics. És important remarcar respecte als habitatges, que la posició de la 

cuina en cada habitatge és diferent. D’aquesta manera es poden localitzar cuines que 

il·luminen directament per la façana principal o al pati interior d’illa, una de les cuines 

ventila a celobert i un últim cas de cuina, en l’habitatge del xamfrà, que no ventila 

directament a la façana sinó que ho fa a una terrassa compartida amb d’altes 

habitacions. Aquest projecte esdevé el precedent de la Casa del Pati [fitxa 47]. 

                                                        

134
 DREW, Philip, 1993. La Realidad del espacio: la arquitectura de Martorell, Bohigas, Mackay, 

Puigdomènech. Barcelona: Gustavo Gili. 
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Imatge de l'edifici des del xamfrà  Detall dels retranqueigs de la façana 

 

 

Planta tipus dels habitatges 
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1961-1964   

Edifici de 110 d’habitatges promogut per una societat cooperativa. Obra dels 

arquitectes Oriol Bohigas i Guardiola (Barcelona 1925) i Josep Martorell i Codina 

(Barcelona 1925), fou construït  a la intersecció de la Ronda del Guinardó 44 amb el 

carrer de Lepant, al districte d’Horta-Guinardó.  

Resulta interessant recórrer a la descripció dels autors per a introduir el projecte: “La 

idea fonamental és l’agrupació d’una sèrie d’habitatges pràcticament iguals al voltant 

d’un pati central ampli que no solament fa de pou de ventilació, sinó que també és un 

espai de convivència i de circulació. La geometria d’aquest pati és producte de la 

col·locació dels seus habitatges en una successió ordenada, seguint aproximadament 

els límits del solar. L’espai que en resulta és tractat com una plaça urbana. [...] 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 
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 Vista de l'edifici des de la intersecció  Imatge aèria. MBM 2014 

 

La resta del projecte queda supeditada, bàsicament a aquesta idea fonamental i la 

façana no és altra cosa que la traducció exterior del desordre que hi ha com a 

conseqüència de les manques d’ajustament entre la disposició arquitectònica i la 

forma del solar per tal de mantenir correctament distribuït l’espai comunitari interior”. 

Cada habitatge consta de tres habitacions i disposa d'una superfície aproximada de 

66m², amb la la particularitat de disposar de totes les cuines excepte la del pis que 

ocupa l'angle, situades en contacte amb la façana. Cada pis es tracta com una unitat 

independent respecte a la resta d’habitatges del conjunt. Un total de 9 unitats 

rectangulars es disposen en cada planta com si es tractés de peces de domino al 

llarg de les dues façanes, nord i sud tancant al seu interior un gran pati on es 

localitzen els espais comuns d’accés. Aquesta disposició al voltant de l’espai buit 

central reforça l’esperit d’associació cooperativista impulsora del projecte. Una font 

situada al centre de la planta baixa simbolitza el pati com a espai públic de l'edifici. 

L'autonomia dels habitatges es reforça amb la col·locació de les unitats seguint un 

traçat ortogonal respecte a la direcció del carrer principal (La Ronda del Guinardó) i 

amb total independència respecte a la direcció del carrer Lepant. L’ordre urbà que 

defineix la direcció d'aquest últim carrer és del tot secundari en aquest projecte. 

Contràriament, es dóna prioritat a la forma de l’espai interior a la repetició de 

tipologies, i a l’economia constructiva que reclama el material. L’estructura portant és 

de murs de càrrega de fàbrica de maó sobre una base de pilars i jàsseres de formigó 

armat en planta baixa. 
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Vista de la façana des del carrer Detall dels retranqueigs en façana Vista del pati interior de l'edifici 

 

 
Planta dels habitatges. Cuadernos de Arquitectura 
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Vista del pati des de la planta baixa Vista del pati des d'un dels pisos 

 

Planta baixa. Cuadernos de Arquitectura 
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1962-1965 

Conjunt de dos edificis d’habitatges que completen una de les cinc façanes de la 

plaça de Sant Gregori Taumaturg. Edificat per Emili Bofill Benessat (1907-2000) i 

Ricard Bofill Levi (Barcelona 1939) a la intersecció dels carrers J. S. Bach 2-4 i F. 

Pérez Cabrero 6, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Encarregat per EBSA & Andreu.  

El conjunt està format per dos edificis independents. El primer, situat entre mitgeres, 

disposa de ventilació al carrer i al pati interior. El segon resol la cantonada 

lleugerament corba cap a la plaça de Sant Gregori Taumaturg: “Este edificio de siete 

plantas de altura se levanta en un barrio típicamente residencial de Barcelona. Tiene 

dos accesos diferenciados que se abren respectivamente a las calles J. S. Bach y 

Maestro Pérez Cabrero; La curvatura de la fachada ayuda a definir la forma circular de 

la plaza San Gregorio Taumaturgo. [...] 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 
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Vista actual de l'edifici des de la plaça  Imatge aèria. MBM 2014 

 
La existencia de las dos entradas responde a la necesidad de resolver dos programas 

distintos dentro de una sola construcción. El programa que se requería para el lateral 

correspondiente a la calle Maestro Pérez Cabrero comprendía 21 viviendas de renta 

limitada, en cambio para el de la calle Juan Sebastián Bach la demanda era de 12 

viviendas de lujo y un ático diseñado a gusto de la propiedad. El cambio de detalle se 

puede apreciar en el grado de detalle con que se resolvieron tanto los espacios 

interiores como las zonas públicas. 

En la construcción del edificio se continúa la tradición artesanal de Cataluña. Un 

ejemplo de esto lo tenemos en la estratificación en franjas horizontales de la fachada –

en la línea del modernismo autóctono- cuya unificación corre a cargo de las dos 

paredes laterales de ladrillo a modo de celosía que facilitan la ventilación e iluminación 

de las zonas de servicios de las viviendas. Con el retranqueo de la sección superior de 

la fachada se buscó crear unos balcones con chimeneas que evocan al insigne 

arquitecto catalán Antoni Gaudí. La escalera se construyó a base de bóvedas a la 

catalana. 

El espacio en planta baja se reparte en locales comerciales, vestíbulos y accesos al 

aparcamiento subterráneo. La transparencia de los vestíbulos de acceso a las dos 

viviendas en planta baja tiene el propósito de facilitar la transición entre los espacios 

públicos y privados, entre la calle y la vivienda. 

La importancia del diseño de este edificio en su conjunto estriba en la continuidad de 

la fachada a las dos calles distintas y en la solución adoptada para la vivienda del ático. 

En ésta el juego de retranqueos da lugar a una serie de jardines, balcones y terrazas, 

incluyendo una piscina, componentes de un sistema bien estudiado que engendra un 

oasis privado y recogido, en medio de la ciudad.” 
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Façana a la pl. de St. Gregori Taumaturg  Detall de la façana a la plaça de St. Gregori Taumaturg. RBTA 

 

 

Planta dels pisos. Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA) 
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49 Habitatges al carrer de Nicaragua 

 

1962-1965 

Edifici d’habitatges projectat i construït pels arquitectes Emili Bofill Benessat (1907-

2000) i Ricard Bofill Levi (Barcelona 1939). Situat al districte de les Corts, ocupa un 

petit solar en cantonada formada pels carrers de Nicaragua 97-99 i Sentmenat 68. Fou 

encarregat per Shenkel. 

La forma en cunya del solar, la seva dimensió i la orientació a nord de la façana 

principal condicionen de manera important el desenvolupament del projecte. Les 

dificultats que ofereix el solar es transformen en les millors virtuts del projecte. Un únic 

nucli d’escales situat a la façana interior dóna servei a tres habitatges per planta 

distribuïts en forma de ventall que s’obren cap al carrer. Els dos habitatges que limiten 

amb les dues parets mitgeres contigües, gaudeixen de ventilació creuada, mentre que 

el tercer habitatge únicament s'obre cap a la façana del carrer. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 
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L'edifici des de la cantonada Imatge de l'edifici als anys 70 Imatge aèria. MBM 2014 

Per introduir el plantejament arquitectònic del projecte resulta interessant recórrer a 

l'explicació que els propis autors fan de la seva obra:  

“En un barrio residencial barcelonés, aprovechando un pequeño solar en esquina en la 

calle Nicaragua, se levanta este edificio de viviendas de renta limitada cuyo programa 

estipuló ceder el 30% de su superficie a locales comerciales y oficinas. La superficie 

media de las viviendas es de 75m² en dónde el estar y comedor ocupan un 45%; los 

dormitorios un 30%; y la zona de servicios un 25%. La vivienda del ático, de 150m² de 

superficie, se diseñó conforme a un programa específico.” 

La forma resultante estuvo determinada en gran medida por las características del solar 

(un emplazamiento en esquina, entre medianeras y orientado a norte).  

Un patio de considerables dimensiones da luz a los dormitorios y a la escalera. Al 

cerrarse la fachada a la orientación norte y abrirse a levante y poniente se logra evitar el 

frente más desfavorable, se presenta una fachada al edificio de la esquina opuesta y se 

facilitan vistas a las dos calles laterales. Gracias a la configuración general se consigue 

dirigir mucha luz hacia los espacios interiores. 

Este edificio hay que situarlo en un momento con escasos recursos en cuanto a la 

construcción industrializada. Con todo se alcanzan varios objetivos: la supresión de la 

fachada compuesta según conceptos clásicos, la elaboración de espacios 

congruentes y la investigación encaminada a obtener u sinnúmero de opciones 

formales.  

.../... 

  



322    Catàleg de cantonades 

l’Arquitectura de la cantonada. Barcelona com a cas d'estudi   |   Tesi Doctoral: Carles Marcos Padrós 

49 Habitatges al carrer de Nicaragua 

 

 

 

 

Esquema d’assolellament  Imatge del remat de l’edifici. RBTA 

 

 

Planta dels pisos. Ricardo Bofill, Taller de arquitectura. RBTA 
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El aspecto más singular de éste edificio se encuentra en la vivienda del ático resuelta 

en tres niveles según el programa solicitado por el cliente. En primer nivel se sitúan los 

servicios, el dormitorio de los niños, la entrada y un aseo;  el estar, el dormitorio 

principal y el baño ocupan el segundo; finalmente, el nivel superior se destina a un 

estudio y a la piscina.”
135

 

L’edifici va guanyar el premi FAD d’arquitectura l’any 1964. 

 

 

 

Imatge del remat superior de l’edifici. RBTA 

 

Secció transversal. RBTA La planta baixa en relació al carrer. RBTA 

                                                        

135
 BOFILL, R. i JAMES, W.A. 1988. Op. cit., p. 26. 
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50 Habitatges al Carrer Muntaner 

 

1963-1967 

Conjunt de tres edificis d’habitatges projectat i construït per Manuel de Solà-Morales 

Rosselló (Barcelona1798-1877) i Manuel de Solà-Morales Rubió (Vitoria 1939 - 

Barcelona 2012). Situat al districte de Sarrià-Sant Gervasi, a la intersecció dels carrers 

Muntaner 271-273 i Avenir 35-37 i fou encarregat per la Caja de Ahorros Provincial de 

Barcelona. 

Es tracta d’un edifici de planta baixa i sis plantes pis, àtic i sobreàtic. Format per 47 

habitatges de renta limitada, 2 habitatges de porteria, 3 locals comercials i 

aparcament. L’edifici té una alçada constant de 24,40m a ambdós carrers i de 29,20m 

al pati interior.  

 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. expedient:76.424 
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Imatge de l’edifici des de l'angle, als anys 1970  Imatge aèria. MBM 2014 

És especialment interessant la comparació dels dos projectes que es presenten a 

l’Ajuntament, en diferència de nou mesos, per entendre el desenvolupament de la 

proposta. Les ordenances municipals preveien una ordenació volumétrica composada 

per tres volums esglaonats des del carrer Muntaner cap al carrer Avenir. El primer 

projecte que es presenta, (visat el 17-12-1963) proposa un sol edifici en tester, que 

deixa lliure una part del solar per ventilació de la façana que no limita amb el carrer. El 

segon projecte presentat (visat el 19-9-1964) sembla motivat per una modificació de la 

ordenança municipal en tràmits d’aprovació, i planteja una solució molt més arriscada 

que basa el seu desenvolupament en la millor orientació per als  habitatges i una clara 

voluntat d’integració de l’edifici en l’entorn on s’emplaça: ”Al proyectar según una 

altura reguladora de 24,40m corrida por la calle Porvenir hasta una profundidad 

edificable de la manzana según el criterio que prevén las nuevas Ordenanzas 

Municipales pendientes de aprobación no se pretende en modo alguno el aumento de 

volumen de edificación sino evitar el desagradable escalonado de las diferentes 

plantas y la aparición de retranqueos de muros de medianeras”. Els serveis tècnics de 

l’Ajuntament aproven la segona proposta argumentant: “La conveniencia de la 

modificación del proyecto primitivo ha sido aconsejada por un nuevo examen a fondo 

de las circunstancias inherentes al emplazamiento y por amplios cambios de 

impresiones con los servicios técnicos municipales relativos a las características y 

ordenanzas del sector, sin olvidar la presencia inmediata de la manzana de ordenación 

especial, carente de edificación, limitada por las calles Porvenir, Muntaner, Mariano 

Cubí y Santaló; como consecuencia de tal estudio y conversaciones y, asimismo, con 

el lógico deseo de lograr mejorar las condiciones de iluminación, ventilación y asoleo 

del nuevo edificio situado en un solar de esquina, con escasa salida al patio de 

manzana, se estimó ser aconsejable una nueva ordenación del proyecto que, 

respetando el volumen límite de las ordenanzas, permita una mejora desde el punto de 

vista arquitectónico y urbanístico del proyecto”. 
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Proposta ordenances. AMCB Projecte 1 visat el 17-12-1963 Projecte 2 visat el 2-10-1964 

 

 

Planta dels pisos. AMCB: projecte 2-10-1964 
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Estudi comparatiu ordenança-projecte 2-10-1964  Secció. AMCB: projecte 2-10-1964 

 

Planta baixa. AMCB: projecte 2-10-1964 
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51 Habitatges Maragall 

 

1965-1967  

Edifici d’habitatges projectat i construït per Rafael Serra Florensa (Barcelona 1941-

2012). Situat al districte de Sant Andreu a la intersecció dels carrers Juan de Garay 35 

i Passatge d’Artemis.  

Es tracta d'un edifici que ocupa un estret solar entre mitgeres que resol una 

cantonada ortogonal. Dos dels límits de la parcel·la són façanes a carrer i els altres 

dos límits són parets mitgeres limitant amb les edificacions contigües. L'edifici no té 

cap possibilitat de vinculació amb el pati interior d'illa.  

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 
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Vista de l'edifici des de la intersecció  Imatge aèria. MBM 2014 

 

 

Plantes àtic, cinquena. R. Serra Florensa 
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 Secció de distribució dels pisos 

 

 

Plantes quarta i tercera. R. Serra Florensa 
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L'edifici, del qual no s'ha localitzat la documentació original, consta de planta 

soterrani, planta baixa comercial i 7 habitatges en dúplexs que s'encaixen en secció 

en sis nivells diferents, al voltant d'un nucli d'escales situat en posició central en la 

parcel·la. Resulta imprescindible l'esquema de secció per a la comprensió de la 

proposta, que es fonamenta en la varietat de tipologies d'habitatges diferents i la 

optimització dels espais comuns per dur a terme aquesta estratègia. 

La singularitat de la resposta arquitectònica que l'autor duu a terme en aquesta 

cantonada és fruït de les condicions inicials que imposa la parcel·la. Aquest exemple 

és pot contrastar amb altres casos a la ciutat, per les condicions del solar, entre els 

quals destacaríem l'Edifici Frégoli [fitxa 58] i els Habitatges al Carrer del Carme [fitxa 

60], ambdós es descriuen a continuació. 

 

 

Alçats de l'edifici. R. Serra Florensa 
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1965-1968 

Edifici d’oficines en torre construït pels arquitectes d’obres Francesc Mitjans i Miró 

(Barcelona 1909-2006) i Santiago Balcells Gorina (Barcelona, 1913-2002), a la 

intersecció de l’Avinguda Diagonal i el carrer Balmes 168-170. Situat al districte de 

l’Eixample. Fou encarregat per Banco Atlántico. 

Es tracta d’un edifici de 23 plantes d'altura que ocupa una cantonada irregular d’una 

illa de l’Eixample. Els arquitectes resolen aquesta singular situació amb un 

plantejament de xamfrà regular. La torre, molt visible pels seus 83m d'altura suposa 

una anomalia en el perfil i en el traçat de l'Eixample. Construïda durant la legislatura de 

l’alcalde J.M. Porcioles estableix moltes similituds amb la Torre Urquinaona [fitxa 57]. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 
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Imatge des de Diagonal  Imatge aèria. MBM 2014 

Per introduir el plantejament arquitectònic del projecte resulta interessant recórrer a 

l'explicació que els propis autors fan de la seva obra:  

“El edificio Atlántico, hubo de construirse en altura por lo reducido del solar. Por ello se 

ha compuesto como un volumen vertical, exento de las casas vecinas, con las que 

enlaza por unos cuerpos retrasados, y con un jardín en la esquina, delante de su 

fachada principal. Esta está orientada como todos los chaflanes del ensanche, aunque 

sus extremos quedan en la alineación de las calles de Balmes y de París, y destacan 

sus paramentos opacos de mármol blanco, que delimitan la zona central de muro 

cortina, de trama bronceada en dos tonos.  

En las plantas inferiores de uso público, el módulo del muro cortina pasa a ser de 

doble dimensión; mientras que superiormente termina con una pantalla envolvente de 

los elementos terminales de todas las instalaciones.  

La planta es muy diáfana, por imperativo del programa, a base de un ámbito central 

definido por los cuatro pilares principales de la estructura metálica, y a los que se 

acoplan los conductos verticales de las instalaciones; concentrándose en sus 

extremos, las dos baterías de ascensores, y las dos escaleras, general y de 

emergencia, que quedan detrás de los lienzos opacos de la fachada. 

Por debajo de los cuerpos laterales de enlace se abren las rampas al autobanco y a los 

montacoches, para el acceso a las dos plantas superpuestas de aparcamiento.  

.../... 
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Imatge des de carrer Balmes Imatge des de carrer Balmes Imatge aèria. MBM 2014 

 

 

Planta tipus dels pisos. Cuadernos de Arquitectura 
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Las plantas inferiores a la rasante abarcan la totalidad del solar, incluso por debajo del 

jardín delantero. Las que sobresalen a las edificaciones colindantes corresponden 

exclusivamente al cuerpo elevado, y se destinan a oficinas, con una entrada 

independiente desde la calle. Las-plantas intermedias, ocupadas por el Banco, tienen 

la mayor superficie, por los cuerpos de enlace; envuelven un gran patio interior 

ajardinado, a nivel de la planta cuarta, de 170m². La fase de mayor interés técnico de 

esta construcción fue la del apeo de las construcciones vecinas y vaciado del solar 

entre calles muy transitadas dada la cota de más de 20m, bajo rasante, que se alcanzó 

en su total excavación.”
136

 

 

La Vanguardia 2-03-1969 

                                                        

136
 Obras de los arquitectos Artigues Codó,Soldevila Barbosa; Ayxelà Tarrats; Azúa Gruart; Balari Muñoz; 

Balcells Gorina, J.;  Balcells Gorina, S., Mitjans i Miró; Balcells Molas, Tintoré Auger; Ballester Giménez; 

Bambó Mompradé; Baquero Briz. Cuadernos de arquitectura [en línia] 1969. no. 73, p. 16. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/111861/139459. 
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1959-1964 

Hotel projectat i construït per José Maria Ayxela Tarrats (Barcelona1798-1877), a la 

intersecció de l’Avinguda Diagonal 574 i el carrer Muntaner. Situat al districte de 

l’Eixample.  

Es tracta, segons consta en el projecte original, d’un hotel de 191 habitacions, situat 

en un solar de 803,64m² de superfície. Per entendre l'evolució que segueix l'edifici és 

interessant estudiar la seqüència que segueix el projecte fins a la seva versió 

definitiva. Es presenta un primer projecte al Febrer de 1959 amb una proposta d’edifici 

continu de 10 plantes d’altura alineat a les tres façanes i un volum superior situat a 

l’angle (aixamfranat), de 7 plantes d’altura per sobre del primer cos. A la memòria 

d’ambdós projectes presentats a l’ajuntament l’autor reconeix la situació privilegiada 

de l’edifici referint-se de la següent manera: 

 

 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

AMCB, núm. exp.: 66035 
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Imatge del conjunt. Zerkowitz La Vanguardia 4-7-1964 Imatge aèria. MBM 2014 

 

“Es innecesario hacer resaltar que la Avenida del Generalísimo, y especialmente su 

trozo comprendido entre el Paseo de Gracia y la plaza de Calvo Sotelo es en estos 

momentos el verdadero centro de desarrollo de la ciudad y forma actualmente un 

núcleo comercial de lujo de primer orden sin menoscabo de su carácter señorial, 

urbanístico y turístico, no equiparado por el de ninguna otra zona de la ciudad.” […] 

El primer projecte, resol la trobada de les dues façanes de manera clàssica: alineant 

les façanes a carrer i rematant l’edifici amb un gran volum angular. És desestimat pels 

serveis de l’ajuntament al·legant la necessitat d'una més clara diferenciació 

volumètrica que tingui en compte l’emplaçament i el diferent caràcter dels dos carrers. 

És per això que el segon projecte proposa integrar-se de manera més clara en 

l'entorn, a partir de reconèixer tot el conjunt com a cantonada, i no únicament el 

xamfrà, com succeïa en el primer projecte: “Se proyecta la construcción de un edificio 

integrado por tres volúmenes o cuerpos bien diferenciados: uno básico de planta baja 

y siete pisos de altura que abarca todo el solar excepto la parte del chaflán; esta parte 

del chaflán que en forma de sector circular se deja con sólo planta baja y dos pisos lo 

que la diferencia completamente de la primera...; y finalmente un cuerpo a altura 

especial, formado por un paralelepípedo con su cara menor en la fachada de la Avda. 

del Generalísimo y con una altura de nueve pisos sobre el primer cuerpo descrito, es 

decir, esta parte del edificio tendrá una altura de planta baja y 16 pisos con 54,90m 

sobre la rasante de la acera.” “Se ha efectuado un cuidadoso estudio de la sombra 

producida por el edificio a las 9, 12, 15 20 horas del 22 de Diciembre," […] 

La planta baixa resulta especialment interessant per la manera con es resol l’accés al 

vestíbul principal de l’edifici, on el voladís i la curvatura convexa del volum de la 

cantonada contrasta amb la situació en segon pla  i la concavitat de la porta d’accés, 

per deixar un espai cobert d’ampliació de la vorera pública. 
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Emplaçament primer projecte.  

AMCB: Febrer de 1959 

Emplaçament projecte definitiu 

AMCB: Novembre 1959 

Al fons, en angle, entrada a l’edifici 

 

 

  

Perspectiva del primer projecte. AMCB: Febrer de 1959 Imatge aèria de l'edifici construït. Postal de 1966 
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El passatge que travessa l’edifici, -actualment desaparegut- és també interessant: “la 

planta baja se destinará, aparte de las entradas principal y de servicio del hotel y la de 

coches, a diversos locales comerciales de lujo situados a lo largo de una galería o 

pasaje interior que permite el paso de la Av. del Generalísimo a la calle de Muntaner. 

Desde este pasaje se tiene además acceso al hall de entrada y a la entrada de servicio 

con sus ascensores, a departamentos sanitarios para uso público, etc.” 

En quant a l’estil arquitectònic, cal ressaltar de la memòria original: “Se ha concebido 

el edificio a base de líneas modernas, que destaquen en toda su pureza, los 

volúmenes compositivos. La calidad arquitectónica se confía, como es norma en la 

arquitectura actual, a la sinceridad y simplicidad de las masas y volúmenes y a la 

riqueza y nobleza de los materiales, no a la ornamentación recargada o inútil” 

 

  

Planta Baixa. AMCB: Novembre 1959 Planta primera. AMCB: Novembre 1959 

  

Planta 3. AMCB: Novembre 1959 Planta 8. AMCB: Novembre 1959 
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1957-1966 

Edifici d’oficines projectat i construït per Santiago Balcells Gorina (Barcelona, 1913-

2002). Està ubicat a l’avinguda Diagonal, 446 al districte de l’Eixample. Fou encarregat 

per Inmobiliaria Comercial Transatlántico. 

Es tracta d'una torre d'oficines que ocupa un dels solars més privilegiats de la ciutat 

pel que fa a la seva situació urbana. Ubicat a l'encreuament de dues de les vies més 

importants de Barcelona, es construeix durant la legislatura de Porcioles, en un 

moment en què algunes parcel·les de  la ciutat gaudiren de condicions especials en 

quant a l'important increment de l'alçada reguladora respecte als edificis de l'entorn. 

 

 
Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 
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Imatge de l'edifici als anys 1950  Imatge aèria. MBM 2014 

 

La proposta del Banco Transatlántico és fruit d'un concurs d'idees guanyat per 

l'arquitecte J. A. Coderch de Sentmanat, el qual  finalment no va executar el projecte. 

En el seu lloc, l'arquitecte Santiago Balcells, fou l'encarregat de dur a terme el projecte 

segons les condicions que fixava l'empresa. 

L'edifici es planteja com l'agrupació, construïda fins als límits del solar, de dos volums 

d'altures molt diferents. Un primer bloc, d'alçada equivalent a les construccions de 

l'entorn (aproximadament 22m i PB+4) resol l'àmbit més pròxim a la intersecció de les 

dues vies. Aquest conté els espais de major superfície del programa de l'edifici, 

disposats al voltant d'un pati central cobert, necessari per a la il·luminació de la part 

més interior de la planta en aquesta zona. 

Un segon volum, d'aproximadament 65m d'alçada i PB+18, resol i completa l'encontre 

del conjunt amb l'estreta illa de cases que limita amb l'edifici i que es disposa 

paral·lelament al Passeig de Gràcia.  

La magnitud del projecte i l'estratègica ubicació converteixen aquesta cantonada en 

una referència urbana de primer ordre en la ciutat, que va més enllà de la discutible 

qualitat arquitectònica del projecte. La imatge actual de l'edifici no correspon 

exactament a l'aspecte original, ja que sen van modificar la façana i la materialització 

del coronament de la planta superior, per contra, el volum es manté inalterable. 
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Projecte construït. Imatge de postal als anys 1960 Alçat Passeig de Gràcia 

 

 

Planta baixa. AMCB 
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Fotomuntatge. Projecte guanyador del concurs: J.A. Coderch, 1956 Planta del projecte guanyador: J.A. Coderch, 1956 

 

  

Planta d'emplaçament. Estudi d'ombres de l'edifici sobre l'entorn. AMCB Planta tipus de la torre. AMCB 
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1966-1970 

Conjunt de dos edificis d’habitatges projectat i construït per José Antonio Coderch de 

Sentmenat (Barcelona 1913 - Espolla 1984). Situat al districte de Gràcia, ocupa un 

solar en cantonada entre els carrers de l’Encarnació 140 i Ventalló 75.  Fou encarregat 

per Dolores Mariné Alemany i Agustín Mariné Cunill. 

Es tracta d’un projecte de 23 habitatges en total, dividit en dos edificis de 9 i 14 

habitatges. Fou un projecte que es va redactar en dues fases corresponents al 

números 140 i 142 del carrer de l’Encarnació. 

 

 Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 
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Vista de l'edifici des del carrer  Imatge aèria. MBM 2014 

 

El primer projecte presentat a l’ajuntament correspon a la construcció de la primera 

fase en la qual ja es pot apreciar el perímetre exterior del projecte que resol la 

cantonada, per tant els dos edificis foren pensats en conjunt i posteriorment tramitats 

en projectes independents. Ambdós edificis
137

 comparteixen un pati mancomunat a 

través del qual ventilen les habitacions situades a la cares interiors de l'immoble. 

Centrant l'anàlisi en l’edifici que ocupa la cantonada s'observa que està distribuït en 

tres habitatges per planta. Dos d’ells tenen ventilació creuada a cada un dels carrers i 

al pati interior. El tercer pis ocupa l'angle. Els tres habitatges tenen el mateix número 

d’habitacions i un programa molt similar, però segueixen estratègies molt diferents, 

condicionades per la posició que ocupen en la planta.  

El nucli d’escales i ascensor ocupa el centre de la planta i es situa a la part més 

interior de l’edifici. Resol la necessària ventilació a través d’una petita obertura en un 

dels retranqueigs de la façana del pati. L'estratègia que l'arquitecte duu a terme en la 

planta, persegueix aprofitar la màxima profunditat edificable possible de manera que 

la distribució es cargola sobre sí mateixa per poder il·luminar totes les habitacions al 

voltant del pati mancomunat. Mentre que l'habitatge que dóna al carrer de l'Encarnació 

i el de la cantonada són compactes i regulars el del carrer Ventalló contrasta per la 

seva forma allargada. Resulta especialment interessant l’esforç de l’arquitecte per 

resoldre aquest pis extremadament estret i allargat.  

                                                        

137
 DE RENTERÍA, M. Isabel., 2013. Detalles en la arquitectura de J.A. Coderch [en línia]. 2013. 

Barcelona: Universitat Ramon Llull. 
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Detall de la façana   

 

 

Planta d’emplaçament on s’observen les dues fases de construcció. M. I. de Rentería 
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Partint d’una idea de màxim aprofitament de les condicions urbanístiques i de 

l’edificabilitat que permetia l'Ordenança, l’últim habitatge és inusualment estret i llarg 

per adaptar-se a l’espai resultant. Disposa únicament de la sala d’estar cap al carrer 

de Ventalló i la resta d’habitacions cap a l’interior del pati. Un llarg passadís adossat a 

la paret mitgera dóna accés a les tres habitacions, a un dels banys i a la cuina. La 

il·luminació, la ventilació i privacitat de cada una d’aquestes estances s’aconsegueix 

per mitjà de retranqueigs en la façana del pati.  

Observant el plànol d'emplaçament i la distribució en planta, es pot arribar a la 

conclusió que eliminant l'habitació més extrema, l'edifici hauria assolit la mateixa 

profunditat edificable que la parcel·la contigua (17,90m), la qual cosa hauria suposat 

importants beneficis d'obertura del pati mancomunat i dels habitatges cap a l'espai 

compartit del pati de la illa. 

  

 

Planta dels pisos 
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1966-1970 

Edifici d’habitatges projectat i construït pels arquitectes Oscar Tusquets Blanca i Lluís 

Clotet i Ballús. Està situat a la intersecció dels carrers Gènova 27 i Brussel·les al 

districte d’Horta-Guinardó. La Superfície total del conjunt és de 2.977m². 

Per introduir l'explicació del projecte, creiem oportú recórrer a una interessant 

descripció que es troba en el llibre de A. Pizza, A. Font i J.M. Rovira, que porta per títol 

1958-1975: des de Barcelona, arquitectures i ciutat: "A la casa Fullà trobem aquell 

negar-se a la ciutat que coneixem. Ofereix una façana en què predomina el ple sobre el 

buit, on la cantonada es desplega cap als carrers adjacents, fora de qualsevol lògica 

que vagi més enllà de la consideració estricta de les ordenances, sense cap voluntat 

de discurs. Les finestres, quadrades i enrasades amb el plànol de façana, són molt 

petites.  .../... 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 

 

  



l’Arquitectura de la cantonada     349 

l’Arquitectura de la cantonada. Barcelona com a cas d'estudi   |   Tesi Doctoral: Carles Marcos Padrós 

56 Casa Fullà 

 

 

 

 

Vista de l'edifici des de la intersecció  Imatge aèria. MBM 2014 

 

Observem el seu sistema constructiu endarrerit, la façana, de maó manual, solament 

fins al sòcol. Comprovem el tractament delicat dels espais intermedis i l’ús de la secció 

de l'Unité d'Habitation, la gelosia del pati, d'origen fàcilment reconeixedor, el mateix que 

la font del vestíbul. 

També verifiquem una altra dada important des de la interpretació intel·ligent de la 

normativa que permet els arquitectes aconseguir una escala de doble grandària. 

Treballar amb els límits i l'enginy. I tota la contenció de la façana es desborda a la part 

superior de l'edifici, com en tants remats modernistes. Joc lliure de gelosies 

ceràmiques i xemeneies. Una contenció volumètrica amaga una rica complexitat 

interior. Cada apartament té característiques espacials diferents. Grandàries diferents, 

jocs de desnivells, dúplex, tríplex, pujar i baixar escales a "pisos per a tots els gustos". 

Per a tots?  

Mai no van viure a la casa Fullà aquells que corresponien per barri i geografia. Devien 

quedar-se atònits davant d'aquella oferta, tan poc disposada a acollir famílies 

convencionals, que no entenien. Ningú no va comprar un apartament. Allà, barrejant-se 

amb els veïns d'una altra classe que ocupaven edificis adjacents, van anar a viure 

arquitectes, psicòlegs, músics, crítics d'art, dissenyadors gràfics, escriptors, directors 

de cinema, artistes, un futbolista del Barcelona ..."
138

 

                                                        

138
 PIZZA, Antonio, FONT, Antonio. i ROVIRA, Josep M, 2002. 1958-1975: des de Barcelona, arquitectures i 

ciutat. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Àrea de Cultura, Formació i Publicacions, pp.109-

111.  
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Resulta reveladora, al mateix temps, la descripció que els autors fan de la proposta: 

"Estudiamos las posibilidades que ofrece un volumen rígidamente prefijado por las 

ordenanzas urbanas, para albergar gran variedad de tipos de vivienda. La variación del 

programa de las distintas unidades dentro del mismo edificio permite la diversidad de 

la composición familiar de los usuarios. Queríamos investigar hasta qué punto un 

edificio de viviendas en zona urbana podría configurarse de manera distinta al modelo 

habitual, modelo que se limita a superponer plantas iguales, formadas generalmente 

por la repetición de una vivienda tipo y que ofrece muy pocas posibilidades para 

albergar usos diversificados. Como pretendíamos un solo acceso y escalera y  que 

todas las viviendas diesen a la calle la solución acabó englobando viviendas simplex, 

dúplex, tríplex y cuádruplex."
139

 

 
 

  

Vestíbul central. Oscar Tusquets Secció transversal. Oscar Tusquets 

                                                        

139
 Text original redactat per: TUSQUETS, Oscar, (OTB). [en línia]. Disponible en: http://www.tusquets.com 
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Vista de l'edifici des de l'angle Secció esquemàtica dels espais comuns. Oscar Tusquets 

  

Planta inferior dels pisos Planta superior dels pisos 
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1971 

Torre d’oficines projectada i construïda per l’arquitecte Antonio Bonet Castellana 

(Barcelona 1913-1989). Està situada al districte de l’Eixample, ocupa un solar en 

xamfrà lleugerament lateral al Nord de la plaça Urquinaona.  Concretament ocupa el 

numero, 6-8 d'aquesta cèntrica plaça de la ciutat.  

L'edifici de 22 plantes i 70 metres d'altura comparteix protagonisme en l'entorn urbà 

amb l'Edifici Fàbregas [fitxa 34] de Luís Gutiérrez Soto, construït entre el 1934-1944.  

L'excepcional altura d'aquest edifici li confereix unes condicions de referència urbana 

en l'entorn on s'emplaça i de fita en la ciutat.   

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 
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L’edifici als anys 1970  Imatge aèria. MBM 2014 

 

Aquesta cantonada es resol a partir de dos volums clarament diferenciats per l'alçada: 

En les la planta baixa i cinc primeres plantes, un volum irregular adossat a les dues 

parets mitgeres del solar adapta l'edifici a les condicions urbanes de les parcel·les 

contígues. Aquest volum resol amb un perímetre irregular el contacte de l'edifici amb 

la ciutat.  A partir del sisè nivell una torre exempta ocupa la part central de la planta i 

destaca entre els edificis de l'entorn per la seva altura de fins a 22 plantes. 

Un nucli d'escales i ascensors es situa en posició central en la planta de la torre, que 

adopta forma romboïdal retranquejada en perímetre de la façana. L'estructura 

d'aquesta part de l'edifici es concentra al voltant del nucli de comunicacions de la torre 

i en el perímetre de la façana. 

La idea de xamfrà queda completament desfigurada malgrat que la planta del conjunt 

pren com a origen de la proposta el traçat de cantonada fixat per Ildefons Cerdà. 

L'edifici destaca enormement en el conjunt de la illa i en l'entorni però també en el 

perfil de la ciutat, per la seva inusual alçada.  

Vist l'enorme impacte volumètric de l'edifici, el propi autor del projecte intenta justificar 

l'adaptació urbana d'aquesta colossal torre en l'entorn on es troba. Bonet argumenta 

així la seva proposta: 

“…Este edificio de oficinas está situado en “El Ensanche”, una zona de Barcelona que 

responde al plan Cerdà, iniciado a la mitad del S. XIX. Creo que este edificio expresa 

muy decididamente el informalismo de mi arquitectura en aquél momento. .../... 
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Se caracteriza por una firme voluntad de integración al contexto urbano circundante, 

tanto en los volúmenes como en la forma y el color. La importancia de las ochavas y 

chaflanes de la zona fue determinante en mi resolución formal de la torre, basada en un 

tipo especial de hexágono. Las medianeras de los edificios vecinos reciben los 

cuerpos que constituyen el basamento del edificio. Barcelona, como toda ciudad 

húmeda, va ennegreciendo progresivamente sus fachadas.  

Por eso resolví construir con grandes placas de gres salado, cuyo color oscuro 

resultaré inmune a la atmósfera y al paso del tiempo. (en efecto, no apruebo aquello de 

imaginar un edificio blanco que después sea negro). De este modo, el edificio quedó 

inmediatamente integrado al ámbito urbano en que está emplazado.”
140

 

   

Planta Baixa Planta 4 Planta tipus 

  

                                                        

140
 KATZENSTEIN, Ernesto., NATANSON, Gustavo. i SCHVARTZMAN, Hugo. 1985. Antonio Bonet : 

arquitectura y urbanismo en el Río de la Plata y España. Buenos Aires: Espacio editora, p.202. 
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  Imatge aèria. MBM 2014 

 

  

La torre d'oficines en construcció Imatge  de la torre des del carrer, als anys 1970 
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1976-1975 

Edifici d’habitatges projectat i construït per Esteve Bonell i Costa (Barcelona 1942) 

Està situat al districte de Sarrià-Sant Gervasi, concretament al carrer Madrazo 54-56, 

cantonada amb el carrer de Brusi. 

Construït per a una sola comunitat de propietaris, ocupa una parcel·la rectangular de 

tan sols 9 metres de profunditat per 40 metres de longitud. La organització de l'edifici 

és conseqüència de la forma del solar, que resulta determinant en la configuració de 

la proposta. Un sol nucli d'escales i ascensor, amb accés des del carrer de Madrazo, 

dóna servei a tots els habitatges. La planta es divideix, perpendicularment al carrer 

Madrazo, en cinc parts iguals que corresponen cada una d'elles a un habitatge. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 
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L’edifici al 1976  Imatge aèria. MBM 2014 

Una cruixia estreta configura la posició de l'escala. La poca profunditat de la parcel.la 

descarta la construcció de patis interiors de ventilació i a la impossibilitat de ventilar 

els habitatges per la façana posterior, provoca en aquest límit l'aparició de 

retranqueigs en façana que permeten il·luminar els replans d'accés, les cuines i banys 

i una habitació de cada habitatge.  

Els pisos en dúplex configuren un espai domèstic no convencional poca superfície, 

definint espais interiors qualificats a partir de la relació visual de les diferents parts de 

l’habitatge que es desenvolupa en dos nivells de 2 i 4,20m d’altura.  

L'agrupació de les zones de servei situades a la part més interior dels habitatges, 

permet alliberar les parts més properes a la façana principal amb l'objectiu de situar-hi 

els espais a doble alçada de les sales d'estar. 

El resultat és un conjunt d'habitatges innovador pel que fa a la qualitat espacial dels 

habitatges   en dos nivells però també a la senzillesa del plantejament en un complex 

solar en cantonada.  

La importància que té aquest edifici en l'arquitectura dels als anys 1970 la reflecteix 

Ramon Sanabria en la presentació d'una de les monografies dedicades a l'arquitecte: 

"un edificio en esquina y medianero del barrio de Sant Gervasi. Allí será donde ensaye 

una tipología dúplex, dentro de los encorsetados parámetros normativos de la época –

un esfuerzo titánico–, un empeño que logra enlazar con las experiencias del primer 

movimiento moderno, reinterpretado y adaptado a las nuevas realidades, capaz de 

apartarse voluntariamente de los realismos contextualistas de la arquitectura catalana 

de los 60. .../... 
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Un nuevo lenguaje, donde se pueden vislumbrar algunas constantes de su ideario 

personal, que irán apareciendo a lo largo de los años. Rigor, disciplina, orden, 

construcción, voluntad de permanencia… serán parámetros que iremos encontrando a 

lo largo de todas sus obras. El Frégoli podemos, sin duda, considerarlo con el paso del 

tiempo como un verdadero manifiesto de aquellos años, un trabajo intenso y complejo 

que se reconoció con el Premio FAD en 1975."
141

 

 

 

 

Plantes dels pisos 
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Imatge interior de l'espai a doble alçada Imatge d'una de les sales d'estar 

 

  

Secció transversal de l'edifici Secció transversal de l'edifici 
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59 Can Bruixa 

 

1973-1976 

Es tracta d'un edifici mixt d’oficines i habitatges situat a la cantonada dels carrers 

Galileu 281-285 i Can Bruixa 22, al districte de les Corts. Projectat i construït els 

arquitectes Albert Viaplana, Helio Piñón i Gabriel Mora. Fou encarregat per 

Immobiliària Jordi, S.A. 

La cantonada ocupa un solar rectangular d'aproximadament 53,50m x 35,50m. Les 

dues façanes a carrer de què disposa estan orientades a Nord-est i Nord-oest 

respectivament. Els altres dos límits de la parcel·la són parets mitgeres, i per tant hi ha 

nul·les possibilitats de ventilació o il·luminació a través del pati d’illa.  

 

 

 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 
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 Imatge de l’edifici als anys 1980  Imatge aèria. MBM 2014 

 

En altura, es composa de planta baixa, dues plantes d’oficines i cinc plantes 

d’habitatges. En cada nivell sis habitatges s'organitzen a partir d'un únic nucli 

d’escales adossat longitudinalment a la paret mitgera més llarga.  

La gran profunditat de la parcel·la i la impossibilitat de ventilar a l'interior de la illa 

obliga a la construcció de tres patis de ventilació rectangulars compartits cada dos 

pisos. Els habitatges agrupats per parells, parteixen d’una única tipologia estreta i 

profunda que va des de l’interior cap a la façana. La organització de cada planta de 

l’edifici es resol en forma de ventall que s’obre partint de l’angle recte de les dues 

parets mitgeres cap a les façanes a carrer amb l’objectiu d’assegurar una distribució 

equitativa de la longitud de la façana per a cada habitatge. L'habitatge de la 

cantonada és sensiblement diferent i desplaça la posició de la sala d'estar i el 

menjador cap a la façana.  

La distribució obliqua de la planta no s'evidencia des de l'exterior, on es presta una 

atenció considerable en el pla de la façana. Una doble paret compleix els requisits 

interns i externs que varien al llarg de la longitud de la façana. Un seguit de grans 

obertures agrupen les finestres de les sales d'estar i provoquen un canvi de 

proporcions en la composició les finestres. Les façanes contenen una de les quatre 

habitacions de cada habitatge i la sala d’estar. La resta d’habitacions, les cuines i els 

banys es concentren al centre de la planta i s’il·luminen mitjançant els patis interiors. 

L’estructura portant és de pilars i jàsseres planes de formigó armat seguint 

estrictament la configuració en ventall de la planta, amb la característica que en arribar 

a la planta primera, cada parella de pilars dels patis s’uneix per formar-ne un de sol 

fins a la planta baixa. L’edifici va ser finalista dels premis FAD de l’any 1976. 
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Imatge de la cantonada. Maqueta de projecte Perspectiva de projecte 

 

 

Planta dels pisos 
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Façana al carrer de Galileu. Maqueta  Façana al carrer de Can Bruixa. Maqueta de projecte 

 

 

Planta baixa 
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1992-1995   

Conjunt de 28 habitatges d’habitatges obra de l'arquitecte Josep Llinàs Carmona 

(Barcelona 1946). Situat a la intersecció dels carrers Carme 55-57 i Roig 28-36, al barri 

del Raval, al districte de ciutat Vella. Fou construït per l'empresa municipal Promoció 

Ciutat Vella, S.A.  

L'edifici ocupa un solar rectangular amb una façana de 46,60m al carrer Roig i 12,80m 

al carrer del Carme. Limita per els altres dos costats amb les parets mitgeres de les 

parcel·les veïnes. La superfície construïda total és de 3.996m², dividida en tres volums 

independents d'habitatges, que tenen en comú la planta baixa i dues plantes 

soterrani. 

 

 

Emplaçament actual. ICGC. Ortofoto del vol 2014 
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Emplaçament: J Llinàs Façana carrer del Carme Imatge aèria. MBM 2014 

 

El projecte està plantejat a partir de l'encaix d'un conjunt d'habitatges amb les millors 

condicions possibles però també a partir de la voluntat de millorar les condicions de 

relació dels habitatges amb el carrer en un barri tan dens com el Raval i al mateix 

temps millor les condicions urbanes de l'entorn; especialment del carrer Roig, tal i 

com explica l'autor en una breu descripció de l'edifici: 

“A pesar de que la planificación municipal permite ocupar la totalidad del solar -

incluso, desde ciertas posiciones, se considera obligatorio- me resultaba muy difícil 

proponer una edificación continua, de 15 a 16 m de altura, dando a una calle de 4m 

de ancho. No tanto por la calidad de las viviendas resultantes, si no por lo que 

significaba en cuanto a renunciar a incidir sobre la sombría calle Roig. 

Aumentar su cualidad como calle en tanto que instrumento de comunicación, era 

posible dado que disponíamos de un frente de casi 50 m de longitud. 

El primer paso fue abrirla en embudo hacia la calle del Carme para así aprovechar la 

actividad y la intensa vida urbana de ésta. Este cambio de alineación que afecta a la 

planta baja –de 5,5m de altura media- permite, además, la comunicación visual a 

través de la calle Roig, entre la Calle del Carme y la calle Hospital. 

Sobre esta nueva alineación se disponen las viviendas agrupadas en tres edificios, 

casi exentos, que se sitúan basculando sobre la nueva línea.  

.../... 
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Volumetria del conjunt. Josep Llinàs Cantonada Carme / Roig Carrer Roig 

 

 

Croquis de projecte. Josep Llinàs 
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El de la esquina Carme/Roig, recuperando la embocadura original; el del más al fondo 

de la calle Roig, apoyando y reforzando la nueva alineación; el tercero, retrasado y 

poco visible desde la calle, ayuda a obtener el número de viviendas mínimo que 

necesitaba Procivesa para hacer viable la propuesta. 

Insistiendo en la voluntad de favorecer las relaciones entre calle y casas, se disponen 

los estares en los ángulos buscando vistas longitudinales con la calle Roig.”
142

  

L’edifici obté el premi Ciutat de Barcelona l’any 1995. 

 

 

Plantes baixa i planta tipus del projecte definitiu. Josep Llinàs 
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 LLINÀS, Josep, 1997. Josep Llinàs. Madrid: Tanais, p. 110. 




