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Presentació 

Em complau presentar el Catàleg del Patrimoni Arquitectónrc 
Histórico-Artistic de Barcelona. La publicació d'aquesta obra cons
titueix un episodi important en el marc de la nostra cultura arquitec
tònica i urbanística. Barcelona, amb més de dos mil anys d'història 
ininterrompuda, ens ha llegat una riquesa monumental que enllaça 
amb els moments més brillants de la cultura europea. Un cop més 
es fa palesa la vocació internacional d'una ciutat que sempre ha sa
but connectar amb tota mquietud artística que en cada moment ha 
impulsat el desenvolupament de la nostra Civilització. Els rastres del 
passat que aquest llibre recull ens permeten no solament conè1xer 
millor Barcelona, sinó que, a partir d 'aquest coneixement, poder pros
seguir en la tasca de requalificació de la imatge urbana consolidada. 
Molt sovint s'ha identificat Barcelona 1 el seu llegat a figures interna
cionals com Picasso, Miró, Sert o el mateix Gaudi. Aquest catàleg 
ens demostra que la ciutat ha estat producte de l'aportació de tot 
un seguit d 'artesans, mestres d 'obres, arquitectes, escultors, ... que 
al llarg del temps ha anat configurant la seva identitat urbana, creant
se un conjunt patrimonial de gran qualitat, integrat també per ¡ard1ns, 
monuments, masies i botigues; varietat que reflecteix el moviment 
comercial i industrial d'una ciutat culturalment viva. 

Pasqual Maragall 
AlcaiO& deB.alcelona 
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Pròleg 

Aquest llibre es presenta com un dels Instruments indispensables 
per a l'aprofundiment en la història ' la realitat de Barcelona. ~s a 
part11 del recone~xement per part del ciutadà de les fites urbanes que 
formen part de la seva VIda quot1d1ana com es pot afrontar senesa
ment el gran repte cof.lect,u de reconstrw 1 re¡quaflfícar una ciutat 
,a consolidada, superada l'etapa de aexement descontrolat que ca· 
ractentzà èpoques d'un passat pròxim. Podrfem dlf que amb aquest 
documentat Cataleg del Patnmoro Arqwtectómc Histórico-AI1ísl!c de 
la C1utat de BarCelona s'ha salvat definitivament l'aSSignatura pen
dent que representava el que Barcelona. des del 1979. tan sols dis
posés d'un llistat com a e1na per a donar compte de la seva gran 
riquesa patnmomal. La tasca, perO. ha de cont1nuar a partir de les 
bases que aquf s'estableixen. La identificació i catalogació dels sig
nes d'1denl1tat dels ant1cs munic1prs que conformen la realitat poll· 
cèntnca de la nostra c1utat és una ingent fe1na en marxa. Els fons 
documentals dels arx1us munia pals han començat. en aquesta i al
tres pubhcaaons. a sortir a la llum. Tots aquest elements apunten 
cap a la renex1ó1nd1Spensable que garantex1 una 1ntervenc1ó creati
va 1 culturalment vàhda en l'entorn construil que ens han llegat tants 
anys d'h1stòna. La rehabil~aaó d'aquest patnmoni col lectiu és l'ob
¡ectlu comú que, enllaçant passat i lutur. ha de condUir Barcelona 
pels nous cam1ns que té plante¡ats. 

Jordi Parpal i Marfà 
Pnmer Tir\el'll (f AlCalde de 

P,onof.c.c>ó Ordenactó oe la Clll4: 





AuFènix-Oce!!sag•a1,Untetm ase
va esoèoe. Que els or ecs rels romans 
consderaven imatge de la vida erer
na Dusprés de mrg m~ ~r.ari de vlda 
tera un nru o'Merbes aromatrquM r hi 
ca..ava 'oc. Oelacendran&<KI.aunrrou 
lèni)r, e! qua anava a! temple d 'Hei•O. 
polrs aE~pte-d'onl)foceoa!au
r hi portava les rttStttS C. MIJ Ptlf8 per 
Oferir-lesa !'ai:arcle! SO, 

l 'històna d'aqvest Catàleg que ara es pu
blica es remunt.aat dia 22 demaiç de 1969, 
Qlian el Cansel Ple de l'Ajuntament de Bar
cetona autontza !'endef!ocament de l'editi· 
d de Can Serra, de Puig 1 Cadafalch, tO( p-e
net'( l'acord de treure I del CatAlogo de Ed
ficlos y Monumemos de lfltetês Artfst/CO, 
Histórico. ArQueológico y tl~co o tradioo-
1"181 q1.1e el prop COt'ISiston havia aprovat nr:> 
més set anys enrera 
la necessrtal de confecctonar. els mu1"1101-
ps, aquests catàlegs, era una disposició es
tablerta a la Uey del Sòl de 1956: però e! 
Ca:àleg cie Barcelona - aprovat ei JO d'oc
tubre dc 1962 amb categoria del Pla 
Pa•cial- , fou el prrmèr que es redacta a 
l'Estat espanyOl, i no ens consta que durant 
bastants anysn'h hagués cap altre 111ge11. 
nr tan SOls redactat En el nostrecas l'rm!XJ!
sor hava estat Adolf Florensa. l'arqu tecte 
munrcipaJ qued rigía el S~dEdilieis Ar
ri'S:ICS i Arqveol()gics 1 a Ornat PUb/lc, creai 
l' any 1926 a !'AJurrtamont per a tcfllf cr.xa 
de la conscrv<1cró dels monuments dc la 
o utat 
Basant-se en la seva recerca personal so
bre l'a.rqwtectura barcelonrna. en la con es· 
ponem aportació de la historiografia local 
contempo1ània ren la re!acród'edif!Cls pro
cedent del Reg stre del Patmnonr Histònc, 
Artistrc I e entlfic de la Gener .al tat republrr· 
cana Florensa elabotà un catàleg bàsica· 
mer~{ centrat a la outat af'll ga r cronològl
came('r( acotat en els prlfTiers anys del se· 
gle xr.x. No obstant. ncorporava una mos
tra - boogràfrca- representat1vaderar~ 
lectura del MOdel'n.sms, rrrclocrt-ht los prn
Cipals obres de Gaudi, Domènech r Monta· 
ner, r Pu.g 1 Cadalaleh: Entroaquestos U~r
mcs apararer)rla relaaooada la Casa Serra, 
de la Rambla de Catalunya 
l'any 1969. però. el Catàleg OS trobava en 
una Srtuaoó de franc desPfeslgr civrc En 
1.1'1 dels esctrts dc recvrs ofroament presrn
tats pe1.mpedu l'enderrocament d'aqucs-

Un Patrimoni Arquitectonic per a bastir 
la desclosa de Barcelona 

L'Au Fènix com a mite de l'Arquitectura 

ta Ulbma obra. es denunaava cel greu pro
blema que des de fa tomps s'està plante
Jant amb les demol1oons i desfigurecions 
dels edificís modernstes de la du\at .. i es fera 
un balanç -negatiu- relaCIOnant -els en
derrocs de ra Casa Usvdel (de VaJeri). de 
I'HotfJI Tèrmtnus t el Palau Trmxet (de PUig 
¡ Gadalalch ambdós), d9 PaJsu Smon al ca
rrer Maaorca-aans, de Oomèoech i Estapà, 
etc.: lles mut~aaons sotettes per Ja Casa 
Ueó Mor6fa (de uurs Oomèned1 i Manta· 
oer), ra Casa Vicens 1 La P9dr9ra (de Gau
dr), la FAbrica C8S8rramona. ets Pavellons 
de l'ExposiCió rel Xslel de P. Company(to
teseltesd'en PUig), les Cases Espona i C<>
malat (de Valeri). la Casa PtJrez Samanillo 
(d'Hefvàsr Anzmenci), etc .. ( ... )com vndar 
exponent de l'atempta! attistKX>ClAtural que 
(estava) patint Barcelona.. /I.Jxò sense aven
turar vat.on~s sobre el nsc lmtTllnefll qve co
rrren -entte d'altres-edrfios tan agnrlica
tJus com la Casa G/Ona d'Horta r el M~cat 
del Bom. oia problemàtrca que assolava les 
maSies Que restaven a la Outat, que s'ana· 
ven enderrocant una darref'a l'allfe, malgrat 
estar 1ncioses en el Catàleg {l'últlma. ende
rrocada. Can Sabasbda. Slgrvficatrvament 
ho fou durant el març do 1971 , montra ta 
Comrssió de Treball esl.:;!va rCVJS<)nt, prro 
sament, el capítol c:orresporwrt a les masres 
del Catàleg de 1962) 
La causa es trobava en ellet que l'eficàcia 
del CataJegera nul·!a 1 quenotenra cap al
tra ublrtat que la de constrturr un IJàl'l'Wt més 
en ol procCs d'obl.encró de determnades lt
cêl'lCICS d'enderrocament La catalogació 
en la J)(àcbca, ,.. proteglà, nr comportava 
que, almenys. s'hagués d'actuar, ats edifi
CIS InclOSOS. amb un par!JO.Jiar respecte. En
derrocar algun dels edrf,Os que aparE!IXJeO 
relacrona1s alllsta1 d'En Florensa (q~ rno-
rietmate.xany 1969)eranomés-comh0 
provava el cas de Can Serra- una questró 
de temps 1 paoènaa Però, 8 més a més. 
ambCal.àtegosense. et Modernsmepart¡
cularmonl s·~ava desllUint S!Stem3t1Ca· 
ment a casa llOSZra. J8 que en no recollir-Jo 
el cataleg -és a dir. en set a.*uralment In& 

xrstent d'una manera ofiCial-. no s'en po
dren dificul!ar els PfocessoS d enderroca
ment n. tan SOls Quan es lfactava de peces 
II'Tlportants 
Davant una srtuaoó com aqvessa. runrca 
poss~tlrirta1 de dcfenSéll quafsevol obra ar
Qr.JtectOntca de vNor en per•. consrs11a en 

la mobilització d'rm.titucions r pcrsona'itt:~ts 
per tal de p romoure ta declaració de l 'ed 'i
er com a M onument H,stòrrco-Artr'st.rc. o. 
corn a mrnim, aconsegUJr que s'rncoés!'ex
ped¡ert; )aqued 'a~a manetas'obleNa, 
provrS101181ment. una protec66 oon,untural. 
I com que això comportava vèncer tota me
na d · ob:Siaeles aclmiristra\Jus, ! 'rrtent de sal· 
v8CI6 o' uned ~ci es converoa sempre en 
una cursa contra el temps r un combat con
u a la Insensibilitat de ta marona de tes &l:to
ritats artísttques, en particular de la Q rec
oó General de Belles Arts dej Govern de 
Madrid. Aquesta és ta raó que explica que • 
fossin declarats Monuments Hrstòr~Co
Artrsta d'Interès Provincaal edificis com CM 
Serra dc PuitJ r Cadafalch ot.a Casa To.sqve
Na de 88'cells. a Sant GervaSI 
Òbviament aquest tipus de procedlfT'Ient no
més era jvs;rficable ateses les parocu!arsCif'· 
cumstàncies de l.a nostra soeretat a prti"'CC
p¡s de la dècada dels 70 on la deslruocró 
de l'arquitectUfa antiga era un fel cada ve 
gada més freqüent a tes nostres ciutats, a 
causa de ta p!'eSStó d'una notable acth11tat 
constructiva r de la rr-ancança dels rnstru
ments urlxmís\Jcs qvc fcssm possrble con· 
c~iar aquesta d1nàmica de etetxernent amb 
la pervivèncra. d~ passat La majol' part de 
les vegades. aquenes situaaons es pro
du·en en COMnivéOCJa amb els mateixos 
AJUntaments. amb la rmpasSibd.lal còmplt· 
cc de les autoritats cu1turàls r davant la rm
potèocla dels ciutadans. queassistren des
va'gutsa l'eJ>~.pol~óOO. pa!r!IT'IOI"'Jcol·lectru 
Dlntre d'aquest context. el cas de Can Se
rra esdeW'IQUé parad¡gmàtrc. Fou la pedra 
de toc d'una conscrenoaoó gcnerahtzada 
a la qual, certament, 1nflvi la personalitat h$
tònca dè l 'arqUitecte autor (la qual àdhuc li 
conferí una re!atrva drmensió exp!lcitamenf 
polillca a la srtuacró). perOQue lonamental
ment respoora a l 'a!ectao6 d'una outat ro
dignada per la pèrdua e )rcesSivament ha· 
bttuaJ dels seus ed,ficrs mont.men!als. Per 
aquesls motius, la pe.-spectrva d'aquell pos
Sible endeuocament actua com a element 
de sensrbl'ltzaoó cOIIectrva, lerrt palesa la 
manca - 1 ta necesSita!- d'una politJca de 
protecctó del p.atrrmonr arQUIIectÒI"'IC rl'af'll· 
madversró dels polítiCS mUf'IICipals 8 resol
dre el probjema 
Es mobihtzaren les ent;tatsoutadanes(corn 
ara et COllegi d'Arqutcctes. el d 'Aparella 
dors, l'Escola d'Arqurledura. l'Acadèmia de 

BelleS Arts de Sant Jordi. les Asoocraoons 
de Verns, .. ),.¡ilgun$rnt91-'ecttJak:igranpas1 
de la Pfemsa kxal; 1 sen feren ressò def prc> 
blema amb tal entestan"oee''. que l'alcalde 
Porcroles. per fi, hagué d'atendre la re.llln
dcaoó -vrva desdemt¡ansde 1968-que 
atesa la CliSI total eo QUè es trobava el Ca
tàleg, a causa de la seva manrtesta rnope
ràncra, s'haVIa esde'l'lngvtlna¡ornable la se
va feVISIÓ I actUalf!Z8CtÓ 

La tardor de 1970 començà a labOI'ar una 
Comrssró de Treball d6S1Qnada per l'Ajun
tament amb l'encàuec d'examrnar el Calà· 
leg de 1962, corregrr les seves deficlènoes 
r resadre una nova Pf'oposla de catalOga
CIÓ més adtert t perfecaonada. Estava cons
lltuida pels fllflQOI"'affs mu01erpals Joan 
Arnaud de Lasatte Oia VOts director defs Mu
seus d'Ari de la outat. VInculat a la Ul"'lver
Sitat I que .runt amb Josep Gudtol r FrederiC
PauVeméhaVIa publicat. t'any 1947. drns 
d'un estroncat Cat.:fiogoM(XIIft)(!fllaldeEs
~. el volum de la cruta1 dc Barcelona) 
el propi Venié (destinat al MU$eU d'HistOna 
de Ja Outat) 1 els dos arqUitectes responsa
bles del Serve d'Ediüos Artlsucs. Joaquu-n 
Ros de Ramis -que presldra la ComSSró--
i IgnaSI Serra Goday, r per l'autor óel pre
sentescnt.. arqur.tecte hbefal nomenat en r&
presentaoó del Col-legi Ofrcral d'Arqur· 
tectes 
Aquesta Comssló es reuní assfdt.lamenl: fins 
l'agost de 1973 - data en la qual oondo
gueren les seves tasques- r allarg óe més 
de cent reunrons i VISI! es d'obtes. tevtstà el 
vell Catàleg r el posà al dia proposant una 
nol:able ampliaciÓ, doncs ¡xop de dues· 
centes obres (entre COOJUOI$, edrhos r b00-
g!JC5) lllCf(lmC1llavcn la rciacló precedent 
Per6J' rntetèsd.aquest desenvoluparnen no 
s'hade feconèt)rf!r nomésf!l'l el pla quanb 
tau u. Certament. doncs. el procés de forma
CIÓ de J'ErxamP'e (Cicle lruglfer del Moder
orsme). estava" ·lustral per mésdecenton
quanla edrllCaOOI'lS, però lambé es produi.a 
la noveta1 que apareJOen melosos nombro
soslocalscotnel'aals -SIIuaoóambtaqual 
s'rnaugurava un bpus de protecoó nou. ta 
qve s'abordava ta ll"dUSI6 d obtesqve no 
eren especfficament arqtJ!tectòntques-. 
¡gualmenl com. per pnrnet"a vegada a rEs
tal . s'Uldogueren constrUCCIOI1s tan pró>u
m~ a nosalttes com eren les peces repre
sentatives dol raoonahsmecatalà, ~ 
s enlaSitzaven també ~s COOJUOIS utbans 



Aquesl prQJOCta, una vógada aprovat per la 
ComSS16, romangué aturat durar« quaSI dos 
anys lmsquc mrt¡ançantu ndecretdei'AI
caldta a'eshores menada per JoaqUim 
VtOia-, ci IOde ma•g de 1975 s establi la 
•. :Ponenoa cspeoal de caràcter lfaf"'SSton per 
a l'esluciHntorme ~ PrOfeC!.e de Aew.>IO del 
Catàleg d'eóflos d'n"iterés artistrc_ hrstònc 
r tlprc o traO.cronal de la C!Uiat de 
Barcelona• 
La composroó 00 la Ponèl'lCia -que cele
brà la seSSió con.strtultva ~ 9 de ¡uny 
~üent- Oia bastant ampla. peròpt"Od•ga 
on técnrcs tur'IC!Onarrs. una ma¡orra dels 
qvals aclvaven amb aclltudsobslruccronos
tes. Per aquest motru. les sesSIOns de de· 
bat esdevrnguercn tan rntenses quo !eren, 
en alguns momems una galera del Saló de 
CrOn ques. Les dlscus&ons s'estengueren 
duram més d . un any r malgrat que general
ment s·.mposaven els crrtftfrs dels represen
tarns de les rnSlltiJC10ns crutadanes 1 PI' O' es· 
sronats, la preSSIÓ del comU del sector mu
nopal devalua senSlblemert el pro;oc:te ela
borat perla ComrSSI6de TrebaM A pesar de 
tOl. a~gunes sesstOnS de la Ponèroa arrrba
ren a funoonai com un al.(ènbc fòrtxn, com, 
perexemple.quanelsetembrede 1975es 
va debatre ramplracró eloi temp:e de la Sa
grada Familra rel prob<ema muncrpal den
vat de la manca de :tiCéncra amb la qual 
s estava construrnt jgua meni fou poss¡ble 
posat en crrSt algunes quesuons de trpus ur· 
banf~fC. arrrbant-sea modifrcar cooesafec
taaons de voals. r es pogueren, també, Jn
trodu r a1quns canv1s en el plane¡amont 

"'"" La norma general però, Ja marcava una 
constart coti.SS16 de crrterrs r ¡rn_eressos, que 
es tradu a en tef\SIÓ a les sesSIOns 1 que as
soli el punt culmrnalll quan. el m3.Jg del 
1976, es va haver de deod r la rocluS!ó o 
no<fungran ròssec o obres la proteccró de 
tes quals fins aleshores. s'havra conSiderat 
dubtosa Aquests dies foren derxats sense 
cap rncna o empata edrficis COI'l') la Casa 
PlonclJsdcJu)OI. ala Diagonal: !aPlaça de 
Toros Les A rancs; ta Fonda ES¡)8!1a del ca
n er do Sant Pau. dc Dornénech 1 Montaner 
(de la qual es recomana salvar-ne els rno
wrcs!): la Fttbna.t Myrvrf)f8 de P!)lg Ga:rat. 
ta Casa B.toc del GATCPAC; una punyem 
rwacró d'obres de SagnrCf, CoqUIIIat, Fer 
rés, PUtg, Crane~ ... 1 un llarg segur! de 
noms_ potser no tan coneguts però autors 
g uatmenl d'obres notables 
L'u de ¡uhol de t976. fS en t Opoca de l 'UI 
nm bat•e del franqu•sme. Ennc Masó. la Po
nènCia es reu ni per LHilma vegada r aprovà 
el Cmàleg Pel'ò aquest resta aturaL sense 
efecte. durant Uf'l any més~ns que, amb Jo
sep M Socras. !'alca'de de la transrcró. el 
Ple Mumcrpal en aprovar-lo, m10a el PI'O· 
cés per ter-ne un 1nstrument legal¡ opera
llU. L aprovaoó det'ndNa s·esdevmgllé el 18 
de genef de 1979 

Aquests apunts hrstòncs oo obeeixen uns 
obfectlus merament documentaliStes Cons
tlluerxen un segUit de dades r d · eprsodis que 
eaJ tenrr presents pet entendre la natwale-
sa on!)nal d aquest regrstre d'obres d'atqui
tectura que ara es publica 1 aqul es prologa 
Perquè el Catàleg aprovat en defil'lltwa, no 
va poder ser més que un U stat eou!"!"'el'atru 
confeccK)(Iat amb una linalitat pr~valiva 

Ens ho prova el seu propr or¡gen 1 hO rallfi
ca el para! le{•sme que ta cronologra esta
bierK entte el llarg perlode que s'ester1 en. 
tre I u1rcr óe ta revtSI6 del catàleg d Adolf Ao
rensa r la data d'aprov3CI6 del nou. rets cs
devel'llmenls politrcs • econòmrcs que du 
rant aquest pet iode sónconcutrents a! nos
tre pals Car durant tot el procés d 'elabora
cró. • ¡a des dels seus lf'IICIS, el Catàleg estr
gué condiCIOnat per la necesSitat peremp
tórl3d'aturar, quaSI •comfQS¡o, Jamsensata 
eprdém1a destfucflva que estava anlhilan~la 
nostra arqu tectlJI'a d'1nte!'és Cal a sobretot, 
en aquelles o rcumstàncres. evitat l'enderro
cament de més edrfrcis amb va~ors anlstrcs 
r p!'eseNar-los esperant uns temps m llors, 
en els quals fos possrble establ.r - des de 
les rnstàncres poltloqves, adm niS!rat•ves 
pmlessronals 1 culturals- una programaCIÓ 
e'ectrva 1 moderna de la protocoò de l'ar
qUitootura. J8 que en aquelrs moments. la di
nàmca ptòpra dels tots no pennet•a esta
t)l¡r uns PfOCedments operallus de protec
ció. ma'grat que en el pla conceptual los ben 
dar que ta pro:ecoó clrJI parrtmont reclama
da IlO hav1a de ser sn6nim, ru oe bon tros. 
d'una preservaoó del pattimortl basada en 
la pràetrca rntangob.Jrtat de les obres 
-restrrcció també acoosellaca per tal d'evr
lar !in!; i tot les operacioll$ restauratiVes de 
•recreació- hlstortCtSla a l'ús, que el pogues
srn malmetre enc<.~ra més 
S! aquesta drco~omia marca tot el procés 
d'e-~aboracró del Catàleg , les msvticrèl'lOies 
que se n defiven eriCara s'acu~n més des 
de l 'òpt~ del momerrt actual. en el qual es 
oooen, en pnnci¡:x. lcsCOftdrcions per tol que 
no hAg.m o entendre més la protocoó de 
I arqUI:cctura amb valors monumental:; o 
històrics, comunactedoparaf¡tzaoóoblo
quorgd'uncdlio. srnóqueclpatrrmonmi 
llor 1 m6s bon pro:egrt ês aquell q ue ês rern
scrt a la outat moderna per mrt¡à d'una rn
leNOflCIÓ teca amb ngor, sensbu ~at r respecc 
te i dissenyada~ de les premrsses de !ac
tual debat arqvitectònrc. Cal qve la protec
CIÓ del patrrmofll arqvttectònic const.tueixi 
una acrrvrtat J'X)Sitrva q~.~e es resolgli en la 
conservaoó dels ob¡ectes atquitectòrwcs 
d 1nterès m t¡ançant ta seva reutrlrtzaoó En 
conseqúéncta, el seu enquadrament esta
rà dehl\'1 en ful'lCiò dels valors ptoprs - de 
tota mena- dels elements a p•oteg1r, de 
t'ané 151 prèVIa del seu context ur ba a nrve~ 
morloiOg·c 'de trpologres, Sl Xl COI'l') dels con
tmguts 1 ob¡ect1u-s del p!ane;ament: ria seva 
gostrò, fundada en el desenvoluoamant de 
plans rntegrals c!e protecCIÓ r rehabr lrtacró 
Des d'aquesta perspe<:bva el Catàleg es-

devé un rnstrumcnllonamental per a planr
frcar la prOIOCCIÓ del patmnonr 1 establrr els 
corresponents programes pet a les actua
cions. Es a la seva base 1 per tant, mdt més 
enllà qvc vn 51mple indcx protecllu, ha d'és
ser un utensrli de conerxcmcnt, s.stcmallt· 
zacró r ordenacró: una etna dc valoracró de 
l 'arqUitectura 1 d ' èxplrcacró do l'evoluaó de 
la Ciutat. 

Ateses aquestes raons. quan es va encarre
gar aJ ScNCI (.'e Proh .. 'CQÓ del Patmr'IO!ll Mo 
numental -la prop dc tres anys- la publr 
caeró del Catàleg, es planteJa ta rflCiudible 
nooossitat d'~nttaourr un supott documcn· 
tal minrm per a cadascuna de les obres m
eloses. Per BIXÒ es determinaren unes prr
!"!"'el'es valofacronscrlbques dels ediflcts. que 
destaquen els seus aspecles més Stgn~trca

l!us, que a la vegada oonstrluten una base 
per a l'estudi històric sobre el qual fonamen
tar tes hrpòtesrs pro,ectuals p!'el m nars a 
qualsevol actuac1ó restaurativa o de reu:r
lrtzació. Dades que han estat completades 
amb la conlecctó de les corresponents fonts 
bl~rogtàl•ques 1 amb la rece~ca de l't'olsto 
nal documental de cada obra. 
S'ha d assenyalar també que, per un altre 
camf, també fou m llor ada ta concordant or
denança del Catêlleg . o· una banda desen· 
vOiupant -ConJuntament amb els servers 
de Plane¡ament Urbanr'strc- els artiCles co
rresponents a! Sector de l'Eixample per tal 
deCOI"regir et procésdedissolvcróques'M· 
tava produint. reconduint-Jo, i potencran! la 
rehabl taCI6 de 1es finques i u•'k'l tecupe!'a· 
oó quafilicada dels patrs 00 mansana: a la 
vegada que s'1ntrodu;en mecani<'..l'l'l(l:S de fio. 
K!bibtzació per tal d'afavorir la miJora qua i
tativa de le-s obres que es construSsm. Do 
l'altra. preosarv. alguns concopies que apa
re.xren excess.vamontrndotormrnatS o am
bigus a la •edaooó oogrnal• lf'ICOrporant-hi 
el tiltre d'uns ntvells do protecCIÓ Sistemà
tics i progressius, ;;~.daptatsa la complex tat 
d'aquestes tasques do dassrfcació. 
És evident que, per cUs ma:erxos. tots 
aque-sts èSforços no poden trans'ormar 
substancialment el Catàleg i fel'-ne l'•nstru
mentrdoni que necessita Barcelona davant 
ol doscnvoluparner.t p!'eV!st per als pròxims 
anys. A desgrat do la paradoxa que pot apa
rentar aqoosta afirmaCIÓ davant e fet de la 
preoont publiCllCIÓ. s'han de ten..r en compte 
les deticièncrcs que des de tes arrels el l'as
ten. Avu1 !a pro:ecoó d~ patnmo!'ll està as
sumrda col ·lectivament i &S crrterrs valora· 
trus d aquesta arqu•tectura, entesa com a 
hta demostratiVa de t'evolucrò de la C1utat. 
no vénen CQf'IOICIOf'laiS necessànament per 
t'ant•g()Ítat c•onològ:ca de l'eo~ci ni tampoc 
per la seva srtuació geogràfica pre!erent (a 
ta cruiat antrga o a t Erxample). 
El model vrbà descentralitzat aOOrnés r&
qvereix ej recooerKemert eJt¡:Mcit de l'origen 
poltcèntric de la Barc&lona actualr , en co
rrespondència. recuperar fa hrstòrra 
d'aquests nuclis a par11r de les seves text u-

res urbanes 1 dels exemP'es arqur:cctònrcs 
quo Ics sut!ratl'en. 
tsadrr. OIJCproosament ~ pub/qcaCI6del 
Catél!eg constrtuerx !'ep:sodt tonamcntal, lm
prcscmdible r necessarr. per a completar et 
seu procés de perleceionament1 actiJalltz<l 
oó. Comesa que enclou l'estudi 1 cataloga· 
oó Cl 'aquct! patnmonr dels antics Mu!"'lcrpos 
~gregats que ara és, en gran mesura, ¡g f iO
rat o es poc conegut però q ue pot agluTI
nar nombrosos srgnes d'afirmacrò cultural 
1 emblemes de la seva h stòna. Es una tas
ca ¡a inicrada per als barns d e GràC•3, 
I'Eixamp'c, Sant Andreu. Hotta i el Guinar
dó.Sants, .. , 1 ques'hadelereJttensrvaatots 
els altres pet tal d'establir, d'una tnaflCfa de
lr!lltNa 1 ferma. qurn ~el conjurn del nostre 
patnmonr monumen:al pel quW hem de vetl
lar 1 esttmu'ar-ne la conservaCIÓ¡ rehablhta
aó' divulgar el se-u oonerxement, ¡a que, en 
de'mit1va , s'hi haurà de fonamentar el pla 
pendenl: de prOieccró d~ patnmonr de 
Barcelona. 
Si. d·aquestamanera , reerxtn a transmetre 
aquesr.l'egat a tes gerreraoOt"ts fuMes. de· 
gudarnerrt requahfrcat arqutectònieament i 
urbaristrca, haurem contnbvll a esmenar ia 
nostra trad cJOnalrndolencra pel patnmonr 
arqurtectòniC i la consuetudinà••a seqúela 
d'esguerros i enderrocamerts, maauraaa
ment tan hat;.tvats en determinats momerc:s, 
que ¡a~ segle passat mogué al patnc. Pau 
Mita i Fon:anals. en et il t de mort. a drctar 
una retacrò dels monuments destrlits a Bar
celona (put:ircada a La Ren&xensa del 2 de 
febre¡ de 1883), f)er talq~«<'esmelll detan

ta destrucció en la captat del Prrncrpat, de
turr per semPfe més a's que, sens conser
var en son cor metaiJsat per lo vt interès nr 
unagusp.ra d'arnot pairi, o bé l31"13~satsper 
l'tgnor3ncia. sem bran tot l'I Catau ny a de n.i
nos. cridant amb c:nic orgu 1: Recedant ve-
fera/nova smt omn1a,. 
Però encara h ha mós, J<l q ue arnés a més 
haurem aOO.stat el f.l d'uns objectius cultu
rals dels quals hlstòrrcamont hem es lat res
sagats atès que cal, aixi ma!CIX. dw..cnvo
tupar 1· andanem deba1 arql.lltcctòmc sobre 
aquesta matèna Debat que fou impossible 
quar. os va redactar el Catàjeg - qoo ós 
quan, crOf'IOklgicament, ~ corresponra- po
rò que la seva pub'rcació ha do contnbur 
a rnpulsar ¡ ennqurr , ¡a que és rndispensa· 
ble es.tablor quins són el:s cb¡ectiu:s. ~s ter 
mes ' ets mr1,ans de la protecció del patn
moni per tal d'ev•tar que pugi.Jin esdeverur 
un tili bi rnoperant si el fons de la qúestió que
da encobert darret"a l'equiVoca escomesa 
-1a rncrp¡cnt- entre els apòlegs d'una mo
dernr.at q ue pot capgirar-se en rnstrument 
COI"'Junlufal d 'una oova especulació, even
lualment ~,!uslrada. r els maniqueus de la 
cuhura, que darrera una enfervorida salva
guarda de !'arquitectura disfressen ignoràn
Cia o rnteg1 sme 

Josep Emlll Hernàndez-Cros, 
AtQuitecte Cap del Se!~ de Proteooó 

del Pa~tirnoni Monumenta. 



Nota preliminar 

fie mateoals QUeconstllUOixen S supoo docume~d dc la presenl publc.aoó s'han don 
IOOdre. bàs:lcamt'!nl com a 1nstrumentsde rtebalt. Alxi, ols textos no estan redactats amb 
~ tnlonoó de creaoó novedosa stn6 que la seva conlecoó corrospon a un exefoo de 
sintelt -•·luslfada_ Stes\101-en la qual s'hadooatpreem.nènoaal'apoJtaoódedaóel 
novestarocoorcuac:aod'aspecles poe reconeguts o va6orats sobre la mlormaoóJI sabu
da. Ate& que por a cletem'wlactesobres aquesu~ Ubma pot S8f molt extensa. ax6 PI'OYOCI, 
de yegades. una aparont conua<lc:aó enueta prdoctat dol& textos tia mportanoa de r·ed 
ho aJ qual estan re6ents, ,a que elsmêsextensos no corresponen. nec::etSànamert. als rrM 
qualflcats Sinó, potser. a aqueles obres que et en més deso:lnegucba o que e&aaven més 
mlllnc:ade:s de reterènaes.. Els pAàncis d emplaçarner( han peti'T"èt esludiar ; eniOtn detl 
dterents rnorunents i 1a seva c:onfecoó ha obl¡ga¡: a una COI'TiprO\Ia()Ó "' .ru de motlos 
kX:alii:LaQOI'II, a causa de les <i~ que plantcpva t· c:studl sobre les bases C81logt.U. 
QUM UIIUOM. habtu8tment delioeru. 
Referen~• con&lngul gràfie. cal cir que amb les lologfaf• es pretén .ruar feolfC com 
a peça ..-.g~Jafnenda en un COI'1eJiCI ur~::* k:ll deh..glnl dl'Jnc:a qualsevol Yelleital .,,~ 
ca I Qu.nt • planats• docunentsques·hl aporten. que no responen a un Ct'tet•exprMit 
mecn onerw:at vers la seva putkaoó. s.nó que mel f1Uit d'una recere~ doc~ ena. 
gadaambl'obpllalud'obeerwle:smbwnesdadespoubles. no com un6 en• mateox. Sinó 
pet Ó~ dels tnStn.,mentS qv8 pe!'mt(¡n lntetpt'elat' els d ferentttemet I dOc~ 
tqutlet peces Ortans d'antecedents. En eonseqüW!oa no s'han tecol~t aqui Ib piMlots 
que ¡a tOn coneguts o han estat publicats. Però convi assenyalar que 81K0 na comportat 
el buctal dt diY81'106 anuus -alguns d'ells de manera s.stem811ca, com n ej cas d'una 
pnmcra fue de recerca a I'AtXIu AdfT"Mnlstrabu-, malgret que, òbvtament 11 contr•buoó 
doct.mcntal no poc ser.,.. de bon tros. exhaustiva, smó que encara e$ troba., un tsUtdt 

""'"""" La compleJOtal d'aquestes tasques convertt~x en deure de gratitud -d•flc~ de eoncreler 
emb noms- el fet de reconérxer-hlla coHabor.te~ó de le$ nombtoses P&fSOne& 1 •ns:.tu
oons que, d'una manera o altra, han tingui vna partiCipactó en et procés mós rocent d6 
doeumtntaoó 1en la po.Jbk:aaó del Ca181eg. Però malgrat que no éS el moment de recon&
trl.llr aqulla seva llaroa cronolog1a. no podem obl1dar. de les etapes •lliCials. l'eltlmul 1 so
pon ptOYinents d'Or•ol Bohlgas. Alexandre Ona 1 Antoo de Moragas • Gai~ISA. BJX( com 
letoontnbuc!ons dlgnasr de Sda·Morales. Salvador TanaQó, Francesc Roca Txat.xo Sa· 
b8tor! Elena Bosch. Noms als quals cal afegtr el d'Anlon Gonzélo1 ¡ Morooo-Navarro P8f' 
les seves aportaoons als treballs de la Pot'lèooa, els de Xí!iVIOr Sublas1 Xav.cr SU6t pels 
IOUS ellorços po- tnlllorar des de la Cofi)Ofació. eis listats durant ols tròm•ts d •nfotmaoó 
pú*='ca • el de Joon Anton Sclans. com a Delegat d'Urbansme de I'A¡untamont, quana a 
l'aprovaoO delindiva 
Ei c:onve.r. estableft. fa qualre aJ'IY$. entre rAp..r.tament i el Col -eo d'Atqutec!es per tal 
que 8Q08SI úiUm rev\Sés i sul::ln"krrstfés la doo.rnortaoó c;;spon ble al seu Anou H'Slònc 
reWNa a edfJas cataiOga1S. ha seMl per a re&:erar la UTtponilnoa que aQuesliii'\StllUOÓ 
atnbuetx al Catàleg ' nnterés per contribuir a la seva mdlor rea~traoó, • ~ propotQOt\lll: 

une base por a la c:ontecoO dels fitxers c:soo..rentals. bo; a,udant a ~mpllficar equeas tte
t.ls. Aro tnleetX. s ha de tef esmerc de lacol-labotaaódal Setvel d'AiqUI!Idogla del Mu 
seud'H&s&òna de la c...tal:. la doJ Servad'AauaQO sobre el PatnmoniA.rtisbcl Ambereal. 
la de rArXIU H1$10nc d'Urbanisme ArQlltectt..-a' Disseny del Col-leg, d'Arqutectes. ta de 
I'AnoudelaCatedraldeBarcelona,ladelaC*edraGatddei'ETSAB I moll en pel\.C!Jar 
la oa I'Aixlu A.dnw'lstraoo M...-.apal i el seu perSIOnlll. ospcoalmenl PW Muzas. Mom• 
fT8l Condomnas • Josep Sacia_ atS quals hem hagul d 'amoinar massa Yegade5 
Es~ també relfe tes:JmCna:ge d"agrarrenl a totes aqueles persones que on d fe
rem moments 1 pe.- raoos dr\leises_ hem pogut constJ!& o han estai cispouoes a ofenr 
la seva col-laboraoó' deócar part del seu temps a rEMsar malenals. cercar dlx:umeotaciÓ 
o anar a comptOVBI dades. S'ha de crtar en çonctot ISidre Matt•ne.z _ .. coopetAQÒ del 
qual,. prov.) del prmer CaliWeg amb Adolf Rorensa- l"arqlltecte llu s M Aragó • Ce 
~· PJiaf Galera. encre un nombrósconpll de col·labotadors VInculatS a cet'([ et d'et· 
tudis• anous dels bems els quals, de manera anònima però •nsubstlcube. hauran eontn 
bullia fer poe~~tM aquesta pul*::aaó; 1 en genera a tots aquels que en t'accua~tat estan 
lnvohJcfats en treballs d'lllVefltarl, de recefca documenlal1 de catalogaoó que hauran de 
rer pou¡ ble, en bfeu term.n~.la precepwa re....SIÒ del Catàleg Sense oblidar l'mpuls dehno 
lluqueelproeésd'edioó, ar~moment.deua M CarmenBanbe. UuisHortMICnst•ne 
Grau. al COI'lfUOC del ServEI! de Protecoó del PatntnOOI Monumental -que ha hagut de p&l•r 
lOs aoquelcs dc l'esforç que el present calàleO ha CII:IQII - • molt destacadament a l'eqUip 
quo • ha tocat a!fontar la responsabilitat d11ecta de les lOines, 1 a tots aquells proiOSSIOMts 
que ht han •nteMngut -l'eqllp de graliSies al davant- • que amb el seu entuSiasme han 
tacahtatla consecuaó lu·laf de l'obra 
A tots etts:CIII aora•r el seu •nterès 1 O'Yismel se'lsemplaça des d'aqur a contonuar collat» 
ranc. en I-Questa tasça alhora labonosa compromesa 1 grat•IIC&dora 
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Cap. 1.-Disposicions generals 
An. lt. 1 LaPitMf'II:O'ótntnl;:lt•perob¡ed:e 
~ ~CO'IMfV.OÒ viiiOfaooó re~&ao.~raoó. ~ 
tiCOÒ ':llol"'*'d*vMQV-11llCS ht$:00cs.ar 
q~•poc:allt'aoc10'111sdlll!)llt...on.ar 

~de .. CU.tdelt...,....,...,-a'*.l; 
r .. Lfo.Nd rt•ft 
2 Esc::ot"edlrar..-.lf'ldOIOienaQUIIICOI"a''Oe 
.... IICIR.Il"'WUN~Prwf'Oitlot.oc:ats 

d•Ntll'tl"""óoeo-tr1SbC deCIWIIS~Ia
va leC)oSiaC:I6.-oeclca 
b) ell .0\0st ell eoemerwso frllgiNit1:s arqull:ec· 
tOntct•or.....,....,,.,.d.tnltf .. wtttlc . hlstònc. ar 
queol()g-c, tiPIC o tradiC!Of>a 
C)lllleoo,..,..IOPfj'itNIIH UibantQUepet Ja se
va bellesa fi"'P(>ftiroa n1()f'l,.mel"lal. riiCO!ds M

IOI'a o vAIOi't treC-coonals ~"'" ded«ats 
dtllletft 
dJ • OCI• p.;.tiqvftCOf"'Vl''eeTTIat.,...I'I"'If'V
.,...... ... 31 ..... Mo<* "'"~ 0801'85 l'le
'~ Cltuldetem1e.lotrlS•&lle&ellmei'fS ·---~r,¡pq.adtprjOrescaSC~ Sln-

~~ ~tlce o record hsa6nc. 
l)elsper.::Snatl#'•iJifdi"'Sd•~t.IIOnc. ar 

I~IC O boúnc I 

O) les~t'181U'• en• seuCOMplel! paro
ràtrlco.,..~.,..qve~nalto
trenlòeiii,II'~OiormnOIIn delaprotecoóllel 

pau~ 
3 . l'llpk:aoOd·IQUeSI'a0rdonança req.JCJt~.\.tal 
•CMidtSOOUtart 25CietelleloetSóiL'Iptt'lw! 

ncfOSiò deli btf"4 tt1 t1 CAIA.eg del!l'lllNaiT">ert 
aprova1 o la aova qua~\caclò h•saònco-ar:ista. 
doconlol'mrtatWflbJA l leld8 13de magde 1933 

Dec• et ot?~ da )U~ Cie 1958 'ÓWOSJCo()OS oon
eotd.anl$ 1 q¡,¡allla~.s·ap~~carasenseper· 

¡uc1oo U. l'~ obsOfvllnoa de esmen:ada --ca Ar1. zn.- E Ollf!TlOI"'I obfeCte de prO(~ $S 

daWca. ae'oct•d'aq..-.Ordef'.arça.entes 
aeguent• Cillegones 
A ~~dloc:twasd.,.,.erft~
contom'leaiiU.dlt301"*Qdl 1933- .ts 
~'-c.nd .......... l)l'CN>nr;.IOIOCIII-Slqedes 

al Dea• dl22 dl p.lod dl' 'i58 
B Els edl'tos. ~$ lrc,.Jt.eacncs. 1es ,._. 
... , eói~a-la(s•.s;a•Onl. •'ot'Q. monu
merrs. •••ea'4CIC)f'll tfslocatscornftfoals•a 
tr•..,..,..s~enelcorr~Catà
~l"'"'.i"'III)al 

e E:s con;unts o pe<jmettes urbans •"'dc4os., 
res~&ICalt'litQ 
Ar1. 3er.- I) LI prolltCOÒ dels edbos: 1 monu

mertS!~VI(IUIImefllc;a'alorJals_ lillfè p!'ec!Sae-r"' 

telo)CIÓal MU I!Qf'lltoc81 en cooa Slt<~acòconcleta 

• patatXO elt•tre'OriCSiaundM~sn 
vels de P'otecoò Quan 11 ca1aiOg&oò no asp&-

o•w "'"'"""' ooncre~. s·ententti queia PfO:IiJC· 
oò és la OQrlii&POntlll 11 rwveoll c. • el!C8C)06 
d'~IS Que llgUIR deciatlll Monu"'"lflf'l'-1 

HIIIOnco-M4t<:I08énfd ,,...Q.tur.lap-oo 
tecoòd*~-lolail 
NM~• ~c:Wt.otc.oe~-var 
... ~peltiUgra"'VWI'~SÓI"'CO"'
WIÓitf«<O()r'llmon.mtr'lf Llcroteco06ttoolll 
.. ICIUKICWIIÓI,.....KIIÒ.-.capCMr10PG

Q'eniiJP(IIIIJ apor<..a::.or.dl ,.....,....-.::.o o nou -N~b Prottc;Oòd~eolosde~ ..,..,ncloecJstnllrwalant:ltr>OreriMqu3$S ha 

~cU 1a ccnorenoa r.ll"'llana gonJine a causa d n
tet~tebrtiiCOI"SSfucoòoronal dunpto
c6s de degtiCklc:IÓ o Ull can"' ó'Us uever~ble. 
Les ac!uaoont l)el'mese~ N!an les de restAura. 

oódeiiMuSvalorll)lll'l'h)UI~I'II Pfo¡oclel 

~.nt.a111 o. 1e'Orma , ret&aLifaoò 
Nlvefl e: Edl'lot, 11 VltlOf dtlt QUalS re.def( ptln 
DP<I''T181"11 tf'l ....... •rvcrura t~. ex'_. 
notrT1el'1i: rdeada en lalal;a'\l • la (bpo9I06 óEfi 
~oomu .... ( ..... ib.A.catXadlll'asca!a.es
Vue:lura.tiC)quesón._I*Up-otegoes..esset'( 
~~~,..dl adl'cidacloACIOI'ISdtr• 
l\ilbiiMoóque~o~dsemen
ras~ctl'l'luw 

Nwelld P1ocege.x•eotostJvaiordel:sQuals 
esuot»~tnla~dlleslaç&

'*f"(JJIIIIiltYOir::as.~delobra 
a red tzar. •ndLe ta aubst:tuoó tola1 de r edifca

aò, W!io!:'galllmat1:8I"'I'TTee''ldaquelas i dals; 
Qlemerts ~ruo:utal& que es consol den 
Nivell e Protegto~ el$~ d mte1òs QU(I, 

d'una manora zonal o puntual, es troben en l'eó· 

110 E$ J)rOieQto~ Mpeell'ICQmefll l'esmènli!l clè· 
mont ozena Enaqucsacasossertl ~'' .,¡ 
sev ~rasllat OH'IItgriCIO er'lla t'IQ\f8 eddicocJó $1 e$ 

procVst.atcXIIIsuO&ttuoò óoreditJcac:Xique~ dO-

~--2)Ds~oOII'iTI«fcsl.lbansobp:::leclepro-
~-cllllitllltQuen.at•e~eoes en etS s. ...,.....,.., 
~~· EIIQIAtoQ,JI'Ioo,tdl'dlpr«ecaó~rt• 
grill o IlO"' que tet metues de ~er.~ , pro-
180C16...oaxot~lacocai11Zdllls.O:k::oosclllcon
pl. et.~urrenotllrr«tsd.urbentZa 
oó.lf'ldoeeleniiMUperrnecre En101eassea~ 
t'l'lai8.,COI'TIOftloe.Oaq.ASI CIOUSefsQUeSIQUW\ 

dedarltt oofiCÓ. pl8ç& carrer, betl'l o cor,.n 
l'l tStòr~C<>"art,st•c- cor>forme • la legsi8Ció 

"""'""' l lput ll EltqoAIIilj)I'QIIICOOes~ll"'!J & fasluae.ó 
YOV'n• ~delleóf.os.Mnvs •~qve 
els lm~n, ·n entraoet • 'lft1'bl.lls 
npus ln· A.Qvellt~ el! que ta pr()(oooò assole! Xl 
I'\OI"'''Mitllaçanet. COOiidaflt'liC()fTI II I8iSiotsels 

Pi-'..,.,.'d'LX!ocWICI ...,.bleldo1de t.a V18W 
tNca o b6 ctetdo lt~Sf*lu• !IRroOI dem&r<:anao 

T.putiV: E .. que ~~Ç~U~nobtltetede prO!ecoóso

tallet(el'lcieCIOI"'IIIfVaCCIWT'bertalclunperfmll

tredeloi'T'IIt• 
Tipus V Ell QUI: ~n ob¡eoe d \1\1 nQfTI\&1;\111 

especl\ea ,. ... en aQIJIJita Or~ o bé • 
trr* deli ~ E..-. da Protecoò. 

Cap. 11.-Ordenació de l'acti
vitat municipal 
An. 4rt,-L'ac1Mt.tl ""'-"C"PIPtnor<tea '8con

serv800. vaiCII'ICIÓ. IeiCN8CIÓ U.1deslinaoòdel 

petrmonl!~ec:tònc.n.sloneo-attJsk esde:sen
~ramotjlnça/1 

•J la lotmaoó oe plant MPec~• ó 01dt~ i re
valoru:aoó 0111 Pa!rW"norl Hostònco-ArtistJC de la 

C'\Jiat l lei: ..vee bel oaet na:u1als, a l'empara del 
quedsposeoeiSftloCiel 17 181CO!'ICOfdanlSde 
la U. IObfe 11 Róom dol SOll Oro.naoò Urbl
""texl: re1óedt8dabr•OI1!i76 
bltalormaoó ~lrtMSI6deleatalegpte· 
..,s~; a-t l'artde 25 dt ..,.,.,...ada Uei. 

q * onceu.6 on la orogramaoó l'l'U~ de les 
pr~fd4nltoerel~orde
,.-dtt115ctn&...vee••~en-.oersela::m

pkrnef"l dits •~ d aoque~ta OrdenanÇa. 
d) llliDfQPoiCÓ dllll bèr-.~ q..a.n~ 
COf'l'l Qo'~"QM~ 1919gf.n.n. i 
~La cdlabofaoó amb els ens pubiles.• prr«s que 
Ollfs seu~ I"' desoe<Nolupn actMfats eotnodcn:s 
M'lbl'acoórr~OCIOfc:cecaò. ambetspro
ptOI:oYII di>S bònl Cetak>geü 

Art. ~--1 E:nt!Calà.og pr~N~Stenl'fl111oe25 

da la Ucx dol SOl, t al que es reh~,e~ l'apartat b) 

08 'f1ft018MI&uor. enelcapl olóeoornonumen:s 
hstòr.oeoanfs6cs.o sen:endl'anrnoorporói'S<k.lto
mà~<:a.me~"'ll MI'IM i"'EEIt$!11:¡¡¡ de ~P acte leQal, 

els qA., ols.JCCeDJU llg\iln Oèdatals monu 
memsd'f1.eret~.Pf0Yino.alo.ocaj pm 
orgat'IISifTIM ~e" lama!t'-a 
2 BC.iilegw•r.,....C$dddlMJiflyS seràsus
OIIpfobledlmodol.caooN per•-d..,.,.o•JU:tu. 
.ar. tubpecte 11 prcaomerc t!IIIUiben en ta 1&
g.Roó...,.. al~en~Qro~narça 
Ar1 .... - I IAI ...-..xli~ per nc::us.or.o 
~t-of'COIIYI <foiooa.....woadtpatt 
ene~•l'l(t~J*ca.il~.l.-.ea 
~··QUIIectOriiC. 00"pJt'll: o PM del ma:.tiK 

2 En I exJ)íl()enl• ;ut:~•C~oran raonaaamert ets 
moout que~ 111 QUS4'1cació o OesQua.Jf~ 
caoó. M'Ib lport8CIO d'8f1141Cederoi:S daOet M· 
IOitQutl. OOir.oont de sotvónoa OoC'..àmens per~ 
Dal9 i OI'Ict~ltreta~U!!alvBiorhls.!6ric,al· 

llstiC, a•queològlc o amblo'll.at del bé del ql.l8 ~ 
!tac!l EntolcU .. COOlUI"'!Carti tllaAOI<liAcadé-

1'1"111 Ól 0onee llol101 cie Barcelon\l t1 13 Real Aca 
démo&. do Bei es Arts de $a/"'l Jordi 
3 De 11 1ncoectó deiS e~ped.er1S de calaJogaoó 

o deec<MaloQICIO" donlri 0Qnelxen"4nnalspro
p!8taftO.tblkw. t(i.Mrtdedr•tre.al$ nscrts 
«ttl'lda'llrll t 0Cl4*T*'Itt pet QIAIMYOI ti'.ol -
trGo~-'lÇ.-cO"ACIÓpettOI'lll ~'OI:WICQ1"'410..U 
·~nllttvdomOIItn•..-mtMI.It'CI!Pa 
1 per edoCe& tn lt•• CMQe-, ... quas a~an 
~d-...,_.tntl~axts 

·~--Of'CICtdt-"11* 
ol Bl~--"ICO'I.:JIIri:wmaoóW 
blCIIentJc•m.,du,t'N&. 
S La rMOt!Jo6 dels expecMncs correspclf'lljft • 

ili Comtaoó """~ exeo..c:.va. 0\Ja.r> • tr~ 
d •mmoDtrMe•te.:sen lec;a'egoroaAdl .·an 
2n tfldf! carktef Ol propoWI i t 'elflv.Vi &s Òf· 

oant cornoettf'U ó Adf'I'III'IIS!raaó de l'Estat p8l' 

t•rftC>uc:oó~PI'OCtdeuo. entltauescasosttn. 
drê.~earàc1•rpro"~ ' •·et..,.arèa l'òrganvr· 
banlshc compto:ent PI" a 18pfOVac:ió def n:wa 

/4.11 . 7i.- laóMQuoil'lcao.odLXIIfnmObr.e o ele
mef'(arQu-1eaòl'llccataloQII leQA<llil IOOtiCUf· 

rénoa O'alg~ de Itt crcvm•inclee MÇ(.Ierft 
~ t\avet deuparegJt • causa d'LNI des:ruc:ICid 
orui"O'\a ..,....!*;v<ltod'a40ósposatalrespec
te en aquec¡ Ordenença 

b)itssel'~tiMveno811'<lCDefP'e"'ISSIf'll 
de planefarnenl d ,,.. .. pUbk: orevalert. ouan 
no cx•eoo ater~.a)va p!)l"derkla Que oermet• la .... ...--. 
c:)acrect'8·M~fex«..-..::.ad·e-f0'sdi 
!et en r IIPfeoaoó ~Mot mol.._. q..e aconse--!aren 

~-d) t"lavef petd111 l•rutt• que antllf ormen: -r.oova 
lasevaif\CI.IAIÓ 
An. ee.-Per t11 OfttnYQ:~ acloem de Ics 
obres, Ml'veotlntull acana tenden:s a's oò¡ec· 
tiUs de protecoódtla béne catalOgats. al progra
ma d'actvacló munop.aJ eoncmdrtl ~ prev!Sioos 
pe-/tlf'l(lntiPCI'8«MVIOOI'IMf'I30Óif981a\llaciÓ 
pe1 ala seva aoQu SIQO. en el soo cas, pel Munt
Cipldelsdept"QPietl!ll.pe.ftleulal,pet a laiXlnSOJ 
vaoód'~na:ur:Jisu-bansCCll'fg<~radc)':~ 

de~toerorW1"eed··~ès oera.ac:ons-
trucoóde~tOOI'!YnerTlCn.t~.~JIQJI'l!M!r'· 

vactóoe.e__... I**•~•Q..eo. 
l6giQuts per alexprooc-0 'etWroca.,... de 
OOI"'!!I\IC:OCliWdM.-.orr.dtla .. Ucalalogats 
q...e *O,. cor ..... ..-. W'derfoe&! per la 113klrao6 
dl! turs ttngüatii:811S per • IIII"Caa aoo6 dll vor• 
rM. paW'Yiel'll't. ;atònt •1Uf"'lfi«)6V'àrlaenett 
ClOil'-'ots. per a la fr'IIUIIIQOdHn~naoon&ar 
~~r...tnt.belleMsiW~ 

dats ec:Jot~t:~t, per a t.a oonter\'OCIÓ de loru M:òn
Quet o aro'shQ..S per a a tret llf'lt ewT~Iarl • pe.
de9envolupor i 8CC10dtOOI-I.aborDCIÓaTob elsp;v
IICUiars ataetec:eadeprotocoò 
Art. ~.- LaW·libOfACiòambe,sl)tlrlCUar'S po. 
cU &I)O(IIV se a terme m.t¡anca!ll 
a)la~d'auKolll~petataoon

•vatliÓdalpatnrnon~dalque!lgiJifl 



Ltulars. 

\l)! e:-:ec...OOd'obrc:; d'embel. omef1(o a(iequ.lclò 
en els edf os C<~:<lioça~ o en ds ad,aceots o pro· 
l)efS. quan~ atxes esmofltades excedoi~on clel 
deure oe COI\SefVaoó al Que ~"' obligats els 
prope!ans. 
c)la pres.:aoóo'asses~tècnlciarn"s:icper 

3 ! 'execuoód 'obles de COilSefVaciÓ i les\aur8C!6_ 
d} el TecQflet~emMt de 6esgavac101'1$ tribU:àt1es 
a!s mmobies c-.llalog<lis -dl l'IS els lini:s <1.\t.OI'Uats 
por la leg slació, 

e) la 1nsl8 laciÓ ~:f14·Un.nactons artis~qucs en els 
edltos ca:aiogats 00 prop;eta: particular; 
~ l adQursloOdelsfl"tT''Ibbcs cat;llogatS O<l'aquels 
on'gurlf1mcorpcxa:seletneT1!S&.rQUiteo:Yics;d'in.
te:ès qvar~la e81réga econòm.ca orovu~em de la 
lXIOSCIVCICIÓ O lo lmT' OOIÓ d'u$oel4, hn 0~113 

me!'ll onerosa a la prop¡e~at el seu sosterurrwT~. 
Q) l!~IOSI<M 18-Ció de mea s espec¡als de segu•etat 
o serves de protecciÓ Q~ garant~~en!a COI"Mf· 
vaaó dt!lslffiiTlObles. 1 

h)laPfestaoódeseM!IXatlxt.arS,IAisC:OmlaP· 
d,a 1 custòdia 11111 lènc:Ta i ne:e,a. ootrpre Que es 
tract1 rJ ' rnrnobles ober.s al po.lblic 

Cap. 111.- Règim jurfdlc 
Sec. 1 ~ Conservació I restauració 
Sub . Sec. 1 ~ Edificis catalogat s 
Individualment 

Art. 1ot. - l .EislfTV'I'IOOiosca:aiOgdlsnopOO-an 
ser enderroca:so de$murta:s IO(almeN; o par~ 

metll no podrà r.aJ tzar-s'hl w es de roiOfrna o 
reparaoómalgrBiquenoafecton ciNlyos&'nert el$ 
seus valots anisi a o ~Ones, amb leS excepcóns 
prelttSI.l'S en aQUeStaO!-del'\ança 
2. Hauran de ser ob]EIC:e Cie les obfes 1 atencona 
OOCCNlSI:H\Iaoò. co-"lSSOidaaò i Te&auraoóqueet 
seu estat req¡_,ere~ r;~ per la salvaiJ'.Jafda dels sous 
11a1ors 
3 E·s e<!.f<l! cata!ogats U'lteamefll pej tet de te
nil e emcnts o 'ragmon:s Bl'qui:ecTOnics d m:erès 
arJSI c,l'ws:ónc, atqueològ!C, tipte o ttaútcional no 
podran endemx:ar·se Sl el prop:etari pt"I'!Vtall'OOI 
nocedelx cl r.l.vniopllaOiooietaldeta;se!emelll:s 
o bé éS COn'IOiomet a co4-locl!lr-los en un aftreim
mob!cdola oova Pfop.eta:. a.ns 1;11~ ~ 

pal sempre queel trasllatno lmpliqudesvaloru· 
zac!Óddsesmoora.<se:lorncr{s. Tampocnos'at.m

rltl.atarl obres ~ 1ef0r"ma o oorrser ... ac.o qve e<s 
a'ect1n sense sub¡ecciÓ a ~ esmentades 

"''""'""" Art. 11t .- 1 Enelcasderuonaoendcrrocpar· 
eoal o total d'un TmmObe CI!:alogat, q~.~an hi con
corrn dOl o negi.TJènoà el propalau naura de 
IOC:Of'.SlrlJir.Jocorlolmcaallòqoodisposa l 'ar< 21 
del Dec1e1 ~ 16 o abt~ oe 1936 
2. S cntondr.'l QUO e>C~S:eu: dol quaj ocorr n actes 
tAI'ICH:!n•s rlu~wnflt'l! 11 111 dwncuoó tolal o oorC:Ial 
<f'vn lfTl-'" 'ob!e 1 neg·ogeno-tt.enel us de no ~tX&
cUCI6 de tes Obres nece5:sàr•es per a ta conserva 
CIÒ o COf'ISOiodaciÓ d'un edi'ICI 

3 El PfOPI(t:C)I'I podrB demofat ta 'ooonsii'UCQÓ 
prèl'la atAomzac(l mtXliClPBI. ~e que assen
yali untetmr~~nosupe!'IOf aoncanyspef a la se
va recooslruccT6. o~~~ ;es res:es al seu c~wec: 
en e- •oc. qve f'!(IIQI..I A,untamen~. p•ast1 C3l..OÓ 

er'lquantaequrmlent 9125 ~'o do l rnpon del ores
suoosc da !us obres !)er glmlnt r eo oompkfT'eol'll dt 
101'1'1'1 r11 d e~ecuc!Ó acC«))I en document !el..~ 
no sols la Pèrdua de la ca\.ICIÓ_ SillÓ tamb& I ex· 
prQPI8C!Ódlll'•mmobl6 COI'ion'l'lta:Set(cnsde 
... a1orac1ó de ·a Lle1 del 561. efl 111 cas 
di/'IQOfl·piiiT'oe(lt 
•. En lOC s~o~pOs.l de deslrucoó o endeuocaMel"'t 

de l'lfl'mObleperdol o neQ!igeooa. no es conc& 

aran ITCéncTes d'e!ificacló. exccpte PQr ta S>~Na 
reoonstrucCTó. En 101 cas. la no reaiTtzaoó de les 
obres en li 1erm•n. que s'assenyali. le¡,wman1 
r,t,ju(ltamenc.per al'exproP'3Q6 
Art. 12t.- En els allrBs casosderUina o end&

nocd'un~calalogatnoespodranrelirar 
Ics restes. n~ndr$11ocla desQualficaa6. mQ/lltG 

el ptopetan no s'obligui al oomplimQnt del dlspo
$!11enl'an_ 10-3daqvesta OnJèl·lar'IÇa. respecte 
dels elemerU artisbcs QUe. a JUdiCI tÒCI'IIC. SIQI-In 
COI'IS«vables i sense: pcrjudci de l'e~eroo per 
I'Apllamenl de la tao.at d'exp-opaoó de les es
mentades restes. 
Art. 13ê.- 1. PodranrealiU¡¡r-seobresenetsm
~cal.alogai.SsempJe~s·ob5eM'llespres-
cnPQOOS~s 
a) no lll:erar-se l'aspec!e eX!enor dMs TtTVOObkls 
n.augrT'MJftal'-seelvotumeclflcalenalçada pro
tiJrOial o ~a En pa111C>.Jtaf Queda prOM)Il 
8ddiCionat planl:es -magra1 QT.J8 ia seva altnea· 
CIO s'ervet~rl ., relaoó a ra del calfEII'. o a ia del 
f)aiJ ln\enot del'dJa-ITTO:l!f~&flesobertufesde 
les 1açanes. II~OBPI-11 c¡ueles ol:wM oblliss.n a URi 
raonada restal.tfaoó per reposar rdio el seues
tatong.nal. 
b) es consetVTn ~s ¡ar<Ms; pa:.s o 8$p81S llt.Hes 
que lotmln pan de l'àmbll de I ed•~o ~ 
e) no es pro¡ec::lln mod•IICliOOnS m:eoor~ que 11· 
letlnOP~af.JI."diQUitlle$parlses:sel'l()(lls mur&. fot· 
jata, pafiS. escalesori'Jeaeleme!'tsarcpectOncs 
O deCOflltlllS. pel' les quals haguês &stal Clllab
~l'ed•ITO. 
d) s'api•QUI,en ~seves parts VIStes. en el poss
lH!, les lèc!'11QU$S tradTCUJOills. Sl necessànsment 
naguoos¡n d'ernp4'at-se allres tècnQuM. 1\auran 
de resp11cUu·se inlegramenl els elllmeflts d'uue

rts de l'el:)fO. el seiJ ambient ltadoonal1 el seu 
~e•nteuor•el<lern 
2 En les obres de restauraoós'obsefV3Jan. de
més. les seguents. 
.a)cakltà que Slgul1'1 Pf~lde$1 acompanylldes 
d'un estudi arque¡jOglc, hlstònc o artístlc de 
l'edlflcr. 

b) ets clements ~ substlttii!I)(JO els deteflorsts 
s·ll"'!egraran haflT'IOI'I()Saff' en a cas QUB no 
es ó.stmgexm de leS parts ong!Mis tpe es c::on
setv~n. constarà docvmclnla!mem 1 detalaò.Ynem 
l'~ do la 19$!3\,ll'aQÓ efeclu<lda. 
e) es respectaran tots ets fJements conservables 
d'ln!Cfè$. QU~ QUe ~ll'JI !'epoca iJ QTJê 
pett<~n~ 

Art. 1•i.- 11.Aalgt'araii6111Cicalonl'~an

ter101' . podran autoruas-se en efs. edifiCis calalo
galS obres de ri3Stauraoóc¡ue hi"'QQJIII pet objEicle 
elmlnafelemenlsBIQU'.ectònlcspos!e'IOfS--QUe 
haguosswl daswloorl'cs:i t l'aJ'r'lblent deJ'odilo 
, rélotrléiJ-Joal~est<Worog.nan eiiCel)teqveles 
~obrespos:.em:wsloss!nperelle$ma 

tf!IAPS l'nl!l'f!IXf!dou~s OR consecvaaó 
2 lambflpoclant~.,.,-.se~Oòresqve 
sensesuposardesmérd P8l 1'~10 1'11 desttuo::aO 
o alteracód-elemefts d'lfferès. po&Siblil., el seu 
US pet a d«iil1naoons ~ Slgl.ll'lo::mpatl()let.amb 
In seY&S caracrerisbQues 1 que tencle!Xlfl a laolt

tar la sella aJOSerVaOÓ 

Sub. Sec. 2~ Conjunts o perímetres 
urbans protegits. 
Art. 1Sè.- EisOOilfU11tsditssl!lca!s CO'rldellpuS 
lrestar8fiiUI:)¡eCJesa!MI'TI()leo:es~a$' 

senya&ades en 8CJ.11!S18 Odenança pals edilicis ca -'""-Art. IU.- 1 laQUSiol•caaódun~oom 

de bi)UIII PCll'tafè .mplie:C tl devre de COOMII'Vr 

oó rcstauraaó dc la &Ttuaoò. voVn o (IIÇEKJ& clels 
edi'iCTs, murs 1 tanques QJe ets III'Tifl.ll 1 les en1fa· 
oas 1 ~-buls i comportaré les scgúcf1~ 

~I'Tll:aclQn& 

a) laconserv8CIÓ~'esf&çanes 1dellor¡a1en-ta 
5ella pr.ffieriJ cn~g~a quan l'embigat sig]j perp9n

dicula' a l.a façana. o en una londar•a ~QTJ8;., com 
a míl'llll'\ a !'alçada hue de l.s pl8flta, ,¡¡ tos. pa· 
ral·lei La previSIO reJat:va als for;a:s no reg¡rà en 
el cas QI.IO els exis::l)(l(S no 16sporigliBSSir'l8 i'e$· 
I f !.~au• a autèMca lle! eolfTO. per tant po::lran és 
ser modifiCatS per rc:Jtabhr r alçada conesponen: 
a la <,;e ... a o-strT.JCfura orT!) nàna acusada per ~ 
obartures de façana, o per documer1taclólelaem 
b) la con--..ervooó dels COfOI1al'nQ(ts teulades, ter
rats. 'Y(r<ldeS ll(l'SLWs, pat•S' escales sense af
Ila exeepoó que l 'estòJlMena en l' i.pal18l ameriOI' 
2 Seta ap¡.caOiea aQUe&atl¡)()l();¡laOI dlsoosat 
en el núm 2de l'art 1•è d'aques¡:aOrdenarw;:ll 
Art. 1 7 •• - En eiS COI'I;I.II'IIS II'IQOSOS en elt¡pus 
Ulla p¡o:ecciÓ coml)fencra e•Oiut~vameru les la· 
çanes amb tots els seus elements 1 caldrà man
tenr l esLIQe118f~tradictonaldalsedT'icladeicor.
JUnt. I ! e&a/8 l)fOhblt !'Us de materrals que 1!11 

des'>'llllJin. 
Art. 18 • . - Elspet"'metresdellml.ats, QI.Jallca:s 
oomdet!p1.11N, notndranaltrallr'nl:aoóQue! obi!· 
g&C16 de consetVar o mant6fllr 1'1CI\ls en les no
l't!Sedifcaoons l lltTlblentestét.-cdelsettorctema· 
(1()(8 qvehar/TIOT"'itl!n l nodesof'ilOI'IIn del 00/'lfUI'II 
o medi en q!A 11st¡goess.n STt\1-Bdes 
Ar1 . 194l. -Eisper''m«resqvees~tiquncom 
de t pus v. es.taran sob¡.ectes a ta normat va es
pec¡alde prOiecoó QJe espec/•C<nlefll t 'e.proll' 

Sub. Sec. 3 ~ Conjunt Especial de 
l 'Eixample de Barcelona. 
Art . 20. 1. Ambli d 'aplicsc!6 . 
8 Conjunt EspeCial de I'E!xamp'c de 83rcclona 
oompré-ntàreaqvEt co:nooemamb el tTat;:alhls
tònc de !'E1xaonple, COI1té com a patnmon hs=ò
nc 1 urbatl:stic una trama urbana comuna. con~ 
Q''Jiada ¡)ef l'él'•ne&Oòde I eólicac>ò al CQflt! I p&f 

l'cspon¡a"l'lent lnter or caracteristiC dels paus de 
f'l"'13nÇana L 'esmentat Con¡unt està delimi!at P'lf 
I'!VII'Tgudadela.~. passe.gdeGrik>a car
rel' de Cófseo;;a, carrer de Baitèn, Tra\leSsera de 
Graoa. ca11e~ de Catt~. ca~ref de Sam An 
too Maria a aret. passe~g de MaragaH, caner de 
C&scga . carrer de la lndcpcndèncta. carrer dc 
Valèooa caneT de La COiunya, cauer del Con-
5elldeCent carrerrJeCast~eps carreteradeAr
bcs. PassoQ dcCarkls I. passc¡g dc Pu¡adas. pas
segd&WuisCompan'f'S< caTr9f delrafaiQ<If. pla

ça d UrQU•naona carrer de FontaneHa placa Cie 
Ca1atunya carrCf do Pcl81, plaça de la UT'11ve1SI· 
tal ronda(le$af'(Aft01'1 TO!ld<ldeSantPau a"'.,_ 
guda del f>arallel, carr~ de larragona 1 8YiflQTJ· 
da de la fnlanta Carlola 

L esmeríallimlt S9SI'uaen! 81~ dels carrers. AT•ò 
no~ant. a taw-.guda<M iaOiagonaJ. ~S-Selg 
da GràCia oasse.g d& C8fleS I carrer de Tl&lat-
081 (entre UtqUII1aQI\I ~ 0rtf9C)Sa) plaça d Urqut
fi<\OI'Ia, CIITTrerOOFOI"'Ia~.plaçaoeCat!Jiunya 
carrer de Pela~ plaça de la Unt-1ers-ta1 ronda de 
5anl A niO/lll londa de San! Pau. S 1ndooen amb
dues façanes fins a la ¡)11Yunót81 edT'!Cable o 
eóJICada 
DlntrlldaQUeS~Coo¡untES¡)eC)ajdelEucatnpiede 
Barcei<X\a es dTSIIngeo.x el SeciOt aeeonsetvaoó 
S'a<ltufU oom .s Anne.lc 1 unplilnol!ndTcatTUde 
ladebmrtaoo 
2. In tervencions en el Conjunt EsPKial. 
En et Con1vnt Espeoal de ¡·e_.~Nllp!e porJ•an 
pottar-seatemletOIIipTJS d'•ntervef'lCIOI'I&aJ~ 

tect~. d'acord amb el plane¡amanl t.marl$ 
tic IIQCnt ! les II8VQÇ Norm$s I ()rrJenance$ get'le
raiS 1 amb sutJ,ecoòa les regles que$-~

lenenaquestaSub Sec 3~ senseper,...ciaque. 
prè\•a l'aprovaaódo l'lrtSIIVOIMll \JI'barlí$tJCade
qu.<~r es /lOIJOIIl&dop{& ~ns d•ltll'efU a les 
Teglades Slefflpfe congruents Mnb ets fins gene
rals d aQUeSta Ordenança_ 
a)AprOOiamenl 
Csped1fo_ pel que !3 re'e-ênoa al cos pnnc¡pal 
eddtt:a~ a tota alc3da. no podtà ICfWcom a r~ 
tat da l'apiTcacró d'aquesla Orden<lnça un sos
tre. unnombredeplar(esounnombred h&M:at
ocspcrparoal·lasupctiOI"alde1intpel¡:iane~ ,,... 
/J)A~ deTMI Rf!Ciiw:Jes 
De tesreo.Aadesclelndesen f'artlde2-'• 1 de lea 
N N U U sots s·8dmelen les modaiTlatS de ..-acu
lada en ~ntes IJI$o 1 ..,-eoJact<~ en pi¡llrce~J p.s ,.nt 
a la 'fl•tg&T&oo. QUan amb •xò s·otx,ngu una TTJ
~Of lf'ltegraoò a'Ob els eor101 de l'enlorn 

C}PIMtS balM 
lafaçan~~.da la pi;llnt<~l)a¡xaiJndtàtr~pla 

• les sevee obeftuts !lndT-an Ul'lll cornpo!IICI6 or 
rJer"Teda¡enrlllaoólmbllls~Vne&~qA 

adootat. façanadelcos$U~IOt. Nos'autontu 
laCOI'ISiri.IClCIÓdetancaltWliSretraSS8lsenplafl

tabalxaQUedonnlloca !~portK:.ItdeosoiiO
ponalsenlaseva~ lb:~nre'et.-x 
al\ 2 ... 6adalesNNUU 
d)F~tnlillma 
L• IT'Irvm.a amplada da façana p&rn"'((IN wa de 
a metr• eKCepleen les Sltii&CION ex~sterts amb 
COI"'!ltuooonsl&:eralsCOI"'ISSOIdadeqoelr'I'IPedet
xen .,,,bala l'e51l'l8f181 vaiOf. per a • quals tM 
m'rwn es redwa a 4.5 metres En aquestS c.nos 
la lecana es reso!Or! amb tractament ¡:M seose 
COSSOS8(lf11111S Aaquestt ef«:tesSM6npeter)· 

fTCaCó consoltdada aquela QUe super1 eo nom· 
ble de plantes, tarmsta~ de lesperrt'leSe5pel pia --e)Espa¡ltKeuY&tacfell'I!W'IÇ8I'Ia 
E.n lcsaauacx:nsde ntm~ plarta Slluades eni'TIIIflo
cancs on la prolunditat edifocabl&. resullar1 de 
l'ap.c:aoódel'Art242delesNNUU di!IPGM 
StgJ! JgUal o supera a 20 metres 1 no est.gw\ trill· 
V9Ssar:les per un passa~;ge . no wrè edificable. n. 
tan sols en pla!U sub901 la p&rt de 18 hnca Situa

da iJUI'Ia dsWICia de les afltleaCIOnS de 'Mi su
peoor o Uf'l8 vegada ~ mt,.a la profundilal &<ilica
b'e,hallentdedesiJnar-selt(IUeSt~a,a.rc:ilns 

Tanrna:.ClX. es tolefarà QUil pugur ocupar-se pan 
delsub$61d'aQUGS1esparen,ardlna(petestat:* 
un pi!Sdec:nn.ncac:IÓertre etsedl:klsOelaman
çanaSIIuat.sen ó'eteruhorude Ja rna:eoxa. sem
pre QJt a.xò no SIJPOSII.a de$1NCQÓ dels ,aro:ins 
o 81'bral eiCISterws 1 QUe la seva superticle QUedi 
~. exvtt-se. aaquesrs eNacs.ungu:x 

(l'l/ro(tlcJelefreostobreej lro,alo\d<lde2metres. 
L'&I'TlJIIITdadelpassera elmf~tunoonalneces
sar .. tenH que en CSI' cu no -ou aupenOt a 7. so 

""'"Mc 
S'autontzen. lltnbé.lesescat.caledesdecomu-
1'11C&CJÓ 8nlra la p!arU prwnera~ als tetratsdelel 
plantes ba.K&S. 11xi com entre ~es t l'espa. 
~dTM! de l'll'ltei'IOI' de la mançana 
Art. 21 . Sector ConH rvacló. 
Lasev~ ~t$Ul deflnTóil perra'MQUda 
Dlagonal. passegde Grèoa, C81rerdi!C0rseoa, 
passag de Sani Joan. carrer de Tralalgar. plaça 
de Catalunya C81'tet de Pelai. pleça dtil U/'Wtlf· 
S1181, rcndlldi!Sanl:lv:ll'.n•C811retc:WCM'IIed'Ur· 

0111. 111d com la p'Otongaoó dEt l'aw.guda dita 
Olag>Onlllins a I& plaça de les Glonet C. atenes. 
leS dl la GI' an VIII de les Corts Catatw1es fins a 
la plaça c:fEspanya 1 la plaça da IM Glòr• Calar 



...,_ ladl:ll pas.-gde Grk:aa llnsal Cil't• Gt., 
deGtac.•la ronda deS.. Pau W.a r aw'IOUdl 
diiPar•lel AqAstliitroc.nctoulr'l'lbctue$ta(;at'4t 

óe 1e1 VI$$ o P'aCes 8$m8rllades V.S a la l)folun· 
(l.tal ealocada o edJ.cable excepte en al c.vret 
óe Còrsega ertre el pas.ttog de Grooa 1 el pas 
te~gdt S8r(..IOII\, ,.,..el Clllltf de Tra~ en
treelça~rerd·01tgou•el~det.JuiSCom

paroys on el mJ•Sot1aal••decar•• q.a. 
dlat'ltexdolalll~~ 

21 . 1. Enderrocs. 
Otgut a QU6 1e coro'gut"aao arQUI(edOI"ICa 
a aquest Sector de ConleNaeló tstA dafnda pet 

181)fetènoa d'IJI'"Ie! caractttistJQOM comunes a 

11 gran mapna de Its constri.JICOOI'"IS que el cons· 
blú81Xeo.aqueSesnopodran...,enderrocades 
~-OO~CII~~n"«'t 

""" qut r. QOnC:Offl 1119>111 dl - MgUetU 

"' ............. 11J Ou.n '-"'SSek O«Mr-=-ó lf80al•lerml en VIl 

actn.,..,~,óeru,. Enalc.ll.lt~• 
ptoclJel¡~,_.no\aconcvrr~Otdolonegllgèn

ot "'.t. daplaoó t1 t»posat en rarllde t l 

d'aQUeSta Ordenança Mmpre que l'ttdf~ altc 
tat no reur'leiXI 1et condlclont Que mét enoavant 
t~x.enpet al MUI)C)Mible~roc 
b)OIM'IIel~hlgln-eó'.c:adalriac:ord 

atft) .... Ordenanr;.li....-olladtl9321•dlt
~·de fOrma~ qye ·ec:Ho"" 
Ql...-6 no patk)J» dt cap Ot '" MglJifQ 
W~el';lbQUM 

I IntegraciÓ ~IIYI 

fiiÇWillsiCIJfttJ( 

P1l de taçena genetlt POt t 'allf'leaciÓ JetarQVII 
llOO verucat•ngUaruant se ... plan!:as onteoort 

i~,&oorrwuoeotOI\Imll'lll ElCISI4Itload'-.wede 
ll'l'lltrlallb:lrdlnatell~grwal 

Prtdomn del """"tobre. buol 
~genera'd*klriQMg(n.eiXOS ....... 
Clüde~~la l)feflnoad'..,.,.. 
~amsOnasbt*XInl. tlltal*'lloorvapoolll 

dtO.rectruhOfllZOtlld. 
Sotuoó amb pred(mn de la dlf1'leniiÓ Y8f)Cat deli 
f(wa:s t lflbunes 
f6UIIA i/lp;rtidtiiTIM'IÇIIf)ll 

PriMnaadega~en~t.obett•oot'Mdrade:9 ea. 
li\ICtUI-* seogons lnl ~~ onogonal. a'l'b 
¡:w-edonw11 del bul IIObre e1 massas. et QUilli sol 
rect..r-ae a la seva sa'fll)le upri!IIIIÓ esuuaural 

2 IntegraciÓ llpOtbgica 
Ol'or~~tpok»ca ent:reuna plai'IUI pt•nopal 
IH'IgUar 1 1.1 planta b!)V$ Oflil p.sos supcnors 
EKISUtrlcll de dues eeca~ot. una d' acoes ~ p¡s pnn. 
~·unaaltta d'aoc:ftaltp.eo. 

~dvrtJilfcfole'• ... enlllpabóernat~
ta1111 a:rb acces das dei ps prlf1C:IIJ)a 
~longitl.dnaldlllhabf.atge:Spe:::otlrr· 
loeelet~laça.'1es 
EltruCI: .. ra corntnua óe par•s onogona's óe 
e.t.flegtl 
3 lntegrecl6 quelillll'JI 
Pr41Mt"oa. tanc en Ht~ raçene, com en els espa¡s 
OOti'IIJns rrn*IQI'S, d'...,.,tldecor'a~userqu¡ 
~-~Otormel~.ques prtiM'M. 

IIQ'...,e«ucc,OII~.fultena-...ó'«" 

Mrrallenlr ar.s....,."" gil* al l.IWUiaO 
óerw• all noti~~& com pecta. martlnls. ful::a. 
OlC 
Pr-.ènoe de I'I'IOOiàan ltngutlf. COfT' mampat" 
g&l'l'ft~$.IIC 

EIQ.Siènaa d'elernent$ ettructura.s o consuuctiiJS 

~IUsdel perlodedetramctódelestecno
tog.et que ceraaeritzen et !)«)C44I de consti'I.ICOÓ 

óer&~r.sa6tc.~:arcperla•ecu

S*.aòdelèc:rloue&tra:k:10n11111(volel. r~ 

li ..... dl maó. E}. CCII'npetlentoducoóct. 

10 

nous~(pillnc:te"*'·~~ ......... 
EnttcasQIAiteoto~posseisaJaunadll 

leScataderistiQOe$afltenGI'5. els Serveis Técnc$ 

Muoo~ elabOtarilln un II'IIOrrne en base al qu&l 
•podf~¡t~,~tor~tta~un~rocparca<W Pwa.x6 
ser.t.MCeSSaJr ~al t'WIIIóe pr~ ... 
t~gAMafedlo:fii'Veell-..rts""rM!deJer 

1 I*~ ()rdeNnça 
C)OI.-I-~haglri--QII'IIUUides<VYib 
poller'!OrCala f Ordenança de 1932 'no~ 

~·nó'o'lduafmenl 

En~cas. cie lotma Pf....,a a lademolooó 
l)aloalor<Xal de l'edifici. wra ptecep(uJl'etorga 
ment de la llicència per a la nova consrrucoó ria 
~d endltroc esoondoonarAamb els com 

Pforr..at ~· ... ÇIOI ça por aMgU' 

r•elr•tm.nor'NIIdelfllfebelsdedlmdiOO a.x 
coon~...,.eal.,.d'~•lnodelelcbtel 

dtnov.c::onltJ\.IcX:I.nou~nunperlodada 

t""4l'IUP'fl0''" rneeoi
Enaque¡r.~.,~~-manlenmenl 

del)lttSderedfo~ ~·per 

riOfllt~llteutndefrOC I PQIIEIOOI'r8COf"A. 
trUClCI6 leCortvs$1ódlrE,qrno~eestatj,,IMoon
dlcXIosenlesQIAIQU8III•rNI(llf._ pt6\'lapr~t
tei'U:Iódelado:::i..ITwUo6~S.perraot'4 

dtllp.JI1tcnc.~.......,....~*> 

,..,....dlelpateguct~e ...,...,. dec:ot-.....,. 
l)lt.bel..«c..arecorcrvc:oor-...ltl"~ 

llec::m..ódeWTrwwàal~d~ 

~~ duraM al proe44 dt 001"115truco6 

POt'g¡wtnrqueiMOOt"l'..,..nalescordoonl 
I l)rMCnOCIOt\S de 11. tlctncia r lll termotll$ esll· 

blerts .,esoec<ai~Que•rtoter•~~:ale&taça 
,..,I)OÓ'iestablir·sele~uoódunavaloó 

*''*"'.rroport~alameWdel11a 
Q ...-na~ d'execuaO dt .. lic*loa_ proe»d!n' 

• • asavaCii"'Cee~odWokJaóo·aooro amb 
l'tllablef' de torma general en tar1 sc de its Or 
~Mc'Jopoil.a,..dE<*'Ialaó 

21 .2. A~ada revuladora. 
A) Actuaoons d6 nova pi611l~ 
Walgrat que él nombredt plar(es • l'alçada regu 

lerdofaw,..lesQuedeter'TWlleip&¡rnc¡,amef'C.vr· 

oerc par. cada fnca .. perm«r.t., no ob!Ut'l'J, 
rc:r.,....Y,iKf.JE~Stadan..-allnsaassol.flarrw: 

,.,..daçadllsdels~~!í.'>SIU'I 
tflàx.tnd'l,55rn..ambelit:f~..-.a,... 

lotNirrnot'l.ldeiCOI'fJr11t(;l..pet .. lame114'tdel 

'""""'"""" 8)ACluaciaflsQL>eccxnf)()II(I(IUfl~df!lo'O-
IumM,.,... 
A e"eccfi elet càlclA óe l'A R M, 11 en:cnctà que 
LRI!acana torma c:onsa amb una alha laçan.¡ 

COl ~nda11. qua_1 iadler~ antre les seves I!J. 

çadea,. tN!SUtada totwe el datfer 1otJ8t t9J1 .gual 

ontr~ai.SSmts S4J'I"ptt·~:.ntxlJesta

Ç&r~eSsupenni·~A.RM deiPG U 6sm 
rrt.t<ta ~W~2 75 mett•. Et COI'\Otple :f~a 11• 

~·n~taca.,..e!ca~reril t'.,. 

I»' t lUti tntenor de mençana 
Perdelfl(mnarl'alçada r~arelnombrftcle 

~ant• quan es traell de remunuw !)ISO$ .oore 
tóloteXIIteru. s·IIP'ICI"IIIIeleeg....etts regrt¡~ 
1• El '1Qnbembm dll~ OIJJT1IM't INexe 
terrts•lela'eg;de&.roll.oJ*.,Aei'FWriPif"'* 
J)lii(A-..,.meniVIget'l 

2• A eteaes dat~ del nombut de P.anl" 
ltrr...VIIr perpltlrtabar~e q...,nastgaodesdo
b!ICia.lll M<elt o COflJUfll òe ,..ye,, el 'ortat supe 
r.or del qual noe~ctldt!u' t 81(:0011 d4t5,42 tl'l iS 1 
alforloll orwmedldllqr.¡ajero;oerje><ot'alça(i3cf1,20 
MOtr• •~ter Oas llfflbOOet m•dn al DtJI'l': d api! 
c:.ut.~delaA.Rtr.t 

3• Ou.-.•.aXrs~-cl:S~nu"'.aal 

ç.MSasupenoraladel.--.diiJ)IIt~ 

-o-ntdrrsrt'lnurdl""215merr.s. espoó'àii'IO'• 
TIII'W<Wt~del'edrflcl•rlfTiot'fartnsaarr

OAI a la mt¡ana òe leS aç.das dels ed.fiCI$ con 

'rontarlts L'csmernatlf'ICfernent no seJà rnau sv
otr!Ota2.25n\e(reii)Of00m1Jn:def'A A M Quan 

&ó(;loQód'LR~novapiJf"iia"Jf*liARM est• 
!lierUiola•nctMMifUdasegot'8elpwàgalaRo 

'O aouesta addicl6 no poc:tllr pof".--se a teri'M 
entb:pans:Otlaça.'\1 ·hander~-se3rN
t•dals. 
4° 0uan la laçana art•IOI O pclltet!Ot IOI'ITII COf 

riS9amb.ta0011fror&art. t.oóeróc»anovaplar'(a 
rfO podrà el$ctuar M en Ol pla de taçana ' haurà 
de recular sc 3 meues de C3di1 una de ~ que 
'ormrn cor l'liSa Sl don*~~ a un.a segona planta 
tndarr .. tda I<J~Wdof41MV410KeC<..IC!Óft 

OOI'Id!OOnara a I apoYICIÓ d un EstiJd. de O.:al 
QoA dlmol:n la ...,. otle>g•ee.ó • t e'lfOII'I 
s•t'&IÇ.edadetai)IOtaocklonla. ,..,....,. ...... ....... """"""" •> s·,,..ar, s1 r1.rn1' prog,...o d'aaçaoes dalt 
pitoii'I-IOfS 

t>) Encapcasroserttut*rOf lla del darrer p.s, 
lmenytQ\.IetlQ\ielllltQI.I! ¡n~lof a2.75 metr• 
e) Nos~dsupeno~ a3.05melrn l'l l!'lleraa2,15 
metr-. rc::tOs un deli 'Or,._. 
&• L .. addroonloe l'Cul PttOa •r-..nratl tc>
bteeloarr•fotJII•nototwellcobet1aoe;a."" 
twa da~ 
C}E~pe~6urelftltfiOIW~ 
I}ErtleaactuaCIOf'IIQuecomportll'laugrnencaei 

..o11.nt e•l$terrc. no s aulontzaran ncrement& d'ec;. 
'>C.oòl'n t'espa¡ N IM'Olntenor dtmançana, nr en 
lf~E~.QUIII'Ie)(.st&ldnc:orw· 

trucoon1 en I no. ii~Mt Clehni1., l'art 20.2 e 
I'IUortzlWat\ ~etna at1 Pla:'~ta 8arrxa 1 
SuO.C.sen eape~~delftlpeilnii81X• 
~.-,bla c:oodo6c,A r-.:-lttl!nOI' q.Jedr Ju>e 
ler,lflinel 
b)S OXt::eptu.Y51 de la ¡:w-tcedorl cispo:;o6 aqAo 

fM edoiiC<IOOO$ c.a(~li"fd!ll'dua.mem que 
"trobin construïOes~.tol.'llmenloen 
part ó-"lll'e de l'fiPai liure Interior de marv;ana 
D) A.a'uaootls rm EcJ.~ C8/ak>(p.-s. 
~•~..,ectifosau~oQUs'aooMOda 

ra"18rles:ablellent'an 13d~ca:.lleQ 

l~<:ii!Aseóf!CISdelazonacp.Jeestrobn•n-

0~~ ""'*"realdltracüo 
w.eperJ.IOIC!d'ac:omodriWteat·esta~ et~ el 

Çj& c;f enderroc o de '"'~ 1QI<Ii, no dolo!! o 
ooglgent 
21.3 . Co~nes i coronements. 
I) Les eoben:es dels edrlol 01 construoran en In 
~talde 1enal·tansolss'~•ancoben:es 

l'ld-.oader$ o teUadeS quan hlrmcntn1 arno 188 
~Les go.tos r-..rad$s no !lefan --otD.3murtets~emBsdl podra.,SIIuar setosca.-
~•Urieale.C«norwdl~r~~tea'~ 

, en oooercr. et• YOI.....-.. corrnponen~s als-.. 
merr~s técnlcs de les 111$Cllllac.ont, Q1Je se sepll

roran deli pla'IS de 1aç8!18 una do..stàoc.a rgual a 
11 MVa 61Ç4da 'CCW'n a minrn 3 metres Les oo 
berl•wr~aiiO«<I.-d!lrrerr:s sd:sse
r;w~ aa..tJoes pa- 111 ... ma<tenmatt. perniMtt 

sr.a.otwe•OOforrat'l"'tr"Ua.r..,., ... oo~aça
'* ~I!JSipalri,IITIOUI'IIelçac:leiT'Ii;)xnade 
oeo~• .... les~loonó..c:t•oevene .. 
laoó, les databoes' ._,..,._ • da"nenns sm!la•l 
DIS retaoonats Lesrestr)t"fllrt'¡¡lai \ACIOI'l!e&talan 
ll'tCOtoor&des drr.tre a vol1.1m de ''eQ'l'ler.t(l1 cos 

enctorrt1•1 
c)E'nelpladelesl.r;ane~ .obreellorjaldela 
dar•n~s.lbe&l*f"'**anleloera,...,alt 
oms(JIOI)ratUoblt:s•ro~..--pl!f 

pdradalló~enl'ar 21 4-A3 
21.41. Composició de lt~Çanes. 

PtorMarprctilmesd.,.egri!ICIÓ~arrè 

grat~repero.JSSIÓfl"'letftiÇ.InM notf'éss'a.stor•t· 

la l'Us d'aoareamorrl en planfes b&o~a subsOis 

A .Actu.!CfOI!Sdei'IOV.9pltJflf• 
t Façane& anteriors o ptl tK:iPJ>ts 

~Les 1açanes tnchn un trac:ame.-.. pla prtot• 
rtl"ll"''8n8snètnc genrlllpew ·aot"IIIOÓ No~·.;. 

meeen en~~avat'(:81So.._ ....,,..oh; dfefe1115dett~ satiU '80" 
lats en J aper.ao d) 
b) [a prohbcrxcn eslaçanes ~ ac .. SW'I pr«"' 
rt-ntment. ''Olf!zoniQJ(at amb b.3-'ldes lses, ff'iS• 

8IMt qn tor:a la seva lol'gl~vd Re&!etl tarrOO pro· 
hb-des es lar;;anelceQlM 1 • tota-nen! f!f'MQra 
GltOI'N.OCOf'lof\&,O)'~~M,So'iQu!nriiO

r\IO&'T'41'11 respec~ede 111 c:cnGOQnl del et'(orn 

QL•ober:ures•OIIIQOMranor::nopoaespte'e 
rlflmlrt segons. llAOI de CCII'np(l80() ve'lart 
~--.en~• ~fXli'Nldal~ao
bre et t)...lt TonciiM fA'\a pt()C)O!'O(I 'l'•'krna ertre 
ample tJrgderOI'dred'T MI.S1 r.-nOiedelsmas· 

••to~• p~astlli!S, estar .t. PIOOOI'OIOI'lal amb el dels 
IOfltl 

d) EIS lr'OI.:issos. 0011011 ~• $011lntl res· 
peaedt t'alf'IMOÓoe.a tarçant~..aan u'11101mi· 

lU'I'I, ..-dat nornal~ al 011 dllllr 'Nieoca. d 1 

tMtepella.sro~OOMI •d'1.20tnll·es~oe» 

at~ne~tso~ encapusnow& 
.... ~101 al de la ptenl. II'YI'«ia~!'1111'1fenor 

EltC<lMC»obera ~ I)OÓ'artocupwt a'Tlpa. 
dfrtotaldalalerçana llll4bitNtnt'arto.e230 t 3 
Oe*NNU.U de! POM Cl"'dueteielflplan· 
t" PI$, ' M •es planlet: rMtMI M sepa<&ran u l'I 
míl'll<n ò' 1 meue entre • Loa baranes Mfan r• 
"** , • seu o.sso1y ne OOI'f'j:)OIICIÓ p•eooMI 

"""""'""""' Eltc:::oaccsortntst.lr(:8'.JO~CO'J\"" 

t:June~•rrwadors.hkrf~<f.....Oesoamun'tlll> 
l!,.r'\ SQbrepos21 i!!l pb"' I& leçar. 

AlsclodesdetaSEMJ~IIIUIIQÓIObfellllaçana 1• 

uue al ósposat on fE~r1. 230.13 de les N Nu u 
do!PG M .. e.rnbles8)(Cfii)CI()t'llclela~apr¡. 

mera eo 13 qve n podrb OCI.If)at les dves terce

'" paots de la seva k)rlgr(ud I dt ~ d1me-a p.anta 

•monedlata a la OOf<ua., ta qr..ll!ll no 1 admalran 

~c:ossostaneatso..,...tanca:s..lestrobu

l*'*at" IOI<IL'NW'!JI ~ ..,.,:;raranoru 
otet. rasoondranauneCOfT'IPOIK)Od'etxver'la 
1 en cap pla:ua la sev"' a'T'pi.ada ('() Mrà 1'1'01'101' 

8:2,65 metres. 
e) Sots s'adml;ltrà 13 preM/rot~ a la faça~"~<! 00 fo 
f(WJQllvenl.laclói-·~COtiC!Ipl)lleft:S8S&

IesldormfOI'IS 
2. F~nos a respallhurtlrnterior de mançana. 
( ,Mutrada:rert..-iprtOOtrl"'&rt"rettoAa en
...Q>atooben. 
3 CoronaMents. 
Ero el pa do 'oçan¡t aotrre t'ft~Ça<ia regr.Jadora, 
nom6tt'ac:tn.-Jalaoolf0cai:XIòe betanes1oms 
decot8tus QUe hartnO"'!Ul nmb els dels eó f o e 
counctants 
Ell OOfONtner'llt ooctran w opt.CS o Jotmar ......... 
La~daldat'• ps,amdad..,..·• 
ales(:()fWderac:.or.drliiCOII~al poct>.• 
or~r-M en relaoO al c:orOf'IIIII"'IJ'C de 1 eo.to 
8 Ac:rwc:rons soble edtol •x~ 
I Plantes Bai~••· 
O)~- obllga:òria\a oompoiiCIÓ •f'Mglal de t'estNC· 

tura 1 Clecoracró de la pan1a beilla. tempte qve 
ltQ'JI ong¡nina o d'in~fJfèl atqu,tect6ooc. 

Ouel'l•pro¡ec:tila. r~OCIIlV!d'U.dell 
IOc::ats Sllu<U e ta pta('!ll baixa .....,. .. de re.tl1.1r 

"" "'**IOtt.r'IUnadtlelobetluresalcantr811'0 



tct&ellseut...,.....,q&..I«:::Onc:sideocnlll.
b) Es podr6 ld'n«ra '« un.ó de MffHÒt&nl t .,... 

trMOIIt.nlllcanl~ os lorah a laflç.a

ne supntntr"( tls tree pM'_.. metres del lot)llln

termedi. quan Iee obenurft d'accés des del e&r· 
rer bf'IOIJin una alçada igual o mef\Or a 2.20 m• 
tres. t 'accuaoióoo~ladesaparició nim!k
tbaó d'e!emtlrn deoot.Uus o estrueturall d lfl. 

* .. i al$ b.n reaAatu l 'trwetjJ'rl hann6ntc:a
l"''enn en la OOt"llpc»>ó Qel'*al de l'ecHci · ., • 
peaal de la platta bitxa. 
l'o-ecu::iódeitll .... aclltfobre:sdetee~UUC> 
1\SaoO de la paru baixa •I'Mizarl h:egamenl 
1~111atnereen toe1 la 10va amp[tud de hw;e· 
nat, perass8Q1Jrarelcom01iment d'aques~a oon

dlció. I'Ajlxt5Tief( establir8en lll:orgarla lllo8n

~ ei&~OII'IltOe!gararticspertinonts 
:z. Addició dl piloe. 
~~N!Jf~t~d'assegur.-uw,. 

hablboódt~ ...... eegontiiiÒ<hpoMier'l 
tlllndel~de-OMJ=I.,_,com 

la mti!Of'a i aet•.Uaoó da l'~kf I UNI poMÓl 

en 'r'llor<*..,..,ar:lltai .. ~<MII 
M pals comuna • da IM laçert(ll 

a) En els VOiadt&eoa, couot o elements aottll"'lt 

'"'**del pla da IIIÇal\l., així com en els foratt 

I aiamerU cMcorJfJUI, .. ~· tl ~ 
oódal'ed'iot.-.n 8\o'Oidea.osoe~arnatat 
tottfUno.t-.,ptr-oraldal¡:.p......._ 
3 . Coronalflltlts 
LI eornsa o a1amant1 dl oorcnmen~ de rlld\d 
ptee~. ~-ou-oron~t~opos:seoounva

IOr at'QUI:edOnlc o lftfaoe: •f'IC( I"JMC, •• óalpl.a
çada I ada.Piadttt I* rarna~at la façana remunte. 
da fiJ~:cepte en~ Cll'cumstè.noes qua, per 
oonel(t.R Unt Piti essenciej en ra compoaloó da 
fedtf.o,haul'è.de~-OO'fl8f~ 

de•noval~. 

• Aehabf!Qc¡ó de ... finques. 
II)L.arestat.'f8Cióde~de!es:"açanot;o 

eis Y9Slb.a i acmentsc:omt..n!L encara q.Je -.p 
paroal, oompot'lat;\ la r.tllUCIO defs cements on
gin<n alteral:so~tgtbquansigunprCM!ItS 

documentalmonc. I!IIJd com la (;()OServaoó ¡ 1)0$8 

daenv~dels~Origtnals CllaSien:s, oom 

"'"'()(~em, baloont, tr bunes. fotJ&, -.Adr•ea. 
ac, i en¡;:tllltJQiar les por.- d 'accés a recttto. 
tllprops.-d'\)lglf\lflfi·~..,. 

aefl"'ee''y9Cappadetl__.a!ttWSion'Niaf' 

""""""' b)AmbuN~perioclc:Kalda10anys,esprOCIId'• 

ala rM:auraoó i 1'1«-.a da las laç311eS dati ed._ 
otrr.t.¡anç.ant lae tCcnlquesi proelvcte:s~s¡::« 
manctf'ttr 9fl bon ..uu de COt'lsefvació i ornament 
públic els valors UfbEW'Ilst~ ambientals~ eslèltc:6 
del 88d:or, ald oom les I'Ntle)(tJS Inques 

e) la tes:au<aaó tnCidilicaoO o :substhtctó dall 
~<JA~•ftloEinesderospe•.; 
re1nlerior d' ... w-.:tran Qrkzer ln".an 1 no al•a 

ranr.ooo!ogiar~leOOf'itgUfac:iódelessolJciOnl --21 .5. Elemanlt IObrapoa•ta ales façanes. 

P«lacollocactó da1Gfldals. rtl:ols. elem4lntt puo 
~ctaris i deoor'atvt an Jet laçtlfloll.. le$ in:er~ 
cicwws'lllenli"an•dllf)OII.enl'&rt.9S.2dele&Or 

~MattopokW~etd Ectilicaoó.alelorc» 

,..,... especllqiAe en la 11'\116na " a ""'- a "' 
sagUancs andte:o'lll raglw ~ 
a) Etl candlll•an Ptgablel. da lona o teoc~t • 
mtt:ws i. per 111 MVa Ólpe)IIOÓ, torma, cdot 1"' 
da. t'Wltegratana I'Wiei en al qual s'ncorponn 

b) NO'l'Hb ee porme1r8la OOIIOcaoó de m11rqu.e. 
llOeS a Jes plaru. Dalxet quan pel teu disseny, 
malerialt. l)fOPOfoona I UantQafeoa&. S'II"'IOQlill 

'" .. ~dalecilo ... desfçu¡arla 
..... matga ri ~ t6enWU daectfl)ul ,. 

--e) Sobre o OI!IS da • faç¡._. dels oófcs CNt 

~ ~ Seclof claConsefvao6, no 
podriiW'i <ispo$at ... m61eloments pubi.o'.llfiS que 
els permesos en I at"ldacorresponern defOra. 
rtançade la Publicltat En qu815&\IOI ca$ nott'ad 
ma11an rètols ttOttirtt rospecra al pla de la laçflna 
d} o...eden PI'Ohbts • t,paradors avan;au 10-
bfe ta 'tia I)Gtll;ca 1 • _., __ tanc8d8s adi» 

... edfOI
~EJsveC!dtnlq~atuarsenla ... p)
blica esraranditSsonyltsdamanera~nooc:U 

tn te Y$6 <fets acllos dll IOU ertom. 
21.6. Requisits dal· Profecte Ttcnlc. 

a) L.e:s scH!Ciuds de tlicèocl& ¡)91' acruaciOns 111'· 

qvtlecsòr.q\19$ on et Sector de Conservaooó QUa 
ex.geOCn un prOji!C(I tèctMe, ocmplimen!NM r ... 
tabietl.enlel~oanw•• r~~ 
.,r»ntaJar. *MifaOI)IY!tlpr~ 

-~~ ..... da a. aok.oó propouc:M 
., l)rt.ltea8ltMCQUa ll'dlgu uwwklraaó~ 
alarrents •qu:ec:t6rb. ~ ~~ -- Plàrlols a esu~a 1 :~que OOf'tlf'lguW~ Ies faça. 
r.es pr1nopal1 postf:lfiOI' da l'eó lici i leos dM t/Uat 
ed!lc:ls contif9.(1 
- Sacoor\!t que ref«:t•)(l(l al ptri transverllll óa 
r·.o,t_opr~ldltloon~ 

- Reportatge to~ogrt~c a cdor 
En•prof~Ctaac:cnat•iai"'IIUr..._(JJI!II1itall 

oolor o cobri • ""'*"*'a arnpr~., a.taça. 
,..,,espodranrtbi.C¡at~que, tt¡uckide 

1·",utamert, noa'adapdnararnblertdeiSector 
Que es tracta de oonsarver. 
b) La oonoestló d 'vna ldn<:ia d'endefroc etta· 
r•oondiaonada ala preaan:actó deia doo.rnfln. 
laoòtegÚarf. .-nblalnalül detettimonaar~ 
CUT'IllfUimerdlecMic:l ..... 
- AWioldUiada .. ~ p..-laac::oc:n 
araacala t:too 
ReportqelologrMc~derotJra~ 

C)En als casos de n.lnaoeodarroctcfalo paroal 
d'un i/'I'IITIObladeiSectot.laPI'op;~~·obloow• 
aallò cstablert6flelt&r'lt. 10 3112d'aquesta0r· 
deo8nça p$1 als odtfol ca!alogats. 
21.7. Estudi• da Det•ll. 
E11 al Sec:or de ConMtvaoó t"hao'an de redeç

t.- EICudis da o.al ., ... seg.::.U C8ISIOL 

~,., 80elpJ el perfil da! aagon cos~· 
t~SIIóf&PCf'lltiJAa 1damosfrarla_.... 
ir.&egraoóenl'et'IIQtn ac:iflc:a:gri. 

b)Ouan ta cOI'"ISefVacló~oparctald edíl'iCis 

d~erés arqu:oo:ònc. aoonae1t oe bvscar una t'lO' 

va ordei'I&OÓ volumtlrica por a l'edilla o el sw 
t~~:om que ITIIIori sut.taroalmenl ta di:racta apll
oaaó d'aqtJ8S(a OrdonanÇa. 
C) Par proposet prqact• qua par motus JAi ho 
CiliS nec:sssa~ U"' r6gtm d'I*JS, tM"! tracta"nlrl: 

com¡liO:Mtu. una r«iiut:tuoOde respet kra da 
l'tnlonor de la ~nW~Çtn~ c:W .. al'.amde 202 a 

ouoe W.tzaaóde~noJ)I'*""'toten.....-

~ 0"''"""" 21.8. Comissió ncrtrca pal Manteniment I Ml· 
llora de l'Eixample. 
L'~apropouoai'AraedUrbantttna ro 
menalfll un1t oComtaatO T «nca pel Mar'tennlanl 

1 Millor• da r&xa-n~. la oornpa&tncoa i • ob

JIICWidta.~•an 
a) harptelaf • ., • ceMOt de QA::¡c¡a o tmpt'ec)o 

~ elaenc.1PI'optdalaa~daq..-a ....,..,. ,. 
b)ln~m(lfpr~f\itfl'lenlla:tlotllo:udld'en

ó&rroc d'edltial emplaçats dmtre del Sector da 
ConsetvaCió amb ~allcn;et"is ettaCiat'tt ..,_,_ 
qrerv~dall~dededlt 

r«:aódatúna.. •cr-fll'ldiA,óen el Ragasbede Sl> 
lln I tambt!: prtW'IUnOif ... ~ tll expaderO 

~d'".-..mx a l'empara de ta LA U 

dets ediios~att~Sectorde 
eon.en..oo 
d) lnlonnari valorar els pr~ quan nos·~ 

bn ats r~da 11pu1 oot'l"tPPOtW 1 termal usen
y-.s eo aQU1!'St '*'I 81AOflll..íJa dJoonl dl,..u a les regWidaa. en IU"'aó de las orcunt
~~encadacas.~ecirüe 
• ettens gt!'Wall dl prOICO(¡' CXlf'G8f'VaOO dtl 
Saaor de Conserveaó expc:ut1 en ~ 
o. ........ 
e)lnlormatl'tri.9fètarttsttcd'aspa.s,¡ar<insedl

los 1 elernents. et1 tuno0 dels seus vabs com· 
pottib~A;.Iradictonats o t.ttòt'lcs. proposant • pro. 
c:.t»tx la seva lf'duaiO en la rtllaoó del CatMeg 
pargatart.tlaM\Ia~ 

1)~~-tee::uftOadalaeo. 
l'leglai:IC:ndaklinc:laa~enc:n.._. .... .,.,._ 
g)Propourlas~qua··~pan.

,...... .... Ospcatoont~anaquaet.a 
Sutuecoó 3.111 en Of'drt li tau l)arl«óónnmann 

h)T....,oonerxemantdarot•I"QúetiOOntJ~tT~to 
larsalee~Qt,.-MIUIOtlnlevat::uarell 

lnlofmt!alquesel af'IC*"reQll.lnen ordre ala pn> 

laC:Oó.~lrnlor&oenara!CIIISac» 

"'""'-"""" La eorr...o ¡:JO(H feeaber r__,.....,. da 
repr...,....rf.._,....,..~.oa~ 

aonMotècnicsaxpart~quannor~elca

r6clertspecl'tk:ollnQIJardala.,...,.tr~ 

El ctaa.: de~ de f.-nerta68 Camltó 
~à.eii"(W'''fbrt<itltteulmt!IIT'Ibr ... latna

~Cili Ql.lll hlur• de~·., .a cas 
aradr'r.-.straoó~. el-..~lun

oonei1001'1Cr.atilta...,...~~• .,._...,.... 

Disposició transitòria (1 ~). 

La Comissió da I"Ei:ll:ampla. en el tert'IVfd'unany 
a parttr de l'aprovaoódt(wwbva d'aquesta:Orde
narça. ela.boradt la telactó d equels eófios ext.
~«tseneiSec::klr deConlatvw::lóets qu*_ he

'4111.:0.ccnsulsamb~arq 1932 
~waiotslftJ.-::IOnCIOtr'Ñte$qua.par 

btnerb,tllonaoaaattlalllMVa~ pro. 
fi'ICIYarflac::orresponencn:::tAióeneleaWegdal 
Pltnmot'tiAtqt.tlac:lOn!C.IHtttónc».Attistlcdar. 
CIIMldeBaroelor\ll 
Aquesta retaoó es !art, .. .,..... a la resta dels 

ecMos d'n.ts Cili ea..,. úpea:ll de ra.r.n
pM.~cta•le\'lldíUcta 

"'"'"""""· EnrknbttderEt~.dltinl.-t~QJMU.Or~ 

nançabnert alesdverseacer~ qua'*" complemerut~ • eeg0ents arttetet: 225, 
228, 230, 2•2. 243_ 244, 245_ 303 i 327 de !et 
Normes Ur~ ~tlropoWanes. 1 • ri 
a. 11.18J23de~Metrop::l1Canada -Sub. Sec. 4~ Entorn 
Art. 22è.- Als atectet d'aqve«a Ordetlença 
t'ontorldràpereoomde61edflctscata!oga13Me 
IH'qoe¡s ~lai QUe 11ngo..¡.n façana davan! 
l'edfíocatalogal: en al "'-•- ceurer *qua dc> 
f'W'I citMll'tde daallontongUialacanaSgunecl
lcl~'la&QUa"~c:oma.,_n 
.... d'tM"'pa.aapectlf 
Att. U..- l·.-.omdaii~~

*"•~Ubtrtde a lat,..,_ ~qua* 
~P*oonp..ra~~pu~rv 

Sec. 2 ~ Lllc•nclee d'obres 
Art . 2••·- L.•IOI itclludiOtldncaaenfllld 
fiCitoen•~o ,.-ltnalr•urbanl Cltlb 
giti. ta a.qac:u,• a* pr..::rtpCIOnl ganar• 
lalaa~....,..,_.,r.-t.48dalae 

~~di!PIIa..Jf~ 

Alt. 2~.-EnatellexpaclantsdaD-k:tlud 
da ldnoe. Nlalu a e01ot o CXItlp.nl o j)Mo 

"*'""urbanl~.ll'ldúl•asuacteacla 
loWoa dUt o rf......,·lae:tOr-.c:omarcDsono... 
lrtall, ..,. PI'IIC4!PW l'tnforme da ~ Subunttat 
d"EelibAr.Isla, .At~ I d'Ori*. 
Art, 2M.- LM IOl buc» de 11tc*notas d'Obi'• 
,.,-.:ws.,•edlltt:::tlc:tlelogtt:t..•tutJ,at::wan 
... .,.,.oar-aJ~par-~de 
recMtceoó .w. ...... conc:..o.t.urAd.,.. 
prec:edcie;def.riormadele~ etmat'Q 

da en r artlde arunor 
Art. 27 • . - En lea tol ioc.uds da llícflnaa dant> 
w consuucoóo ~ dal'aspecteextenor 

ela * façanes de les oonstruooons da r en~om 
delleGioascal.81ogals.rnalgr•quenoconstJI'*" 
m t::c;q..n a perfmatra ~ cWmtM.. hlurt 

cr~--·~~dllll 
caabga1una ~ odíllwt dt ... ..,... 
naadtalpt~tcttfq.ltfnon·~ .. per 
lilseva~tcerlcW. cappefp.Jdo_. 
tM:: par 11 praegtt. s.r• l)t'toaJ*.I r~M:~rme de .. 
~ d'Eófios AtttltiCI. "-r~ I 
d"Ornal 

11 



Sec. 3~ Ordres d 'execució d'obres 
A/1. 2 ... - 1 L·~podriorde!W. 

PfOPIIUI'''d~~fe:o:ecuaó 
d"<:ll:nldt~·~-QI.Mielllu 
... DC*fl'll*llllpermanllnol.o..._..de 
JlfT"InCitlleo~•dltetiOfM 

~ E•~,.dlllt.clllalqu;MAcatspodran 
~ pel • C01'1Mt'41-b .. ooopetaciÓ de 
¡-~...,..... ~ .. preaaraons•~rnrsPI• 
lliPCJIUirtt 11111 PIOOI'.,. d-ac:llACIÓ quan s acr• 
del ~ el propewr no obll cap tenda de t'...,_ 
mobleoaueJ'obllr.gude ts 1'1()(6rlaroenc Otsoto
J)OfCIOIWda almpott da Ut rep;yiJCIÓ a etecruar 
quelel obfes aemeol3des no fosstn repercuttbles 
all~taftconformaa laklgiSiac.óV!QCnl•que 

~laCOI'ICIIOOf\SseglJ&f"U 
a) QIA !el ot>r• , .• );801..(1{1 doreaamerf pel" 

rA¡unta.."~"«'~~ 

D) quil el pt~fl conceó8oJU Ul'l dtet de~ 
leJglr«t-.a.IIIM..ACO ~-~dtdtu..,.._. 
~tlcadtlt~~dei"II'M'Otllt 

~"'IIMa1Xur•p¡.tJ~oc.a.nacn"..aaniiiReg.a· 
111 da li P•lll)olltal. I wrè> deduco6 de 161po!t dl 
llaobrel ..... parl~ 
3 Ol.en•l•.::S.dlf'll'riOtHac:laaafcats..-.laca
IIIQOr•A. •raeaor-t .. cda.boraaó80Cifll)m

cadtiEu ~·~~~etpeO.~a 

..... -~·· Ar1. 2,..- I l A,urumenc podri orDenar • 
Pfc»>f.,.c:;.-edl'cd. Lbca:S .n COJljUr1:1 o prt

f lmelf .. UI'ber-.ceti!IOOatiOQuaf.ca-..scome..-.. 

torn. rexec:uoód Obi'" O.~. conMI' 
ll"aCIÓ, modtllcaoó del seu carèctflr arqt.lltecttnc 

I ftiOffnl de 16Çtnll 0 tlOBIS ~Sibles des de la 
.....apuOiocl arrb elhdtoOn!l8QOirl'h&ftnOI'IIate

*ICidtiCOfl¡l.lf'( 
2 Lnobrets'e);ea.c.wanac*"recdeiSpropela 
rrs•~n..-.lllllmCOIIIoeuredec:onMr 

VIOÓ QUI ell COf'etpOr'lgLA I &T:b càfrOC a lon$ 
~""'~o.;AC~~ptt~..-.&-l•e ces 
Al1. ~bls.-L·~~pdsoroper.ans 

die • ord•• d eMICUOOde -esoaes ~ 
..-. .. cue<~~~~--per,_.a.aae 
ltltl'lllwl' .. ~dL"'CUCCÓbt:osa poeta 
OOIW loç I I l:tr¡)I'O(NQI$ detllf"V'nObes. OOI'Iiof 
"" 111 ptll\t!SI ., llqU(IIta ()-oenw-ça_ 

Sec. 4~ ú s dels Immobles 
Art. :W..- 1 LusdflleediklsC<(abgàsdllilpro
p.ettf'~Yhlk.ri.ICf3C01'110dar-seale5sevM 
c:.YaÇ.OfiG(IQIJeS. I'IOpcxief'iC&e!00$:1fl(l;S alin$11"1 

C()ITI)<I'IbkJS amb el Mu ll"alor · s.gnoftea06 artistl· 

ca o h•st6nca o que d alguna rna.-.e1a alecrm B 
ta !Je'-181 001..-~.lCiò o oomPQfl.n p€tn de 
dolflf-otamonl 
2 Les ut•~.-&QQnS nc<n~P<ii•blos C.llistcnr:s co 
ln.Qilr ... 1a voQOnc.a aques:a Qfdenanca 

deternunaran 
aJIIJ'IOaAOfUacwóOG ~sevo~mesu-aouevn-
pl(t..I..,'*'CJOO~~r~.aln:M' 

~Oe.toneiiiiCU06dobfes..ns&alllaódattO

.._.. ............ ~..oóo~de~ 
oeoele~~~no"C•~ 
btla~dt,.,.....rtswfiCIOtesoereY~~• 
ca.,.,..~CAtalog;W.s.QLerllèct'laWnet'C _ ...... 
Cl ill'l"poa.oc) amb aJllfliCOÓ ab trirrlts rega 
men'<''"· d un •t:~~•r• Otogrearv lll""b •ns no fi$.. 
cals QUI gravo I actiVIhll oocomoalible que e$ de
Mr'lvoh.JPI en llf'Timobkl 
O) !'•-Pfopao6 lon;:c~<l diiJ'act)lcat Ini! ¡arçar'!! ul'\il 
lnd$M'll11eoó Del se\.1 \18~ 

3 Quan la ~hnactó •I'COfr1PII~·t»e est9Ji WlCU 
laolamb &ets de rereer. els ptopol&•s podran 
sor ICC« o. r A,nlf"WWt .a seva expropaoó b 
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çoea oomptC~tT~~t.,..-se a atx:~nar l'apreuament 
fi-*QUI•hr 
El\k:llcas QUII'ItiCtl.Adokl.fAdmu•lraoópo
aa,., rtc~~.~•IIObrelllsbenelaansiOtopartdllll 
preudeAPfQO«::Ó deoonlormtallti"''ta-r.wtat 
ge~d-~ 
-tL•~~~erted 

fiCII~s a-tats en la«*eg0o8 A es.
UtrMIUC!Idfti•P"~a). bt •e) de' 
f'U'Iei'O .-wenor 1 a .. noriJWbva. especlt;ca de la 
Llei de ~2 de db Mtnbfe de 1955 ÓSDCI900I"e 

""""'"""' Art. 31 •.-Enets~'tcls•ITlOf'Uf"''e((detaca 
tegor•a A no 11 penneua la h3CI6 de car.el..s 
cor lOCació Ot ~oports f'1l e~~ general. ma l8$1aoó 
d'act . .,..tar publootaua, fll l.:l lns:.ai kJoó<Je suports 
ocadwt":etP&IC*enn eotC9blesd'eoerg-eelèc 
lr>a • toWons o QualsteVOI &lles elemefts per al 
tt.IOn"'l"'ll(ri'T'«tO.tat._.....pUbllcl.r~la flltalla
oò Q'tclofnwntntl I)(!QtiQtl pet1ltf'ltl. :.ndà. 
"*~-__.da •stngeraoó....-..dal 
dl r eKI•o en garorlll q..¡allllevd r.•• • 
,..,.INilgt.~mObll..qw....,o~ 

Qbln .. ..,.COI"t.gu•I06•~ 
M . 32t>.-En·--~C*IIoga•mwt
!I'O'an._oron-~dtr~....,....-~ 
te~~n•pr~est:èlquesque 

en cada ca ••mw , . .t.¡t.~Un'Wlt Pf- rr1ot 
me1tcnc 

Sec. 5~ Adquisicions I expropiacions 
Art. 336.-1 o·~damb lftposs.l;l~Wa:alfllln

ceteiiQITibiiJI)I8COÓa tosp-fMSIOnSdelprogr• 
mediJCiu..'\00, r ·~WT'IIf'll podtàadqunr4!1sedt-
!ot ot~~a!Ogalt ques·elletW'III"OiurnllriMie(lf pelt 

$8Uip!OOieiM!I 
2 En el'l supQt.ts dl béns ualogats en •a ca:. 
gor•A ..-nl)leQUeletpos$blll$ats~ 
no penvlebn. • ~ n:eressatè de fESial 
l'exefCOelteuta'IOfdels<lr«<~Sf*l'art 
31 dea.Le-QEii;l)rOCJ.aCIIÓ i oo;:osa 971 '0001!1 _...,....... 
Art. m.- 1 r...,._.l"lla'nllrf SD:'ISef)e?Jdla 
d"~let,...,..escp.,eprocec;e.D\ oeó'aex 
PI'OPII'•ectr.c. hagneJW$1~arq¡..¡aec
t()n(:t ca:.iiiOgals on oli ~ C850S 

a) CJ-8'l•Xl • P'evt!O- eJI,OI'essamenl «t ets olans 
<fOI'OV-AOO dolintv.lmef'll apro..-a:s;. 
bl•.,.ptOOieii.Mino~llesot:lt$$ d.adapo 

taoOret!IAftOeiP«¡UnoS, normcsoprQ~eCMSOe 
caràc:l:orr.tOncoartls:JC,!J81001dói pre-.ISlenl'ar.: 
66 de la li• o. SOl de 9 d abr~ oc 1976. 
e) por rOttOI'ot !noomphmern. pel prop<etar) cWt My.¡ 

se!I"M~VJenO!dre~;~ I Us l conscrll"aa6dels 
r-nfl'()t)let: oq.Jan~liQutnenpe¡-l dedestrl.ICX)Ó 

Od«e<IOI'arneoi 
~ TI!YII'lf I)OCI'I .. 'l eiCJ)f~l se e15 xrmotJies que 
rtiPOOOXIn Ilo CO"'!e'T'¡JKJ6d edfi(:IScalalog&s, 

CX~n~trueuan <*• da MC o ~seYOI per)IJdo 
peia~II-'OIOP~-4-'f'ldRtru.-o~lab&

tese o ~r«ll aels oonrurcs d on'll'h 
t'IIIIOnc:o-anltle 

Sec. 6 ~ Benelicis 
Ar1. 351.- E••"T"'"'''tM~IIcat.senlescal:• 

gar• A O•~nutl Olllcelegon.aC. seMoreque 

•• MYa cal:alogiK:Ió 00n ~a una dlstT'A.IQO dt 
IM 5eYflot for'lOftl O II'CfGfl'll(lt de'" S1M!S des 
DeMS U. O()fl5(fl'll"ltCIÒ, ()lludiiM d'eJCompoó en 

fesex8COOf'IIII'IUI'tOp.,jSQUfl gta l'lndlrec:ament 

11 PfOI)It'.at Mlb IHl modat4ats 1 OO!"'C::..OO'' que 
s'esrablf,.xtn en 1oet tospoctiV09ordenarees ~scals 
Art. 36•.- En •-ecuoO dels pLans d 'urbl!lrvs
me " II'TY1'!0blet ett~og¿M:t seran exdosos cJe 
",.,_,OIIItoó 1"dllllttr1 1e .eva modal tal d ,,., 

domnt:uoó -..bstt~M~va prev. ""'omle 0e1 óeOar
ternef'lf'!WIItStr,.CO'TICl!lt(W'IIpe~ raódela~ 

flllqu¡1'181ll'lctldll'nf1'IOtlles~eJ\Iaca-

legotll A. 

Sec. 7~ Sancions 
Ar1. 37t.-1 Es~aran .-t"'acoons!Sba

ni'M)Jetrnoii(Ytul 
a) la<iMtNC:cló 101a1 o 1*'0811 a·ecY-ose<~~:ailogQ::S 
1 • trUita!--a..k:lr llaoó dals seus ..-.en:s 
artiS~-CS 

OJ 1 &xecuoó en •eòlosc.11alegas d'obres seo-
M pr~• ~ monoopa¡ o amb OCUltació d& 
1ft cucum5ttlnc>et que dolermnon la subtocció 
delcsobres als requts-tsespeo.aiSestablerl sen 
&Q!JH81 ()det\IU'lÇ.a, 
c,ll'~rocomodt'ICIIOI6d'~icd$1$Qu&l'lrt\l;l() 
lf'ICOfporatt l!agmenrs o eletl'lerU arqlii18C:l6nct 
eei&'Ogalt . ..,... el c:otrpl.ment de les prescnp-
c:o-. d'IQvllll Ordena"'CC. 
qr~ro::omocMcaoód-"io!s*quel-.hag! 
noorpo~a'S tr~ a elernerU ar-QI.IIeC:IOtvcl 
er.MOOn ..,... el eomplmerf a. ~es pr~ 
oon11 o·IQUII&I Ordenanea 
d) 11/TIOOihc:IQC)dlt IU.obfecW dM ffWnOiies 

~--WOf'f.laoò mtnapal 
e)l~daltl..ns:.at~e:XlSlens..-.els 
..,...,..altiiT!ti"'CCddl QYeni'.!IClMCalldesenYok.l 
l)lléaii{JIJII~Ible 
2 Es c:or-.OGrata, ll'tlr-8CCJOr'8 Ul'bartSbqi.Jea 

Q18US 
I ) execuoó eolldr.ot catalogats d obres MJb 
1-ofnOI M'Ib tnObMtVàl'lQI de !el se-\l9t Cla 1.1$V' 

!eS~l"'" 
e) rexecuoo d'oblot de relofma eneO:IiosOe r·en-
tOfn lll'nb .not)Mrv&ncl.i de • puttcnDCIOfiS es

labieftM on IQ..CI 0rdena'1Ca 
d) Q...aiMVOI l~ta vulner.::G dets preoeptM 

d aQUeSa OrCJeo'lanca o l'eKICUOÓ d'aaes Que 
di•9C1<11f1'1e1'4 0 1'\dirCIC.ltnOI"'I a:cmntll"'a laconser
ll"aaó t<iiQ~ dels ~aors Ofoteg.IS. 
Arl. lM.-Ser&.,~deiCSRracoons 

~., f'a'tlde artenor 
liJflf'teiCdSdObf• 81 P'QPICitan atOOilSUl.ldor 
1 ei!Ocnc tiCUhW a rector (je les nta:e.Ie$; 

b)enc:MIOidtoe'eciMde~oadlap
raaóGipr~aerrrrnotJJe: 

c)entarrodlfQiOÒrl·uf!Oio~dals.ncom 

pe;W.I'USU3nleiPfop.etan òe i'Jrt1ftl0è6e51• 
h..:tgv6tcon&tt'llol, 
d) on ols akros C3508, l'agent de 1..1 nfracoó 1 el 
prop!elo)(l de I rnmoboe Sl l"lttQUés oonsentll l acll
~1.11! dMyos.'l o !)l'Oh biela 
Af1.39•.- 1 Lea lrllr~a aQ-..1eS'.a 0.~ 
ça ser~ 8aJ'l()(li'!Adllil I* r Alcade. prèvia 3I.Jdl!n
()a dc r1ntDres.sal, ¡ynb rrlAes dms la quartta 
8lAOI'4tao& I)(!IJ IAitQis:.AOó ~!)Q(1l 
2 01'11MellfT'IOIUISfli'T'Cs rnp;Ytdelam¡,-1.1 
•lt hUI úo$çt~. aresa:.aga\/Ual de 
lemaooó.g<atde~dal"aJor,pGI 

p.¡doc4~·-~ll!lfes:telgeneratitltfel 
c:uCU'f'ltÜI'ICI8t concurrens 



Ordenanza sobre la protección del 
Patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico de 

la Ciudad de Barcelona 

Cap. 1.- Dlsposiciones 
generales 
Ar1.1~- 1.L.aj)lellf1e0r~t:erwpor1Jb. 
¡eeoreg1Jarll~'410ttll)(lnr~ 
rw::ó'l. ptOieCX:IÓI'tyct.te<1SI<» osvakweslt!.~ 
~ t-..orCIOI..~t:pc:DIOndiCJo. 

na111 ólll J*r~a·Qt.leaóncodltLI CA.ald 
ydt .. ....,......,.l'lilla.-•yu'benoldt~ 
2 S.~ar•n~no~et~es:eoontef;'IO 
I)IOI~~~OWlCioiiM:!Olo
Cillel Ot 1'11tf6I,.,.._ICOM*O dedatadotcon 
.,,eg~ro a 10 egosleotrt MJ)«::lca 
b) 101 t<*tooe y 101 -.menro. o 11agmer1os •· 
QoJ ttc<.ónoOOtyornarnen:a~aoe onterésartstJCO 
his»tleo, IHiu«)!ógOO, t'pt<;Oo trBdicional, 
e) 101 ~u11101 o POr'motros urbanosque pol' su 
bfl eza. impottanc.amonumental fecuerdos~ 

tOricolovalortltr~Nandedarado&ct. 
ll'lter• 
d)MobrU~alnfT'IIImO!IllvaS.~ 
tos ti!QlOIU. .iptc~M ~ .-nb'eMM. poe
dJasr.otildCal auoee:detérn:10,ft.ler1esyde
r*~dta"'iiogafndole 
e)~aslrrc:.~Otp~esca~.~ 

gArtditd ~\ca o r«:uerdo l'"ls:lóflCO 
I)~ ~nah.I'M!I y .•rónesoerr.ttlfésl'lls 

tOrco. a'l$CO o bc:dniCo 'I 
g)las; belel.N,.r ... rMa"tatcomoloto~ 
rncoo en penpec:WaS CJJe CO"'W'11erííf) at fl:r'na"Wo 
del tU'.,.-w) o formen paoe de la. pro:ecaon del ....... 
3 Le apiiÇaciOn da es&a Ordenanza requer .. a con
torme~eltf! ~dllla leyddSuelo. ll!pre

W~•ncluStóndeiOI~enCatéiiOgO<Iefi.N•~a 
menlt aptObadO, o su cal·f!Ca06n hslór101>

a111S'JCOJ conlol'me a !el Ley dO 13 do mayo de 
1933 Oectt~o oe 22 de Jo.M oe 1958 .,. Ó$1)091 

CIQnNOO'ICOt~ety. oncuaruoaeslos, se_. 
'*'llnpei',UCOdela~ob!IIMvanaade 
Od\a flgl..oón ~l-ea 
An. 2~-El Pltt~otlfaro de ptcxecoón se 
dalll'ca a e'GCIOI de.-. Otder.va ., tas s. .........,,._.... 
A lCJ~.~<fit':-Wedalda.rMrtlsnaoo
nal CO"'b'mea•Leydt 13deiT'e)'OOIII933-
y oe caMeàool dt ,,..... .. ptoYto"a()aa o lOcal 
-c:cniUI«''In•OecrtiOdt22dtiAOde 1958 
B Lot«f-1001 r~ llr(JJI:ectónco5 • 
maeiQ yecfi'IC!Ot 01.00. y -rdooet IM tf.M'IIIII 
ylll()l'll,ool"4'4'íUIIMIJIC8vtiOC)ntlf.loslocalesco
mot011let~òrr'U.....,..fii"'IOI~enelco

rr~oOnlt C.'lliliOgOmU'liCipftl 
e Lotcor)lftotoper~totl.l'b\WlOS rOOu.oos 

ttntlrO'er<IOCIMAIOgO 
Art , 3~- I L•prOI&OCIOndeiCJted+(ICIOSyfTIO. 
ruY\OfltOirl'dl~~o~ogOOQ$. sefépr• 
osa en cua l'IlO I tu t~gniiCado en caàa Sl:uaoòr'l 

COOClfii•Y PtU8elo 811&6 re'endaau'l()08 101 

algUMt•IWWidrtprOI«X':::6n Cuandolaa& 
logaorónno~r.K'I,.....conc:teco.tten
tlltii)Wt~ .. protec:oón•la~ 

alrwtlc: oonexotrpQOrrdrt8q.JIIIrotque.:ên 
~~~os. 
'*drtii"Ce*~tl cuy.PtCftrClQOna.,... 
Nlwla.~òtiOI~dllcaarcr.wt
g.AIM~ pot'IUgt'_,VIIOJ~ tern 
~como~ La~ 

•tculy._ac:&l.IIOOne&drt~enrwn
gUn c:lriO podi'., tupOnlt ~de,..,.. 
Yl!lnOOnonue~oGo.."'o 

N!wlb: ProctiCC!OndrtllqUIIIItoledlk:IOsde.,... 
gullrr"*rrrc::l.ldolenti!'MIIercerlorenl08a.. 
181 • ha perdrdo lill cot..enaa untar.a genurn11 
• C~~.U at~IObr• ~ oonsui.IOCI6n 
ongrntJ. drt un proono dedegr&dGOOn o de un 
cambo de IAC rrreve~"lrble las aciUK10081 pet· 

~81tlrlll IM de rMlaYI'«:rón de los valor• 
priTCr'IOI ~proyeaot ur'Jl8001lderefor
IN'f,_..IOÓI\ 
N"""c·E6Aaolrc:uya....,,__,.~ 
leetl1Ueeuc:ti.Q~exter'lOtn'leJ1reJe.
jlllldlen .. lac::Ndlyenlil~delos ... 
rne:-..c:ornL.II*~~deescalera• 
l'l.dQ. c.).~ 101'1 ... panes~.,.,.. 
dO.....,.ti,_,<W.:IIoode~ 

dll~""'martenganor~~ --......... Nivelld Protrlrgtl08.o6oo~C~.,.o14101'M~ 
lra~enlrrlsclJoóndelaslacha

das En~ CMO ll"'ddiipennii&'TJidede 
laobta•re~~tnw lndusolaSUSCituOóntoeaiO&Ia 
C!di'icaoón. _, oblrQ3dO el manlenmtento de 
IIQUfJiel y dt IO$~otestrUdurales Que las --Nlvel e: Proccgelo&llklrnentosdelll!erésque. de 
ut'll ,...,...IOnaloi)Vnt!Jilll aeencuen~raoenllf 
edrltoo Se ;wotege espeeltocaTrente cilcho e~e
mentoozona En.-.ac-.. ser.t neces:aoosu 
b'llllaòoO~eoónen•1'11.1e'4eóticar::IOoa 
.. P"Qdt..IM .. I*Itr..rllWCI6ndela~ 
QUilli Ol~ 
2 Loa~o~un:-..ot:III*Jdrt 

P'CIICOón•~• ... -..eniOI• --TII)O I LOl q..- MWI otJ,IIO de prOieCOOn ,... 

gr• O .. QUe .. tniiÒdllldtdlr6enseypuec
CIOfttlr::lne:rWII • ..._,<itloJ.o6ooldelc:cn
,...-.oy .... DIK& c:at'-'f....,.,._de~ 
aoón. ~en IU Pll'!fflah'O En Iodo caso 
.. .....,...,OCJmpt~enelletrooi08QIAI 
_, dldlfldol ~ plrlt.a.. c-. bamo OOM 

,.,-o nr.!ór>oo--Nt•lille:Oo oonlorme ala legMfaoóo _ ... 
Trpo 11 Lot Que la ~O!ecoón M lrmote a 11 SIIUII 
C>Ótl ~Yiill"'a~lo&«<rl008 alosmu· 
ros yc-riiQUelotlrmoferr ., • ._~'f .... ....,. 

r~pc~ 111 "que!~ en iol queia pu:xecoon aiea,. 
c:etoiamef1•ealai~. C01"181derlfiÓOoe>
motat•WXkllic.l*'-"'"«to<dltu.,eoofrao..,. 
ablee~~•~oo..d8•85paoiolo 
btl l~ ót .. lnlt\lMI 
Tlpo IV; La. q.-..., OO,.Ode oroleCciÓI'I bep 
trlcrf«oOót~~dlrlrlPI'"'· 

tr•tO dl'mtiOO 
llpoV: loi(J.e-.CitlfiiiJdeura~• 

I)IC'f-cebltl'len_.O.ow.nur. t.wtalra'vélde 
:oaPIIneaE~oeProteoc:aón 

Cap. li.- Ordenación de la ac· 
tlvidad municipal 
Af1 . • ~- LI tc:r.-k:Md muoopa; en orden •la 
cons6f\'ac1Ón ValotiCIÓI'I. IG$'.8U'OOÓI\ USO 'f des
tino del patrrrnot'IIO arqur·ftdónlco hs16oco

anra:ICO M Ottarrobr' ~e 
a) , lormeorón Ol Olanel noerOilM de 01"0&1'11· 
oQny ~aCIOndlll*'rmonohlstóncn-wistw 
deraCuoadydt..,.~Mu-a.es .,.,. 
paroóel0dlsoue3toenl08erta 11 18yconoor
daN81 dir .. l.e'f ..ore R9nen ~ Suelo y O · 
deflaOón UrOint .. 1110 •elundoda dol 9 da abr1 
oe 1976. 
btlalc:rrrNorón.11'1CXilrCtrc:l6'l'tr.....:inddCd
IOgo~enelar": 25dedrcNley 
e) la~~ la¡yogr~ l"lU"KJpal da 
llepr.......,...lldlcuadla..-atrldosarrolo~ 

dltrMdodelasObras . .......aose Ollef~ten
dtnl:ot~c:'-l'npirn,en¡odelo&!Teòe ~a 

"'"""""' dJ la expopeaón de ICe ~C81alogadoso.ral-
do <:Of"':Jrron er~ que la iegl!lmen. y 
e) li wabOr~ con loS en:os pt;rbkco$ y pnva
dol que POf SrA 1onet desam:Jien actrw::Sades coin 
odor'los con la 80CIÓ'I mr.nopal dt prOI.ecoón. 
ycontrJtprQPolla•rotCS. Iosblenesc:c;Jioaados 
Art. S~- I AICa•.16ogopllMS104Wlelart.2Sdol: 
• Ley óel Sveao. 'f al qve se 1e'rete al apartada 
b)oel ~t'tenor entiC<iiP*f.iode.mont.r 
fN'1kl&hls:ónco-~. se~artii"'IOO

Jl(DdOII..,~trrn"'IIOIIIOddlac
IObmllalgl.nl W:.QUienlo~.....,drrt
clndc:.~dlr,.., .. ~prowt. 
CIIIIIOIOcei.OOfloriOtOI'*'f'IOI~tn 

~--2 Elc.tMogowar~caa.dte.zlll'll»y• 
ra....-..p~oedrtmcò~w~ 

o e~ conauJIIOC)rr•~
tablecldoerrlafiOftelón Y!Q8111e 'l•lodlspuel
loen..,aOr~ 

Af1, &~- 1 LM mc:oloC6CIOI'IIt. P« rt'dvloonft 
oe)(ttuSIOf"*.NinOOai'An.deof;ooo•rnstancra 
de parte en expeoren~e ofldr.Yidual para cada •n
rnuot;lle. l>nea, ~oarquteclónco con,un1o 
o PMtl ótll m.tmO 

2 Enll t •l)ldrerlleM¡rA:r"<*tn'~ 

teamot·...oe~800f"lltl8fliiiCIUitoc.aónoct.
~eonfiiPOtllrCJÓI'Idt~. c» 
tosn.onoo..OPRQf'llllde~ ~ 
p8'1081eay demil ........... ,...._. v-.. 
t.OO~.IrQrAOIOgrc:OO.....o.uldllbren 

oec:JA•nte Entodoc;.., .. MaiiAetiN::.a
oemoecte~Let••"-~Y••Atllel 
Ac:adrlrM dt Bellre...,.. de Sen Jarge 
3 O. .. rc:rt»CC6ndt108•~de~ 
gaot.no~•drw.t~ 
IIOI~Ciek»~llt!Jit•deder• dloa,.... .-.:;tdot. •retldrltanoe 'f CJrCuOWMtt 
por~ 11\Uo -mecr...olacrón fJIPOf18l 
euanóo lulten conooooe 'f IUV~tren su dornclllo 
en er *ITW10 muncrC* y por ediaos err ottO 
eno-.k»c:ulleeltndranlaCJI)!Wdar~den

ttfeatdoaen 11 Pf~lo a todos los efeo. 
IOSiegaleeprooect.nlee 
4 Losexpedlentei•*'IOI'I'I8tJdoealf'llormaoOn 
publlcaporçAezodeuntne~ 
5. lA.....oendtl08~oor~ 
ar.a~~.,.aAIIIIICuarnclosetJ• 

~edlr~~en•ateoor..aA.del 
a't 2•Min0ta011,.,.,01Pf~YM~a 
alosórgenoe~de llrAdrr'ww!llraoón 

driiEUOO!*III~CJ~ePfQCteda.enbs 
derr*c:.:Jewottl~etCiel)fOwiSII(INiiy 

-~.ttlórglnourbenrrlko~~ 
rallaproblo0n~4 

Art. 7~-U~deU1'1~o

menow~c:alloQidO~II!Io::n
C>.Jffenc>~dlllgutledelasar~ ....-.. 
~ habet cleleperliCICkl a C8U1a de destf\.l:::cJOn O 

t.-'111 M~Cielo~tlrespec!Ofln 

ema or~• 
b) • nec:euro IU dernbo por prev!SIOOI!S de pla
neametr~o de •I'II« .. I)Utico preyalerte cuando 

no •*•• "'"'*'lli POndttade que perm&a su 
~ 

q~~-e.J05tenelade 
errorndt"*"'ern•~dtlosmoo 
voaq.-~telll"dl.eOn 

d)r\lberrpetóOO ....... (J.e~ITIO-..... -A". •~- Pwa • -.101o adec:umo de_.. 
obr-~·~llnder-.llo5ob

"''-deprCMCCióndeloJ bler'll&~ 
•prognrnedrt~lnii'IQrpll~

pr-~~'*•""~'f 
r-..u.cOn. pera•~ enluCMO. por 
eiMurw;opodtloldepr~pertcular pera 

la~ dttiemenloe nel.rnlee urbanoe 
con~~lldof•de0MIIfi8'/P8fl0flll'I&Sdtlf'll.&
rflll, '*••~derncn.mtr"Q~ 
mora~NOa .,. coneervaoon de 1c:e eXIStentes_ para 
lll .... 9fC'IO'*.~Piflll~ 
CJÓI'1 yoerrotxrdec:ron~t•~det..8f11ornoe 
dtiOeldo'~~~-ocrnvenetUr 
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dofnbar o:v a la valofaoón de sus SlngtJiaind<KSes 

para la 1ns!a:.aoón de aceras, pa.,.IITI8lllos ¡aró 
nas e lumtnaelÓO Vlana en lOs ~l'llos pa¡ a la 
~~Cie ~umonaco'141S arttstJCaS que res.M-
teolasbellezas&rQUitec1ÒI"'C:9!ld81osed!ioos. pa 
ra la oonservacK!n de tueotes Nstóncas o art1S11-
c.u. para otros hnes W togos, y pa: a óeSarrollar 
18 acoóo de colaboraoón oon los part¡cUa¡es a 
los electos de prOtecoÓI'\ 
Art. 9!'-LacQabofaaónoonlosparocuarespo. 
dré levarse a cabO rneoan:e 
alia conceSI6n oe au,.dJOS OCOI'1I'Jmcos pata la 
conser~~aoónde' palrii'I'IOI"IIOmonurnef'll<tltielque 
seant•lul<tn;~s 

b) la eJCCUOÓfl detbasoo ert~oo &00 
C\laCI()n en edJICIO$ ca•alogacios o en los com 
QIJOG o pr6xlmo6, ouando tale8 obras o~oedan deli 
debet oe COI'lSefVaoón al que estan oblogadOS los 
Pfope!<UIOS. 
e) 18 pt"estaoón de ase5()(at'Titento :écnco y tlt1•s
tiCO para la e,ecuoón de obras de COflMfVac,órl 
yrestautaoóo 
d) Ol teconoomoento de desgravaDQnes l!lbula 
r>as a los IIVT'I!..IObies ca-Biogados clenlfo de los 
llm.tes au104'•zados porta~ 
e) la 111stalaoón de ~umr!'I8CI0008 artiS11e&S en tos 
edl'loos cat<Wogados. de p¡-optedad partiCUlar 
I) La adqulsi06n de los '""""ueblê$ ca!NogadoS o 
dt aquela$ en los QU1tl$lén IOCOfporadOs elemerl
to& arQiòltectónocos oe rnterét, cuando ta carga 
económoca óefrvad.a de '& COO$I&I"vaoón o de IB 
•motltCI6n de usos. htoofa e~cesvóV"f'l&f1t& gravo
sa a la pt'Of)ledad su so&~erwn ento. 
g) la ltiSfalac>ón de med1os espe<:aale$ de &egurt

dad o MI'\IICIOS de protecoón Que Qaofatlt>Qen la 
conservaoóo de los lnm~. y 
h) la pl'ostación de serVIOOS aud ares, tales co
mo lOs de guard!a y custoclta ...-.g tarx:.a y kmpoe
LS, Slernpre qve se trate de 11VN~ ablertoo <'I 
públoco 

Cap. 111.- Régimen juridico 
Sec. 1 ~ Conservación y restauración 
Sub. Sec. 1 ~ Edificios catalogados 
lndlvidualmente 

Art.10!' - l . Loslnmuebloscatatog.Jdosno po-
drén ser dem bades o desmòrltadot. totaj o I)Eior 
oalmente, t'lli podré realtzarse en eUos obras de 
reforma o reparaaóo aunque no atecten dar"'osa
mente a sus valores éll'tiSIGOS o hrslóriCOS, con li!$ 
salvod.adcs ptOV!stas co esta Ordenanza 
2 Deoerén ser ob¡e!o de las Olilas y a!er'ICtClr'leS 
do conservaoón. consoidaaòn y rcslatl<ocíón que 
su escado reQ~M"~a para la sa:vag1J8rda de svs 
valoms 
3 Los edlfloos ca'atogados úe'~rlle fXl! te· 
ner eiOmortos o fragmortos arqui!octonicos dc 111 
ltl!r~•liJ>IIW, IM~ÓIIW . ... ~.dvov.oO\Jll
dconal no poarAn dtlt'nbarse Sl el Pfop«&no pre
v.amen:e no oede al lolun.op¡o la Pfop¡edi!ld de 
talese-ementosoben secomprCII'n«e a colocar 
tos en « ro 1nm~ de so ptOJ)IEidad, denuo del 
lêr/'!'111"10 mUAOpal SlemPfe y cuando el traslaOO 
no rnpkq.;e dnvalol1l.aCI6n de 001os eiemenlos. 
Tampoco se autON:arén ab!' as Cie rek>rma ocon
&8!'Vacl6n ~ <~'ecten a los m smos Slfl WJ(!CIÓfl 
a dlchas condiCIOnf!S, 
Art. 11!'- 1 EncasoderiJifl8oderr1bototato 
paroal de un 1nmucble catatogado. Ct.lal"do coo
C\IrtadolooneQMgenoa. elp¡-optetaro<>debera re· 
constr01r1o contorme a lo dls.puesto en ~ art 21 
del Decre:o de 16 de abf4 de 1936 
2 Se e!"(endeftl Que eiUSie dolo euanoo medien 
¡tetos tendent es directamen~e ala demoi!Ción ~ 
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tal o parCial de Uf! 111mueble y neghgenoo en et 
caso de no e,ec:uc10n de las obras necesanas p¡w-a 
la oonsefVaaón oc~ de un edi'ICIO 
3 El pt'opre\éiiiO podr<li demol'ar la reconsTrucOOn 
PftMa3'..lOnlactónflliJBCipai,SH;mprec¡ueser'iale 
un plalO nosuperiOf aoncoaflos pa¡ a su recons 
ltucaóo. deposi: e los rescos a sus oostas en el l~.t
oar Qve sel'lale el AyunliVf'lllento. prcs:e Cai)QÓfl 
encuaroa equvalenle a\25% del rnporte del pre
supuesfo de tas obras para gar8f'lllzar et cump\l
f11MII'Ito ~ plal'O 00 e¡ecuOOn y acep:e en dQcv
men•o fohaaonte no sólo la pérdtda de 18 cau
oón SII'IO tamblérlla e:o:.prop¡acl6n d9i onm;,;eble 

COI'\forme a los cn:cnos du va:oraaón de la Le~ 
del Sueto para et caso de 1J'ICOI"ffp¡~to 
4 En1odo~odedestruooónoOO<rlbOdel 

ir>muErblopotdo<oonogl•geocoanow~ 

ran loeencoas cte eó~ ~"'' para so recons 
trucoón En toda caso la no real,zaoón de las 
obfasen~pla:zoqueal-'«::oselflt\ale. legr'.l 
mara al Ayunt8fl"'ler'l"O para ta exPfopo&CIÓtl 
Art, 12:'- Enl0$0em~sc<Jsos<le rl.ll'laoderr l 
bodeun 11'1muebiecatalogad0 nosepodrén ~~ 
rar tos r~os. nr 1'\abré luga~ ala f.krsealoiiC80Ófl 
mten••as el proptetano no se Obligue al cumpll 
ml(!(l:ooeiOdlspueSI:o en e; art 10·3 dew.a Or 
~1a resoectoa lol~osa.rtiS:lCOSque 

a llJICIO técnlco. seatl conservables ySin per¡u1C10 
del e¡etooo por et Aytn1tarn entode ta tacut:ao oc 
e~pr0013Ct6n de <>ct'IO$ 1~01 
Art. 13!'- 1 PocMn u~ai,zarse obras en lOs 11')
mueblos ca.taiog30os &len1DtEI que se obserYen 
las prescnOCIOtleS s.guentes 
a) no se altere el aspec:o ex::et10r cte 108 •nnH ... 
bies,.. ae a .,¡menta al volurnen ed!K:ado en alt~,t
ra, prolunddado o anchura En partiCular qvoda 
proti blclo adlclonar plan!as - aunque su tllrl"'ea 
oón se reuaoQuee en relaclót1 a ta oe la cPe o 
8 La 001 P<I!JO ontCfor de manzana y trlllÓfiCar 
las 3bertuas de las ladlad9s, salvo que las obras 
()i)e(leelefanaun.1 razooaOOres<:illX8CI6npa.rare
ponm el ed.I'OO a w esta.do Or.gtr\al, 
b ) se COflSefvetl 'OS ¡ardrf'Mil'S, patios o ospaaos I
bre-s que formen oarte del Amboto del e<i lre10 
catalogaoo; 
e) no :;e oroyeaen modricaclolléS rntenOI'es que 
al:er9fl o pet¡u<iiqven las f)ilft'ii'S ~ncalcs mu 
ros for¡ados. patos esca.eras u otros elementos 
arc¡I.Silect6fwcOS o deooratwos, por oos que l'luble· 
ra S!do catalogada fil edl'ioo. 
d) se aplique. en sos partes ~1~as, en 10 ~
t.as técr.cas tradicton.a.os. Si noccsariamente h~,t

b eren deemplea.·se otrastécncas, deberan res 
peoarse in·egramontc losel«nentos derntesés del 
OO! oo s.u amb'ente trildtciO<\AI ysu aspeç~oio
terl{)f y externo 
2 En las obras de 1estaur8CIÓf! se oi>Se1var9n, 
ademas, las s¡guicmos 
a) óeberiln ser precedida$ y ~'Or'll¡)Q(l~<le U 'I 
or.;ti.Jdlo 8r'Quecolóoiro h1stórico o M'stico del 
edlfioo, 
b)los elernenlos e¡ue-sustrtvyan a 'os oeteriO(ados 
se :nteg/anln~yentlcasodeCl.MJ 
no se dlstJngaflda IM partesOOgnales ~se con· 
set"ven debela co'ISiar dociSI'l&ntal y de(altada· 
menlfll el alcance de ta restauraoón efectuada 
e) se re:s.pe~..,-an Iodo$ ki>S efementos COf!Sei'Va· 
bles deinte.M., coa'esq\lle!a que sea la época a 
QUe pertenezcan 
Art. 14!'- 1. Noobstantelo ·nd-cadoM el art>'· 
CUO ancenor. podran avtomarse 4ffi los eci~CIOS 
ca'aiogados obras de resltlurOOOI"' QUe tengan por 
~o ellrn nar element os arqu l tiC!óf'IICOS post ~:~

' 'ores - que hubleren desvu'tuadoal~ 10 y am 
brente dol OO f,oo- y devQIW3fle sv est3door1J1· 
nano salvo que du;:flas obi as posteriOI'es fueran 

por si ll'I<SffiaS rTlelecedoras de conserW:ICIÓn 

2 T ambén podr3n realozarse aqueflas ot.ras q~ 
s.n suponer Oenléllto para &I edltcoo 111 Oeslrvc 
cl6n oalteraoón de e!ementos de :rterés, posrbl· 
I ten su uso para desl1nosque sean compatibles 
COl'! sos carac:C!i~s yquette/'lda.'la fao•rtar su 

"""'"""""' 
Sub. Sec. 2 ~ Conjuntoso perimetros 
urbanos protegidos 
Art. 15!'- Los con1uniOS claSib<:ados como oe 
u po I c¡uedar3n sujCios a las msmas limolacoones 
sel'lalaOas er¡ esta Oròen&.r'\Za para .os ed t.oos 
cataiQaados •OO.Vtdua.ll'1Q(ll;o 
Art. 15!' - 1. La cal f•caQOn de un con:unto de 
topo levara imprc~o ot d900f de OOI'lGOI'vadOO 
y restauaoón de la Sl'uaç~Ón. volvmen o allvrl 
de lo$ edrl•oos oe ros muros y aerres qliê !09 ~ 
mrten y de las enlradas y ..-tbulos: y COfTJPOfla· 
1.i t<n Soguret1let. lofTIItaooneS 
a) ra conse~vaoón de IM ~~~ y dellor¡ado 
en su prlméfa cru1ia, cuaf'l(loe¡ er't."QaÒO sea per· 
pen¡icular a la fachada, o t!fl una profuncfldad 
.gual.comomil'llmo ala MUf& lbledetaptanla. 
Sl fl.lefa parHQ. La ore-.1SIÓI'\ reta:wa a k>S fOt"¡a-
dosnoreg.,aen91casodeque ose~IS16f\l.esno 

responóoefan a la estructvra auténtJca ~ ed,hoo, 
en cuyo supoes~o pod,an SE!f moo•fiCados para 
restablecerki<W:uracoues.poncilemeasu eslrvc
tura Oflglr'Wla acus:tda por .Mabenurasde 'acna· 
da, o oor doctJ-nentaoón rehac~en~e 
b) la CO!'ISetvac.ón d& lOs remates, ta¡ados va. 
teas, en:redas. ¡:agvann, pa~os y esc:aleras S!n 
otra satvedad que la estatlleooda en ~ aparato 
anteoor 
2. Seré apl.ca.ble a esta !!pO!ogla lo d spuesto en 
et n:' 2 del art. 14 de esta Oroenanza 
Art. 17!'- En los con1Jl[os indo~.dos en ~! po 
lo l la pro:ecoón alc:anlara exdusvamente a~ la· 
chadas. con :odos svs efementos. y dcbcrli man 
ter'lerse el est oiO generaJ tra<)Oonaj de los edlfiCros 
del con¡ un!:). qucdando p~oh.bldo e omoloo 00 
mate.-1ales que deswtúen aquèl 
Art. 18!'- l os pc<imetros delim~adOs. cal lica
dos corro d& bpO IV no 1efldr8n otra llrmaoón que 
la otll gaci6n de cons9f\'ar Q man:(lll"'9f, W'lelvso en 
lds nuEWas edtfiC8010neS, el amblen~e es.:é'JCO de! 
so:::tor do torma C¡IJè armort.cen y 1"10 de$enl()l'len 
dej coo¡un:o media en c¡ue cs:uvienm si:uadas 
An. 19~~ Los oerlmetros ~se e&l oqverl CO· 
mode trpo V estaran su~os a la norrrat.va os 
pedal <Se protección que especi~ente se 
apruebe para los rnsmos. 

Sub. Sec. 3~ Conjunto Especial del 
Ensanche de Barcelona 
Art. 20!'- 1 Arnò«ode aplicOOOn: 8 CorVro h 
~<.h:IIE, ~aml)h:I O;;B&otr&oo<t <Xllnpfolfldct el 
araa c¡ue, como:denteCOfl eltrazaoo M 100cooet 
E¡xampl&, con:iene como patr.rnor.o h~ór100 y 
ufbaniSLco vna ll~ urbana com Un. conl1gura· 
da llOf 18 alineaoón de la edlicactón a la cat.e y 
por elesOOil¡amiBn:o \'!tenor carao:erlst code tos 
poat os oe manzana Q.cho con;un:o e~a tkll,rnr. 
tado por la avef'lll(la Diagonal paseo de Grada, 
caMeC6f'cega. calle B<~~lén T1aveS8fade Gracia 
cale CartegeN!, calle San AntOI"lio Maria Clar e< 
pasoo Mafaga1, caPe Córcega, cale tooependerl
coa ca.'le V~encra. ca.'le l a Coruña, ca: te Conse· 
JO oe C<ento cn.le Gas~Jeps. carre'.eta de Rrbas 
paseoCarlos 1. paseo Pu¡adas, paseo UuísCorn 
parws. ca•e TrefaJçar. plaza UrQI.Jif13008, cajle 
F011:anola. plaza Catalul\a, calle Pelayo. plaza de 
laUI'IVorsrdad roodaSanAncOfliO. roodaSan Pa-

blo, avenidadel Pa·alelo, cal!e Tarraoona 'J ave· 
fllda lnlantaCarlo(a 
o.cno r~e se srtua en el e:¡e de tas calles. Noobs· 
taflle eo ólvel'llda Diagonal, pa.-soo 00 Gr~. pa
seoCarlos I , ca:le Tra'algar (ent1e Urqumaon.a y 
Orbgasa). plaza Urquinaona caiiQ Footanela pta. 
zaCa:alu'la. ca'Je Pdayo, plaza de la Ur'IVe!Sidad, 
rood;l San A.ntoniO y ronda San P¡¡,l)lo, M lfiCiu 
~en ambas lachadas hasta la profundldad edb
cable o ed f-cada 
Oeruode~Con¡u~to Especral del Ell«Vrple~ 
Baroolona ~~ng..l8e! SectorConsefvaaón 
Se adjU11ta como ane~o 1, plano +Odlcalrvo de la 
delim,tQOÓrl 
20.2. lnterve«<ones en el Conjunto Especiai.
En el Cor.¡un:o Espec~at de' Eownp.e, podr&-11 e· 
vo.rSQ a tCrm•no todo tlpo do 111:orvonc101100 arqur 
tec:ÓI'\CaS.. de acuerdocon el planeam e!"'CO ur ba 
nistJCo vtget'(e ;as normas y O!'OOoanus gene· 
rus del mwoo y con su¡eoón a las re¡)'as e¡ue 
se sefl&!anen esta subsecoón tercera. Sill p&rJVI" 
oo de que, P!'&Aata &pi'Oòaelón dellf'lstrument~ 
urban'stiCO aóecvado se pueóan adoptllt 001\.1· 
oones dilerentes a tas regtadas, S~e~T~pre con
gruentes con los fines ge'ltlfales de es1a 

"'"""""'' a)Apr~¡yn.·erto.-

N ngün edrlkloenloQuehace ·e~erèl'lOa al cuer 
po pllnopal, edi~cado a toda altu ·a, podré teoer 
COO'IO reWta:dodele al)locacl6n de esta OrdeM1 
za. IJI'l tedxl un número de plantas o r.Kl f'IIJ'flero 
de VrV!efldaS por p.&fceia SUperO!' al def r'lldo pof 

~ plane&m~ento ~"~98nte 

b) A.:rneaCIOO de .,.ral Retraoquoos. - De tos 1e 
tranc¡U«>S def11'11do$ en el art:c!Jo 244 1 de IM 
NN UU sólo se 8dm Ien las moda: !dades de ~1e· 
tr anc¡ueo en planlas prso. ~ ~retranc¡ueo en p!an· 
tas prso ¡urto a ta medial'éf&• cuando con el o 
se otYonga Vll8 mc¡or m:cgr306n con los OO'icos 
deten:omo 
e) Piantil b<J,'a -
La !ad'lada dEi la planta ba¡<t terxM 1r,c¡:am enro 
plano y sus !lbcrtutas tendr3n 4G-' compoSICIÓil 
ordenaday en relación c:onlos rlmosCOI"ffpos;b
vos que ado¡Y.a la lad'.ada ócl cUCfpo supet'Of 
No se SJtonza la constf\.ICCIÓf1 de cef'rament:os t&
uasados E!n planta baja que den lugar a fachadas 
prac::JeadaS o sopo.-.ales en la alu-.eaOón de la (l'liS

ma, a lOs qi.Jèso rcf.cro ol anrcuto 244.6 a) òe las 
NN.UU 
d} Fachao.a mí/l'fl'la.-
La min,ma anchura de lachada pe!'mitida set' A de 
B metros. S<JM)IaS :situaoonos olQslootcs con e:ons
trucciones lai er <'!les oonsol.ctadas Que r11p.dan al 
ca~ar dicho valor. para las cua..cs el mff"'mo sc 
reducdJa4 .5 metros En estos casos l&ladlada 
se reSOtveca con ttatamKmto plano. sm CUCipos 
salien:es. A estos e'ectos se entrende por edifiCa 
Clón COflsokd<IOa aQvella qiJEI S\.loore. en nUmero 
de planuu.la mitad de las perrn~tda$ pot" el pi• 
neam~en:o .,.¡gen~e. 

e) Espado /1òre ir~:encr 06 ffl8nzana.-
En las actli8CIC!les de nueva planta Sltuadas en 
ma!"'Zanas en las QUe la prolundidad edllcable. 
resultan1e de !a aploeaoón Clel art 242 de ~s 
NN.UU. deiP.G.M. sea.gualosupelior a20me
troo y no estén atravesadas pof un pasa,e, no se· 
ra edi'lcabe, ni sq.¡ie1a en planta sólano la pa¡. 
1e de Mea Situada a una drstanoa oe lat al nea· 
QOI"'()1; de vial svperiOI' a vns ~l'I mediti. de pro
ll.lf'ldldad ed~cable, debenclo destirtarse es:e es· 
pacio a jardlnes ElloriOobstanle, se toiftrarêque 
pueda ocuparse parte dOl subsudo de este es
paciOtlJllrdlna.do. pwa eslablecer un paso dec:o
muncación entre toe OO.hcl08 de la rnanzana Sl 
!uados en disbniOs lrenles de la mrsma. s!Ompre 



QI.Je efto no suponga la OOS!I\JCCI6n Oe los )Eireli
neso ar~ eXlS'.erl.es y que su superficie QUe· 

de ~¡.:lfdinada , ~ ~estoscfcctos. tx'+es
pesor mll'lt!T\O 00 fiefr<~.s sobte el lot;oOO o bóve 
dada dOs metros. El anc:ho del pasoseré etmfnr· 
no funoonal ncccsano sm que en nir'lgún caso 
sea svpeuor a 7,50 melfos. 
Se autonzan también. las escaleras caladas dc 
c::om...rtltCaCión entre la panta pnmera y las lerra
zliS de ~s plantas ba1as, asl como entre êslas y 
ol espac¡o a¡& d inada en el lrllcnor do la manzana 
Art. 21. S&etor d e Conservaclón .-
Su del mnac-órt t~sUI ~~!\!(ja por ra a~tlrlrda O.a
gonal , pasoc do Gracia. calle Córccga, pasco 5.Yl 
Juarr calle Tra'algar ,olala Cataluna, calle Pala
yo, p1;Jza Unrver~Oad. ronctaSan AntontO y Ctllle 
Urgel. aslcomo i.Qpr~ióndel.aaiiOflidaOia 
gona! trasta la plaza de las Glor13S, las de la Gn1rr 
v~ oe h:ls Coos Cs(aranes l'laS\.8 ta p;aza oe Es
~ayla plazadelasGiof.as, tadBIJ)858o cieGra· 
Cia hasta ~ ca11e Mayor de Gracia y la roroda San 
PaUo hasta er Panllelo Esce ~ te ll'l(:!yy(l a.mt:>es 
f8(1'1aóas Ot rat -las o plazas rererrns has.ta la 
ca. e Córcegaentre paseode Gr&aa y paseoSan 
Juan yenla cale de Tralalt,¡ar, entre la calle 0r1J.· 
Q068 y el paseo Llu!$ C«npar'\)4. OOnoe el ~·mrte 
se Sltúa en el 8J8 de la calle, QUfld6ndO e~clurda 

re tachada extenOI'. 
21.1.De rrlboa.-
Dt-bl00 a que la con'¡glll'aoón arquU!CIÓI"ooC8 de 
este SectordeConsefvaoón eddefil'lida pol'!a 
pr8Senela de u nas caract8f'st~ comunes a ra 
gtan mayotiaoelasoonstr~QUtlocons
htuyen. éstaS rro podran ser deffrbadas aunque 
no estón catalogadas rnd.Vldualmenle. salvo oue 
concurra a.gvMde iM~esO:rCunslaroi$. 

a) Cv.ar.do fl(ista aclaraoón legal 'f ~rme. el\ ...,·a 
~t'llstra~va de rr.111a En el caso Oe que tsta 
se l)foduzca con ta ooocun &IIC.a de OOio o~-
9(111Cia, oo1a de apt cacióo lo drspues::o para. los 
edf.iaos catalogados en el art. 11 de esla Otde
naru:a, :siCtrp:o que el ed;!c.o a'ect~óono relr"'a 
las COIXfrcl()l'l% q~ m~s ac:»!al"ll€1 ~ os::ablcccn 
p¡¡.ra su posrbe defnbo 
b) cuaooo las f ncas hayan sido edi'icadas de 
ocuefdoconuna or~rlii!UI éiJ'lWI()" a la~ 1932 
y ~ dornucs".to dc !Ofllk! documertada que el edi· 
frcro en cvesr.l6n rlO partiCipa óe ninguna dc las 
Sf9U!CO:cscafactelistrcllS 
1. lntegracl6n composi1iva. 
f 8C/11Jda a la C8k 
Plano de 'achada gcnerado pol' la aMea<l!6n Je
¡a;-q;.azttoóh ver~ICat Sll"lg~riz;L'ldooo las plan! as 
rlCfiofcsy ~cornrsaorernates ExtSI.etroa deejes 
de Slll~r :a subordinélodota compooooón generat 
PrcdCimlnro del macrro sobte el fll,loOC.O 

~~aldelosl'1oecosse';7JlejeS W!f· 
te<tes de compos¡ciÓrt COl"\ la p~eseoaa dc c'c 
ll19flU)S saleeo:oo. como son los biKoOeS f!'Sle.Qie.. 
o endo oontr&I)Jft'OS. ~ ~ecJnz nonzo«.al Solu
oócon predom"'IIdeladomensiÓflvmtrcaldelos 
nll8005 ~ tnbu'lM 
FachaOa Ja pal1Q de ~nz8fl8 
Presonc.aóe galer!M abocrtasoaeJISlaladas es
tructU""adasseQUnuflalel!o.;aOitogonal 001'11)1'~ 
dofnt(l¡()defh!JocosobroeiiT'Br020 elcualsueie 
redoorse a su Slr'!'lpie e~01es.ón est~ural 

2. ll"llegrltOOnttpológtea. O!'erenoaoórrtii)Oió 
gteaentreul\8plantapm'ICroaiS•nguiary lapiJ'l· 
ta t po de tos prsos superroros 
E~!Steocl()de òOs escalo!' as. una de IICC@SOa! pr 
soprncopalyotfacJeiiOCIISOalosprsoa 
P&f\fiWilCIIl de un ¡ard in o tt'ffa.l:a en el pallO de 
maN:ana con <teeeso ~ el prso pr•nopal 
DrsposlOÓI'llonfptucf n&ldelasv-'M/ldaspara 
abr rtas a las oos lactradas 

Es:ruc:ttKa con:mua de paredes ortogona¡es de 

""'"" 3 lntegraoón cvali:at~va -
PreSêfleia . tantoenlasf;~cnadas comoeo loses
p&CIOS comunes e rtenOI'os. dc c!cmontos daco
raJVOS.atQU!I.cctóniCos, r~veso fOfmél$esQtl(>. 

riCaS. prn:ur«S esçrar¡aoos estucos cerMn-cas 
C81J)ri\~'~Vldr~"-S. cerra¡crtayanosapl.cadas 

oo QCOC!'a.. UtJiz<lclón de maten&les ' )()boes co
rno predra, mêlrmoes, maOeras. eec 
Pre-sencra de mobil.ano singular. como mampa
ra$, gari:as. asc9f'IS()I'es e!C 
E~istenoa de elementos es<ri.'CI:uraesoconsti'\IC 
11vos SIQI'Ii~ica:~vos dél f)EII'íodo de t1a'IS06n de las 
{OOI'I()Iog' as que caract~nMn ~ proceso de com 
truccón del Erxample h1st6rieo. sogNficado tarnco 
PJf ~1 roorOOfl'l6ñrrdl! técO!c:as:radk:olale!l(bO
vedas. bovedr 1!as traba)OS 00 JOOr~lo. ~e) co
mo 1J0f ra rntroCucoórr de nvevos matenales (pr
I&' es de llJI'ldleoón y pr f1'181'as aplrc8CICJI1fi Citi 
hlefro) 
En el caso en que el edr~oo poseyera !Oio a.gu· 
na de las car!ld8f'strcas an\efiofes los ServiciOs 
Técnlcos mUI"'ICtpa.M elaboraran un n'orrt'le en 
basealcualsepod¡éautOrl zarunderrlboparM 
Para t!llo sera nec:esarioasll'lll'ar el rrrvel depro
lecoón as.gnado 41 edifiero OO'Je los estabklodos 
en el art 31 por esta 0rdeflanza 
e) Cuando las lincas ha~an Sldo conslruodas corr 
postenOI'ldad a ra Ofdeoanza de t932 'f no llstén 
catalogadas llld- 111dualmeote 
En cualqu.et caso Cie lofma prel'ia a la demolt· 
ción par eral o toca. dei edr'icio. seré precept;vo el 
0101'gaml8r'llo de ra ~cencia par11la nueva eons 
trUCCIOnyla!icefiCiade der'nbosecorodlcronara 
con los compromisos oonwmerrtes en cada ca
so para asegu1ar el rrtmo normal de kJs traba¡os 
dedemol aóo asl como que entre el fnal de és
tM ~ Qj II"'ICKldo lasobrasde l'li)8'VaC()nsli\.ICCJÓI'l 

no transculfaun O(!fiQdod9~supcnOI' a cu.1 

tro mescs. 
En~S~o.r<K".IOOOS CI'l las. que ei~ 
to de partes <:tel edtioo oblrguen. e~capc:iooalmen 
te y po!' razor,cs técnicas. a so.; dernbO y po:s\eJoOI 
rcconstrvcoón, la CQrrr.5lón del Eurample esable· 
COI'.1 ~condiCiones en tas que ésta se 1ea112ara. 
prfM<I pt"esen:ación d& la document3C!Ón p¡t~e~
sa S. por razones de t. po técnoco. mate-~ ac· 
tuatmcn:c agolados, têcBcas desa,par~. ele
rner'llú& decoratrvos irrepct;blcs,CIC. lareconwuc· 
ción resufta mposrb.e, la CO'Ti&SÓ'l Ck!:C<IiltfT'IIf\al'j 
el manten.tni(ln:o do cs:os ~cmentos durant e el 
proceso oe conS!fUCCfÓfl 
Para garilrt2al que kls otxas se "1\JS(&fl a las 001"1-
<KIOrleS y p!escnpcionesde la k:enciay a los pllt

zos cstab.eodos, en especrat por lo que se rofic 
re a la<; fad'laOOs podra C5!ablecerse la const.t...
ct6n 0e un avar o oepóslto por un importe eqUt
valooa ala m.tad del valor estmado de e¡ecvoón 
Mta hc~ncl<l., ¡xocediéodoscasocancelaaón o 
devOIVCIÓtl Oe fiO.Ierdo con lo estableerdo de for 
magenerB'enetlflr'! 54detas0rdenanzasMe.
!lopol tanas de Edrl!cacrón 
21 .2 Altura regvlaóora .-
A) AGflJIKH)f'l6s de f'IU8Va ptama -
Aunquc et nr.:.rnero de pl.anlas y la ar:ura regyla 
dora serénlas que determ (1()1'1 el planeam•&f'IIO 
I'IQOr'l\8 para cooa t.nca se permr:118 no obslaf'
te, rncrementllf esta ultima haS!a aleanzar et PfC> 

rnoOO de las alturas de loS edr'lelos eolondalltes. 
ll8staunnx\1(111'10cl$155m.conel~nde~ 
gu.r Ufl<l mayor armonia del c:onfUO(O recupel'an
do b untdad oel COion.Jm.enf() 
B) Actu.~ Qvtt compomm aumenco de vo 
lut'nenenafri)(,¡
Aofectosdelc;t:culocle laARM seen:e<lderé 

QrJeunafachaóa lofma COfl'l!SiJCOI'IObiilachacla 
coindmrte o.wldo Ja dllerenaa err.re sus alnxas. 
mcdlda sobro ei últJmo for,ado. $$CI .gual olt)je
tlOI' a 1.55 mellos. gemp!e y cuando a.mbas , ... 
chadas SUpe1'en la Stura A.A.M def PG M dis
mnutda on 2.75tnQrttOS.. El conceoto ~aPocara 
~erte en !aslachadas.a !a calle y 
al espaao ~bre rn:enor- de manzana 
ParadcterrT'IIt'l3o la<*l."aregohdoraynOmetoele 
ptantas CU90do se lrate c:1e remontar PISOS sobre 
ed!iDos ~mes. se aplicaran ras SIQUIOOlcs 
roglas 
1 • El nlroero mAlomo de p!anlas comando las 
eXJStCRCS y las ar'i.adidas. no superaré el m4KrnO 
perm<~tdopor etpt~ov.geote 
2• A e'eclos del dlculo (iej n(rnero de pantas, 
seern.enderéoorplar!tab!IJa<:uardo~4ctesdo 
blado et rvvel o COf'IJUt'lto de rweles cuyo forptdo 
super!OI no e~ceda a ra alufe de 5 42 mettOI y 
Q.I)'Oior)aodo•ntermedloellceda la llltura de 1,20 
meuos. relendM arrnbal meódas • Pl-"0 cie ap¡. 
caoón de la A. A M 
3 1 C~Nldo 101 ecifioOI coWxf,arves tengan una 
alurasupenorala~porel~ 

to~ disrnrf'IUida en 2.75 metros. se poctré 
Jr'ICremetUr te attura del. «liioo a remontat has
talegaf.elprc:mec;,odelasatn.xasctelo&edofloos 
oc:jndantes Dlcho rnasmento no .-é runca su
penor e 2.25 metrOS por tf'IÇirTI.8. dt la AR.M 
Cuando lli adK:Jón de ~.nB r'll.le'Va planta aupere 
la A R M estableada o la lllCI'emenlada aegun el 
~nato atll81'10t. esta adlo6n no poOra e!ecuw· 
se en los plaroi de lachada y deberà rettasarse 
3metl'osdeeflol; 
4 4 Cuendo 1a facheda am.eoor o posterl()l torme 
ocwnr:sa con la ccandante. la aclaón de la nuava 
ptart8 no podi à electuarse en~ plano de e.oo. 
de y deber6 recntsar• 3 metros de cada U!'\a de 
IMQUelor"'*'COfniA. Srtrubtefalogar8UMS. 
gunóa plallla rel!asada la pos.bl!dad de su e¡e. 
ClJOÓI'I secondioonaré a laaprobeerónde vnes 
Iodo<> de óelale que demuesue $U rnteg~ac:O'Ien 

d'''""'' 54 Laal!uradetoopJSOS~. reurwala:s 
s-g...e,.es CQI'ÓC:IOI'IQS. 

a) Sc~Aal rlmOYP'OQie:JÓndealttKasde 
los prsos mfenores. 
b) Enr.ngóncasoseraS~.Jpeoorala dol UltiiT"IOpt

so. a fi"'IIIIOS queésle sea lfllenor a 2.75 metros 
c)No991'A~a3.051TlCtfos,nlnfeooJ'a2 .75 
meuos. lf'ICUdo uno IJe los h:rrfiido$ 
s• las acioooos de ~ pesos se reaJ:arén 
sob'e el Ulbmolor]adoyno sobra la cubeta oca. 
mara de~ 
C) lispatXJ r.tJro lfllenot de mBilZtJflil -

a) En!asar;;:tuaaonesQOB~.enatJrTtfn<>del 
Y(lk.mon eXJS.tCrte,no se&l(oo.zarMII'ICIEII'T*IIOS 
de ecüc&coón en el espacro libre lllletlOI' de rnao. 
zana, nen el subsuelo úcepoonalmerte ~ 
do elaS!an consuucaones en el esp&CI() llbte (lo&. 
finrdoen et artieulo20 2. e) seautonzar&nestas 
obras en planta baJ-1 y s6lanos en el espaaoedt· 
lieabll!ldelrrlldoporelm.smolftiC:lJo. c:onlacoo
(tic)ón oe que el espeoo IJI!enor quede !obre y 

.... -b) Se exoeptuat"Ao deia preoeóoote ~-...--.........-
te QUe se halen OOI'IIltladas or.gona~merte. taal· 
mente o en parte. denllo dlrl espac.o •t:~telf'ltetJOI .. .....,.,._ 
O)ACI'~«rJedfiaoSCIIIIJiog«Jo$ -

Las actuaocones en edllioos calak:lgadOs te tor:> 
modarén a lo~ en el art 13 de este 

C3<alog0 
Laalluradel0sedr!ICI08delal'OI"I8 QUe te halen 
JrodMduatmetletalalogaócrf serélarealdei.O. 

lloo. S!f'l pef]UIOO De acomodarse a lo e:r.ab!eo· 
do en etcasQ de dernboode rafl<ltotal no<» 
1osoQ negllgente 
21.3. Cubiertes y rermrrtes.-
a) la$ cvboenas de los edflaos sa consttiJ<r3n en 
ta moclal!dad de tefl ados y tan s6lo se admltrrin 
cublortas incfl"'adas o tc¡adoo. cuando armc:t~Cen 
conlascoif'ldaoles. Elóesvénr~enow~ -b) Sobre los tQI'rados sólo podran sr.uarse las ca--
jé!Sdeesca~as. CV&ftos de mAqt..lnas de asceo
socey engener!l,bsvo1\Xneflesoorresp;:JI'oCiM
tesaloselat1'10f'lto&tliC!'IIcosdelaslf\Slalactones 
que se separaran de lOs ptanoa de lachada una 
ctstanaa ¡gual a su 11tura 'f corro m1twno J metrO$. 
LasCUboel'lascorres¡:)OndientMa losp¡sos reua
$8CIOS.~s.er8oaoct:IS!blesP9111SU~ 
to,peff'l'lllléndosesobreelostosr«na!!IS~ 

tralesdelacnadat;medlatletMype!JOa con una 
altl)l'a m&xlma de O 60 mecros. las ctwneneas y 
corrcludold&~.lasctaraboyasyb:ef· 

naTIOS y eMn'lentos ~-a los rei&CIOI'\adol 
las resl&nl:es lnStalaoones estatén IOCOfpot acias 
~o del volumen de diCho cuerpo retrasado 
c)Enelpial'lodelas~ySObteelforJ&OO 
de la Ulttma plarta. s-Oio se permrtdn las baran
daSyiOs r81"1"181esclecoratrvos&llertorsy noocv
pables. Mn PIW,..OO de lo drspuesto en el ardoJo 
214A)3 
21.4. Composk+ón de lachadu.-
PBI'a e~<Ur problemas de !f'llegrac.ón l!pCIIC)OICa, 
oon gran repefcu~n en las lachadas sólo se 
au!Ot'LZa elrJ&O de aparcatrll8l'llo en plartas baJa 

'"""'""" A)~~/'UMI~·-
1. F'achadas anteriores o principales.
II)Laslactladalteodrér'luntf&atl'loElJ'WO¡::tanO. pr& 
letentementa t~mél:nco. oenerado pol' !a*-· 
QOn No se adrnll:en. en~- CU8fPOS 
adelantados o ptaros retrasa<:IOS cJ<st•,_OS <'e lo-s 
elemeruos Wcntcs regrjaclos en el apan.ado d) 
bJ Se prtffi)en las lad\adas~ ac:usen preforen
!Cfl'l811'XC ta l'1onzortaiddd COl" bar'IC!as; ksas. ma 
Ol3$ en IOda $U Jor9tud. OJodan. aswrvsmo. ~ 
hlbldas laslachadasore¡,;asylas~eactl&

taladas o muo& COI'Lina. satYo que se jUstJtlquen 
•azonadatnente. fespec!:O Cie Jas condooncs del 

"'"'"" c)lasaberturassadispondr3ncompuestaS pre--
Jerentetneñte segUt! eres de composooón vertrcal 
~ engeneJal. undom..-.odelma
ozosobreelhuaoo TondfMooaprCipOfaónmí
rwna ertre allCho yaltOdel ordende 1 x 1.5 y el 
anchoc:ielosmaazosymac:hcrfles. estar" propor
oonado con a de .los t1uecos. 
d) Los lldadrzos. cuerpos y e~emet~~;os satreotes. 
respecto de la altneacrón de la lachada. teodrin 
un vu8o méuno. medrdo norma!tnente al plano 
delamtSma..det metroparaloscuerJ)'JSabtef
tos y de 1 20 metros para lo& cuerpos Ollfrados 
o semcerrados. y en nmgUn caso seré supeoo¡
alde la plarU ~ernlero 
Los cuerpos aboertos SOlo podràn OC:Upat el an
cho !otal de la lachadl estatlleodo 81'1 el articulo 
23013 de!asNNUU CleiPGM efldoldelas 
planta$ PISQ. y en las restantes plarUs. se sepa
r81.énunmirwnodeunmetroentresllasblll'an
das sarén caladas y su ósefiO de comDC*OC)n 
pr~evertle.el 
U.cuer¡xrssallertesoerradoo.-ncerrados, ~ 
motr1bunasy rTW&dotes. daberàtt..-r~etldefsee» 
moun'IOiumen~puestoalpl~nodetadlada. 
A los etectos de su uuao6n sobre la lachada se 
estari alocjspuesloen elartic:Uo230 13 deias 
NNUU deiPGM conlete)(QIQQ(It'le$dela 
ptaru pnmara en la que se podré ocup;tJ to. dos 
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ltJOOIIdttulonoeud.yOtii.UIIImaplirtiCa!I'WM
<Nttatlccr,..., en•QUI!no .. ...,...kt..coe: 
~ eeuado5 o __.,ades Las !tit:unal 
Mtjn IOlalmerteac:natalaOM..., par.-nermsc.. 
QOI. respondefan a una oompotiCIÓn de e¡e VCII 

lrCal y en nnguna p¡aru tu *"fflllud ser a mteriCN 
1 2.65metros. 
.. Scio .. a:m.r• .. pr-.:ae., IKnlda de,__.. 
COidt~·~CCf'~ 
r.l.-.ydom\llclrlol 
2 Fac"-das aJ espacto tebf• lnleñor et. 

""""""·-Su ll'al.<W"rllet1o wa ptedomln&nl..-n.nt• plano 
tçnStalado o ablerto 
3 Remates.- En el plano de !achada y sobr• 
lllilxa reg.AaOOra. «Jo•adr"rl!arlllacdocaa6tl 
dt blrandas y rttna~~M dtoota:r.ot que armen 
o.~oonlosremas.ct.IOif(ilielos~ 

lc:. ~ pcxi"jn - cpeoos o fo"'I'W' .......... 
la CQ'TIPOel(liÓf\dli tAlma PillO 80etr'lésdt at• 
,...alasCOfiSidei'~<Wc:uerpoc:entrat, 

podrAn ordenarse en rei3CI6n 81 remate del 

''"""' 8) ACtiJotOOnSS sobftt D'Ot» e>trst6flles.-
1. Plantasba}a.s
.,e.otllgalonail~ltlltgf.lldtAI• 
UUCIU"I )' dea)raoófl de la~ -. SllefT1)f. 

(J.It- cwvnana o dl~n~er• ·~ 
O..OOJeproyeatAI~oCi!r't:todl 
ueoct.losloc:.Hsaot~enlaplarca~de

ber• rest.ttMse la magen ur'lltar.a de las abertu
rasalaC&llec:ontodossuse!ernertosNQUI:EICió 
(IICOS y ÓOCOI"!lllvOS 

b)Sei)Odri&dmiWIIUOIOOdtten"ll~y en· 

tl'-...uniK:.ard:)Y8f1JÇfllmen~•loshuecosde 

'«Nddl.~loltt•PM*Qerneb"05dt 

b¡adoltCMni!OOOM'ICio ... lbertl.nsdl~ 

u.. .. Clle 1.-.g&n l.f"e .... 9* o menat. 
2.20 metroa, la actuaoón no comporte la dllla
PII~fll~dt~OIIdec:or•IVOII 

o fiS!rucrurales de lflt81'M: y IOt hutcos resultan
tMM incegrenar~eenlec:otnpOIIOI()n 

Qll*ll clal edfoo y., ltP8Q8I r;le la pina befa 
la~dedlchaobrHI»~UClureoón 

dt llpfiln&a '-se~ tqg<a ylllU'Anea
,.....,todlar.-rdll.lddtiKhaday.pera .. 
fP•IIIo.m~di-QOrdQr:ln ... A'1U" 

~~-·~·lcenc:-.1011 oomprOtiWOI y p-.,..IM l)eltl*1•. 
a. Mfclón de plsos.
Ett•foCI~deb«•n•segvrlriJI'I8tehabt· 
k!ac:ión da grado a; to, I8QÚn lo chpuesto an 101 
anlc::r.rlolconespondleni:HdeiMO M A uloo
rnollme,oray~dltediiooyi.W'III 

~envlllotdi-~~Y•· 
~OtiOII~CiOr'JUnesydeiM -~En a~ CUitPOI o~ saNn. 
"'ftiiP'!CtOdel plllnodtla l«:hada, aslc:omotn 
Iol huec:ot y elemenlol otc:ollttrvot se manten-
drlilaoompo$1C1Óndel tdiftooelllsteN.e. El VIJelo 
dl euwpos o eletner'IIOIINiier'tn no ser! supe. 
norlldllpttOPfeotdlf"(e 
3.Rematn.
lacx:wr.eoeilrne'adtr.-natedllledi'ioo~ 

lllallt1lot.a.ndoseaongnlllop:.-un\111b'•· 
~O~tbCO•nttff'IIICO.Mrlidesplaza

dliy~ ~~~~ll'lei~Cf1.d remon1• 
dl! saiYO en aquelles Ofc:unsllf'ICIIS en las QUe, 

POf c:onet;h.ir un~ parte $MI'ICIII en ta c:om!X*" 
OOn òel edilido, deba ~ara oomo apoye 
deli ,.._,.v.mtlfvenr:;::IC)n 
.. Aehabllitac:ión de lalllnc:N.-
~ lar.....,.aón de~a de las lacha
dllodttoe....clUolytlllmlr'ba:lf'YU'Ia\._.... 
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(JJI-pwoal, ~·· .. fiiWUOOrldeiOII 
~~-..oc. o desapateodoa 
curdOsean~~e.fi!Jc;o. 

mo 1e oonservaaon y pue«a en va1oor de los • 

mentos OflQinates ex.stenc• COfTlO OfnarnentOI, 

beloc:lnfi tnbunas, lor¡a, Vidhef81s, etc., yen Ptlf· 
!IQ.Uf las puMaS dl~ li ed!flao. loS pro
PI)I espaoos dl uso Qll'*'ll y lOs ascensores 
W'l~dt-lltbukletorrnaiesl'll 

""""'-
b) Con une penocladld dl~ eflol. se proc;:e. 
derll • le restau-aoón y lmpez~~ de las tac:hadêts 
OtiOI~liOos~lesléc:l'llcasyproduc:

IO.Idecuados para mantenlf en buenestttcto dl 
c:onservaoón y orneto ovQIIc:o los valorO$ urba· 
nitt100s .nblenl:a!.es y •étcos del sector, Mico
mo lbpropas. hncD 
e)lar...,aoót\ ~oiUSUI..Odnde 

IOt~qA~-Iechadasdl!ll• 
pecrolb••rtenordetniW'Ilane.tendr<inCillact• 
untlt!Oyroaltera~lellpOioglaflllec:crligua 

oón dt las SCIIuoon8t OrOIWM 
21 .5.a.m.mo.~ .... ~
Para la eolocac:IOn de tolòot, ròtulas, elemento$ 

~lOS y decor all vot en~ Jacn&da¡, las in

ter....ooonesse a:endrM IIO<ilouestoen ellr
lio.Ao95 2 delasOtctenanzel Me:ropoli'.anasde 
E~al:ls~tii)IC;ftcasa'lla~ 

*lli 'f. ~·-........ a:ndooresy,. .... -~ a) Lot toldos serAn ~ de IOrl& o te,dol 
lomllare~ y. por su disposloón forma color y ta
mallo, se n egrarén con el edlloo en el que se 
Incorporen 
b)Solarnerte se perrTll~ri laootoc:acióndemw· 
que:~~nas en la$~ bl¡u ouendo por sud: 
Ml'\0. IM:-.kls propotOCW'* ytransparenaas, 

•ncvenen•~deledfOosrncte. 

~-tu~rw l.U.Ibt ~doocr .. 
WJiflllilli'UC::ft¡t ..... 

ç)Soòr•odesde lai tac:necialdtletedifiCIOI QUI 
<:Ot*tuyen es:.e Sector dt Corwrvaaón no po. 
drén drsoonerse m4s eier'nel'tOI pubfic(&rioe QUt 

Iol pel'mltidos en el 111nlculo COfreiPQnÓ>ertl de 
11 Qodenllr.za de P1Jtliodad En 0-lliQI.JifM' cno. 
no • Ktmst.win rótt.b ..... feiP8CIO al pa. 
nodt-
dJ Ouedln ptehbdoe Iol IICIPifatel ~ 
cbl.abre 111 ...C. p(.dc:a y M *'azas c:erradu 
~alosediklc:.. 

I) loe....cador• y marqo~~~nu l(uadolen 11 -la 
pVblicl eltarén ósefladol dl manera QUe no OCU. 
ttnlaV<$1iófldfJiosedrfi.OOidetu entorno 
21.8. Aequlaltoa del proy.c:to tknlco.
lllu~dtlic:enoep&riiiCtueoonet• 

qut~en•Sec:torde~que 

P;enPfOY'C*)I6c:nc:o.~6nlo-.. 
bleodOenlal~gener.- .. respeo
to y, en petbaial, las~ preKtipoonea. 

- Memor• ¡uSt6cafMi dl a. IOk.ldón propuesll 
en el proyeao témoo QUt ir0Jyei.W"'8 valoración 
dtiOielemen:osarqultectOrteot,eel«icosy~ 

ll'uctl...a. 3doptado& 
- Plenota-=&1 1 SOqueOOI'tenganllls'IICha
dal pnt'Ciplllly p<*:..otdll editooy4asdeloe 
...._"""'U'L 
-~~rttt,lnflperf.trar8YersalcW 

ICWiOo~yOtletc:dl'ldllnles.. 

-Rtoort.a,etotogti6ticoen001ot' 
En Iol ~0$ constlr4 ra netl.l'eleza. cat.<*i 
y c:olol' o colores o. k>l ma!ttlal• • empleer en 
la lac:hada. p!.JdlendO recttazarteiOlQUe, a ]Uioo 
del Ayunwn.enr:o. no 1t adaipetn • amblel'te del 
Seaor que .. trilli de ooneervat 
b) la ooncesiónde una 1101noa dl~ esta
r6~all~dlla~ 

1100n..,..ne oon•~dlt~do
~•ec:tfiool:lllllert•: 
-P\3nodetalladodelallllctlldls.~ytee

CIOI'IeS • eecaa u oo 
- Reporta;e foCogJétic:o oornploto de la obra 
eK1&1enle 
e) En tos ca309 de r~ o dernbo total o part* 
dl ~ IIWTl08ble dd Seaot. 11 prop«iad se obl
glf.ialoe!Jiat:Mc:idotnloutts 10Jy12de• 

la~paralc»dir::lr:»<*Jiogado&. 

21.7. &tudlos dl! detalle.-
En • Sec::or de ConsflrvaOOn • de001in redao
latestLOOSoede!Mittnlolc:aS05~ 

a) P&a adec:uar el porf\1 del SlgUr'l()o cuorpo 1e· 
trasado remootabie. 81 1ueta pollble. ydemost1a.r 
IU lf1tegracl()n en el entomo edrfiC8t01'10 
b)Culndota<.:On:9ei"VaCCgloblloparoalde«i
roo.dlitl6erèsarQUfec:tónlc:o. 8COI1Sifilj8 buscar 

Utiiii'UW orc:sen.c:.6n ~para el.a6-
000"--.,-tomoqueme,::we~ la 

c:iredaaplic:ac:O'Ict..aaOJdilnanza... 
e) Pwa prQPOfMif proyedol c,Je por mc:wos,.... 
t~kados neces(..«~ uo 1eomen de usos, un trata
m~o oornpo$ifivo, una rediW1buc:OO del es.pa· 
CtO ~bre del in:enor de ITI(W'anl definida en el ar· 
tiet.4o 20 2 e), o una utikzaa6n de materiales no 
pr ........... esta 01-denann. 
21.1.ComitlóftT~para•Mantenimlti\
to 'I m.Jon1 del Ebtllmf*t.-
la Alc:lida, 81 ~delresporeabe daiAiea 

dt Utbranismo. ncmbrlf4 una oCotr.llón lkn
c:ape.reeiMaN:~yMe,oradel8x.atnp&e. 

evv• ~cooa y oo,ellvo Nft\'1 
O} lrterpretar, eo los casos de duda. o fnprecisión, 
el~propodelas~Sd9ostasub-
14CleiÓ(13.• 
btHormatpr~·-eoliotudesdede
tmodtocibc:IS~damodeiSet*lr 

dli~oon...-o6netoec:riOOoGOG

IIbteodoe en-. anloJo.. 
e) T ener ooncx:rrtuento dl lot expedlenl:es da de
c:IMICiOnderuna,IOldlnc:UiòneneiAegjstro 
de Sola1es y tambên pronunoarM 80brelos e~· 

pe()entee ouberna\1'o101 dl ctetrlbo • arn paro de 
ltll.A.U. dllosed&oot.-n~tn«>UJSeo 
tor dl Conletvaoón 

~ lnlormlw y valor• lOs proyedOI. cuando ro • 
~enaiOsr~dlbpO~ytof

~lll'\aladol..,. ... enbJo. llCOrizando.,. 
IUCIOI'* dterentes llas r~ en luno6n dl 
lla OtC:UI"I$Ianoas c:onc:urrertet, en cada caso, 
lliempr• den:ro oe tot c:nttnOI genoetale$ de pto

IIIOCIÒf'l y c:onservad6n del s.ctor do CMSefVa· 

Cl6n expuesaos en •• O'dlnanza. 
e)lnlormatflrt.efélartilacodi"'PEJJO$.jllfci
,....,tdlaosy~ enh.-.oóndesusva
IOrHc:onpositM:Is,trar:fioor'IIMiotiiSI:Onoos.pro
porleodo si procede 1u indUSIÓt'l en ra re!aaón 
del C3131ogo. para garantiUir ev pteservaoón. 
I)Wormaf pr~lolroanosdeblsde

negiCIOt'lllll de lco'e:ioll basada~ en a•9fl01l • ,...,.,.."""""*"" 
w Proponef tas II'WXftc:adonel que .. e6tm8l'l 
pel'tlflerllesatas~r::ontlll"d!sen• 

11 aubsec:ciófl 3•, en orden a su 

~ 
l'I) fenar oonoom10rno de c:uentes eves~iones $i 

I'TIIIaru a las ei<pUEtS\ae se tuWon y evacuar lOs 
Wormes que se te ero:rrlondln en Ofden a la pro
teooón. ma.~ yme,orageneratdel Sec

"" dt eo.-vaoón 
LICcrrndiónportirec:abaral~de 

~deeb'al.ireas munçpaies y dt 
J)lftOI"'aSoléc:tllc:osexpeftOec:uandoiOriKJ.'IU 
el cer~ especfico o •nou~« de la f'l'lé(.eria 
tret$d<l 
El decreto de C00$11\UCIÓ(I de 1.11 otoda Comistón 
dtlfofmnari\: El rümero de aus f'l'llembros. CU}'a 
mayorildeber8 c:oneapondor, tn tOdo caso, ala 
A<tntn«r<KXw'l mr.riciPII tv ~lunoo
NII y conc:rec.ri las eru:ladee OUdadana:s que la -
Olapoalclón tranaltorllt primera 
laCorrwSIÓI'l del Ei~<MT~ple, en• plaz.Qdeur'lar'lo 

a partir de la aprobadón de1llo\lve de esta Orde
nanz:a. elaborarà la " rlac>ón do aque:ros dl008 
eiCJIIertos en el Sector de eone.r.-IK'IOn que. ha
t:.1do lldo OCII'I$itrudol con pollenondad al 81"10 
1$32. P~»QMrvaklres~1eaóncoaoan:stic:os 
QUI,potW'f'(er ... heotn~SUprot!K> 

Cldn.prOtl'lCM8fldoJU~tn-Ciülogodll 

Patrmono Alqudec:Córlco. Hlltórico-Artislioo de 
a. CiUdld de Bar0fllon8 
E•a reiación senatlie)lfanllvaM restodeiOledi· 
8cloll O.ntern del Coojr.K"IIo EIPICifll cHI Eillam· 
pi•. lndepel'ldl&ntement• d• au leeM de 
~ 
Ell el ~o del Et..-nPIII dl6ndo ., es~a OJ. 
dllnlnla. •erdendo I ... et. fUl: Cl~
cae,(J.-Irln~IOIIIgULBtt:eii8J· 

tloJoa 225, 228, 230, 242 243, 2<U, 245. 303 
y 327 dl las Nor!T"êS lJI'bWíeoeM Metropc:írtanas, 
y 1011artlc:Uiol11 , 18 y23deltl Ordenanza ~ 
tropolitana de Aehab1itaclón 



Sub. Sec. 4~ Entomo 
Art. 22~-· II::.~Oteeta Ordenanza. 
M.oert por enorno de los eci!ic:lol ~ 
OO.Iat.linea&c:onllgl..as, las quetengan ~ 
lrerce ti eòiiOo ca18fogado en ta rr.-na cale. IM 
~don lr8flt8 a plazas a las quo 1~ I~ 
algún eól1oo C8!81ogado Y 19$Q!A MCtlii¡IQve co
mo oncorno a uavê$ de un plan especial 
Art. 23~- El ontorno 00 lo$ eóflOIOI ca:atoga 
doi.Utê flu¡etoalaslmm&s obi~ que 
IM .SCableodas para los cxq..¡mos tlpo rv 

Sec:. 2! Llcenclas de obraa 
Art. 2.t~- L.-IÚClbJdlll5dlilolnora.,..cwoos 
o., kle oon,rtoll: o per" metro&~ ClatO' 

geoot. .. IUfllar4 alasor~~ 
lelyelat~~~elart46 
O. las Normas Urbarlst.cas def PWt Gonerll 
Metr~ano 

Art. 2!~- En todo~losexpedierr.esdeaolicl:ud 
de hoenela. r~;~'91'1(ios a ediiOos o OOf"'!UMOI perl 
m«roe txbanos catak)gadoS, if"dulo• te tr«t8re 
dt ~de uso o de ins!alaaones comeraa
lel o 1ndvlt~ wa Pffi08PII:\o'O el W"'or'me o. 
&a &b.ndad de EdihDce Altisbooa Arqveológlo 
eotydtOmlto.. 
An.H~-Las~de~Citobru 

rnenor-..,mr.oos~ .. ....,...,., 
altr.,..genetlll~porlascwÓIIW'IZtll 

dlec:Mcac:iCrl . sbler\su~oeberê kfpre
cec;loò¡¡ dellnlomle de 1a S..Sbur.dad nc:iceda en 
el art anteriOI' 
Art. 27~- En las soiiCII~dekoenaade n~Je
vaoonl(tiJICOI6norY'I()(ificaoióndejaspectoexte
rlot de lel 'achadas de las constn.IOÇI()n4!!f cte1 en
tOrnodeiOidic:ioscalalogados dobefí KO'TI· ...,.,..__,.,.,.,_ .. _ 
doy~per.pectv~~o~deiM~Oel 

~.de•qu.,-.....cp.JenoM-...... 

por-..comP'C*QOI'Iyw«:tef.pef~~ 
r-t• .. pr~ Ser.il preceotrYo .. n'or"- de 
la &b..~ de Edlool ArliiOc:o&. Ar~ 
001 '/ oe Orna10 

Sec. 3~ Ordenes d e e)ecuclón de 
obr•• 
Art. 2t~-t EIAyufUm181'tOpodr.Otdlner. a 

Iol ptQPariOidl:ifvnueblel cal..agadee. " .. 
Q.CIÓI'IdlobrMde~y~ 

QWido-.,eudo oonoa enP11190II ~ 
oao.._...c»>......,...o,..•~-

2. La.l)f'OI:IIeUr .. delosecUic:aalkacapo
chnrtc:lber pac•oonlei'YIWtollac:ooper!Kión 
del Atunlll"4f'«<. que. pteQi'í o.ntro de 101 
lim:.pte.~oue~tarosydelprograonadlld~ 

d6n cutnc1o Mecr.O:e que el pr~riO nooo
t~ene rtn\aatg<Jnedetll"'muebleoqoele~ 

dl a• noiOI'I~edesproporcion.ade el 11"1\porte 
dt 11. r-=*ICIÓf'l• a'eduar; queta~e~obrn no~ 
ren reptteuibles • k;. tnQUIIi nos oon!Ofl'nlllll• 
QINc>On YIQel"(a y que eoep:a les condloonel ,._ .. 
t)QU8-obtMW!If8CI.'*'dlt~OCW81 ·-~Qutel OrOplfta.'IOooncedltun dei'IIChodl .. ,.. 
teoyr«r.aoei MUI"'Ip.o,. por QlelocltO.If<le. 
pe¡raelc;.,oetr.~r1ifiM'i08d81~ 

ble, mtdíente ..crttxa pUblica inec:r••.., el~ 
g.stro dt ~ Prop¡eóad y oon ~ Gel m 
portattetuobtusat¡sfechopore!Ayun:amierllo 
3 Cuando sa trate de lnmueblel cl8$! C6dol en 
la CIIIQOIII A. M recabari *t ooleborliCtÓI'I te» 

nórn<et Oti Elt.OO. CXW1Dml8 llllagtlliaclón •· 
l)ltO'k;a en la matena. 
Art. 21~- t BAyui'IUrTI!etto podfi OtOinlll 

l!os~ded'icu. I!Der1COI'1fU"*>SO 
l*h*fos Ulblnol caklglldos o Clik:ados co
moert.omo ll!l~deotlfasdeCltWISCiida
aón. c:onMI\'tOÓI'\ II'IOiflcac!On de su carac:er 
ar~iedÓBCO 'f 1ef011'1'111 dt IIK:hada$; o espaoos 
Y'ISibles desde 111 'J(a publce, con èl hn de conse
gw la armoo(a. eGIÓhCI 001 ~ 
2 Las obl'asS&e,ecvtart\ne00111edlillo$prCJP4 
tanos si esttN.«en en el1iml:e del debef óe c:on
.-vaoónqueiol corrOSII)OI'Ida yooncaTgoa ~ 
dos m~ en OC•O CIMO 
Art.29~ bia.-Eli~POfbsproptt

l.anos de las Ól'~ dll¡lleUOOn da las OOfaS 

I"Óaadii5enlol<bt"*'*'-~$1'1pr¡r 

~dlltas~M(idas ~de-.ecuaón for· 
lOS8 podtfdar l~llt9AOJop.aOól'ldalosW.. 
~- oonlomla e 10 prevrs.'O en esta 

"'""""""· 
Sec. 4.• Uso de los lnmuebles 
Art.30~- 1. Ei usodeloaedllloose61.~ 

de~I)Qf'tQ.Ia'.dltlefi~àSUS 
caJactelisUcas.nopV()en(IOserdlll;tJn.adosa.i-
11811ncorrpatios con a~ valor y !llgl"lkaoónar
lilbcaotwstónca oq.,ette~manera!teo
...,asuc:onservat::IOnoQCII'nPOI'tenpeligrodt 
....... o. 
2.L.asu:izaoor,e¡alf'IClOff'lf*..,..~al ... 

oars. la 11tganc1a de esta OrOenanza. 
determnarlilln 
a) la noau:oomaón de~ medidaquoim· 
ploqvl;l ampli~ oconsoltdaoòn de la 8dl'lndad 
10Compatble, como EI;8CUCión do obras. instala· 
Qón 00 IUJDl.'a maqunar111, susii1IJOOO o <U"I'"Ie0-

10depot81'1C>1Jdtlte~yanalogas 

b) 1a mp'J!li()Ón dt mactdM corredoraS pao ewaw
dal'\os a los nnueblal c::eWogados cuando téc

____ 
c)ll~con~aDII'írrftsrf!lfJA

~deunarblnO~oonlnnoh

cef~gr...-lt8IChldiMJti"'CC''''IOtbqJastc» 
satroleenalnnl.llt*t 
d)lae~tpt~IOrzoudlll~me:llne 

tl'ldemr.zación por el trülttòo dt 1e mrsrna 
3. Cuando el òas!Jt'IO tnCQmptL~ esté VIncula 

do con derec:hos de ltNCet'O, 101 p!QP1818110S po
drên:kllicMfde\A~IIe~tpt~IOr
ZON.de~ <DTIQI'~.8~· 
,IIJilpaooque••.,.•~ 
Et\ Iodo ebO. •CUII"'dd .. acxúe de otoo. la NJ 
~podrit._tteelftotlfeloa~ 

loarwxcodoope111101ipreoodlt~. 

dllooriorrrldldc:onll~qa..de ... ............ 
A Las \Ü.ZIOOI"'tt ~patbel alOStenleS en 
ediiiC105 ca:aiOgadal ç¡._kadol en te categoria 
A. esaat<1n w,etot a IM preectipoor~M a) b) y e) 
det rU-nero anteriof y ala norfT'Illl;vaespecit.c&de 
la Ler de22de dtclclmbte oe 1955 y drsposK» 

ne. concoJOII'det 
Ar1. 31~- En loe edofoot y mc)nl,n"lennOI de la 

C*f!OONI A roM per~d 18 ~de can. 
-~de~I'II ... Qit*al!TIIll"l-
leUI:XIntteac:t"'Ciild~l"'-~ 
oe.apor,:eso~pwa......,loscabla 

tte.,...gratMctray~. o~a 

ecrc:.fllel'nankllpaoall~di~J))> 

~nia inMiiiOOndlt .oornoa ~-.per 
aana:s, toldol. marquaa¡na,aptlalosde re!r¡ge. 
rac.ón'IIS1bletdledellextetl01' 'f, et~genet"al, cua 
~aoc:roselemenloe aui'IQUtManfllÓVIIes, 
que al~eren o tner"'IOCaa»n tu c:oof.guraoón 
.. qur:ec:tónlca 
Art. 32!'-Enloademilltó.fooa~te 

~kl-~del.nia.lo...., 

s.fvl3 Q.l8 observen llis Pfevenoone:t ~ 

~encadlc.:~.~•·~ 

Pf....Oriotrnet6ct'ICO 

Sec. 5~ Adquisiciones y Expropl•
clones 
... rt. 33~- 1 Conarregt~ ll las~fl. 

,..-.oorasyoonst.tiiÒÓfla las~dolpro 

úftltr'l&dltactUoflado.ejAyoot~OI)Odr.td

QIJII'Ifloteditlcoscatalogadusquese~ 
..aur.. .......... por$l.:Sprop!4113t10&.. 

2 EnlotM4101111101debenesCittalogadOI.,.a. 
Cllegone A. .empre~- poabldecM 81» 

nórnallo~··~......_.. 
dlfE!&KIOal~asula"'CC'OeDdlttecru 

~porelart.31delal.eyda~ 

oOn k:w~ v87 y 100de su ~ 
Art. l.t!'- 1 fl Ayuntarn1en10, Sln Plli').ICIO Oe 
adoiXar • rnecida5 que procedan, podrí axpro
~r tot eot.oos. fragrnetCos y elemeo!oaarQu
IOCIÓniOOI cattllogados. en kls casos~
a,) OAI'IOO_, • p¡ewaexpresamaru ... u !*
'*da Otcteneoón ~· 8P'Obedot 
bt•lolprapetar~osnorealizafenlalotwude 

~~por--.I'ICif'tN&opro 

Y'8QI:IIdacwiaer~oarlilboo_ oon•r.
t~oaloprawndo.,llar-~ 66deial.eydaiSIAio 
deSidlatldde 1976, 
C)poti'Metado~porelprtlpi8WIO 

dl tut: cdgloonas., orden 311 uso 'f c::oneerva 
oón de lot lf'mUetMs. o o.ando ..,., an pettgro 
da de«tUCOOn o delenOio 
2 T~poctr'"~oo~IM'tUel:lioiQUa 
lmpwjln la conl~ de 8dor.oo. calaloQt 
do&. COI'IIUuyan causa de nesgo o da CUIIIquler 
PIIIJI.IIO'O J*•IOI nwnos o puedan dllltut o MI
nar.- .. ballo o SoagU1dad de Iol~ dl 
....,.. n.onc:o.artisllc:o. 

Sec. 6~ Beneficlos 
Att. 3$~-Lc.~~ .. -.c. 
lagOI*A. Byllpoldellc:acegcÑIC. ~ 
~IIIJ~dllluglfaur..dillt'I"WWuCaó 

diM,.,...o~da ... ~dtoon-
.,~. gozarín da exenoórt .,.IUPICICIO
net~quegravendirflclatnenlfllePIOo 

~con In~ y conooonee QUe 
.. -..blelcan ., .. !espect;IIU OrdlrW\l.M , ..... 
Ar1. M~- Enlte,IICUQOndalo&._di...

~DII"''!'l..ll:l~--- ...... 
ciOtdlll~~eniU~ 

dl~~pr.....anotmedll 

~~~porrazón 

dl• ""'*"'· o..ndOsetr-dtiiW'UibllalCit* 
logadiot ... lecategOrleA. 

Sec. 7~ Sanciones 
Art . 37~- I SaOOI'*delarklll"tfriCQC)'"el...-bll 
l'll-.oallftUyQrl"'eS 

~. dltcruooón IOtel o parCial dl «Moot Cili 
~yelb'I!Mdotwl~dl~ 

a..-..coe:~aa~ 

bt 11 ~ .... kle eó!cu QQioglòOt dl 
obris., pr_..._.,. tiU'WI(;Iplf o con OCUb 
OIÓI'I da .. Ol~ qLe datefTIWWIIa ~ 
fliO'ÓIIda•eor••~ot~..,...... .. 
~~--~ 
e) el dlrnboo modllic:«:1ón c»ecWtao~a a~ 
.. haa.n lt'ICOI'pcii'.OO. ff~ o elemenlot 
ar~cat.alogados.WI~dl 

la•pr~daestaúrdet'laf'IU 
d)lt~del~.-::>ob¡aclvodelo&WWI'W' 

l*~WI~~
~....-1ddala~dtla'*IC-

oón. gradodar~datab' perp
oosoc::asaonados alo& ..-..sgener-=s y de-

--~ e)ls~da-~ .............. 
lkho$ nnuebles. c:utnOO .. ~ desarr~ 

--~ 2 Sa OQI"'ISod8rarM lt'lhacoon.es 1-Wbaristicas 
graves. 
a,! la 9f9CU06n en edfioos catllogedos de obras 
con~ con~ dt susdaustJa$ -bt'- rG&f8Ct.CÓI"'., DecMooseulogados de 
sn 00ras cM ~ ordlnad8s por • ·-· et la~ dtctltas dl relorma en edloos 
óelet«)m()OOr'l~diiMprtiSCflpaO

nas esrableodas en .., c::Jrderten4; 
"~o&ra~dlllosprec.eposde 

esta 0rÒ8f't&l'l21 O 11 ~ dt 8CIOC QUa. el 

reaaolf'drecrMienla.•t~eta~ 
ydigndic;aoón do los 1181ofas protegldosporla ......,. 
Art. 31~- SerM~daiMM:"titac::c» 
,. Wlaladas en el .uo.Ao ....-.er 
a)enelca!Oóeobres e1~. aloonstJUC.. 

10Jyelficnco~dor«**l'da-l'l'll9ti'IM;; 

tJt.,tasosdtdalilc:lo&dl~oadilp

lloÓI'IfJ~dalll"'''''uttttl 
çJenla~dtU~Gto~dalos 

tl'lC:IClmpallb.elusuariOyalpropetanodeln
mueb'e $lloa~ conMf'lttdo, 

d) en losdemasc:uoa. ellg'Wllede la nlracc:Ó'"I 
y al propotaoo del rmueb6a 111 hUbese OOfiSJitf"G. 
do!aac»vvC'Jed dlaí'loMoJ)I'or.bll)a. 
Art. 39~- 1. L•ll'llrec:ooneeaes~aOrdenanz.a 

....,581"1C101'\adasporaiAk:ltlde.prtMiteudlan
Olldel .. eresado.oon""'*- dlretodelaa.Jano 
UMJIOnZadaporll~~ 
2 Oarlro"-cit;t-.a.~ -~dl! lla~ 
.. ít,adociac:t~ ancldllla~ 
dlddllt~.~dt~dlll 

...,.pai)IIOOI~akle.,..._o-

'*Mt y dltNts ~ oonc:urrenca 
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Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic Històrica-Artístic 

de la Ciutat de Barcelona 



Tots i cada un dets edrhos, elements i coo
junl:s incloeol en el Celàleg apareixen ret
senyat• on el tat General amb les seves 
odroooo~(ennegOIO)I

Iet QUilli remeten 11 rUnero de La fba oo
rreeponent.. Cada t.na d'elesc:orté la trrfot. 

mooO-·-''" proOeoòO-poò
p.ee de reMment c:a&aklgal LM irxesestan 
ordeneclee~ pe~lasevaadre

ç.apnnopeloperlaMYI~.• 

es tracta de c:onp.mt¡.. A oonbnuaoó de 
l'adreça prinopal, les secundàries i el nom 
apet'€11)( la J;Wotecoó especifica segons la,. 
gOeocdassll\cació; 

20 

Cfas!¡jbcac:IO c;~e~s ediflets, elements 1 con
junts del catèlog del Patrimoni Arqt..ítectò
r.ciHistòric:»Attlstic: 

Categoria A 

Cat>ftOII' 
Monu'nlr'1 HiMbnc:o-Millc cflt1erès Naoo
...... PrcMncaal o Local. 

Categoria 8 

Cat>ftalll 
EOiicae I elemenll srqutectòncs d'ircerès 
arllsr~e. hiStòric, arqueològic, tlp¡c o 
tradlciooli. 
Capi'I~ IIL 

Maslel, odificla aPiats o Jardins. 

CapftOI N ; 
Fonts I Monuments. 

Cap/Iol v 
Excavacoons. 
C&pftOI Vii 
locats oomet'C181s. 

Categoria e 
Cap/101 Vi 
Conjura hlstOI'Ioo-artrstics. 

A la 11 de cada taxe hi ha una t:itjiografia 
abreulada pel procedlment autor-data. Ca
da obra (llibre o article) ~s relerenciada amb 
l'any d 'edició (s. d. qvan no ens és conegut) 
precedit pel cognom de l'autor o autOI"s. 
Quan aquestS excedoi>'on el nombre de tres 
o bé és de9conegut, hom utilitza al seu Ioc 
la pnmera para.Ja del tacA. En una bibliogra
fia al final del Catèktg es prOJXlfcionen, per 
ordre attabMic. '" ciades completes de ~ ""'·--Rera 11 bbiogr• aplfaxen les relefènaes 
deletlnforn'llaor'4d'.Wioc:aitzades,tot 
respec:tanllelllgnatures lAI.ktzades en ca· 
da un d'ella. Apwtlxen en forma abreuf8· 
da. elsrresando&l'fU'IICipejs més~ 

MM: ArXMJ Administratiu MurlCipal 
ALO: Arxiu, de Ulcènaes d'Obres 
IMH: ln&titut Murl!Cipal d'HistOria 

La resta d'arxius són citats amb el seu nom 
complot. 

Ai8 pttnota d'emplaçarnent, el oolol"$tenen 
els segOents tlgn!tiçets: 

• Ediftci o e6ement referenoal a La fitxa. 

• Parc:ellet que c:onfofmen l'entorn de 
l'edifici ol' elemenC referencsatquenoes. 
tan eal:alogades per elles mateixes. 

Parcel·les corresponentS a altres catalo
gacions de les categories A I 8. 

Zones corresponentS a conjunts catab-
0811 (cetegotia C). 

Categoria C: 

• ParOif.Jes que 10rmen part del con;urw i 
no tenen catalogaaó de categcwia A o B. 

Parolll·lel CICI«esponents a catalogac:icns 
deloscategonesA i 8, &art sr kmlen p8l1 

deiCOf'ltUlllreferenc:iatcomsino.. 

Zones corresponerts a altres ~nts 
catalogatS. 



AbadeN Olzot , ClillrrOJ dO l' 
"" - vegeu t.bla l'Un. 309 
nUm 37 vegeu Mxa num 564 
Abaixadors, Carrer dM 
Vegeu trtxa nom 708 
núm. 10 - vegeu l ttxa nUm. 1 
nUm. 14 - vegeu fttxa nUm. 2 
Abat Satont, Carrer de l ' 
nUm. 8. vogau f ttxa rilm. 760 

Aead• mta, Plaça de l' 
sln-vegeufit,xa n¡;m225 

Agli, Carrer de N' 
nUm. 4 · vegeu fihca nUm. 3 
Agricultura, Carrer de l ' 
s/n ·vegeu lltxa nUm. 753 

Agullera, Carrer dels 
&In • vegeu Mxa m:m 403 

Alacant, Carrer d' 
num 6-12 · vcgou i txa nr.:.n. 330 

Alegre de Dall , Carrer de Ca l' 
núm. 72-7 4 ·vegeu litJCa núm. 4 

Ali B ei , Carrer d' 
Tram e de Gtrona Pg de Sani Joan· 
vegeu fitxa nú'n. 291 
núm. 3 - vegeu Inxa núm. 5 
Moni.JI'T)e(lt a C8Sal'IOY8 \IOQOU f txa 
nóm764 
Estaoó del NOfd • vegeu fotXf. rún 857 

Allada, C.rrer de l' 
nUm. 9 - vegeu fitXa núm 6 
nom u vegeu frtxa nUm 89 
nUm. 15 · vegeu htxa núm 7 
nUm 18 vegeu fitxa num 91 
nUm. 27 · vegeu fitxa núm. 8 

Almirall Pròlxlda, Clrr., del' 
~·n - vegeu Hltl nú'n 826 
Almog. vers, Carrer dels 
nUm. 1-9. vegeu ~txa l'Un •39 
núm 2 vegeu fitxa nU111 438 

Alaina, Carrer de N' 
OOm 1·3. vegeu ~txa run. 595 
Amor, Carrer de l' 
sln - vegeu fitxa nUm i 

Amadeu Vlvet, Carrer d' 
nUm 1 • vegeu fitxa nUm 767 
nlrm. 3 · vegeu l!txa nUm 398 

Ample, Carrer 
nUm. 10 • IIOQOIJ ftiXO núm. 48 I 
nUm. 11 • vegeu htxa nUm. tO 
nUm. 13 - vegeu fitxa núm. 11 
núm. 21 ·vegeu fitxa núm. 12 
núm. 22 . vegeu l ttxa nUm. 13 

Llistat general de carrers 

nUm 28 vegeu fitxa nUm. 14 
nOtn 35 - vegeu frtxa núm. 15 
nóm 44 ·vegeu fitxa nUm. 16 
núm 45-47 - vegeu truca núm. 11 
núm 51 - vegeu fitxa núm. 18 
núm 54 · vegeu fitxa nUm. 19 

Angel , Plaça de l ' 
Vegeu fitXa n.:m. 536 
sln • vegeu l1tx1. nUm 535 
Àngel Balxeraa, Carrer d ' 
veoeu fitxa nUrn. 536 
nt:m 2_. • vegeu fitxa nurn. 402 

À ngela, Carrer dels 
Sln • vegeu fitxa núm. 20 
núm. 3-7 · vegeu l ttxa nUm. 21 

Àngela, Plaça dels 
Vegeu fitxa ntJm_ 2 1 
nUm 3 · vegeu fitxa núm. 22 
Angli, Carrer d' 
nl)n 67 vegw fitxa núm 177 

Anlsade1a, C.rrer de l ' 
Vegeu litxa núm. 711 
nUm 1 ~ itxa nUm. 150 

Anlle eN Sant Joan , Carrer 
nUn 15. vegeu lilxa núm 115 

Antoni López, Plaça d ' 
I'IÚ'r'l. 1 - vegeu fitxa num 402 
nUm 4 vegeu litxa núm. 555 
nú'n. 5. vegeu Mxa nUn. 220 
núm 6 - vegeu litxa nüm. 23 
nUm 1 vegeu itxa nú'n. 479 
Antoni Maura , Ptaça d' 
sln. vegeu fitxa nOm. 24 

Aragó, Clrrer d' 
Tran e:. eta Co-rle d'\.lrg(t-pg de Sani Joan -
veoeu Mxa ~Vn 29_1 
nüm. 255 - vegeu fitxa núm. 25 
n(lm. 2ii . vegeu fliXa num. 26 
núm 311 . vegeu fitxa l'Un. 132 
núm 311 bis • vegeu fitxa núm. 27 

Aragó, Passalge d ' 
Vegeu fuxa nUm 291 

Aril, Carret" de N' 
ntJm 1 vegeu fitxa núm. 302 
nUm. 4 • vegeu fttxa núm. 28 
nUm 1 O - vegeu f1txa nUm- 54 

Arc de Teatre, Carrer de l' 
num 1 vegeu Mxa nUm 638 
núm 2 . vegeu !ltxa núm. 640 

Arc de Santa Eu!Atia , Carrer de l' 
nUm 1 . vegeu l1txa n~MT~ 103 

Arc de Sant Agusti, Carrer de l' 
nUm 4·8 vegeu hlxa nlln 704 

Arc de Sant Onofre, Car,.r cM l ' 
sfn ·vegeu fixa OIMn. 112 

A re de Sant Ramon del Cili , Cltref de l ' 
Vegeu fitxa nUm 536 
nom. 1 -vegeu fitxa nüm t34 
nUm. S • vegeu fitxa rw,jn'l 535 
núm. S t. · vegeu fttxa nom 535 
s/n • veooo ht.xa núm. 464 
nUm. 7 . vegev lilxa nUm 535 
nUm. 7 bis • veoeu fitxa nt.Jm_ 535 
num 9 vegou titxa nUm 535 
núm 11 • vegeu Mxa nUm 535 
núm 11 bts • vegey fttxa num 535 
nUm. 13 · vegeu fitxa nUm . ~ 

Arç de Sant Silvestre, Carrer da t' 
núm. 4 -vegeu fitxa núm. 30 
núm. 5 vegeu Mxa núm. 697 
Arc da Sant Vicenç, Carrer de l' 
núm. 1 · vegeu fitxa nUm 509 
núm. 2 ·vegeu htll.a núm 5 10 
núm. 3 bts-4 vegou li!xa num 803 

Arçs, Carrer dels 
nOm. 5-7· vegeu fi txa nUm 261 
núm. 8 · vegev fitxll nUm. 31 
núm. 10. vegeu fitxa núm. 32 

Ardena, carrer d ' 
&In - vegeu fitxa: rún. 309 
Arenes, Carret de tes 
núm. 1 · vegeu fitxa nltrt 54 

Arenes de Sant Pere , Can er da Its 
sln - vegeu fitxa núm 781 

Argenter , Carrer de l' 
nOm. 2 - vegev fitxa nüm. 33 
Argen1erla. Carrer da l ' 
Tram c. del Sr-c:.Jif-pl. da Santa Mana 
vegeu fitxa rún ]ll 
nUm. 29 - vegeu fttx:a nUm. 34 
núm. 39 - vegeu fitu nüm. 35 
nUm. 49 . vegeu fitXa núm. 36 
nüm 51 vegeu 'txa l'Un 686 
núm 62 vegeu ~tx:a nUm 75 
núm. 65 · vegeu fitxa núm. 37 
Aribau, Cam tr d' 
Tram Gran Vta de les Co:-tt CltalanK· 
av Diagonal· vegeu truca nltn 291 
núm. 155 • vegeu lttxl núm. 38 
num 181 vegeu fitxa nUm 273 
núm. 243 vegeu ftlll:e num 142 

Artet, Carrer d ' 
vegeu ftl li.O num 536 
sln ·vegeu f1IX8 núm 374 
núm 1 - vegeu Itt xa r\Um 2 1 S 

Arolaa, Carrer d ' 
núm. 1 • vegeu ltlxa ~ 97 

nurn 3 vegeu t.oca """- 98 
nUm 7 -..geu- núm 31• 

A ... , Carret' dats 
vegeu tw núm 11 1 

Asaonadors, Carrer dels 
núm 1 • vegeu fitxa nOm. 39 
nom 2-8 vegeu fitxa núm. 497 
nUm 33 vegreu ftlxa num 8 
A1túrles, Ca~rer d' 
nüm 9 1 ·vegeu I•WI núm. 860 

AtaOif, Carrer d' 
Vegoo f1txa nUm 536 
núm. • - vegeu fitxa núm. 40 
núm 8 - vegeu fitxa núm. 535 
núm. 9 • vegeu fitxa núm. 535 
núm 10 vegeu fitxa nUm 535 
núm. 11 - vegeu fi1xa núm. 535 
num 12 - vegeu f1tx:a núm. 535 
num 14 . vogeu f•txa núm. 535 
núm 16. veoeu fitxa nOm 535 
núm 21 vegeu !Jtxa núm. 333 

Augu1t1, VIa 
nUm. 61 - vegeu fitxa núm. 41 

A ullis Marc, Carret d ' 
Trwnc. deAogerdel.üa-pg deSartJoan • 
vegeu fiillxa núm. 291 
nUm 16--18 • vegeu fitxa núm. 42 
nUm 20 - vegeu fitxa núm 43 
nUm 22 - vegeu frtxa núm. 44 
ntlm. 30-32 - vegeu fitxa núm. 45 
núm. 33-35 - YeQeU fitxa núm . 46 
núm. 37-39 - vegeu fitxa núm. 47 
núm. 46 • v.geu fitxa núm. 48 

A ve Maria, Carrer de l' 
Vegeu lilx8 nUm 7•6 
Avinyó, Carrec d. 
Vegeu l1:txa nUm. 536 
núm 2 - vegeu fitxa núm. 49 
núm. 1 bs. vegeu lilxa núm. 535 
ni.A'r il 13 vogeu fitxa nil'n. 535 
nOrfl 15 vegeu Inxa nún 535 
núT' 17 vegeu fitxa nUrn 535 
nt,'n'l. 19 vegeu fitxa nUm 535 
núm 20 • vegeu frtxa nUm. 50 
nln' 21 vegeu f,txa núm 535 
nUm 23 - vegeu frtxa núm 51 1 itxa 
1'\ÚT'. 535 
nUm. 24 -vegeu fitxa núm. 52 
nUm. 26 · vegeu lilxa nUm. 53 
núm 30 • vegeu fitxa núm. 54 
núm. 33 I 35 - vegeu fttxa núm. SS 
nUm. 42 - vegeu fi txa núm. 56 
nUm. 44 · vegeu fliXI núm. 57 
núm. 52·54 - vegeu fitxa núm. 58 
nUm. 58 - vegeu fi txa núm. 59 
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Bae1rd l, Passatge de 
Vegeu r.txa núm 672 
Aie d'entrada al pneatge de e.cardf
vegeu fitxa nú'n. GA2 

Blll,n , Carrer de 
Tram rda dc Sant Pere-c. de Còrsega
vegeu t.txa ""'" 291 
nUrn 72 -~ rrtxa nUm 60 
num 113- vegeu fitxa núm 835 

Baleells, Carrer de 
nUm. 28- vegeu Mxa nUm. 4 

Blldomer Glron1, Carrer de 
n(m 3 • vegeu ,()(.8 ntJ'n_ 727 

Ballt~ter, Carrer de 
num 58-72 • vegeu !lll<a num 67S 

Balmes, Carr8f de 
TrlrTI e de PN-~ Olagooal vegeu 
hiXI nUf'n_ 291 
nUm 17-19- vegeu titxa nUm 61 
núm. 36-42- vegeu fit)(a núm. 62 
núm 81-81 bis- vegeu fitxa núm. 63 
nUm. 169-169 btl- vegeu f1IXI nUm. 64 

O.nc:1, Passltge de la 
Vegeu lllxa núm. 55 
stn vogell fitxa mim 635 

Banyt Nous, Carret' dels 
Vegeu Jltxa nt:rn 536 
num 1 - vegeu fitXa núm. 66 
num 2 vegeu lttxa flUm 535 
nUm 4 vegeu fliXI) nUm 535 
nUm I 0 · Veg&\lflllr:3 nUm 535 
nOm 12 vegeu fil.'<l nUn 535 
nOm 1• - vegeu fitxa rUn 535 
núm 16 vegey fll)(a nUm S35 
nUn'l 11 · vegeu ~1)(8 núm. 746 
rUn 18 · vegeu lt)(a núm. 698 
núm. 20- vegeu litxa nUm. 67 

Banys Vells, Carrer dels 
Vegeu fitxa m:m 711 
núm. li -vegeu f1IKa núm. 68 
nUm. 13 · vegeu f1t)(a nUm. 505 
nüm 16 vegeu f1txa nún. 488 
nOm. 21- vegeu fitxa .-..:m 7 14 

Bareelona, Moll de 
s/n • vegeu fi t)(a nUm. 69 

Barceloneta, P!aça de la 
sln • vegeu fitxa núm. 70 
$In . ... egeu rít:xa nUm 757 

Barra de Ferro, Carrer de la 
Vegeu lillr:a núm. 71 
nUm 3 vegeu htxa n(m_ 624 
nüm S-S bis - vegeu fitxa núm. 72 
núm. 8 · vegeu fitxa nUm. 73 
n~,im 9 - ._.egeu •txa nLXn. 498 
nUm 1 O • vegeu 1.1)13 núm. 499 

Buea, Carrer de 
núm. 2 --6- vegeu frtxa núm. 74 
nUm. 8-10 ·vegeu fitxa núm 75 

Basses de Sant Pere, Carrer de les 
Vegeu fil)(a núm. 76 
núm. 4 - vegeu h!)Ca núm. n 
Batlló, Passatge de 
Vegeu !rOOI nóm 291 

Beates, Carrer de les 
núm. 2- vegeu litxa núm. 78 
núm. 4 - vegeu fitxa núm. 79 
num 6-8 - vegeu f.txa oLm 774 

Bealt~, Plaça de les 
núm. 2 · vegeu M)(a núm. 472 
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Beat Simó, Carrer del 
s/n· vegeu l!t.Ka nUm 315 

Bellaflla , Carrer de 
Vegeu fitxa rUn. 536 

Bellesguard, Carrer de 
núm. 16--20 ·vegeu l it)CI núm. 80 
nUm. 30 - vegeu fitxa núm. 81 

Benet XV, ptaça de 
l"'(m 40· ...egeutiul:a núm. 177 

Berga ra, Carrer de 
Vegeu l•t)(a núrn 291 

Bernardl Martorell, Passa!ge de 
OUm 1·2 vegeu fitxa nUm. 382 

Bisbe , Carrar dol 
Vegeu Mxa núm 536 
nüm. 1·3 vegeu /l()(a núrn 73B 
núm. 4-8 - ~eo titlla núm 82 
nUm. S - ...egeu fitxa nUm. 83 1 rcxa nurn 

535 
nüm 10 · vegeu lilKa ni.Kn. 805 
nòm. 12 · vegeu M>~a núm 707 

Blabe Caçador, Carrer del 
Vegeu fitxa nUm. 536 
núm. 1 -vegeu 6tKa núm. 749 
núm. 2- vegev fitxa nUm 4 16 
núm. 3 • vegeu fitxa núm. 84 i lttxa ,..,..,_ 

535 
nU-n. 4 - vegeu kxa nUm 535 

Bisbe C at• I•, Carrer del 
Vegeu filxa nUm 492 
núm. 1 • vegeu lii.ICa nUm 49-4 

Bisbe Laguarda, Carr..- del 
núm. 1·3 • vegeu litxi nüm 85 

Blanqueria , Carrer de la 
V~eu titlla nUm. 86 
flUm. 11 • vegeu fitxa nOm. 87 
nOm. 12 - vegeu fibca nüm. 88 
mim. 13- vegeu frtxa nUm. 89 
núm. 14- vegeu 1itxa núm. 90 
núm . I S- vegeu lib:a núm. 9 1 

Bollvar, Carrer de 
nUm. 54 • vegeu fitxa nUn 676 

Bo/tres, Carrer de 
nUm 1 · vegeu 6t:Ka núm. 223 

Bonalre, Carrer del 
nU-n. 8 ·vegeu htxa nUm. 663 
OÚTI. lO . vegeu fitXa nOm 663 
nlm. 11 • vegeu Irbm núm. 663 

Bona nova, Passeig de la 
núm. 55 • vegeu fitxa núm. 92 

Bonaplata, Cttrrer de 
nUm. 23 • vegeu rrtxa núm. 93 

Bonsucds, Carrer del 
núm. 6- vegeu fitxa núm . 94 

Bonsucc'-, Plaça del 
núm. 3 - ...egeu fitxa nUm 95 

Boquer, Carrer d 'En 
núm. 1 · vogou fi/)(8 núm 411 

Boquer/a, Carrer de la 
Vegeu fitxa nüm. 96 
núm. 8 -~fitxa núm. 97 
nUm . 10- vegeu fitxa núm 98 
nUm . 11·15 · vegeu l itKa nUm. 99 
núm. 12 - vegeu fitxa núm 100 
nUm. 24 · vegeu fitxa nUm. 101 
nüm. 25- vegeu fitxa "'-'m- 102 
num_ 27 • vegeu 6txa nUm S95 

núm. 30-32-32 bis- vegeu titlla nUm. 
103 
núm 34 - vegeu ftlJia nUm. 104 
núm. 36 ·vegeu fibt:a nUm. 105 
núm. 38 - vegeu fitxa núm. 106 
núm. 40 ·vegeu fll)(8 nUm. 107 
núm. 42 ·vegeu fi txa núm. 108 
núm. 43--45 · vegeu fit)Ca nUm. 109 
nUn -44 • YOgeU fitxa nüm 49 
nun. 47 - vegeu hlxe nUm. 66 

Boquerla, Pla de la 
Font • vegeu filKa núm. 110 
sln · vegeu ~ nUm 649 

Bòria, Carrer de la 
ntlm. 20 - vegeu fitxa núm. 111 
nUm, 21 • vegou fitlla nUm. 112 
nUm. 22 - vegeu l ltlCa nUm. 113 
nUm. 24-26 · vegeu fitxa núm. 114 

Born, UrbaniuadO del 
Vegeu fitxa nüm 115 

Born, Passeig del 
nUm 1 • veoeu ftt)(a rUll. 709 
nUm. 2- vegeu fitXa núm. 116 
nUm 4 ·vegeu nt.xa núm. 117 
nUm. 6 - vegeu fltlll núm. 118 
núm. 12- vegeu fitxa núm. 119 
núm. 16 - vegeu fii)Ca núm. 120 
núm. 17 ·vegeu fit)Ca nüm. 121 
nUm. 20 ·vegeu fitJCa núm. 122 
nUn. 30 - veoeu to:a nüm 663 

Boach I Afalna , Carrer de 
núm. S·7- vegeu fi!)(a núm. 123 

Bot. Cltrer d'En 
nLt"\ 1-3 - vegeu kxa núm. 600 

Bolt lla, Carrec- d 'En 
núm. 16-16 bis· vegeu fit)(a núm. 124 

Botera, Carrer dels 
núm. 2- vegeu fltJca nüm. 12S i fitxa 
ntím. 126 
nUm. 4 - vegeu lltlCa ntlm. 127 
núm. 10 · vegeu l it)(a núm. 128 
núm. 13 - vegeu fitxa núm. 129 

Bou de Sant Pete, Carrer d4W 
núm. 6- vegeu fitxa nUm. 130 

Brocaters, Carrer dels 
Vegov frtxa núm. 536 
sJn · vegeu filxa núm. 846 

Brosolt, Carrer ~ 
Vegeu lit)(a nún. 711 
núm. 2 vegeu fitxa núm. 36 
núm. 3 ·vegeu fitxa nUm. 131 

&uc, Carrer del 
lrarn e de Trafalgar-c_ de Còrsega . 
vegeu l1txa I"'ÚTl. 291 
nUm. 1 O • vegeu fii)Ca nUm. 763 
núm. 50 · vegeu fit)(l nu-n. 254 
núm. 100..102 ·vegeu flbc:a núm. 132 
nUm. 104-112- vtgeu fitxa núm. 133 

núm 141·143 - \-'8Q8U fitxa nòm 270 

Buenaventura Mut\oz , Carrer de 
nòm. 143 ·vegeu l1t.KB núm. 438 

Buenos Ai res, Carrer de 
Tr.-n ç _ del Comte d Urgefi-BV ()agonal 

veoeu fillr:a ru-n 291 
núm 56-58 - vegev fit;Ka nUm. 179 

Cabanes, Carrer de 
sJn · vegeu itKa num 567 

Cabres, Carrer de tes 
nUm. 1 O • vegeu fitlUI núm. 651 

Caçador, BaiKada de 
Vegeu 111)(4 nUm. 536 
rún. 1 - vegeu IIVC.a núm 41 7 
(Úll_ 3-3 b$ . vegeu fil~ ,..;m. 535 
nlm. 6 • vegeu lllXa núm. 535 
núm. 8 · vogou fil)(a núm. 535 

Cadena, Carrer de la 
núm 2 vegeu fitxa l'Un 383 

calders, Carret" de 
nUm. 21 • vegeu litxa rnXn 663 

Ca lella, Carrer de 
Vegeu fitxa l'Un. 536 

cau, Carr•r del 
Vegey fibla mm 536 
núm. 1 · v~ou li!Ka núm 535 
nUm. 3 · V&Qeu fitKa nOm . 535 
nUm. 5-7 · vegeu fitxa nUm. 134 
núm. 8- vegeu fitxa núm 135 
núm. 10--12- vegeu fitxa núm. 136 
nUm. 14 • ~u rrt)(a nUm. 137 
núm. 15 · vegeu fit)(a nüm. 138 
nUm. 2 1 · vegeu fitxa nUm 733 
nüm. 22 - vegeu fitxa núm. 139 
nüm. 24 - vegeu fioca núm. 140 

Calvó, Plaça de 
núm . 1-2 • v~eu filxa nüm . 141 
lln · veQ8U Mxa nti'n 198 

Camp d 'En Vldal, Carrtt de 
núm. 16 ·vegeu fitxa nUm. 1•2 

Campoamor, Carrer de 
aln- vegeu fitxa núm. 143 

C.mpa Ellala, Passa1ge dels 
Vegeu fitxa l'Un. 291 

Can Cara/leu , Carrer de 
núm. 6 . veoeu fitxa nUm. 265 

C.ndelea, Carrer de les 
núm. 2 vegeu fitxa l'Un 412 

Cenonja, Baix.cla de la 
Vegeu frtxa núm . 536 
&In • vegeu i txa núm. 806 
Sln - l,'egOU l1txa nUm. 233 

Canonge CokHn, P1açl det 
Vegeu fit:q t'Un. 377 

Canuda, Carrer de la 
núm . 6 - vegeu fitxa núm. 144 
núm. 13- vegeu litx• nUm. 145 
núm. 45-49 - vogeu fitxa nUm 609 

Canvis Noua, Carr8f dels 
Trame. de Plegamans-c. delsCanVISVelts· 
vegeu ftxa núm. 711 
núm. 13 - vegeu fib a nUm. 146 
nil'n. 15 - vogou f«x& num 152 

Canv is Vells, ComliH' dels 
Vegeu fit)(a núm. 711 
nUm. 5- vegeu fitxa nUm. 147 

Cep del Món, Carrer del 
nUm. 1 -vegeu fitxa n.:m. 1-46 
núm. • . vegeu fiba rUn 1 

Capellans, Carrer dels 
nUm. S • -...eoeu ~txa nOOl 32 
nüm. 9- vegeu fitxa nUm. 148 

Caputxea. Carrer de les 
Vegeu fil)(a nü'n. 711 
Font GòtJCll • ... egeu lit)(a núm. 71 O 
núm. 2 - vegeu l1txa nóm 2 
núm. 3- vegeu fitxa núm. 149 
mim. S· vegeu r~~Xa núm. 150 



nüm. 6 · vegeu fitxa nüm. 151 
nüm, 10 • Y9gfU htxa núm. 152 

C.rablu a, C&rrer d'En 
mim • 7 vegeu "xa nUm. 57 
nUm 5 Y8QOU ttxa tUn 56 
núrn_ 8 15 • vegeu fitxa núm. 58 
num 12 vegeu l txa nüm. 12 
nUm 19 Yeg8V filM nüm 59 

Carabasu, Tonent de la 
sln vegeu fitxo núm. 575 

Cardenal CaNfl ... Carrer del 
núm 1 . ~u IlOta mXn. 648 
nüm . 5 · v&geu fitxa nüm. 153 
núm . 9 · vegeu fitxa núm . 154 
nUm . 16 • ... egeu fitxa núm. 155 
&""n vooou ltt~a num_ 592 

Cardenal Ted .. chlnl , Ce.rrer det 
núm. 32-« ·vegeu fitxa núm. 156 

C.rdenal VIves I Tutó, Carrer del 
núm. 29·35 vegeu lllXI n1.n1 290 

C.rct.f-8, Carrer dels 
Vegeu htxa num. 157 
núm. 2 ·~fitxa nüm. 158 
num • vegeu Mxa nún_ 39 
núm 12·12 bit· veo-u fitxa nUm. 159 
nüm. 13 ·vegeu fit~e a núm. 160 
nüm. 18--20 ·v-egeu fitxa núm. 161 
núm. 23. vegeu fttxa nUm. 162 
núm. 29 • vegeu fitxa núm . 163 
nUm. 38 · vegeu l tbca núm . 164 
nU m. 41 · vegeu l ltxa nUm . 165 
núm. 43 · vegeu fitxa nUm . 166 

Cert .. I , Passeig de 
núm 180-196 vegeu lttxa nUm 256 
núm 203 vegeu IN n..:m 266 

C.r1es Bulgas, Plaça de 
Font Màgtea vegeu htxa num_ 517 
Paveió de la C.UUd do Barcdona • vegeu 
fitxa nOm. 518 
Paaus d Al1ons Xliii <ie Vldòr'a Eugèna 

vegeu fitxa l'lOm 519 

carme, Carrllf ~ 
nUm 1 · vegeu fitXa num. 652 
núm. 2--4 ·vegeu fitxa nUm. 167 
núm. 23 ·vegeu fitxa nüm. 168 i fitxa 
nUm. 169 
núm. 24 • vegeu fitxa núm. 170 
nUm. 25. vegeu lilxa núm. 171 
nUm . 30-32. \'egeu l it~a núm. 172 
núm. 31 ·vegeu lib:ll núm. 173 
nUm 46-48 · vegeu lit~a !"'Üfi.' 20 
núm. 47-49 ·vegeu fitxa núm. 174 
núm "7·49 ·vegeu lttxa núm 377 
núm. 59 • vegeu fitxa núm. 175 

C.rollnas, Carrar da les 
nom. 18-24 ·~u fitxa nUm. 176 

Carrasco I Fonnlgu.ra, carrer de 
núm 28-Q 131-65 ·vegeu fitxa núm. 
m 
Cartagena , Carrat" de 
nUm 32. vegeu lltxa num 716 

Cnanova, Carrer ela 
Tram Ada dt Sant An!on-av O.agonaJ
v-egeu ttxa rXm 291 
nUm. 143 · vegeu fitxa núm. 178 
núm. 203 • v~tu l ltxa nUm. 179 

c .... I Amlgó, Carrer de 
Sln vegeu t txa ni.Xn. 597 

C.sçadas, Passeig de les 
Paaus d'Alfons XIU 1 do Vctòna Eugènia 
• YegeU llxa nUn 519 
Esca~cs M••adof ~ paau Naoonal · 
YeQeU llllta num S20 

Cup, carrer da 
Tram pg de Gr&:.a-pg de Sant Joan· 
vegeu htxa num 291 
núm. 2·4 ·vegeu fitXa nUm. 347 
nUm. 24·26 • vegeu fitxa núm. 1 BO 
nUm. 416 · vegeu fllxa nUm. 18 1 
nUm . 48 ·vegeu f•t~a nüm. 182 

Castella, Plaça de 
s/n • vegeu htKa núm. 183 

Catalunya, Plaça de 
Vegeu f,oca nlit'l1 291 
Deesa ·vegeu fitxa núm. 184 

catalunya, Rambla de 
Vegeu tua núm. 291 
núm. 17 ·vegeu fitxa núm. 185 
núm 18--21 • ...ageu fib:a núm. 186 
num 23. vegeu tib:a núm. t87 
núm. 25 ·vegeu fitxa nUm 188 
núm 27 ·vegeu f1tx1 núm. 189 
núm. 33 ·vegeu fiUia nüm 190 
nUm. 47 ·vegeu fitxa nUm. 191 
núm 54·~ l1txa nUm. 192 
nUm. n · 11'8Qeu fitxa nUm. 193 
nLm 77 • vegeu lttxe num_ 832 
núm. 78 · vegeu fitxa núm. 194 
núm. 115 · vegeu fitxa núm. 195 
núm. 122 • v~eu ltt~a núm. 196 
núm. 126 · vegeu f it~a núm. 197 

Catedral , Avinguda da la 
Tram pi Nova-e da la Taptnet13 · 
vegeu 111118 nurn 536 
V1l 18 Romana • ~ 11txa num 24 
sJn. vegeu f(Xa nu-n. 707 
.. n vegeu fCxa num. 80S 
nlm 4 vogeo !itx.a núm_ 806 

Cac:s da Sant Cugat, Carrer dels 
núm. 1 ·vegeu Mx.a t'Un 161 

Cervantn, Carrer de 
vegeu fitxi nom 536 
n~.m. 1 vegeu fitxa rün 535 
núm 2 vogou Mxa nún. 535 
nlin 3 • veoeu fi txa nlrn 535 
num 41 vogeu fitxa núm. 535 

Chapl, Carrer de 
núm. 39·• 1 ve-geu ftt~a núm. 375 

Clrcumvat-lectó, Passeig de la 
Vegou t~xa num. 199 

Cirera, carrer da la 
vogeu ltxa nlm. 801 
nüm 9 YOQOU fliXa num. 321 

Cistar, Clrr..- del 
núm. •1 I 43-45 • vtgeu litx.a núm. 198 

Ciutadella, Patc de 11 
Vegeu l1txa núm 199 
Arsenal • vegeu l•txa núm. 200 
Capella • vegeu l1txa núm 201 
Palau del GO"'efnadof • vegeu fitxa 
núm 202 
Calè-Restaurant. Museu de Zook>g•a • 
vegeu fitxa núm. 203 
Hivernacle • 110geu htxa núm . 204 
Museu Martorell de Geologia • vegeu 
lillca nUm 205 
Umbracle· vegeu l ttxa núm. 206 
Cascada • vegeu l ttxa nUm 207 

Porte$ d'acçH • vageo fitxa nOm. 208 
Monument al Gener-' Pnm • vegeu frtxa 
núm. 20i 
Desconsof • vegeu tiexa nüm. 210 
Dama del Paraagua • vegeu frtxa nóm. 
211 
Monument a Aribau • vegeu fitxa núm. 
212 
Font dets Nens· vegeu fitxa núm. 213 

Ctutadelll, Plaça. de 
sln • veoeu fitxa nUm. 214 

Ciutat , Carrer de ta 
Vegeu f1txa nVm 536 
núm. t • vegeu fitxa núm. 215 
núm. 2 \~egeu lit~a rllrn. 737 

Civadar, carrer del 
núm 2 vegeu t.txa nt.l'n 114 
num 3 · vegeu lib:a nüm. 216 

Cllrlvell, carrer de 
sm • \'eQ8U 11xa num 198 

Clol, Carrer del 
nüm. 228. veo-u fitxa nüm 2t7 

Códola, carrer dets 
l'llim 2-8 ~ l•bta t'IUfn_ 300 
num 3-5 vegeu 1w nUm 301 
nOm 15 • vegau fitxa núm. 218 
rún 31 ~ttunüm 10 

Coll del POf1all, Awlgucla del 
nUm. 43 I &7 · vegeu fitxa núm. 2 19 

Coll del Pof1alt , Pas del 
núm 2-• VOQOU f•txa nUm 219 

Colom, Carrer de 
vegeu htxa nUrn 672 

Colom, Pauetg de 
sln vegeu litXI núm 613 
núm. 1 · veget.~ f1txa núm. 220 
nUm. 2 · vegeu l1tx1 núm. 221 
nUm 6 • vegeu fitxa nOm. 222 
nóm. 14 • vegeu t.1xa núm. 223 

Comet"ç, Catrat" ~ 
nUm 1133168·vegeuritxanlm 115 
sln • veoeu frtxa nUm 224 
núm. 36 . vegeu titxa núm. 225 

Comerc ial , carrar 
vegeu l~txa num. 115 
I"'Ü'''\_ 1 . vegeu fitxa nUm 115 
núm 2 vegeu titxa nUm. 224 
núm. 19 • vogou htxa n(Jm_ 115 

Comercia t, Plaça 
nom 12 vegeu ~txa nüm 224 

Cometa, C.rrer del 
vegeu ma rt:.tn 536 
nlrn ... vogau kn nUm. 563 

Comtal , C..rer 
nUm 1..._18 . vegeu fitxa nom 226 
m.1m 20 • Y9U trt.xe num 227 
núm 27 • wgeu lrtxa num. 228 

Comte Bofrall, Canat" del 
Sln • vegeu htxa núm 229 
núm 2•• 288 vegeu Mxa núm 230 

Comte d 'Urgell, Carr., del 
vegeu htxa num 291 
s'n vegeu fitxa nUm 229 
nüm 173-221 · vegeu l ttxa núm. 230 

Comtes, Carrar delt 
Vegeu lrtxa num 536 
Ciutat Romana I VisigòtiCa • vegeu fitxa 
núm 231 

nLm t vogou htxa /"Ü'n. 805 
núm 2 • vegeu fitxa num. 232 
nUm. •.s . vegeu JCxa num. 668 
nüm 8--10 · vegeu fitxa núm. 233 i i1xa 
num. 5J5 
ComtHsa 6a Sobradiel, Carrer de la 
Vogou kxa nUm 536 
num 3 vegeu fltnl num 535 
nüm. 4 . vegeu kx-.1 nUm 535 
nUm- 5 vegeu fitxa nUrn . 535 
núm 6 voocu fl\¡(1,1 ntim 535 
núm 8 • vegeu lftxa nUm 535 
nüm. 10 · vegeu lotxa niXn 535 

Concepció, Passatge de la 
Vegeu htxa nUm 291 

Concepció Arenal, Carrer de la 
l'Un 161·163 vegeu fitxa nUm 156 

Concót-dla, fltaçl de la 
nUm 13 ·vegeu f1txa num 23" 

Consell da Cent, earr.r det 
Tra-nc diiCc:rnead·!Jfgel-pg deSartJoen · 
YIQIU IWt nUm 291 
núm 340, 369 1371 ·v-agau titlta núm 
235 
núm. 372 vegeu lllxa ...., 3A 1 
rUn •95-513 vt08'U Mxa núm 266 

Consell de la VIla, PLaça ~ 
num 11 vegeu flr~a tlúrn •41 

ConaaUars, carrer dels 
núm. 3 · vegeu fitxa nüm. 236 

Con10tat da Mat, Carrer del 
Vegeu fitxa nUm 711 
sln veo-u ~txa nüm 403 
nUm o~~ veoeu lrtxa nUrn. 555 
nUm 15-17·18--21·23-25-27·29-31--33-
37-39 • vegeu fitxa num 237 

Corders, Clrr., dats 
rQn_ 1. vegeu htXi! ,.....,_ -4 10 
núm 9 • vegeu fitXa num 238 
nOm. t3 ·vegeu trOta num. 239 

Con-alger, Carrer de' 
sm vegeu kd num 829 

Correu Vell, Carrllf del 
Vegeu llxa nvm. 536 
nUm. I • Y8Q8U lotxa nUm 664 
nUm. 2 vogeu ~bta nUm. 665 
núm. 5 • vegeu lt l;~~tt n(lm. 2 40 
núm. 6 · veoeu fitxa nUm. 241 
núm. 8 ·vegeu lttxa núm. 242 
nUm. 12·14 • ll&g8U fitxa nUm. 243 

Còt-seg.a, carrer de 
Tram e dat car.. cn.kget-pg de Sart Joan 
vegeu kxa.,.;.., 291 
t'Un 306-310. vegeu 14Xa t'Un 365 
ntJm :U I vegeu flixa nUrn 197 
nUm 31G vegeu ill4 nUrn 274 
nUm 321 'VtJOIU IWt núm 366 
Font d'H6roM vegeu fQa t'Un 742 

Corts, Tf8V88Sifa de tas 
nom. 13H5i · vegeu fitxa núm. 2._ 

Cof1s C.t.U.naa, Gran Via de le-s 
Tram pi d Espll\a-pl de lea GIOne5 
Catalanes '1tQtU fitxa l'Un. 291 
Fonc de la pi d'Espanya -..egeu l1txa 
n<lm 305 
núm. 475-477 • vegtu flt~a núm. 245 
núm. 491 • veoeu f•txa num 246 
nUm. 536-642 · vegeu htxa núm. 2417 
nUm. 585 • vegeu htxl núm. 248 
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rU'n. 585 - vogeo l•txe nurn 61 
nUm. 59S-599 • vt'geu lttn nUm. 249 
nUm. 601 · vegeu htx8 nUm 185 
nUm 609 - vegou htxa nUm 349 
OIXn . 61 1 vegeu l1txa. núm 350 
nUm. 650 - vegeu lttxa nUm. 250 
núm. 654 - Ye9&lJ htxa num. 251 
num. 658 - vegeu htxa nüm 252 
Font de Oaana - V9g9U tr1xa nUm. 253 
nUm 676 - vegeu htxa nUm. 254 
nUm. 684 - vegeu htxa nUm 255 
num. 479 - vegeu fitxa num. 256 

Cotoners, Carrer dels 
Vegeu fitxa núm. 257 
sln - vegeu litxa nUm 623 
num 8 - vegeu trtxa núm. 258 

Crèdit, Passatge ~ 
Vegeu fitxa num. 259 
t'klm 1-2 vegeu ltxa nUm 259 
rún. 4--8- vegeu 14Jta nUm 535 
ntJm 7 I 10 · VeQOU fltX8 núm 259 I fitXa 
nUm. 535 
Cr emilt Gran. Carrer 
li'n - vegeu htxa num SO t 
Cremat XJe, carrer 
...-n- vegeu htx.a num 501 

Creu Coberta, Carret" de la 
nUm. 104-106 - vegeu fitxa nUm. 260 

Cucurulla, Carrer de la 
Font Gò11ca vegeu f1txa núm. 607 
nUm. 4 -vegeu fitxa nUm 261 

Daguerta, Carrer de la 
Vegeu fítxa nUm 5.:36 
r..:rn 1 - vegeu t.rxa n.:.m 427 
atn . vegeu Inxa nUtn 391 
nUm 15 vegeu M.xa num 749 
num. 20- vegeu f1ht8 núm. 262 
núm. 22 · vegeu htxa núm. 263 

Dalmases, carrer de 
num 6-3 vegeu fll>(8 nOm. 92 

Dalt, Travess..-a de 
nUm 45--61 - vegeu lltxa núm. 264 
Dames, Carrer de Jet: 
Vegeu fitxa f'ÚTI. 711 
r¡ln vegeu f1tK.a rVn 5-4 7 

Dante, Plaç& del 
Font · btoll9dor de la Bo•esa • vegeu 
f1txa nUm 529 
Desert , Carrer deA 
núm. 1-5 • vegeu htxa núm. 265 

[)ju I Mata, Car,.r dl 
nr:m. 21-31 vegeu ht• a núm 23' 

Diagonal, Avinguda 
Tram pi de les GIOr•es Catalanes-pi , de 
Francesc Macu!l vogeu frtxa nUm. 291 
nUm. 269-275 • vegeu fitxa nüm. 266 
mlm. 332 • \legeu htxa nüm 267 
Monument a Mot-Hn Jac1nt Verdaguer • 
vegeu liUte. nUm 268 
nUm. 373 - vt9M.1 tïtxa nüm. 269 
rUn 387 · 'leQ8U itxt nfftl 365 
rUT~. 395 - vegeu trtxa nom 197 
nüm. 416-420- vegeu htxa nüm. 270 
nUm. 41 9-421 · vegeu fitxa nüm. 271 
nüm. 423-425 • vegeu lltxa núm. 272 
nUm. 433--439 • vegeu fitxa nüm. 273 
nOm 4-42 - vegeu l1tU nüm. 274 
núm. 450 • veoeu f~a nüm. 275 
nUm 502-SQol vegeu fitxa nüm. 64 
mlm. 686 • vegeu fitJca nUm. 276 
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Dipòsit, Moll del 
stn - vegeu fitxa num. 2n 

Diputació, Carrer de la 
Tram e del Comte d'Urgcj·PO da Sant JCWI· 
veoeu fitxa nüm 291 
núm. 158 ·...egeu fitxa nUm. 278 
nLm 228 vegeu hlxa nUm 248 
num 246 - vegeu hlXa nüm. 279 
nüm 248 - vegeu lilXI nLim. 280 
num. 250- vegeu lrtxa nUm. 281 
nUm 265-267 vogeu 1 txa rún. 351 
nüm. 329 ·vegeu lrtxa nLim. 282 
nUm 355 vegeu hlxa f'l\Xn 739 
nUm 430·450 - vegQO iltxa nUm 256 

Doctor Andreu, Plaça del 
arn • vegeu lrtxa num 455 

Doctor Ferrer I Caj~al, Plaça de4 
veoau lítxa nlr'n 291 
Doctor Fleming, Jardins del 
sln . vegeu fi txa nvm 174 
sln vegeo 1!!)1.31 nUm. 377 
Doctor Letamendl, Plaça del 
IJ89eu fitxa nUm. 291 
Doctor Salvador Cardenal . carrer del 
,..,;rn_ 2-0 • vogeu fitxa núm. 244 
núm. 5--7· veQeU fitxa núm. 283 

Domingo, Passatge de 
Vegeu htxa nUm 29t 
Oomlnguez Miralles, Carrer de 
nUm. 1 • vegeu frtxa nUm. 284 

Dominics, Carrer d&t$ 
nüm. 14 ·vegeu htlla núm. 285 
Drassanes, Avtnguda de les 
nLm 1 · vegeu ltJW nüm 612 

Duana, carrer de le 
sln veoeu fitxa nUm. 553 
Duc de la IJict~rla, Carrer del 
nUm 2 . vegeu lrtxa núm 606 

Duc de Medlnacell, Plaça del 
vegeu filXa nüm 286 
Monument a Gatcer6n Marquet - vegeu 
litxa núm. 287 
núm. 7 - vegeu fitxa nüm. 288 
núm. 8 • vegeu fitxa núm. 289 

Eduard Conde, Carrer d' 
nUm. 44 • vegeu fltxa núm. 290 

Eglpeiaquet, Carrer de les 
Sfn - vegeu btxe num 377 

EJxample Cerdt, Sector de l' 
Vegeu fitlta núm 2i1 
Elles P•v•s. Avinguda d' 
sln - vegeu fitxa rün 728 

E\lsabets , Carrer d' 
nUm. 6- vegeu 11t)Ca nUm. 292 
nüm. 8-10- vegeu lrtxe. nUm. 293 
nUm. 12-14 · vegeu tltxa núm. 294 
l'Un 24 - vegeu tu.a núm 22 

Enñe: Gimtnez, Carrer d' 
núm 20-26 - vegeu itxa núm. 284 

Enric Granados, Carrer d' 
Vegeu fitxa núm. 291 
nUm. 106. vegeu litxa nUm. 295 
núm. 120-124 • VeQCU fitKa nUm. 2 71 
nU-n. 157-159 vegeu filxa nl.rn. 272 

En&enyança, Carr•r de l' 
Veoeu f.txa nUf"'' 536 
Sln • vegeu Mxa num t39 

nr:m 1 • vegeu l lbla nUm 140 

Escoles. Passatge de les 
Vegeu litxa núm 291 
nUm 1·5 vegeu lotxa nUm. 132 
núm. 2·4 vegeu 1-txa num 27 
num 7-11 - vegoo Mxa nUm 133 

Eacudellers, Carret" d~Hs 
nüm. 5-9 • vegeu fitxa nüm 296 
núm. B - vegeu fitxa nüm. 297 
nUm. 30 - vegeu fitxa núm. 298 
nüm. 31 • vegeu l1txa nUm. 299 
nUm. 38-40 - vegou fitxa nUm. 300 
nUm. 44 ·vegeu fitl1a nUm. 301 
núm, 59 - vegeu lilxa nUm. 302 

Escudellers, Passatge dels 
nóm 2 - vegeu lilU nlh'JI 297 
Escudellers Blanes, Carrer dets 
nUm. 3 bjs • vegeu fitxa nUm. 303 

Esglêsi•. Carretet'a de l ' 
nUm 1 - veoou f1txa nUm 860 
Església, Carrer de l' 
s/n -vegeu fit;~~a núm. 304 

Espanya, Plaça d' 
Vegeu frtxa nUm 291 
Font de la pl. d'Espanya - vegeu fr1lla 
nUm. 305 
sln - \legeu fitxa rUTr 516 

Esperança, Carrar de l ' 
núm. 9 - vegeu !rtxa nl.)m. 386 
Esparteria, Carrer de l' 
T1am c. dc les Dames e oe la V1dncria 
Veocu f.tx.a nUm 71 1 
nUm. 1 - vegeu litx& núm. 306 
núm. 6 - vegeu fitxa núm. 307 
núm. 8 • vegeu titlla nUm 308 
....:tn. 18- vegeu f txa nUm 663 
n(tn 19 · vegeu fitxa num. 663 
Espaseria , Carrer de f' 
Vegeu lit.xa núm. 71 1 

Esplugues, Carretera d' 
núm. 103 • veoeu t1txa núm. 309 
&pronceda, Carrer d' 
l'Un. 296 - vegeu flixa nOm. 2 17 

Eaquirol, Carrer de l' 
VtQeu fitxa nr.lm. 310 

Estadi, Avinguda de l ' 
Font de Ceres- vegou ~tx.a nUm. 527 

Estruc, Ce.rrer d' 
núm. 14- vegeu trtxa núm. 311 

Fabra I Puig , Passeig de 

~: ~~:-~~ vec ~n~~ 701 

Fer1andina, Carrer de 
núm. 2·10 • v&¡¡eu f1txa núm. 495 

Ferran, Carrer de 
Vegeu fitxa núm 312 
nUm. 6 ·vegeu fitxa nüm. 313 
núm. 7. vegeu rib-a núm. 314 
núm 8-10 - vegeu lllX8 núm. 672 
nUm. 28---30 ·vegeu litxi nUm. 315 
nUm. 30- vegeu fitxa núm. 316 
núm. 33 ·vegeu f1txa núm. 317 
nl.m. 34 - veQeu frtxa nüm. 535 n.:rn. 36·38 · vegou filla nüm. 259 
nrXn 41 - vegeu f1txa nl.rn 535 
nom 53 ·vegeu filxa rl\ln. 139 
núm 5S - ~fitxi nUrn t -40 

F¡gueró, Carrer del 
11n - vegeu fitxa run 432 

Flassaders. Carrer deia 
Vegeu flhta nüm 801 
nUm. 13 - vegeu fitxa nUm. 318 
núm. 21 -vegeu lltlla núm. 319 
nUm. 23. vegeu fitxa núm. 320 
núm. 30-32 - vegeu lilXa núm. 321 
núm. 40 - vegeu fitx8 núm. 322 
num. 42 - vegeu htxa núm. 323 
núm. -4-4 ·vegeu htxa nüm. 32.-4 

Flor de lliri, CarrOf de la 
nUm. 2- vegeu f txa num 238 

Florldablanca, Cturtf de 
Tram c . del Comte d Urgell-Rda de Sant 
AntOI"'I vegeu lrtxa nUm 291 
Floristes de la Rambla, Carrer de tes 
stn vegeu t.oc:a num 377 

Folch, Carrer de 
sJn - vogeu fitKa núm. 459 
Fondal de Sant Mart/, Carrer del 
Vegou fitxa nUm 751 

Fonollar, Carrer del 
num 2 - vegeu flixa nUm 162 

Fontanella, Carrer de 
Vegeu titxa nUn 291 

Fontcuberta, Carret' de 
nUm. 7·9- vegeu fitxa núm. 325 
Font de Sant Miquel, Carrer de la 
Vegou fllxa nUm. 536 
sln- veoeu fitxa num 737 
Font Màgtca, Plaça de la 
Foni MàgiCa vegeu tnxa rUn. 5 17 

Fonnatgerla, Carret" de la 
num 2 - vegeu filxa nt:IT'l tt9 
Forn de la Fonda, Carrer del 
nUm 2 · vegeu fitxa nUm 816 
Fossar de les Moreres, Carrer del 
Vegeu l1txa núm. 328 
li'n · vegeu frtxa rUll 116 
nUm 10- vegeu hUta núm. 327 
Frances-c Carbonell, Carrer de 
sJn . vegeu htJl8 num. 456 

Francetc Mac!*, Plaça dt 
Veoeu fil xa nUm. 29t 
Frederic RahOia, Avinguda de 
()Un 2-8 • vegeu fitxa num. 460 
Freixures, Carrer de les 
num 31 - v-eoeu tt.x.a nUm 775 

Freneria, Carrer de ta 
veoeu fitxa nr.:m. 536 
núm. 14 • VE!ii!&U htxa nUm. 328 
Fruita, Carrer de la 
Vegeu l1tx.a nüm. 5-36 
núm 1 - vegeu itlUI nUm 721 
flUm 2 - vegeu fitxa num. 734 
sln • vegeu ht.xa nOm 7 19 
l'Un. 5. vegeu 1-txa núm 735 

Fuslna, Carr8f dt la 
Vegeu fitXa num 115 
núm 2-4 - vegeu trtxa nUm. 224 
nUm 3·13 I 6-8 VeQOU I IK8 núm 115 
Fusteria , Carrer de la 
sm vegeu litxa rUn 402 

Galiteo, Carrer de 
nUm 51-53 · vegeu litxa nUm. 329 



Ganduxer , Carrer de 
núm. 85· 105 - vegeu fi txa núm. 330 
núm. 130- vegeu fi txa núm. 331 

Gardunya, Plaça de la 
Sln vegeu fitxa núm. 173 

Garriga I Bach s, Plaça de 
Vegeu fitxa núm. 536 
sln - vegeu nxa nUm. 83 
s/n - vegeu [txa nUm. 795 
s/n vegeu I txa nlm. 738 
s/n vegeu fitxa núm. 805 

Gasòm et re , Passatge de l 
s/n vegeu frtxa núm. 339 

Géludi, Plaça de 
sJn - vegeu Irbm mim. 453 

Gegants, Carrer dels 
Vegeu fitxa n(rn . 536 
s/n - vegeu tit)(a nUm 756 

Genera l Castaños, Carrer del 
s/n - vegeu fitxa núm. 553 

General VIv es, Carrer del 
núm 26-40 - vegeu fitxa núm. 177 
núm. 29 -vegeu fitxa núm. 332 

Germans Desvalls, Carrer dels 
sJn - vegou fitxa n l.m . 840 

Gibralta r, Plaça de 
Església de Nostra Senyora del Coll 
vegeu f1txa núm. 797 

Glgnàs, Carrer d ' En 
Vegeu fitxa núm. 536 
nOm. 5 - vegeu fi txa núm. 333 
núm. 13 · vegeu fitxa núm . 334 
nUm. 17 -21 ·v-egeu fitxa núm. 335 
núm. 23 - veçeu fiba nUm. 336 
núm. 26 ·vegeu l rtxa núm. 337 
núm. 28 • vegeu fi txa núm. 338 

Glmbernat , Carrer dels 
nOm. 2 - vegeu fitxa núm. 484 

Ginebra, Carrer de 
s/n - vegeu fitxa mim . 339 

Gínjol , Carrer del 
Sln · vegeu fitxa Ol)n, 639 

Gíritl, Carrer 
nUm. 1 - vegeu fitxa nOm 34 
nUrrt 3 vegeu fitxa nr.lm 850 

Girona, Carrer de 
l ram e de Trafalgar-c. de Còrsega -
vegeu flixa núm . 291 
nUm. 12·18 · vegeu l txa nU-n. 45 
n llm. 20-22- vegeu l txa nún. 46 
núm. 46 - vegeu fitxa núm . 340 
núm. 73 - vegeu fitxa núm. 341 
núm. 74 - vegeu fitxa núm . 342 
núm. 86 - vegeu fitxa núm . 343 
núm. 113. vegeu fitxa núm. 344 
núm. 122. vegeu fi txa nUm. 345 
núm . 125- vegeu fi txa nUm 451 

Goya, Plaça de 
Vegeu f-Ixa núm. 291 

Grè.çla, Carrer de 
núm 2-6 . vegeu fitxa nt.im . 368 

GrAcia, Passeig de 
Vegeu fit>ca núm 291 
Faroles I Bancs- vegeu flixa núm. 346 
núm. 2-4 • vegeu fitxa nt.im. 347 
núm. 6-14 - vegeu fi txa núm. 348 
núm. 13 - vegeu fitxa núm. 349 
mim. 18 ·vegeu fihta núm. 350 

núm. 21 - vegeu fitxa núm . 351 
nUm. 24 ·vegeu fitxa nüm. 352 
núm. 27 • vegeu fitxa núm. 353 
núm. 35 - vegeu ritxa núm . 354 
nUm. 37 ·vegeu fitxa núm. 355 
núm. 39 ·vegeu fitxa núm. 356 
núm. 41 -vegeu ritxa núm. 357 
nUm. 43 ·vegeu fitxa nüm. 358 
núm. 60 -vegeu fitxa núm. 359 
núm. 66 ·vegeu fitxa núm . 360 
núm. 75 - vegeu fitxa núm. 361 
núm. 92 -vegeu fitxa núm. 362 
núm. 94 ·vegeu fitxa núm. 363 
núm. 96 - vegeu fitxa núm. 364 
núm. 107- vegeu fitxa núm. 365 
núm. 112 · vegeu fit )(a núm. 366 
núm. 113 - vegeu fitxa núm. 367 
núm. 132. vegeu fitxa núm. 368 

Gran de Gràciél, C;;mer de 
ntJm . 2 -4 - vegeu li"txa rim. 368 
núm. 18-22. vegeu fi txa núm. 369 
núm. 77- vegeu fitxa núm. 370 
núm. 177-1 81 - vegeu fitxa nUm. 371 

Granja Vella , Camí de la 
Sln- vegeu fitxa núm . 9 

Grau, Passatge de 
nOm. 1-3 - vcgou fi txa rx..im. 703 

Groc, Carrer d'En 
Vegeu fitxa núm. 536 
nUm. 1 · vegeu fitxa núm. 242 
núm. 2 - vegeu !1txa núm . 241 
núm. 3 -vegeu fitxa núm. 336 
núm. 4 - vegeu f1txa núm. 335 

Grunyi , carrer de 
nUm. 1 · vegeu f1txa núm. 35 
núm. 11 - vegeu fitxa núm. 487 

Güell, Parc 
Vegeu fitxa núm. 372 
Casa Museu Gaudi - vegeu fi txa nUm. 373 

Guillem , Carrer de 
nltm. 3 i 5 • vegeu f1txa núm. 663 

Gulnardó, Ronda del 
sln • vegeu fitxa núm. 71 6 

Harmonia , Carrer de l' 
Sln • vegeu fi txa nUm. 839 

H•rcules, Carrer d' 
\'egeu f1txa núm . 536 
núm. 1 - vegeu fitxa nUm. 21 S 
núm. 3- vegeu fitxa núm. 374 
s/n - vegeu fitxa nt.:m. 750 

Horta, Carrer d ' 
núm. 46- vegeu fitxa núm. 375 

Hort de Sant Pau , Carrer de l' 
sJn • vegeu fitxa nt.Xn. 759 

Hospi ta l , Ca rrer de l' 
núm. 10 . vegeu fitxa núm. 376 
núm. 56· vegeu fitxa núm. 377 
núm. 70 - vegeu fitxa núm. 378 
núm. 74 · vegeu fitxa núm. 379 
núm. 83 • vegeu fitxa núm. 380 
nUm. 97 · vegeu fitxa núm. 381 
núm. 99 • vegeu fitxa núm. 382 
núm. 109 ·vegeu fitxa núm. 383 
nüm. 142 bts - VB98U lit)(a nt.im. 573 

Hospi ta l Milita r, Avinguda de l' 
núrn. 13 ·15 . vegeu ttxa núm . 675 
n\Xn. 89 - vegeu !rtxa nr.Jm 676 

Host al d ' en Sol, Carrer de l' 
Tram c. d"À_ngej Balxeras-pl . delslragrrtefs · 

vegeu fitxa núm 536 
nüm. 4 • vegeu fitxa ntin 243 
núm. 3-5- vegeu fitxa nOm. 384 
núm . 7 - vegeu fitxa núm. 385 

Hostal de Sant Anton i , Carrer de l ' 
s-In • vegeu frtxa núm. 829 
núm 3 - vegeu fitxa núm. 318 
nUm. 6 ·vegeu titxa nUm. 319 

Ignasi Ros, Carrer d ' 
nUrn. 21 38 - vegeu fitxa núm. 156 

Ignasi Julio l, Plaça d' 
Vegeu fitxa núm. 752 

Infanta Isabe l , Carrer de la 
núm. 1-5 - vegeu fitxa n(¡m_ 141 

Institut Qulmic de Sélrríà, Carrer de l' 
nUm . 2539 vegeu fitxa núm. 177 

l rad ier, carrer d" 
núm. 5 bis· vegeu fitxa nÚ!fl. 386 

tsabel ll, Passeig d' 
Vegeu fitxa núm. 387 
núm. , - vegeu f'txa rirm. 555 
núm. 2--6 • vegeu fitxa núm. 388 
núm. 8-14- vegeu fitxa núm . 389 

Jaume I, Carrer de 
Vegeu fitxa núm. 390 
núm. 2 -4 • vcgoo fitxa núm. 215 
núm. 11 - vegeu liba núm. 39t 
nUm. 14 - vegeu fitxa núm, 392 
núm. 18 - vegeu fitxa núm. 535 
núm. 19 - vegeu fitxa núm. 535 

Jaume Giralt , Carrer de 
núm. 3--3 bis · vegeu fitxa núm. 393 
núm. 4 - vegeu fitxa nUm. 394 

Jerusa lem, Carrer de 
Vegey fii.Xal núm. 744 

Jesús I Maria, Carrer de 
nUm. 16 • vegoo fitxa núm. 196 
núm 1·25 • vegeu fttxa nlm 730 

Joan XXIII, Avinguda de 
sln . vegeu fitxa núm 244 
núm. 2·14 - vegeu fitxa núm. 395 

Joan Carles I, PSaça de 
VeoetJ fitxa núm . 291 
s/n • vegeu fitxa núm. 365 
sJn- vegeu fi txa nüm. 366 

Joan Güell, Carrer de 
Font del Nen - vegeu fitxa nüm. 396 

Joaquim Renart, Passeig de 
Vegeu fitxa núm. 199 

Joaquín Costa, Carrer de 
núm. 19 • vegeu fitxa núm. 397 

Jonqueres, Carrer de les 
núm 1-3 - vegeu fitXa nUm. 406 
núm. 2 • vegeu fitxa núm. 398 

Jord i Girona, Carrer de 
sln · vegev fitxa núm. 571 

Josep Anselm Clave, Carrer de 
nútn 8 • vegeu fitxa nútn- 289 
núm. 15--17 ·vegeu fitxa núm. 399 
núm. 19-23 . vegeu fitXa nUm 570 
nüm 25 • vegeu I1V:a nüm. 570 
mim. 31- vegeu fitxa núm. 400 

Josep Carner, Passeig de 
nUm. 26 - vegeu lit:w:a. núm. 6t2 

Josep M. Folch I Torres, Plaça de 
Vegeu M:w:a núm 291 

Jupi, Carrer de 
Vegeu fitxa núm. 536 
Júpiter, Carrer de 
sJn - vegeu fi1xa núm. 401 

Laietana, Via 
núm. 1 - vegeu fitxa nOm. 402 
núm. 2 · vegeu fitxa núm. 403 
nlJm_ 11 • vegeu fitxa nOm 690 
nUm. 17 - vegeu fitxa núm. 404 
nUm. 30 • vegeu fitxa núm. 405 
nUm. 50 . vcgoo fitxa nt)m_ 765 
núm. 56-58 - vegeu fitxa núm. 406 

Laneaster, Carrer de 
nüm. 17 vege-u fitxa núm. 640 

Lanurote, Carrer de 
núm. 8 - vegeu fitxa nUm. 826 

Lepant, Carrer de 
nUm. 177-193 - vegeu bixa nüm. 256 

Lesseps, Plaça de 
núm. 25 - vegeu fitxa núm. 407 
núm. 30-31-32- vegeu fitxa núm. 408 

L lana, Plaça de la 
Vegeu fitxa núm. 409 
núm. 9-10- vegeu frtxa núm. 4 10 
núm. 11-12 - vegeu fitxa nUm. 411 
núm. 14 - vegeu fitxa núm. 412 
núm. 23 • vegou fitxa núm. 216 

Llanç a, Carrer de 
núm. 20 ·vegeu fitxa núm. 413 

Lli stics, Carrer d'En 
núm. 5- vegeu fitxa nUm. 4 t 4 

Llauder, Carrer de 
Vegeu f1txa núm. 387 
núm. 1 - vegeu htxa nUm. 389 
núm. 2 . vegeu fitxa núm. 388 

L ledó, Carrer dels 
Vegeu fitxa núm. 415 
núm. 1 · vegeu fitxa núm. 4 t 6 
núm. 3 • vegeu fitxa núm. 417 
núm. 4 16 bis - vegeu fitxa núm. 418 
nüm. 6 - vegeu fitxa núm. 419 
núm. 7 • vegeu litx.a núm. 420 1 f1txa 
núm. 535 
núm. 11 - vegeu litxa nUm. 421 1 fitxa 
núm. 535 
núm. 13 • vegeu fitxa nüm. 422 i fitxa 
nUm. 535 
núm. 15- vegeu 6txa nUm. 423 1 fitxa 
nUtrr. 535 
núm. 17 • vegeu fitxa nUm. 424 1 fitxa 
núm. 535 

Lledoner, Carrer del 
núm 1 • vegeu fitxa nUm 807 

Lleida, Carrer de 
núm. 9-11 • vegeu f1txa núm. 425 
Palau de I'AgrlCIJtura- vegeu fitxa núm 
524 

Lleó Xlii, Carrer de 
nUm. 1-3 . vegeu fitxa núm. 731 

Lleona, Carrer de ta 
nUm. 1·9 · vegeo f1txa núm. 315 

Llibertat , Plaça de la 
Mercat de la Uibertat • vegeu fi1xa nüm. 
426 
Llibreter ia, Baixada de la 
Vegeu fitxa nUm. 536 
núm. 2 -vegeu fitxa núm. 427 
nUm. 7 vegeu litxa nUm. 535 
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nUm 8 • vegeu rrtxa num .c28 

núm 9 • vegeu lllxa nüm. 429 1 fitxa 

-536 
núm 1-4 ~ hlxa núm 536 

llibreteria, Carrer de la 
Vegeu fitxa nom 536 
nUm 7·9-11 . vegeu fitxa núm. 431 

rún 22 - veoeu r.tx.a nUTI 391 

llim ona, Pati d'En 
Vegeu Mxa nom 536 
s/n YeQ8U fitxa núm 796 
Sln · vegeu fitxe nUm 563 

llívia, Carrer de 
núm 2 • vegeu fitxa nUm. 432 

llobregOs, Carrer del 
stn vegeu fttxa nUm 575 

lluç:an•a. Carrer ~ 
sln vegeu flixa nUm 729 
s/n vogou f1txa núrn 730 

llufa Companya, Passetg de 
Arc de TriOITII • vegeu flixa nüm. 433 

Monument a A1us i Taulet ·vegeu f1txa 

nUm 434 
Monument a Roger de UU(I8 • vegeu 
f1txa num 435 
Monument a V1!adomat • vegeu fitxa 

nüm -436 
Monument a Pau Clans • vegeu lltxa 

núm. -437 
nUm. 14·16. vegeu fitJCa núm. 438 

núm 18·22 ·vegeu mxa núm. 439 

Llufa e l Piadós, Carret' de 
núm 1 vegeu fotxa num 761 

llufa Mllle t , Plaça de 
s.tn vegeu fitxa n..:,m_ 765 

Llu/a Muntad .. , Carrer de 

num 2 . vegeu trtxa nWn 822 
núm 10 veoeo ttxa num 821 

Lluís Pellicer , Passatge de 
Vegeu Hxa nUm 291 

Londres, Carrer de 
Tram e del Comte d'Urgol-av. ()agonal 
vegeu litxa nU'Tl. 291 
núm 103·111 ~~ege~JhtxanUm 273 

Madoz, Passatge de 
Ve{feu flt)fa núm. 672 

Uagarola , Passatge de 
ntn'l 2 vegeu l>txa núm 602 

Majo r de Sarrl•, Carrer 
sJn . 1f808U ftxa num 799 
nUm. 74 ·vegeu fitxa nüm. 440 

nUm . 93 ·vegeu fitxa num. 441 
nUm. 109. vegeu fitxa núm. 442 

nLm 114 • vegeu fitxa nl.m 800 

Mi laga, Plaça d4l 
núm. 2·4 ·vegeu litn nUm. 443 

Malculnat, Carrer de 
Vegeu ht:.a num 111 

Mallorc a. Carrer de 
Trame deiC<m:eo'Urgei-Qg. de SantJoan· 

vegeu fWnUI"t'' 291 
nUm. 184·188 ·vegeu fitxa nüm. <1144 

núm. 253-257 ·vegeu fitxa nUm. 445 

nUm. 259-263 vegeu fnx.~ nlin. 36t 
nUm. 278. vegeu fitxa núm. 448 

nUm. 283 ·vegeu litxa nUm. 447 

núm. 284 · vegeu lit.lCa núm. 448 
num. 291·293 ·vegeu fitxa núm 449 

nUm_ 302 - vegeu fitxa num. 450 
nUm 312 ·vegeu fitxa núm. 451 

núm. 351-353 · vegeu fitxa núm. 452 

núm 401 • vegeu htxa nUm. 453 i rrtxa 

núm 454 

Manso, Carrer de 
sJn vegeu ttxa nt:m. 229 

Manuel AmUa, Carrer de 
nUm. 1·25 · vegeu litxa núm. 455 

Manuel Girona, Passeig de 

nüm 33-35 • vegeu fitXa num.. 456 

nUm. 55-61 ·vegeu l1txa núm. 457 

Manuel Rlb6, Place ta de 
Vf/IO'IIAJWJla nom 536 

Maragall , Passeig de 
s/n • vegeu fitxa núm. 458 

núm 378-39-4 • ~u htxa nüm 459 

núm 383-389 ·vegeu htxa nUm. <t60 

MarcUs, Placeta de 
Vegeu f1txa nUm. 461 
Capella Mwcus vegeu Jltxa n.:m 158 
núm 1 vegeu lotxa mim 39 
s/n. veocu 111)(4 nUm . 497 

Mara de O.u del Pilar, Carrer de ta 

núm. 15-15 bis· vegeu fitxa nUm 462 

núm 26 · vegeu t.txa num 768 

Margarlt , Carrer de 
núm. 7-st ·vegeu fitxa nUm. 463 

Marina, Carrer de la 
núm 253 vegeu ~txa nUm 453 

Marlet, Carrer de 
Vegeu htxa núm. 536 
núm. 1 • vegeu htxa nüm 464 
núm_ 4 vegeo kxa. nOm 718 
nóm. 5 vegeu llxa núm. 720 

Marqub de Barberà, Carrer dei 
núm. 33 • vegeu htxa núm. 465 

Marqu6s de Comillas , Avinguda del 

Font MJ 9·ca ·vegeu fitxa núm . 517 
Pobe EspanyOl • vegeu fitxa nt.n 526 
Font de Ceres vegeu Mxa nLm 527 

Marqu6s de Foronda, Carrer del 

nt.im. 2-8 vegeu li!Ka nUm. 575 

Marquis de Foronda, Aaça del 

Font MàgiCa · vegeu fitxa nUm. 5 t 7 

Palaus d Allont XUt 1 do Victòna Eugònia 

vegeu htxa nL.m 519 
Escalea 1 M1radof da palau NaaonaJ 
vegeu litxu nUm . 520 

Marqu6a de l ' A rgentera, Avinguda del 

s/n • vegeu fitxa núm. <1166 
nüm 2 vegeu fitxa nUm 553 
núm 13-27. veoou fitxa núm 115 

Marquta de Mulhacén, c.trer del 

nUm 22·24 . vegeu fitxa nom. 12'3 

Marquet , Cauer de 
sln vegeu fitxa nLm. 16 
!iln · vegeu fitxa ntr"l 476 
sJn vegev f,lxa nUm. 477 
sln • v~eu fitxa RUm 222 

MartOf'ell I Pel'ta, Carrer de 
rn.rm 2 6 - vegeu fitXa nUm 332 

Mas Caaanovea, Carrer del 

Hospla de .a Santa Oeu de Sant Pau • 
vegeu flixa n.:m 716 

Mana ne t , Carrer de 
núm 7 • vegeu Mxa nUm -467 

núm 10 • vegeu lrtxa nüm. 468 
nlim 12. vegeu itxa rnNn 697 

Maternitat, Carrer de la 
nt:rn t ·25 . vooeu ~txa nUm. 395 
mm_ 2·30 . Y9giU tlxa nUm 244 

Mejía Lequerlca , Ca rrer de 

núm. 1-33 ·vegeu flixa nOm. 244 

Méndez Vigo, Passatge de 
Vegeu htxa nUm. 291 

Mercader, Passatge de 
Vegeu lltx.l núm 291 

Mercaders, Carrer dels 
sln · vegou fitxa nl)m_ 405 
núm. 10 ·vegeu fitxa nUm. 469 
nUm 1 t ·vegeu lltxa num. -470 

nüm. 13-15 ·vegeu fitxa nüm . 471 
núm. 42 • vegeu fitxa núm. 472 

Mereat , Passatge del 
Vegeu j lxa nüm 291 
n(r'n 1·3 · vegou htxa núm 27 

Merc•. Clltfer de la 
nUm 5-7 • vegeu fitxa nOm. 481 

nUm 14 • vegeu l 1tXa núm 223 
rUll 15 vegeu lltxa nUm 14 
núm. 17 ·vegeu fitxa nüm. 473 
núm. 19 · vegeu htJCa nüm. 474 
núm. 21 • vegeu f1txa nüm. 475 

núm. 23 · vegeu fi txa nüm. 476 
nVm 34 vegeu htxa nUm. 222 
nüm. 36. vegeu fitJCa nlim. 4n 
núm. 38·40 · vegeu fitxa núm. 478 
nüm. 48 ·vegeu fitxa nüm. 479 

Merc., Pleça de la 
Vegeu lltxa nüm. 480 
núm. t-3 • vegeo l1txa núm. 481 
Sln vegeu 9.xa nUm 223 
sln · vegeu f.txa nUm. 1 O 
sln vegeu f1txa Ol.lm. 11 
Font M N eptú • vegeu fitxa nüm. 382 

Mestres Casals I Martorell, Carrer dels 

n(lm, 26 vegeu fitxa núm 783 

Metges, Carrer dets 
nUm. 15. vegeu titxa ntím. <1183 

Mèxic , Carrer de 
nUm, 36-44 • vegeu fitxa nUm. 484 

Milana, caJTer de 
Vegeu flixa núm. 485 
nlm 1 12. vogeu fitxa n.:.m 55 

Mirador del Palau Nacional 
Escalos i M~rador del palau Naoonal • 

vegeu l1txa nUm 520 
Palau Naaonal vegeu f,txa núrn 521 

Miraller-., Carrer Cklls 
Tram c. dels Sombterers·c. del BrOSOii • 

vegeu htxa nüm 711 
núm. 1 • vegeu l1txa nUm 486 
rnln. 2 vegeu ~txa ntrn. 851 

núm. 3 ·vegeu fitxa núm. 487 

nüm. 9 ·vegeu f1txa núm. 488 
aln vegeu trtxa nUn 687 
ntm. 16 vegeu htxa nú"n 809 

Mlram1r, Avlnguda de 
Font·br~ de .a Bellesa • vegeu r.~.xa 

núm. 529 
Miret I Sans, Carrer de 
Nou MOf'lel:l( Bonedlcl . de Mornwrll • 

vegeu fitxa mim 309 
T Qfre de Santa Ca ten na • vegeu f1txa 

l'Un 585 

Mo .. a, Carrer de les 
núm. 5 • vegeu fitxa núm -489 
núm. 17 • vegeu fitxa mim. 490 

Mònec, Carrer d'En 
sln • vegeu fi1xa rUn. 787 
núm. 4 · vegeu fitxa nüm. 491 

Monedera, Carrer dels 
Nou Mones:w Boneoai dO Mon1serra1 • 
vegeu l:txa nüm 309 

Monestir, Baixada del 
Vegeu Wxa num 492 
nUm. 1·15 - vegeu tftxa núm. 493 
núm. 2 • vegeu fitxa núm. 494 i fitxa 

núm. 492 

MonH tl r, Plaça del 
Vegeu ltxa num 492 
$In· vegeu rtxa nUm. 493 

Monestir de Pedralbes, Sectc:w d .. 

Vegeu l1txa núm 492 

Mont, Passeig del 
núm. 27 vegeu ~txa num 4 

Monta1egre, Carrtf de 
nUm. 2-6 . vegoo fi txa núm 293 
núm. 5 · vegeu htxa núm. 495 

Montanyans, Avinguda dels 
Font de Ce1es • vegeu fitxa num. 527 

Mont1 ny1 na, C.rrer de 
núm 1 vegeu •txa nUm t 65 

núm 2 • vegeu frtxa núm. 166 
nUm 12 • veç¡eu f1txa núm 619 

Montcada, Carrer de 
Vegeu fitxa nüm. 496 
núm. 1 · vegeu flixa núm. 497 
nOm. 7 vegeu 11\.XB núm. 625 
nüm. 10 · vegeu fitxa nUm. 498 
nUm. 12. vegeu fitxa nOm. 499 
núm . 14 • vegeu fitxa núm. 500 

nüm. 15 • vegeu fitxa nUm. 501 
nUm. 17 ·vegeu f1txa núm. 502 
núm. 18 · vegeu fitxa nUm. 503 

núm . 19 ·vegeu fitxa núm. 504 
núm. 20 • vegeu fitxa núm. 505 
nüm. 21 • vegeu fitxa núm 506 
nüm. 23 ·vegeu htxa nüm. 507 

núm. 25. vegeu fitxa nUm. 508 
ntím. 27 • vegeu fitxa núm. 509 
núm. 29. vegeu rnxa núm 5 10 

Montcada, Placeta de 
Vegeu f1txa núm. 511 
nüm. 6 · vegeu rnxa núm 512 

nUm. 8 ·vegeu fl1;c.a núm. 513 
núm. tO · vegou fitxa núm . 514 

n.:m. 12 vegeu htxa ntm 709 

Montfar, Carrer de 
núm 2·6 · vegeu !1txa nUn'l 484 

MontJu ic, Parc M 
Vegeu fitxa nUm. 515 
Torres d'accés 11 recinte de t' Exposició 

de 1929 · vegeu fi txa núm 516 

Font Migica. . vegeu fitxa nüm. 51 7 

Pavelló de la Ciutat de BaJcetonl -
vegeu fitxa nüm. 518 
Palaus d 'Alfons Xlii i de VIctòria 
Eugènia. vegeu fitxa nUm 519 
Escales I Mlfador det Palau Nack>nll • 

vegeu fitxa nüm . 520 
Palau Nacional • vegeu fitxa núm. 521 

Emuta de Santa Madrona • vegeu lf~Aa 

núm. 522 
Palau de tes Artes Grèliquas · vegeu 



fitxa núm. 523 
Palau de l'Agricultura ·vegeu fitXI mim, 
524 
Museu Et~ic i Cdonlal • vegeu fitXI 
núm. 525 
Poble Espanyol • veoeu fitxa núm. 526 
Font de Ceres · vegeu fitxa núm. 527 
Estàtua eqüestre de Sant Jordi • vegeu 
fitxa núm. 528 
Font-brollador de 11 Senesa • vegM~ 
fitxa nUm. 529 

MontJuïc del Bl.,., carrer c:WI 
Vegeu fitxa nòm. 536 
sln · vegeu F.txa nUn. 83 
r;Jn • vegeu litx.t rún 795 
sJn · vegeu fitxa rún 725 
&Jn • vegeu l'itx.a l'Un 720 

Mont)uk: del C.rme, Canet deta 
nüm. vegeu lrtxa núm 170 

Montseny, Carrer del 
nüm. 24-28 • vegeu fit~ núm 808 

Moota~. Cantr de 
núm. 3- vegeu ltxa rn:m 610 
núm. 3 bis • v&Qeu thxa núm. S30 
núm. 5 ·vegeu fitxa núm . 531 
núm. 8 ·vegeu fitxe nUm. 532 

Mora, Camf de can 
sln · vegeu l1txa núm. 372 
SJn. vegeu f1txa nUm 617 

Moraboa, Carrer dels 
núm. 15 · vegou fitxa núm 484 

Morera, Carrer de la 
Vegeu htxa núm. 744 

Mosquea, Carrer da lat 
Vegeu htxa núm 801 
s/n. vegeu fitxa nú'n. 121 
s/n · vegeu fitxa n(.m. 322 
sln • vogou fitxa ......:m 323 
s/n · vegeu ttxa n\tn 324 

Mo••• n Jacint Verdlguer, Plaça de 
Vegeu t1txa nüm 291 
MOr'lul'l"eot a Mossèn Jaont Verdaoucr 
vegeu fitxa n(.m 268 

Mozart, Carrer de 
nUm 24 vegeu fitXa nUm. 680 

Muntaner , Carrer de 
Tram rda de Sant Arton-av ().egooal 
vegeu fitxa rVn 291 
núm. 158-162 ·vegeu fitxa núm 688 
núm. 2t6-m · 11eQeU fitxa nUm 273 
nUm. 231 ·vegeu fitxa núm 533 
núm 342-348 • vegeu litxi nUm 534 

Murall-a Rom•na 
Vegeu fitxa núm. 535 

Mur111ea Romanea, Sector de Iee 
Vegeu litXI núm. 536 

N•pola, Carret' de 
Estaoó det Natd • vegeu htxa núm 857 
núm 238-254 • vegeu lotxe nlKJI 452 

Natzaret, Carrer de 
nt.im IOS.t07-vegoui txan!Xn. 728 • 
fitxa núm 727 

Nau, Carrer de la 
núm 3 . ve{;Jeu tllxa n!Xn. 74 

N eu de Sant Cugl t, Carrer de ta 
Vegeu fitxa núm. 537 

Nicolau de Sant Climent , Ctrrer de 
Vegeu l1txa núm 71 1 

sln ·vegeu f1txa nt.n. 687 

Notariat , Carrer del 
V&Qeu l1txa nüm . 538 

Nou, Moll 
1/n • -vegeu Mxa nún. 69 

Nou de la Rambla, Carrer 
rw.:rn. 1 • vegeu riD<a nUm. 643 
núm. 3-5 • vegeu fitxa núm. 539 
nUm. 6 • vegeu fitxa nUm. 540 
nUm. 14 · vegeu fitxa nOm. 541 
núm. 34 • vegev fitxa núm. 542 

Nou de Sant Francesc, Carrer 
nUm. 16-16 bis· vegeu fitxa mim. 543 
núm. 20-22 • vegeu fitxa núm. 544 
nU'n 42 • vegeu rrtxa nú...,_ 400 

Nou de Zurbeno, Carrer 
t'Un 2 · V9Q&U I11X8 nltm. 642 

Nova, Plaça 
v~ fitxa n\Mn 536 
núm 1 vegeu fitxa núm. 83 

Obfedofa, C.rrer dels 
r.)m 1 · vegeu fitxa nl.m 298 

011, Carrer de l' 
nOm 2 ·vegeu fitXa nLm. 470 
nUm. 4 • vegeu fitxa núm. 545 
núm. 6 · v~eu fitxa núm. 546 

Oflv.,t, Carrer de l' 
nUm 68·78 ·vegeu f1txa núm. 425 

O llet, Plaça de Iee 
Vegeu t.txa nUm. 711 
nUm. 2 • vegeu fitxa nUm. 547 
núm . 7. veoeu fitxa núm. 548 

Olot, Carrer d' 
lln · veoeu htxa num 372 
Or, Carrer de t' 
núm. 44 ·vegeu fit xa núm. 549 

Ortlgou, Carrer ~-
núm_ 2-6 ·vegeu f•WI núm. 398 

Osl. Carrer d' 
num_ 12-16. vegeu &.txa nt.n. 325 

Pablo Neruda, Plaça de 
sln vegeu kxa nú'n. 266 

P•dua, Carrer de 
núm. 96 • vegeu rJtxa núm. 550 

Palau, Carrer del 
Vegeu fitxa nUm. 536 
nl.l'n. 4 YeQeU ilxa núm. 535 
nu-n 6· \I'QgeUhtxa nUm S35 

Palau , Pla det 
Vegeu rrtxa núm. 551 
Font del Geni Cata&à. • vegeu fitxa núm. 
552 
num. 15 ·vegeu htxa num. 553 
nüm. 19 • v-oeu htxa núm. 554 
núm. 21 V9900 htxa núm. 389 
nüm. 22 ·vegeu fitxa núm. 555 

Palaud.rlaa, Carrer de 
Xemene.et de la F E.C.S A ·vegeu fitXa 
,_;.m 567 

Palla, Carret' de la 
Tram c. dels Banyt Nous-pi Nova • 
vegeu fitxa núm 536 
núm 2 8 vegeu fitxa nUm 724 
núm. 9 ·vegeu !mea núm. 556 
num tO vegeu l!lxa n!Xn. 535 
nUm 12 vogou l!txa núm. 535 
nUm. 13·15 · vegeu feixa núm. 557 

nUm 14 vogcu fitxa nUm. 535 
núm. 16 ·vegeu frtxa nl.m 535 
nUm. 18 . vegeu fitxa núm. 83 
nUm. 21 ·vegeu fitxa nUm. 558 
núm. 31 • vegeu litxi nUm. 559 

Palma de Sant Just, carrer de la 
Vegeu fitxa nLm 536 
núm. 2 • vegc.u fitxa núm 560 
núm. 4 . vegeu fitxa nom. 561 
nUm. 5 • vegeu fitxa nUm. 562 
ntím 16. vegeu fitxa mím 563 

Palomar, CarrM de 
rw:.n.. ..a-sa . vegeu rua núm 827 

Panami, Cairat de 
núm. 13 ·vegeu litxa nOm. 564 
núm 21 • Y9U frtxa núm 5&5 
Pan ... , Carret de Iee 
nlm. 1·2. vegeu tl!xa I'ÚTI 237 

Par.dia, Carrer del 
Vegeu trxa núm 536 
nUm 7 • vegeu fitxa I'ÚTI 82 
núm. 8 • vegeo lttxa núm 430 
núm. tO • vegeu fitxa nUm 566 

Paral·let, Avinguda del 
nOm 2·30. vegeu fitxa nom 612 
Xemeneies de la F.E.C.S A .· vegeu 
titxa num. 567 

ParcSo, Carrer de 
nUm. 2-4 - vegeu l1txa nUm t 56 

Pare O.lllta, carrer del 
sJn . vegeu lltxa nUm 4M 

Pare VItòria, Plaça. del 
nUrn 8-1 O • vegeu fitxa nt.n 177 

Paris, Carrer de 
Tram c. del Comte d"Urgolttv ~ • 
vegeu fitxa nUm. 291 
núm. 90-1 14 vegeu f1txa núm 230 
núm. 193-199. vegeu htxa núm. 568 
nUm. 202 • vegeu fitxa núm 569 
núm. 207-209 wgeu Mu nUm 271 

Pas de l'ensenyança, Carret" d .. 
Vegeu lllxa núm. 536 

Patriarça, Passatge de' 
nUn. 1 . vegeu tqxa rUn S30 
rún. 2-4 . vegeu kxa núm 531 
sm. 'w'9geO fdxa rUn. 610 

P~, Passatge de la 
nUm. 11·13 112-14. vegeu fitxi nUm 
570 

Pau Ciaria, Carrer de 
Tram 1)1._ d'Urquonaon.-c de CbrseQa 
vegeu kxa l'Un 291 
núm 81 vegeu itxa núm 180 
núm. 96 . 'f1I08U lba núm 250 
núm 1141 t6 vegeu htXII num 57tl 

P~ralb4a , Avinguda de 
nUm. 15 · vegeu fitxa núm. 571 

Pedr6, Plaça det 
Font de S.n!a Eul"l8 • vegeu l•txa núm 
572 
s/n· veoeu titxa nUm 573 
núm. 8 . vegeu fitxa núm 574 

Pelai, Carrer de 
Vegeu htxa nUm. 29t 

Penedides, Carrer de les 
s/n · vegeu f1txa nom. 644 

Peralta, Torrent de 
Font del Nen· vegey hlxa nUm. 396 

Pere d ' Art6s, Carrer de 
nUm. 2 • vegeu fitXI nUm. 702 i fitxa 
nUm. 701 
nUm. 8 • vegeu fruca núm. 703 

Peria I ,..ncheta, carrer de 
núm. 1-3 . vegeu fitxa núm 460 
nUm. 26-46 ·vegeu fitxa núm. 575 

Permanyer, Passatge de 
Vegeu fMI núm. 576 

Perot lo Lladre, carrer d 'En 
tln vegeu hlxa núm. 583 
stn vegeu MQ ,.;m. 584 
&In • vegeu fitxa núm 587 

Pnc.dora, Mol de 
t1n • vegeu fitxa núm. sn 
P .. de la Palla, Plaça del 
VtOfU fitQ n(n'l 291 

Petons, Cltrer dtts 
núm. IS • vegeu fitxa núm. 578 

Petrarca, Carrer de 
11n vegeu it.xa num 459 

Petrltx~, carref de 
sln vegelJ titx.a nom 593 
núm 1 • v-oeu fitxa núm. 579 
núm. 2 • vegeu fitxa nUm. 580 
núm. 4 • ~ fitxa núm. 581 
nlrn 17 vegeu fitxa nUm. 601 

Petxina, Carrer de la 
n\tn 1 vegoo fitxa núm 650 
nUm 2. '1808\llrtxa nUm 744 

Pau de la Creu, Carrer del 
tln · vegeu l1txa nUrn 20 
nUm 6-6 bs ·vegeu fitxa núm 21 

PI , Carrer del 
nUm. 1 ~ vegeu fitxa núm. 582 
nUm. 5 • vegeu rJtxa nUm. 583 
nUm. 7 • vegeu fitx• núm. 584 
nUm. 8 • vegeu fitxa num. 585 
nUm. 10. v-egeu fJtxa núm. 586 
núm. 11 • vegeu fitxa núm 587 
num. 12 • vegeu fitXa núm. 588 
num. 13. vegeu trtxa nUm. 589 
nU'n 16. vegeu fitxa Olin. 125 

Pl ,Ptoçodel 
Vegeu fitxa nUm. 590 
s/n • ...egeu fitxa num. 591 
nUm 1 • vegeu fitxa nUm. 592 
m:m. 3 • vegeu fitxa nUm. 593 
núm. • • vegeu fliXa nUm. 594 

PI , Pt¡¡çeta del 
Sln. vegeu t.txa l'Un. 591 
núm. 1 ·vegeu fliXa núm. 595 
num 3 YegeU ~tu núm. 102 

Pk:auo, Passetg de 
Vegeu IIYa rUn 115 
num 16·2• , •0--44 vegeu fitxa núm. 
115 

Pietat, Carrtr de la 
Vegeu fitxa núm 596 
sln vegeu fitxa núm. 805 
nom 2-6 • vegeu fibla núm. 82 

Plterrer, Carrer de 
nüm_ 94. vegeu f1txa nUm. 597 

Pln6a. Carrer de 
sln vegeu Mxa nUm 799 

Pintor Alsamora , Carrer del 
nUm 1·12 vegeu fitxa nUm 432 
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Pintor Fortuny, Carrer del 
nUm 1-3 vegeu MlCa nUm 653 

Pl41, Passatge de 
Vegeu Mxa num 291 
nUm 1·3 ..-egeu itxa nti'T'I 133 
nUm 2-4 ...egeu htxa nUm 132 

Plata, Carrer de la 
sfn - vegou frlxa núm 14 
nUm 3-5 vegeu !Jtxa nom 473 

Plegamans, Carrer lM 
Vegeu ".xa núm 711 
nlKn 1 vegeu ~toca nUm. 2 
núm. 4 vegeu lrtxa nUm 146 
nUm 5 vogeu fitlCa núm 15 1 
nUrn 7 v+geu fitxa num 152 

Pom d 'Or, Carrer d-' 
Vegeu ll!lCI núm 536 

Pon s I Clarch, Pfaça del 
sln vegeu l!lxa nUm. 225 

Port1dor ... Carrer 61 ... 
nU'n 5-7 vegeu fitxa nUm 237 
nU'n 6 veoeu fitxa nt.m 237 
nt:m 8 vegeu f4:xa nt.Jm 237 

Portaferrissa, Carrer de la 
nUm 1-3 - '19g8U fitxa nUm. 596 
nUm 2 • vegeu f1txa nUm 599 
t'Un 2 vegeu fitxa num 658 
núm 7·9 · vegeu fitxa nUm 600 
nUm 10 ·vegeu fít.xa núm 601 
núm. 13 · vegeu fitxa núm. 602 
nüm 17- vegeu fitxa nüm. 603 
nüm 21 • Veo«HJ fitxa nUm. 604 
nUm 22 • vegeu fitxa nUm. 605 
nUm 25-25 bts • vegeu lrtx.a nUm. 606 
nUm 34 vegeu fttxa nUm 589 

Porta l de Don Carles, Carrer del 
sln • vegoo htJta núm 339 

Portal 61 l'Àngel, Avlngucla del 
Foni G61ica • Ye98U fttxa nüm. 607 
núm. 3-5 - V9g8u fttxa num. 608 
núm. 9 ·vegeu filxa nüm. 609 
núm. 20·22 · vegeu fitxa nUm. 610 

Portal de la Pftu , Plaça del 
Monument a Colom • vegeu fitxa nüm. 
611 
sm vegeu fitxa nüm 633 
s/n · vegeu fttxa nUm. 612 
sJ:~ · vegeu litxa nüm. 613 

Portal da Santl Madrona, Carrer del 
sin • vegeu •txa nt:m 63<1 
li'n vegev •txa na:.n. 612 

Portal Nou, Carrer del 
núm. 1-3. v~eu fitxa nüm. 614 
nUm. 2-8 • vegev fitxa núm 615 
nUm 21·23 • vegev fitxa núm. 616 

Portell, Caner del 
núm. 11·17 · vegeu litlCa nUm 617 

Pou de la Cadena . Carrar del 
Sln vegeu f•IK8 núm. 623 

Pou ~la Figuera, Carrer del 
nUm. 5 ·vegeu fitxa RUm 618 
num. 10 ·vegeu htu nUm. 619 
núm. 17 • veg•u fitxa nUm 620 

Pou de la Figuereta, Carrar del 
nUrn 6 . vegeu f•txa num 618 

Pou de l 'Estanc. CarriN det 
/"1UTI. 2 vegeu ~.xa nr.:m en 
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Pou de l 'Estany, Carrer d&f 
núm 3 VG9f!U fitxa nUm 677 

Pou Dol~, Carrer del 
Veoeu tcxa num. 536 
sln • vegeu fibla nt:m. 756 

Prat , Rambla de 
nUm. 4-10 ·vegeu fitxa núm. 621 

Princesa, Carrer d• la 
Vegeu fitxa núm. 622 
nUm 12 • vegeu !ruta núm. 623 
núm 14 • \ftlOeU fttxa núm 624 
nUm 16-18 vegeu fba nUm. 72 
nUm. 22 • vegeu l •txa núm. 625 
nUm. 27 • vegeu fitxa núm. 626 
nUm 50-58 53-61 vegeu fitxa rUn 
115 

Provença, Carrer de 
Trame. oe!Canted'Utgel-pg deSariJoM 
vegeu titlC8 núm. 29 i 
nUm. 231 • vegeu fitxa nUm. 627 
nUm 261·265 ·vegeu~ num. 362 
núm 267·269 ·vegeu fltka nüm. 628 
nUm. 324-.326 - vegeu htxa núm. 629 
nüm 378 vegeu fitxa núm 452 
nUm. 450 vegeu fitxa nUm. 453 

Pujades, Puseig de 
Mooui'T'ent a Aus 1 Ta..-et vegeu kxa 
núm. 43A 
Parc deia OutadeJa • ...egeu l txa n.:.m 
199 

Quatre Camins ,Carrer dels 
rUn. 22-23 vegeu lttxa nt:.rn . 730 
nt:m 41-65 vegeu fitxa rún 141 

Ouerah. Carrer de 
nUm. 20 ·vegeu fitxa nUm. 630 

Quintana, Carrer d'En 
s/n· vegeu htlCa núm. 100 
nUm. 5 ·vegeu fitxa nUm. 631 

Ramallerea, Carrer de 1et 
nUm 17 vegeu fitxa nVm. 293 

Rambla, La 
Vegeu fitxa nUm. 632 
nUm. 2-4 ·vegeu fitxa nUm. 633 
nUm. 7-9 ·vegeu fitxa nüm. 634 
nüm. 8 • vegeu fttxa nUfn. 635 
nUm. 1 O • vegeu fitlCa nUm. 636 
nUm. 12·16 • vegev fitxa nUm. 637 
nUm, 25 • vegeu fitxa nUm. 636 
núm. 26 • vegeu fitxa nUm. 639 
núm. 27--29 ·vegeu fitxa nUm. 640 
Monument a P1tarra • vegeu fnxa núm. 
641 
nüm. 38-42 ·vegeu fitxa nUm. 642 
núm. 39 ·vegeu fitxa nüm. 643 
núm. 43 • VfOW litxil mim 644 
núm 44-46 vogeu Stxa n\1'1'1 672 
núm. 45""7 • vegeu fitxa núm 645 
núm. 61-66 ·vegeu fitx.. núm. 646 
nUm. n · vegeu frtxa nUm 647 
núm 80 ve-geu fitxa nUm 110 
nUm. 82 • vegeu fitxa núm. 648 I fitxa 
núm 649 
nUm. 83 - vegeu fitxa nüm 650 
nUm 85-85. vegeu fitxa ,_;..n. 744 
nUm. 99 • vegeu fitxa núm 651 
nUm. 105 ·vegeu litlCa nüm. 652 
nUm. 107 vegeu f,lXa núm. 167 
núm. 109 ·vegeu fitxa núm. 653 
núm. 110 • vegeu fitxa num. 654 
nUm. 112 · vegeu fitxa núm. 6S5 
núm. 11-4 ·vegeu fitxa núm. 656 

núm. 115 ·vegeu fitxa núm. 657 
núm. 116 · vegeu fitxa nüm. 658 
nUm. 118 vegeu I11X8 nUm 598 
núm. 125 • vegeu fitxa nüm. 659 
nUm. 129 • vegev fitxa nUm 660 

Ramon 8eJenguer el Gran, Plaça de 
Vegeu fitxa núm. 5J6 
Monument eqOestre a Ramon 
8efenguer l li ·vegeu fitxa nüm. 661 
PatauRNMéiifOf ~ltxanUm 668 

Capella-"" Sarta À""""" . -
lrtxa núm. 669 
Casa P&OOIAs • vegeu htxa nUm. 670 

Ramon Maa, Carrer de 
s/n · vegeu Mxa núm. 398 

Raurlc, C.rrer de 
nOm 1 vegeu 'txa núTI 101 

Ravelta, carrer de 
nUm. 15 . vegeu fitxa núm. 662 

Rec, Carrer del 
nUm. 38-56 ·vegeu fitxa nüm. 663 

Rector de Yalllogona, C.rrer del 
sln • ~eu fitxa núm 7$4 ltllla núm 
751 
sln · vegeu flt><a núm. 751 

Rector Ollveras, Pa5Pt~ del 
vegeu itxa run. 291 
l'Un. 1·7 vegeu firxa nún'l 26 

Rector Ubach, Carrer del 
núm. 2 1 • vegeu fitxa núm. 534 

Regomlr, Carrer del 
Vegeu foa num_ 536 
nOm. 3-5 · vegeu llDca nóm. 796 
nUm. 4 ·vegeu fitlta nU'n. 535 
núm. 4 bis vegeu 6tlCa nt)m_ 535 
núm. 6 · vegeu fitxa núm. 535 
núm. 7 ·9 vogeu litxa llUm. 535 
nUm. 8 vegeu fitxa núm 535 
nUm. 8 bis · vegeu fbl:a núm 535 
nUm. 11·19 ·vegeu fttxa núm. 664 
núm. 2 1-23 · vegeu fitxa nUm. 665 
nUm. 24 vcoeu lilxa nUm. 334 

Regomlr, Plaça. del 
Vegeu frtx.a num. 536 
nütn. 2 • vegeu fitxa nüm. 666 

Rei , Pl-aça del 
Vegeu fitxa nüm. 667 
Palau Reial Major. Saló del Tinell. 
vegeu fitxa núm. 668 r fitxa núm 535 
Capella Reial de San1a Àgoeda • vegeu 
fitxa núm. 669 1 tioca nüm 535 
Casa Padeliis. Museu d'H1810ria de la 
Ciutat • vegeu fitxa núm. e1o 1 ttxa nUm 
535 
Ciutat romana i vtsigòticQ • vegeu fitxa 
nüm. 671 
Palau del Uoctloent. Anou de ta Corone 
d'Aragó· vegeu rmca núm 232 

Reial, Plaça 
Vegeu litxa nUm. 672 
Faroles projectades per Antoni Gaudi • 
vegeu htxa nUm. 673 
Foni de tes Tres Gracies • vegeu fitxa 
núm. 674 

Reina Cristina, Carrer de la 
Vegeu litlCa nt.im. 387 
núm. 11·13 • vegeu litxa I"Un. 389 
rUT~. 14 vegeu 10.a nUm. $54 

Reina EUonor de Slcllia, C1rrer de la 
Vegeu fitXA n.ln. 536 

s/n · vegeu fltlCa rn,:.n_ 4 19 

Reina Elisenda de Montcada, Passeig 
de la 
núm. 1 • vegeu fltxa nt:m 799 

Reina Maria Cristina, Avinguda de la 
Torres daccés al reonto de t ExposoO • 
vegeu flixa nüm. 5 16 
Font M3gtca • vegeu f1txa núm. 517 

Rellotge, Passatge del 
Vegeu lrtxa nUm 300 

RepUbllea Argentina , Avmguda de la 
sln vegeu l«a núm. 407 
nUm. 16--26 • vegeu lillC& nUm. 675 
nüm. 92 ·vegeu fitxa nüm. 676 

Rera Palau, Cartef de 
nUm. 1 - 'W9Qeu fitxa núm en 
Rera Sant Juat, Carrer de 
veoeu fitlCa l"llin . 536 
sln - vegeu h1><a nUm 750 

Resld6ncla, Carret de la 
sln • veoeu htxa nLm 826 

Riber•, C•rrer de la 
Vegeu 51xa núm. 115 
sln · vegeu litlCa nüm 224 
nLm 4·18 1 5·7- vegeu f1txa nlrn. 115 

Ribet, Carrer de 
Estaoó del Nord • vegeu fitxa t'Ü'n. 857 

Riera~ Sant Mlqual, Carrer de la 
núm. 1 · vegeu f\tlCa núm 275 
núm. 6 • vegeu ~txa núm 367 

Alo de Janeiro, Avinguda de 
sfn · vegeu kxa nüm •32 

Rlos Rosat, Carrer de 
nUm. 30 • vegou f1tx.a núm 550 

Ripoll , Carrer de 
nUm. 25 • vegev fitxa mlm. 678 

Rlud.t!renea, Carrer de 
Vegeu fitxa nt.m 536 
núm. 2 • vegeu litlCa núm 334 

Rius I Taulet, Avinguda de 
Font Màgica · vegeu nxa nvm. 517 
Paveló oe la Outat dc Barcelona · vegoo 
ilxa nUm. Sl B 

Rius! Taulet, Plaça de 
Campanar de Gràcia. Torre del Rellotge 
·vegeu flixa núm. 679 
núm. 2 • vegeu fitxa núm. 680 

Rivadeneyra, Carrer de 
$/n · vegeu lltXa nOm. 695 

Robador, Carrer d'En 
nUm. 2 · vegeu l1txa mim. 380 

Robf, carrer del 
núm. 28 ~eu l•txa nUm 860 

Roca, Canet d'En 
nün. 25 vegeu titxa nlm 654 
r'MSn. 27 • vegeu f1txa nlm. 655 
ntXn. 29 • vegeu lit><a ntXn. 656 
nt:m 3 1 • veoeu litx.a ntrtl. 658 

Roger de Flor, Carrar de 
nUm. 13-17 ·vegeu fitxa rún. 438 
nüm. 19-37 vegeu fitxa nü'n. 439 
nUm. 52· vegeu lit><a nUm 856 
nU"n. !71 vegeu fitxa nUm 740 

Roger de Llúria, Carrer de 
Tratn pi d Urqull*lf\8-C. dl Còrsega 
~ rmc:a nom. 291 



núm. 8-14 ·~fitxa núm. 681 
Font dc Oana vegeu fitxa núm 253 
núm. 43 1 45 ·vegeu fitxa núm 576 
núm. 49 vogou trtxa nüm. 235 
nlm. 51·53 ·vegeu ltxa nún 235 
núm. 56 • veoeu fitxa núm. 682 
nlm. 6062 vegeu ltxa t'Un 235 
nUn. 70 · vegeu fitxa nOm. 26 
núm. 72 • vegeu frtxa núm. 683 
núm. 60 • vegtu fitxa núm. 684 
num. 99-1 o 1 . vegeu fitxa nUm 446 
nUm. 103-111 vegeu fitxa núm. 447 

Roig, Carter d'En 
núm. 2 · vegeu frt.lta nüm. 379 
nUm. 25 · vegeu htx-9 núm 175 

Roma, Allinguda de 
tram. e del Comce d'Urgell--c. oe Muruner • 
v&Jeu fitxa núm 291 

Ros de Oia no, Cerrer de 
núm. 7·9 · veg.u fitxa núm. 685 
nú'n. 21-29 · ovegeu tcxa núm. 808 

RoaH:, carrer d'En 
Vegeu fitxa núm 711 
núm. 1·1 bit. vegeu fitxa núm. 686 
núm. 4-4 bis • vegeu fitxa núm . 687 
nUm. 6 . vegou f1txa núm 488 

Ross-elló, carrer del 
Trwnc.óeiCamed'Urgel--pg de&nJOif"l· 
YeQeU fitxa run. 291 
núm 101·139 · vtgeu fitxa nOm 230 
núm. 175 • vegeu fitxa núm. 688 
nUm. 260·262 • vegeu fitxa núm. 270 
nUm. 279 • vegeu I IX8 núm 269 

Sablit eret , Carrer def 
núm. 1 ·vegeu tw n..-n. 319 
num 2 · vegeu !(Xa num. 320 

Sablno de Arana, Carrer de 
sln • vegeu fitxa núm 283 
núm. 1 · vegeu fllXB núm. 244 

Slgrada Familia, Plaça de la 
sln - vegeu fitxa nom 453 

Satvador- Anglada, Plaça de 
Font del Vell • vegeu fitxa núm. 689 

Salvador Aulet , Carrer de 
s/n ·vegeu fitxa núm. 690 

Santa Anna, Carrer de 
nUm. 10. ~&u fitxa núm. 691 
num. 21 • vegeu fitxa nUm. 692 
nUm. 25 • vegeu fitxa nüm. 693 
núm. 27-29. vegeu fitxa núm. 694 
núm. 29 • vegeu l 1h1a nüm. 695 

Santa Cater ina , Plaça de 
núm. 1 . vegeu liba núm. 696 
núm. 2 ·vegeu fitxa nUm. 697 

Santa Cia,.., e.ixeda de 
Vegeu fitXa num 536 
lln - YeQ8U finca nU'n 232 
11n- vegeu fit)la num 847 
li'n • vegeu fi t)la nUm 328 

Santa Creu, Carrer de la 
l'Un. 2 ·vegeu htxa num. 860 

Santa Eughla, C1rrer de 
núm. ,_g. vegeu 1•1)18 num 370 

Santa Eulàlia, Bahcada de 
Vegeu lrt.xa núm 536 
núm 1 ·vegeu !IJC9 núm. 67 
núm. 2. vegeu fitxa núm. 698 
nUm 3 • vegey l1tx1 nUm. 699 • fitxa 
num 535 

nUm. e ·vegeu lilxa nLm. 535 

Sant• Eulàlia, PaS$eig de 
núm. 18 • vegeu ttxa núm. 265 

Santa Eulàlia de Vllapletna, Barriada 
de 
Vegeu fitxa nUm. 700 

Santa Fe, Carrer de 
s/n · vegeu fitxa núm. 458 

Sant Agusti, Plaça de 
núm. 2 ·vegeu fi txa núm. 704 

S.nt Agustf Vell, Plaça de 
núm. 8·9 vegeu ftxa nÚ'n. 614 
núm. 10 ·vegeu fitXa núm. 705 
núm. 13. vegeu rrtxa núm. 706 

Santa Lhlcla, Carrer et. 
Vegeu filXa n(lm. 536 
núm. 1 · vegeu fitxa núm. 707 i f1txa 
nú'n 535 
nU'n 2 vegeu fitxa num 805 

Santa Madrona, PUMig cM 
Pelau de les Arts Gtè~QUII · -vegeu lllxa 
núm 523 
PaJau de l' Agncultura • vegeu fitxa nUm 
524 
Museu ElnOIOgiC i Colon•aJ • vegeu fitxa 
nüm 525 

Satlta Marta, Carrer de 
Vegeu $tu n:.m. 711 
nòm 1 • vegeu fitxa ntin 7(19 
núm. 18 · vegeu lltxa n.Xn. 116 

Sant• Maria, Plaça de 
Vegeu fitxa núm. 708 
s/n • vegeu fitxa nüm. 709 
Font GóciCfl. vegeu fitxi núm. 710 
5/n. vegeu r.ua mm t-49 
núm. 5 ·vegeu fitxa nüm 151 
stn • vogcv htxa nú'n. 150 

Santa Marta, Sector de 
Vegeu fitxa núm. 711 

Santa Mònica, carrer de 
Sfn • vegeu htxa nUm 634 

Sant Antoni, Ronda de 
Vogou fi t)la núm. 291 

Sant An toni Abat , Carrer de 
núm. 10-16 ·vegeu litxa nt)n, SS 
núm. 54 • vegeu fitxa nüm. 712 
núm. 61-63 · vegeu tibca núm. 713 

Sant A ntoni dels Sombrerers, Carrer 
de 
Vegeu htxa núm 711 
nUm. 1 ·vegeu fitxa núm. 714 
núm. 3 ·vegeu fitxa núm. 715 
ntm 11 · vegeu 11001 num 810 

Sant Antoni Maria Clar• t, Carrer de 
nUm. 187·171. vegeu htu nUm 716 

Sant Bernat , Passatge de 
nUm 10 vegeu fJtxa nüm 828 

Sant Cam il, Carrer de 
nUm. 31 ·vegeu fitxa núm 717 

Sant Cugat del Valt6s, Carr.,- de 
nufT'I 20 vegeu lilxa l'Un 798 

Sant Dom•nec; del Call, Catrer de 
Vegeu flt)la num 536 
num t vegeu tit)(a nVm 138 
núm, 3 ·5 · veçeu lit.JCa nUm. 718 
núm. 6 ·vegeu fitxa nUm. 719 
nUm. 1 • vegeu fitxa nUm 720 

nUm. 8. vegeu fibla nUm. 721 
nc;m. 16 . vegeu fitxa rú'n. 794 

Sant Eudald , Carrer de 
núm. 9-11 ·vegeu htxa núm. 722 

Sant Felip Ner1, Carret de 
Vegeu tilxa nU'n 536 
run. 2 . veoeo lïbca nün.. 793 

Sant Felip Natt, Plaça de 
Vegeu fitxa mAm 723 
Sln . V998U fitxa nUm. 724 i fitxa fiÜ'n 
535 
1/n • vegeu fitxa núm. 725 1 f1txa num 
535 
s/n • vegeu fJtxl núm 726 

Sant Genís, P\aça de: 
5/n • vegeu fiOla nUrn 727 

Sant Genis dels Agudells, Barriada de 
Vegeu fitxa nUm. 727 I fitxa nUm. 728 

San t Gervasi, PIQMg de 
nlim > 13 • veg.u litXI núm. 7N 
núm. 1>21 ·vegeu fitxa nUm 730 
nüm. 5 1 • vegeu fitxa nUm. 731 

Sant Honor1t, Carr1r de 
Vegeu fitxa nOm. 732 
nUm. 1 • vegeu lit)ll nUm. 733 
nüm. 2 • 'lllg8U fitq nüm 738 
nUm. 3 • vegeu fitxi núm. 734 
num. 5 • vegeu fitxa nUm. 735 

Sant Ignasi, Carrtr de 
nüm. 1 • vegeu fit)la nUm 111 
núm. 3 • vegeu l•txa nUm 113 

Sant Iu , Plaça de 
Vegeu fliXa nom 536 
Celedral de Blrcalonl • vegeu fibla nUm 
805 
Sobs6l - vegeu fitXa nlrn_ 231 
Pniau del LJoct¡nem vegeu fitxa nLm 
232 
Palau Re.al MaJOr Saló del T.nel • vegeu 
htx8 ni.Xn 668 
Museu Matés • vegeu f¡¡xa nUm 233 

Sant Jacint, carrer de 
nUm I • wgeu tíoca núm. 239 

Sant Jaume, Plaça de 
Vegeu fitxa núm. 736 
aln · vegeu fitxa núm 215 
nUm. 1 · vegeu fitxa nüm. 737 
núm. 4 • vegeu rruta nUm. 738 

Sant Joan, Passeig de 
Tram pg. de UJsCompanys.c. de C»1oga 
vegeu htxa núm 291 
Arc de Tnomt · V008V fitxa nürn. 433 
núm. 39-41 • ~eu fitxa núm. 739 
núm. 88---92 • vegeu fitxa núm. 7CO 
MOfll.mer1 a~ Jaor1 Verdaguer • 
vegeu lltxa nUn 268 
núm. 108 • vegeu fitXa núm. 741 
Font d"Hèrculft ·vegeu fitxa núm 7C2 
Monument a J.A. Cia.,. • vegeu litxi 
nUm. 743 

Sant JoJn da Malta, Carret da 
...., 30--38 . vegeu Mxa nt.Jn 836 

Sant Jordi, P\aça de 
EIW~ equestre de Sart Jordi vegeu 
llxa núm. 528 
Font de Cetes vegeu fibla nYm 527 

Sant Josep , Plaça de 
Vegeu frtx:a mim. 744 
tln vegeu Mxa n..:rn 7C4 

Sant Josep Oriol, P\aça de 
Vegeu htxa núm. 745 
s/n· vegeu t.txa núm. 591 
nUm. 4. vegeu fitxa núm. 746 

Sant Just , PI~ de 
Vegeu fitxa nUm. 747 
Font GOtica · vegeu fitXI nUm. 7 48 
nüm 3 vegeu fitxa nt:rn 263 
núm .4 ·vegeu fitxa núm. 7C9 
nllm. 5-6 • vegeu fitxa núm. 750 

Sant Martf de Provençall, Barriada de 
Vegeu flt.JCa nUm. 751 

Sant Miquel, Baixada de 
Vegeu lihca nu-n. 536 
'$/n • vegeu litxa rún 535 
nUm , vegrvu fttxa nú'n 535 
núm 2 • veo-u fitxa núm 535 
nUm 3 7 • vegeu fitxa f'IUm 259 
núm. 8 • vegeu fitxa núm. 756 

Sant Miquel, Carrer de 
nüm 28--41--4-3 ·vegeu fitxi núm. 757 

Sant Mlqu• l , Plaça de 
vegeu fiOla oum. 536 
&In • veoev fitxa núm 737 

Sant Pau, Carrer de 
rUll 1-5 vegeu fitxa núm. 646 
nUm. ~11 • vegeu frtxa nUm. 758 
núm gg • vegeu fliXa núm 759 
nUm. 109 bla. vegeu fitxi nUm. 760 

Sant Pau , Ronda de 
Vegeu litXI nüm 291 
sln • vegeu lrtxa nOm 2.29 
Sant Pare, Plaça de 
lln ·vegeu lrtxa núm 761 

Sant Pere, Ronda de 
Vegeu itxa núm 291 
n(m 1 vegeu fitxa núm 347 
núm. 16 ·vegeu fitxa núm. 762 
núm. 40 • vegeu fitxa nllm. 763 
Monument a Rafa~ de Casanovas • 
vegeu fitxa núm. 764 
Aie de T riOtnf · vegeu lilxa nLm. 433 

Sant Pera MH Alt, Caner de 
núm. 1 • vegeu fitxa nllm 765 
núm. 4 • vegeu fitxa nUm. 768 
núm. 11 • vegeu fitxa núm. 767 
nUm. 18 ·vegeu fivca núm. 768 
núm. 24 • vegeu fitxa núm 769 
nUm. 25 • veo-u fitxa núm. 770 
núm. 27. vegeu fitxa nüm. nt 
núm. -4$ • vegeu frtxa nUm. m 
Sant Pera Mf• Baix , Carrer de 
núm. 7·9 • veoeu fitxa núm. 713 
núm. 16. vegeu fitxa núm. n• 
núm. 22·24 • vegeu fitxa nUm. ns 
núm. 21 • ~ Htx.a núm. ns 
núm. 2i · vegtU fitxa nUm n7 
núm. 28 bta • vegeu fitu núm. ns 
núm. 31-31 b«t. vegeu rrt)ll núm. 779 
núm. 35 ·vegeu fitxa núm. 780 
nom. 37 ·vegeu fitxa núm. 781 
núm. 42 • ~ fitXa núm. 782 
nUm. -4& ·vegeu fitxa núm. 783 
núm. 48 • vegeu fitxa nUm. 78A 
núm. SO • vegeu titxa. nUm 785 
nUm. 52· vegeu fitxa núm. 786 
nüm. 55 • vegeu fivca núm. 787 
núm. 59 • vegeu fitxa mim, 788 
núm. 61 ·vegeu fitxa núm. 789 
núm. 62 • vegeu fitxa núm 7iO 
núm 63 • wgtU fitxa núm 7'81 

29 



Sant Pere Ml1j•. Carrer de 
nVm 16 · vegeu lllxa nüm 779 
s/n· vegeu fitxa núm 491 

Sant Quinti , Carrer de 
nom. 55·59 · vegeu l!lxa nUm 716 

Sant Ramon, Carrer de 
nUm. 10-12 · vegeu !tlJ18 nUm 465 

Sant Sever. Carrer de 
Vegeu flixa nVm. 536 
nUm. 1 - vegeu f1tJ1 a núm. 792 1 l1txa 
num. 535 
núm 2 vegeu h!lm nüm 29 
nUm. S · vegeu fitxa. núm . 793 
núm. 6 ·vegeu fitxa nUm. 794 
núm. 9-1 1 - vegeu fitxa núm. 795 
núm. 12 · vegeu litxa núm. 738 

Sant Simplici, Carrer de 
Vegeu fitxa nUm 536 
sJn · vegeu I txa nüm 664 
2-6 ·vegeu fitxa núm. 796 1 IID(a núm. 
535 

Santuari, Carrer del 
núm. 30-38 • vegeu fitxa núm. 797 

Santuari de Sant Josep de la 
Muntanya, Avinguda del 
núm . 1 . vegeu fit)(a núm 264 
s/n - vegeu l1txa nüm . 372 
núm. 25 - vegeu fitxa nUm. 798 

Sardenya, C¡urer de 
núm. 262-272 · vegeu (it)(a núm. 266 
nüm 31 4-318. vegeu fitxa núm 453 

Sarrl6, Plaça de 
nUm, 10 · vegeu fitxa núm. 799 
núm. 12- vegeu filJia núm. 800 

Sarri& a Vallvidrera, Carretera de 
s/n - vegeu fitxa núm . 630 

Seca, Sector de ta 
Vegeu fitll:a núm. 601 
sln - vegeu lit.:a núm. 322 
núm. 2 - vegeu fitxa núm. 802 
núm. 3 · vegeu fitxa núm. 603 
sln - vegeu fitxa núm. 508 
s/n vegeu f11xa núm. 507 

Segòvia, Carrer de 
Vegeu l,txa núm 536 
núm. 4 · vegeu fitxa nUm . 646 
núm. 5 - vegeu fitxa nUm. 328 
sm - vegeu fitxa nUm. 847 

Selva del Camp, Carrer de la 
s/n • vegeu fitxa núm. 755 

Semoleres, Carrer de les 
núm. 1·2 · vegeu litxa núm. 410 
nUm. 10. vegeu fitll:a núm. 804 
núm. 13 vcgou fitxa núm. 696 

Septimània, Carrer de 
núm 1 - vegeu f txa nUm . 408 

Sepúlveda, Carrer de 
Tram e del Comte d'Urgell -rda. de Sant 
Anton1- vegeu litxa núm . 291 

Sèquia, Carrer de la 
sln - vegeu fitxa nUm. 76 

Serra, Carrer d 'En 
nUm. 24 vegeu fitxa nUm. 11 

Serra Xic, Carrer d 'En 
nUm. 5 · vegeu fitxa nUm. 6.20 

Seu, Pla de la 
Vegeu fitxa núrn. 536 
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SubsOI vegeu fitxa núm . 535 
sln - vegeu f1txa mim. 805 
nüm. 1 · vegeu f1txa núm. 707 
núm. 2 ·vegeu fitxa núm. 806 1 fitxa 
nóm. 535 

Sicllla, Carrer de 
sln • vegeu f1txa nurn. 267 

Sldt, Carrer de 
sJn • vegeu fitxa nVm 469 

Simó Oller, Carrer de 
nUm. 2 bis· vegeu htxa núm. 481 
sln vogeu flixa núm. 223 

Sina!, Carrer del 
núm. 2-4 · vegeu titll:a núm. 807 

Sitges, Carrer de les 
núm. 12 · vegeu !Jtl«< núm. 811 

Sot, Carrer del 
núm. 2-8 - vegeu fitxa núm. 808 

Sombrerers, Carrer dels 
Vegeu t.txa núm. 711 
nUm. 2·6 · vegeu litxa nUm 709 
núm. 7- vegeu fitxa núm. 609 
nUm. 25 - vegeu fitxa nUm. 810 
núm. 27 vegeu fltxa nUm. 514 

Sota Muralla, Pas de 
VeQeU fitxa nUm. 387 
núm 1 . vegeu Mxa nUm. 388 
núm . 15 · vegeu fitxa núm. 554 

Sots· Tinent Navarro, Carrer def 
Vegeu fillla núm. 536 
núm. 2 · vegeu f1Lxa núm. 535 
nüm. 4-6 · vegeu fitxa nOm. 84 
s/n • vegeu f1txa núm. 535 
s/n • vegeu fitxa nüm. 404 
Sln • vcgou fitxa núm. 535 
núm. 13 vegeu fitxa núm. 690 
núm. 24 - vegeu htxa núm . 535 
núm. 26 - vegeu fitxa núm. 535 
núm 28 · vegeu l1txa núm. 535 
núm. 30 · vegeu fi!Jia núm. 535 

Tallers, Carrer dels 
núm. 2 - vegeu fitxa núm . 659 
núm. 11 - vegeu fitxa núm. 811 
núm. 22-22 bis- vegeu f itxa nUm . 8 12 
núm. 45 - vegeu fitxa núm. 813 

Tamarit , Carrer de 
Tram c. def Com!e d'Urgell-rda. de Sant 
Antoni vegeu fitxa núm . 291 
s/n • vegeu fitxa núm. 229 
núm. 70 · vegeu fitxa núm. 429 

Tantarantana, Carrer d'En 
núm. 4 · vegeu filJia núm. 614 
nUm. 19 · vegeu fitxa n(Jm . 225 

Tapineria, Carrer de la 
Ve<JOI.l fitx<t núm. 536 
núm 1 · V6-Qeu fitxa núm_ 429 
núm. 3 · vcgc-l.l fitxa núm. 535 
nüm. 3 I -33 vegeu fi txa núm. 233 
n(Jm 37 39 vegeu fitxa núm. 806 

Taploles, Carrer de 
núm. 10-12 - vegeu fitxa núm. 463 

Tarongeta , Carrer de ta 
núm. 7 - vegeu t t.Jo:_a núm. 74 
núm_ 9 • vegeu fitxa núm. 75 

Tarrós, Carrer del 
1)\Íni 2 vegeu fitxa núm. 160 
núm. 4 - vegeu fitxa nUm. 615 
núm. 6 - vegeu fitxa nüm. 816 

Teatre, Plaça del 
Monument a P1tarra • vegeu lotxa núm 
641 

Tt cnlca, Avinguda de la 
Pavelló de la Ciutat de Barcelona - vegeu 
fitxa núm. 5 18 
Palaus d'Alfons XIU 1 de V1Ctòr1a Eugèn1a 
· vegeu ft.Jo:a núm . 519 

Templa ris, Carrer dels 
Vegeu fitxa núm. 536 

Teodor Rovlra1ta, Carrer de 
núm , 8 · vegeu fi txa nUm 819 
nUm 14 · vegeu fitxa núm. 8 20 

Tetuan, Plaça de 
Vegeu flixa núm 291 
Monument al Dr. Robert· vegeu fitxa 
núm. 817 

Tibidabo, Avinguda del 
Vegeu fitxa núm. 616 
núm. 2·4 · vegeu fitxa núm. 73 1 
núm. 31 · vegeu fitxa núm. 819 
núm. 37- vegeu fitxa núm. 820 
núm. 48 · vegeu fitxa núm. 621 
núm. 56 · vegeu fitxa núm. 622 

T ibidabo, Carretera del 
Torre de tes Aigües • vegeu fitxa núm. 
823 
Torre Pastor · vegeu fitxa núm. 624 
Observatori Fabra - vegeu fitxa núm. 
825 
Timó, Carrer del 
Vegeu litxa nürn . 536 
sln - vegeu f1txa núm 535 

Tonell, Carrer del 
sln - vegeu f!tx~ núm 15-

Torras I Bages, Passeig de 
nüm . 91-105 ·vegeu fitxa nüm. 826 
núm. 108 · vegeu fi txa nú¡y~. 827 

Torrent del Remei, Carrer del 
sln · vegeu fitxa núm. 372 

Torres I Amat , Carrer de 
sln . vegeu fitKa nUm . 183 
núm. 6·10 · vegeu fitxa núm. 826 

Tnt falgar, Carrer de 
Veqeu fitxa núm. 291 

Tragí, Carrer del 
núm. 1 veqeu fitxa núm . 467 

Traginers , Plaça dels 
Vegeu fitxa núm. 536 
mim 1 • vogeu fitxa núm. 854 
núm. 3 · vegeu lit.:a núm. 853 
núm. 3 bis- vegeu flixa núm. 424 
núm. 4 - vegev fitKa núm . 535 
nU-n. 5- vegeu fitxa núm. 535 

Triangle, Carrer del 
núm. 2 - vegeu fitxa núm. 829 

Trinitat , Carrer de ta 
Sin - vegeu t1txa núm. 315 
stn · vegeu fitxa núm. 316 

Trompetes, Carrer de ffis 
núm. 3 i 6 · vegeu fitxa núm. 237 

Trom petes de J aume I, Ca rrer de les 
Vegeu f1txa núm. 536 
núm. 1 - vegeu fitxa núm. 428 

Turulf , Passeig de 
Parc Güell - vegeu fitxa nOm. 372 

UntO, Carrer de la 
núm. 3-5 - vegeu fitxa núm. 645 

Universitat , Plaça de ta 
vegeu l•txa núm . 291 
Sln - vegeu fd.:a núm . 248 

Universitat, Ronda de la 
Vegeu fitxa núm. 291 
núm. 20 · vegeu fitxa núm. 830 

Urquinaona, Plaça d' 
Vegeu fitxa núm. 291 

València, Carrer de 
Trame óetCOmte d'Urgel -pg. de SantJoan· 
vegeu fitxa núm. 291 
núm. 241 - vegeu fitxa núm. 831 
nUm. 256 • Y89eU fitxa núm. 832 
núm. 256 • vegeu fit)(a nVm. 193 
núm. 274-2 76 ·vegeu fitxa 1'1\Xn. 360 
nUm. 293 . vegeu fitxa nüm. 833 
núm. 302 · vegeu fitxa núm. 634 
núm. 3 12 · vegeu fitxa núm. 684 
nUm. 330-332 ·vegeu fitxa núm. 133 
núm . 3 32 bis. vegeu fitxa nú-n. 27 
núm. 339 ·vegeu fitxa núm. 835 
nú-n . 370 • vegeu fitxa nUm. 740 

Valent! A lmirall , Plaça de 
núm. 8-9- vegeu fitxa núm. 836 

Valentí lgfeslas, Carrer de 
S/n - vegeu fitxa núm. 827 
sln • vegeu f1txa nUm. 826 

Valeri Serra, Passatge de 
vegeu fitxa núm. 291 

Vall d'Hebron, Passeig de la 
núm. 93-1 03 - vegeu fitxa núm. 637 I 
fitxa núm. 838 
sJn ·vegeu fitxa núm . 839 
s/n · vegeu fitxa núm. 840 

VaUdonzella, Carrer de 
núm. 13-23 · vegeu fitxa núm. 495 

V allirana, Carrer de 
núm. 93 ·vegeu fitxa núm. 841 

Vallvidrera, Avinguda de 
s/n • vegeu fiba mJm. 842 
núm. 25-39- vegeu fitxa núm. 843 
núm. 44 bis· vegeu f itxa núm. 844 

Vallvidrera a Molins de Rel , Carretera 
de 
Km. 5- vegeu f itxa núm. 845 

Veguer , Carrer del 
vegeu fitxa núm. 536 
ni.Xn. 2 - ve-geu fitxa núm. 535 
nUm. 5·7- vegeu fitxa núm. 846 
núm. 7-9 · vegeu f1txa núm. 670 
núm. 13 ·vegeu fitxa nUm . 847 

Vel.i.zquez, Carrer de 
núm. 13-15 · vegeu fitxa núm. 675 

Vendrell, Carrer dei 
núm. 6 · vegeu fitxa nUm. 285 

V ent, Carrer del 
nUm . 1-3 - vegeu fitxa núm. 375 

Verdaguer I Callis, Carrer de 
núm. 3 vegeu fitxa núm. 773 
núm. 12 ·vegeu fiba núm. 848 

Ver mell , Carrer 
núm . 3 vegeu fitxa núm. 81 4 
núm . 10-12 ·vegeu fi txa nlm. 6 
núm . 14 - vegeu fitxa núm . 7 
nUm. 24 - vegeu fitxa nUm. 849 
núm. 28 · vegeu tib a núm . 8 



V•r6nk:a, PLaça de ta 
Vegeu fih<a f"'!Sn 536 
stn • vegeu htxa núm 5 1 
s/n ·vegeu hl kO núm. 54 
Sln vegeu totxa n(m 535 

Vk•nç Martor•ll , Ptaça de 
sln • vegeu ltxa nú'n 95 
Sln ~ ttxa rUn 293 

Vlctor Bel1guer , Plaça de 
sJn · ~u l txa nUm 1 
&In. vegeu t tJila nUm 74 

VIdre, Canar del 
nUfn_ 7 • vegeu htxa nu'" 299 
Vktrlerla, Carrer de la 
Vegeu fitxa num 711 
nUm 12 · vogau htKa nUm, 307 
nUm 13 ·vegeu l1tK8 nlKn. 308 
sJn • vegeu fi txa l"'l.im 548 

V~tans, carrer deiS 
nUm. 4 • wgeu litxi núm. 850 
núm. 8 • vegeu titKa núm. 851 
nU'n. 10 . ~ ~t>ca nUm 486 

Vlladecols, Baixada de 
V99eu fitxa núm. 852 
nVm 1 • vegeu htx.a nUm . 535 
núm 2 · vegeu hlX& núm. 535 
nüm. 3 • vegeu fitxa ncim. 853 1 to:a 
núm 53S 
núm. s . vegeu fitxa nUm. 854 111-.. 
núm. SJS 
VIla de Madrid, Plaça de la 
s/n . vegeu litxa núm 144 
Necròpolis romana • vegeu fitxa núm. 
855 
Vlladomat, Carrer de 
núm. 120 • vegeu fitxa nUm 246 

VIla 1 Vilà , Carrer de 
Xemeneios do lo F E.C.S A. · vogou 1\txa 
núm 567 

VIlanova, A....nguda de 
mim 2-10. vegeu 11001 nOm 439 
núm. 12 · vegeu fitKa núm. 856 
Estació del Nord • vegeu fitKa núm. 857 
VIllarroel , Carter de 
Vegeu titKa r.)m. 291 
nll"n. 49-53 ·vegeu IM Otln 24 7 

Vk>tant d "Hongrla, Reina d"Aragó, 
Carrefde 
Font del N en • vegeu fitxa r..:im 396 

Virreina, Pnsatge de la 
nUm. S ·vegeu l1txa nUm. 658 
nUm 6 vogou I.4Ka núm. 168 
núm. B · vegeu lltxa nUm. 859 
Virreina, Plaça de la 
Vegeu fitxa nUm. 860 

VIsta Bella, Carrer de 
núm. 16·20 • vegeu h!Ka nUm 198 

Volta de la Perdiu , Carrer de la 
5/n vegeu lltxa num 775 
sln . vegeu hlxa nüm 774 
Sln vegeu l•txa nOm 472 

Volta del Remei, c.rrer de la 
num. 1 . vegeu ltxa núm . 105 
núm. 2 vogov l rtxa nUrn. 104 
núm. S. vegeu Mxa nUm 317 

Votta dels Jueus, Carrer de la 
nlm 1 2 voocu frtxa num 616 

Vottt eMis Tamborets, C.rrer de la 
veoeu fi'lxa nUm 111 
nt,;rn 2 vegeu fitxa núm . 116 
n.,;m 4 vegeu fitxll nUm 327 
ntXn 6 8 vegeu fitxa nUm 306 
Volta d 'En Butanalta. carrer de la 
Vegeu Mxa nUn\_ 711 
núm.1 '111tge1Jfitxa:nltn l1 8 
núm. 2·vegeu fitxanl.w'n 117 

Volta d 'En Colomlnes, Carrer de la 
núm. 1 vegeu fitxa nUm 1 1-4 
nUm 2. YeQt8U hCxa núm 113 
Volta d'En Dusal, C.r11 de la 
nu-n 2 vegeu fitxa lUTI 122 
Welllngton, Carrer da 
Parc de la C1utadella • vegeu fitKa 
nLwn 199 
XucUi, Can-er de 
sln · vegeu ilxa nUm 167 
f"Ún_ 8 vegeu (ba l'Un 653 
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c. dels Abaixadors, 10 
e_ del Cap del Món. 4 
pl. de V'ctor Ba!aguer. sln 

Categoria B, cap. 11 

ConstrW a les datta'leS del segte lC\' 1 sobte 
l"agupaoódecivefsespatoM MmecieYal&, 
es trac;ta d·oo idlo d'habitatges que a·or· 
gaooa a l'entorn d'un pab centra amb es
C<I-êl c:obef1a d'aooés a ...... pau rO:Jie_ LA 
fooono. omb o nc ooortutoe al•ndDMdot a 
cada p¡s 1 amb b80t01 de pedra, 61 J8 on le 
liflll del bpuS ça,.act-'SIIC del soglt XIX lA 
ilosana dels blk:on& 61 ¡a de pedra. P«b 11 
barana. com IJITIW 11 de l'eteflia del '*'· 
és la J)(òp,8 de- seo'e KVII 

I !. dels Abaixadors, 14 
e do Ics Caputxos. 2 
e de Pk!gamans. 1 

Categoria B, CJP. 11 

3 
c. de n 'Aglà, 4 
CatiiQOria B, cap. 11 

Eófo del seg6e XVII amb ~a baixa 1 tres 
J)IIICII A la !açana les obertU'es sOl dsuib.i-

CasaSObrepercel-le~que:Ç011t181' OGSI'fegulan'nerl.allernari-s'hllersfinesues 
va a la façana pnnapal. a la banda del ca- amb belconl de losana de tefro k:wjaa 1 al
rrer de les Capytxes, 1.1'\C:OS ~per uesd'obra Ga.rebO ror:estesobeftures~ 
duo& ooh.nvlol que pociíen.., obra dit<» nen ~molu'ats.de peaa_ es 
rrer gObc (x.xv o XVI). La taçMe del carril' oegr8flar:s poc ...sables. desc:nuentemes<le 
do PtogBrnona tambó YD ....... 8 per1llr dc aanctee I gertandes 11 \IOianf de tes fnesres. 

la plan1a bitxa. • en~._.... cas • eupot1:1 1 101 eeparan~ • pe101a r .. ura dels for,ats I 
són .,.......de piiQ'ItCIPide bOLL 11> 1. en • p¡wlmiW'IlS btats ~ oberlu
licaoO. óe ¡:qru bllxe • tt" p.tOS tceblts , .. •tWX~St.a 
amb rà!ec. VOI61a NW utma relofma 1 tons 
el segle Ml, moment en què celdna datat 
la map'll de les obeflures ldualt 1 et ó• 
aet esgrafiat•mtant carreue que erdou en 
una t&rJIIa dltl 1735 
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I :. de ca l 'Alegre de Dalt, 72-74 
e de Balcelt. 28 
PO del Mont 27 

CaN Gus ti 

Categona B. t&P- 11 

Casa prOpa de rarqu;tede Jaume Gusta 1 

1 --·-·-odoel 1910 lan'lb plantll»x.• doii)IIOI. adopti 
la l.lpdogia de totrt&l ~• rntgerll. awnb 
Ji11dlalda'4lll•laçanad1Yant•darreta•. pel 
tec d'ocupar una ç&ntQI'Iadcl una tetcera ta 
çana a Alegre de OU, on" Gapoula por 
laponopall'eóhoesrf!S()Iambuotten"'· 
t.xos Aqu81fS_ eMuCalJ mtare carreu~. • 
<hstlnge.xen de la ret~a de I'IIIÇal, eegrafiat 
sobre t:ianc: En aquet1 voUn 11 óspoeen. 
swnètncament ordenldes a cada front s. Iee 
obertures d'un ma•cat goi!Q~. I rematanl; 
el coni\Jnl un riloc: sobre cartoles 1 una bo 
rana de terral 
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5 
C. d'Alí Bel, 3 
c .. a Modest Andreu 

Categona B, cap. 11 

Obfade Te:m FerMndez 1 Janot. 8Qlbpro
JICI8del1902·1903 €sl'led0ode-· 
ge mode.,•sta. de tacana amb a>mpOS006 
convenoonallmètnca que Ol'dena qualle 
peot;. OOfonatl per..., tancameft·bara'\8 de 
'*""'corbats. oom els deis balcons:, bar• 
net de Setrordoles. i els deia r-.adober· 
tur• Entre aquestes sobresurl!J'!a galena 
t.aneada tia platU pnnopal, amb estructv
ra de tusta 1 Yldre • barana Uf'lld8 a la dels 
blk:onl del mateot n.vel les formes que a 
manet'a de peanya ta sostenen i la Ul"'eexen 
amb la dau de la porta central, repetetxen 
el joc de corbes sinuoses. de clar origen ro
COOO, de ta res!a de la façana i que es tor· 
llftn a trobar en el \leSI:Ib.A d'enlrada, inte
ressant pet tractament de la tustena. els 
arrambadofs, els sostres. etc 



6 
c . de l'Allada, 9 
e V«mtt. 10.12 

categoria B, cap. 11 
Aleaacla d 'tndtrroc pel P E.A I cW 
sector or)ltUI del Bam AntJc. 

ConstnJ1 ebens del segle M 1, es tracta d un 
edifici de planla baixa I quatre p¡sos, amb 
balcons d'obra a lo façana def carrer de 
I'AI&da. mentre que la del e«rer Verrne.l, en 
moH mal estat d& conservació, és molt po
bra 1 hi destaca nomét un poruj adovellat 

7 
c . de l'Allada, 15 
e Vermel. 14 

Cattgoril B, e.p. 11 
Ateciadl d'tnderroc 1)111 PE A I del 
I8CtOf Of'lel'1al del Barn Anbc 

Casa cte planta balx.a, qu¡¡,lfe psos edifica· 
da abant del segle XVIII !IObfe una parcd·la 
molt asueta Fou, perO, reformada ef xr:x, 1 
aud, aóndel18$4 ets arcs dem1g punt que, 
als baixos de 104esdueslaçanes, apare~xen 
PQtUS per une tusten~ de portal que defineix 
un ero.o prop de casa artesana. AIIUI dia. 
rcmanen laplti 

8 
c . de l'Allada, 27 
eddt~33 
e Vfmw/1. 28 

Categoria 8 , cap 11 
Afectada d'endetroc pt1 PE A I ~ 
sector orlentll d4l1 Barn Anbc 

Ed1f10 car8Cierf8llC del seg4e XVIII I de cons
truccó molt deficienl Conserva com a ÜI"'IC 
element d'llUr .. un pottald'arcderr.g p.re 
adovella.l. potser d' 6poca antetiOI'. 
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I :. de l 'Amor, s/n 
caml de la Grlt'IJI Vela Sln 

Granja Vetla de M• rtl Codolar 

categoria e . cap UI 

De~ prmtlVIC00$1tuc:Oódel Mgll )(IX no
m6s s· en OOt"'MfY8 wa façana. kwca ec:.tèclr 
ca. tia pm'lel'acruoa.l'edliaalegealapat1 

posteriOr 6s m6s modern. Consl:a de planta 
bai Ka 1 un Plf, amb golfes a la Pflrt central, 
I sobre la cantonada esquena de ta laçana 
hi ha una tOt re m111dor oberta, de platta. vU
tavada ' oobenl pr lWT'IIdal Del sou Jlldl de 
gust neoc::!Mc no en cpJeda ga.rt06 res. la 

ccllecoO-- QUO .. hagut .. -
passat. adqurda el 1892 pet l' A,untament 

de Barcelona. constJtli l'oriQOn dat Jardf 

Zootòg•c dol Parc de la Ciutadella 

Blrgór, IM6-IJIAppZIIIVO.~INCOrx lllf 
p 12f_ Vobo, 1914 p ~- ON. IMS, pp 7141 1 0 

c. Ample, 11 
e_ dels Còdols. 31 

Entre t 896 I 1900 Joan Martorell Montells 

construl oom asoo de la Soaetat del Qèdlt 
Mercand aQuell edifica. que reW ef ptemr 

de I'Atuntament per a obres enllelaldes el 
1900. Constltua)( l.V'I exem~ del corrent 

més academiCI$1a de hnals del segle Xl)(, al 
marge de l'inelplen! modernisme, La com
po51ció és mooumental. amb elements trets 
del neoc::&àssiC blrceklnl; hi deStaCa la qua
Mil <*is 8C8blls I del trebal de la pedra. Cap 
al19301ouadQoot perlaCambraOfic::lalde 

Comerç, lnd¡jslna' Navegaaó, I aleshores 
van ser reformats cfs 1nteribrs. La recent 

obertura de la plaça de la Meccé - al seu 
davant- n'ha atavont el PfOtagonisme. 

MCIWIA 



11 
c. Ample, 13 
c. d 'En Serra, 24 

Categoria B, cap. 11 

EdfiCi de grans dir'l'lei"$$O"l del 1853 -la da
ta és la r$X8 sobre ta porta. Aplica d'una ma
nera pel'beulat els trets props de l"atQOile<> 
tur a civil d'aesnores. Alxf, trobam que al seu 
alçat hi ha do6 ordfes superposats, un deó> 
ric que 8freoca de la balconada del pr1r'\Ci. 
pal 1 abasta dues plantes. I un de jOr'jc amb 
dues plantes més. des de la cort'IS8 sobte 
elpnmerordfefinsa!'enatAamentambgran 
cor t'lisa que tanca l'obra Als ba•xos. de pe
dra, uns elevats arcs de mg punt eodouen 
portals i balconades d'entresol. Són també 
de pedra la cantonera arrodonda i l'etnmar· 
cament motllurat defs balcons. El pat• pos
te!'!OI' que donava al carrer d'En Serra ha es
tat ocvpat per una construcaó moderna. 

12 
c. Ample, 21 
c. d'En Carabassa. t 2 

Categoria B. cap. 11 

Edifici caracteriSbe del segje XVII, amb pan. 
ta baixa• tres ¡:.sos; elmarcde!Qeslesober
tures, les cantoneres i tota la laçaoo pnno· 
pal són de carreus de pedra fins al prmer 
pes inciOs. Els balcons -balconada al pnmer 
piS- són de ferro forJat i raJoletes i també 
és ceràmic el ràlec de la construcoó. 

MM pP 5&11 t.C{IB51} 
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13 
c. Ample, 22 

C•tegoria B, cap. 11 

Edba tiPIC del segle XVI relormat al lC Ot, hi 
resaen algoos deCIII de la c::onstrucoó Ofl 

gw'llll. con són ell bek:onl del darrer pe. tn 
esgrafiats pràctlcamenl desapareguts t la 
planta boo<a de pedra amb tres portals d'wc 
escarser motllurats el central amb una fi. 
nestra quadrada al damUOI mentre. que els 
Mres dos, més baxos. deixen prou 8SpEI por 
alsbak::onsdel'enlr.:JI 
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14 

c. Ample, 28 
e de la Morcè, 15 
e de ta Plata, s/n 

P• lau Sesu·Larr•rd 

Categoria 8, cap. 11 

LesobresdeconstrlJCQÓd'aqvestpalau, n. 
centJvades pel duc de Sossa, Virrei de Ca· 
talvnya. van portat·se a terme entre 1772 I 
1778 segons pra,ectede Josep Arvas 1 Mar· 
gatt!. que oomptà amb te cd·tabotaoó de 
Joeep Gatg t Joan Solot cxm a atqwectes 
• de Josep Atmel com a empre:san. la d!J. 
<Xltaaó pctOoca. perduda. s'encarrega a 
M$0Ue!TrarTl(,jles. tJoeepAmadeutreballà 

ms elemetllS heràldiCS Poc després Qa da· 
to OSQI-Ia entre 1779 I 1796 segons els 
autors), J A Lanard, oOnsul danès i acomo
dat banQuer. adQulrf l' eófio' ¡ c:an'liilt' escu: 
delsSessa pel seu. l'eclfia61de p&IWareo
tar"OJar. an"bel.lesfaçanea., IQrrOOtai Ln paa. 
central pr<MSt d' oecainata. toc plegat d' m 

I 
aspectedassostap<el<>dol"~ 
catal.è de ta.segona meitat del ~!e xvr.t. Et 
gtan portal d'entradaostè. flonqve¡at per co
k.Knnes estriades sobre basaments, amb ca. 
p.tolls corintis QUe S06tenen Ln ertatAémert 
-amb !ns lklt'al obra de Carles Grau- t un 
bak::ó arrO barana de ror,a abamx:ada. sem-
blart a 1es de r eec~~.,.. 0e1 pali, a1 QUdf 
s'accedeix a travtM d'un vescfbU sota BICS 
earpanels. Rematen la part alta de la faça
na un coronament de gàrgoles 1 els terrats. 
que subsl!tuebc:en la coberta de teula Ofigl· 
ntna les actuals pnturH .nteriofs no són 
lea pmuwes anó que daten de la pomera 

"*"'""""-

~ I ~~Ample, 35 
;:;~ c. dei Tone<l. sln 

Palau Momau 

Cltegoria 9, cap. 11 

Et Palau Momau deguó ICf c:ons!rui1 8 se-
..., gte lM i xv~ i va ambor a pmopis del xx amb 

les reformes donvados dols segles d'ús 
Conserva de' momont Ot•g.nar~ el parament 
extem de carreus fO$SIOOUIIS amb estuc 1 el 
marcdepecka debalc:on$1fnostros. 81908 
l'arqUitecte Manuel Joequm Raspall• Ma· 
yol ampià 1 reiormà l 'eófio, propctat ales
hores de la tamlaa Nadal, rT'IOClu pel qual6s 
anomenat de vegOOo$ palau Nadal. En fa· 
çana la renovaoó os la pretont en el ferros 
de les baranes 1, sobrotot do la tnbuna. A l'In

terior, mésenl àdet'ostructura del pat1 amb 
l'e&eala, res no s'ovidenQa. do la eooslruc· 
Ctó pnmrtJva. Conrrènament, la refonna mo
dernista s'acusa portot, ad destxar-ne. en
li e ~es. com a e1emorts rGn'l8fcables, tn1 
lar de toc, lW'I sortidor OOtàrnc en un pelli 
pati .-.tenor. la doooraoó dols sostres i l 'es· 
mental pab, amb oscata de pedra. fanal de 
ferro forjat i d ar aboia ornptomada, tot ple
oat amb pradornni do lomàtlea floral 



Categoria B. cap. 11 

Edifici dcplarta baixa i quatre pisos. S'hi¡» 
den apreciar tots ets elements caractet{SliCS 
de les cases de veïns del segle xvn1: hi res
salten molt espcoa1ment les balconades an 
gulars del pm'ler i segon pis, amb llosa de 
rapar baranes de ferro tor jat. i una notable 
cornisa que es conserva en bon estat. 

17 
c. Ample, 45-47 

I Catego<;a B. cap. 11 

Con,..rA de dos edfiCis de planta baixa i qua
tre p•sos sobre parcel-la molt estreta. La fa
çana de cada una de Ics dues cases. feta 

I 

decarreusambarrcboossatcoose<Vatoomal 
estat seguooc una ti¡xjogia caracteóstlca dd 
segle 1(11)1, amb un balcó amb barana de fe
rro tor,at i una finestra a cada planta. 
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18 
c. Ample, 51 
CategO<Ia B. cap. 11 

Tfp.ca casa del segle XVIII sobre parcel·la 
doble. La seva laçana és simèttoca r les fi· 
neslres d'ambdós costats són tOles tapiades 
tret d'una del tercer pis. Ets dos balcons de 
cada planta són de ferro lorjat amb rajoles 
de cartabó. Pel que es veu als encrostonats 
de l'arrebossat. l'obra és de fàbrica de maó, 
excepte en els emmarcaments de pedra de 
les obertures. 

MM •"~> 10!6 C {1859) 

• , 
e 
" ' -
• ; 
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19 

c. Ample, 54 
Categoria B. cap. 11 

Edrfrcr del segle XIX, amb baixos -molt 
emmarcats- i quatre p.sos de tres balcons 
cada un. Presenta en els del pnmer, u'nrts en 
balconada com els del segon, tres llindes de 
pedra treballada del segle XVI que consb· 
tuetxen, de molt, l'element més Important de 
la construcCió I alhora un dels darrers vestl· 
gis do l'esplendor crnccentista del carrer. En 
ells se sintetitzen, com tan sovint en obres 
catalanes d'aleshores, proced>ments de tra· 
dioió gooca amb innovacions renaixentistes 
rtalianrtzants; aixl, sOla un perfd curvilini, S<» 

trngut per caps o per figuretes. s'hi srtueo 
sengles corones de flors o de llor e< flanque
¡ades per CO<nucOpoes o animals i que con
tenen pe<fils a la ma"lefa clàssica. Conslrtuei· 
xen un dels milers exemples barcelonins 
d'aquest bpus de peça. 

AAm OKP f115(1p)(f907) 

• • • . 
• 
• . 
! 
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20 
c. dels Àngels, s/n 
e del Carme. 46-48 
c. del Peu de la creu, s/n 

Grup Escolar Milè I Fontanals 

Categoria B, cap. 11 

TOll quo la construcció d'aquest grupesco· 
lar, obra de Josep Goday i Casals, s'inicià 
el1921, no lou lnaugurat lins el1931, de· 
gut a la lnterr upci6 que suposà la dictadura 
de Primo de Rivera. Inicialment es tractava 
de dues escoles distintes, la Milà i Fontanals, 
de nens, i la Llulsa Cura, de nenes, encalli· 
des en un edrficr únic amb dues parts clara· 
ment dilerencaades parO amb accessos. sala 
d'accesr altres seMl!Sc:omuns. L'ecificr, <mb 
planta, semosocerrano. tres posos i golfes amb 
cobertes en pendent, s'O<gal>!za alvollant 
d'un pab central que no és VIsible des del 
carrer. Les laçanes amb filefes de fineslres 
mostren abundant decoració aplacada de 
terra curta. Del mateix material són els ge
rros i les estàtues que CO<onen CO<nises, teu· 
lades I frontons . 



121 
c. dels Àngels, 3-7 
pl-Ange;s 
e_ dol Pou de la Oeu 6-6 In 

Conv.nt deia Angels 

Categoria B, cap. 11 
Incoat Expedien1 de Oodaraaó 
MonumentM R. 10.1 1·83. DOG. 2·12-83 

El seu origen és en una comunitat de TOt· 
oànos Domn¡c;.anes que, et 149 7, s'instaHà 
als tor renys on hi ha 'lla la capel a de la Ma
ro do D6v dols Àngols, fora vtLa però, que 
per latT\IW'IClldosegll'otatdefom~ 
reM dol Consell do Ceolla capela det Peu 
de la Creu. dins el Raval. El tomple pròpla
ment<iteaconstrufenlle 1562•1566. Doe
présde dues exclaustracions. eiCCif1Unl vt~ 
éssef I.Rlkzal com a Casa de Correcrió Uu
rte~pal (1836} I, més tard, tou parrOquaadl! 
San1AntontAbal(1868) E11906esoorwet· 
tfenmagatzem 
L'osglósta, traçada pel mostre Bartomeu 
A01g, cerMca una clara tra.dció gòbca a pkt 
sogle XVI; té nau ünica de onc trams. cape
lle5laterals encre eontraf01ts i absis poligo
nal: lA laçana és senz~La. amb un portal re
natxeotisca. El conjunl es completa amb Ires 
sales voltades d'og1ves, amb claus clec::ofa
des I amb la capeta annexa del Peu de la 
Creu. també del XVI .-nb ackicions renai· 
xn1111 ¡»amert ornatnentats I que oon
MNa. rT'ICift lt'llknM, un Sani. Septkte de 
QlJX del 1569 L'exec:uoO barroera de la 
conetruc:oó. amb matenals de poca quli
tat.•la 18Ya~han•nc:::dfenl'es&M 
-·en què el Convem dels Àngels 
ha ambet a la restauració í.-.aada ei198A 

I :~ dels Àngels, 3 
c.d'EI!sabels:,2 .. 

cau 1 C.ptlll dtlt lnt1nts Orfes 

Cat8QOfit B, cap. 11 

EcMci del segle XVI destinat a SE1' seu de la 
lnsll!UOIÓ fundada el 1370 per Guiftem del 
Pou PGf rGCO!IIr·hl els orles de la diòcesi. 
Constr!JCQÓ l,lb.l tària, do notòria sobnctat I 
scnllfesa de llf'kes. presenta un portal rtan
q~ per ptlastres que sostenen un lrOflló 
i que porta la data de 1578. Disposa d'una 
cape1a adjaeelt oonuac:tada PElf Clau<f eo. 
sal el 1680peròremocleAadael1785. /lq.Jc$
ta ét de nau Ora cobef1a amb volta de ..,_ 
neles, amb cepeles ~&:«als rectangu&ars i 
ineKxmlncedellegOI"8ta track:IOcorM!O
tual. EJSCirf\IITI8f'lt8189Ct&ut'esll'1eriofs de
sapareguerenelt936 EntreJesutiiiZaelonS 
tardanes de l"edílo 81 documert.a la d"es
c::de rogdl por lel FilesdelaCarJtat de sanl 
V.cenç de Paúl (1848), la de convent deies 
Catmelitesde la C8fltal(1875) i la de seu del 
Sincical Úricd'Cspectacles(193& 1939) per 
passat, acabada la guerra, de nou a los 
Carmolitos. 
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123 
pl. d 'Antoni López, 6 
Categoril B. cap. 11 

t::s un edlfiel de ptanca baixa. eroesol• qua 
1re P'IOI eófcal ebens del segle XV1I en una 
par cella molt pelita A cada pWlta hi ha un 

I 
balcó 1 una l1nestta que segue.xen una es
tructura t1p¡ea de l't\poca Les obertures de 
l'entresol t~mb un balcó més gran quo la 
resta- IOn motlluradês. Els ba•xos reslen 
completamenl ocultats per un modern 651:8· 
bluntwlt cometoal 

42 

24 
pl. d 'Antoni Maura, s/n 
IV de la Catedrll, tln 

VIl· la Romana 

Calogorio •• cop v 

En 1954, amb mot1u dels rebeu<:os fets per 
a la con61:ruooó de l'edtficr de la Zunch
H•spé.n~a. et posaren al dosoobert les res· 
tos d 'una casa extramurs de la colón•a ro
mano, de la qual QUeC:Ien alguns test~monts. 
com uns mors' tnOS8JCS que cobrien el te
rra d'algunet depreodéoc;les, 
Sobrelerl reetet d'IQIJMta casa. es consti· 
IUf al tt9e rv ....-.. zona aep..bal amb tem· 
bel petfectamenllkneades I estriJCtU'&OOs, 
l.l'\llde lee:QUIII..,va coberta per Ul"'liau
da_,al 
~xl malent • conserven alguns tesomons 
de ta cepela de I'Hoeptal de SarU Marta, 
que tou enderrocada a PfriCipl del seoe 
amb /TIOIJu de 11 relcwma • obertura de la 
Gtan Via oAA;. de Barcelona (VIa Laetana) 

125 
c. d 'Aragó, 255 

Edltorlll Montaner I Sknon 

Categoria 8, cap. 11 
Incoat Expecbene de Dodar8CI6 
Monumentalt&-5-1977_ 60E 1·7·1977 

Llufs Oomènech I Montaner construí entre 
1881 I t866 1'ed•flcj del'ed•tooal Montaner 
i S4mon. conlldMat una de les primef'es 
Obi' es qua.lihcables de modernistes. ~que 
amb un reperton dooorabu l unyè del de la 
plenitud del mownent 1 que de vegades és 
refer1t toCa el nom d 'o4Stll RenatXença.. Es· 
truct\.r"tirntnl~rec:orreal'úsdep¡. 
111"1 dl fou. no UÜIZalS a Baroelona tins ales· 
hOret txctPie en merats i estacions. i a la 
l·lumnaoó P8f m11,. dedaratnes. assolint 
unaOJganu-aoóòetl espeo I de les estruc
tu.-81 IÒbfla I r~. molt adent a l'Us an
duslnal Que ono:nèrt.amenltena r eQfio. la 
façana de maó la pater~~: el mudejal'lsme 
practiCat en aquells anys en II"IC()(porat e'e
ments de taboeacló artesanal en ferro 1 ~o+ 
dre, 81xl com un remat amb bustos i ahres 
elements deco18tlus de pedra 
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I ~~d'Aragó, 299 
ptge. del Rector Oliveras. 1·7 
c. de Roger de UUria. 70 

Esg16sla de ha Concepció 

Categoria B, cap. 11 
(Claustre del Convent de Jonquefes i 
campanar de l 'Església de Sant M1quel) 

El mestle d'obres JerO!i Grane!!• Mundet 
traslladit a la trama de I'Etxample barcelo
nès l'església (1871) 1 el daustre (1888) del 
que havia estat convent de monges Comen
dada!' es de Sant1ago, comunttat instal·lada 
des del 1293 al recinte format pels actuals 
carrel's Jonquet'es, Via Laietana i plaça U•· 
quinaona, on es coostruiren, sembla que al 
primer quan del segre xv -tot I que Cino 
opina que sena entre 1293 i 1300- un tem· 
ple gòt1c consagrat el1448. f!sde nau úni· 
ca amb absis po¡igonal, coberta amb sis 
trams óe voltes d'ogives amb nervis pen,ats 
sobre mènsules, sense p41astres que els re
cul~n i que sepann els quatre parells de ca· 
pelles, obertes aixr en un mur ~nu. El 
daustre, que 8ibla alguns septJcres ~s se
gles xrv I YN, té una galeria baixa datable a 
pnoopis d~ x:r~, d'arcs apuntats sobfe co
lu'nnes tetralobades. amb àbac$ Ol"nats amb 
1101's i escuts heràldics. I una galena alta de 
la segona meitatdef materx segle, en qvè le5 
columnes són octogonals. 
La parròqUla de la Conoopció, constru'da a 
partir de !'esglésaa del Convent de J onque 
res. és una execooó SlmptomAtica def ler
I/Of medlevMsta de les darreres dècades del 
segle passat. més interessant per Ja recrea
oó romàntica que no pas per la fidel restitu
ció estructural i espac:¡aL Do fet, en el tras
llat en canvià l'emp!aç.amcnt de la porta Ofi· 
g1nal , abans latoral, 1 s'obruen finestres ana 
cròniques, i el claustre. rectangular, fou re
tallat on les quatre ales. La rosassa manlé 
enca•a et seu aspecte ongnml1 el campanar 
es bastf a partir dels maton31s óel de la de· 
sapareguda esgléSia de Sant Miq~, esseflt 
incorporal amb un espeJit declaradament 
•pastichista•. La capella del SantiSSim, una 
construcoó neogòtica de nova planta ados· 
sada al claustre i amb testes al carrer Roger 
de Llúria, és obra d 'AntOOI Serrallach i tou 
inaugurada el 1869. 

!979 p 50. FontOone, 1983, pp. 173t 2B2;MI.Iola$.. 
1984 10. /1. pp 169·211, Greu. 1986 A, p ~ 
AAM ft¡J. 3J!ll!tt()PJ IMIJ 
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I ~~ d 'Aragó, 311 bis 
pcoe do""'E""""'.2·• 

, Ploe del Mercat 1-3 
e de Val6noa. 332 bri 

Merc•t de I• Concepció 

Categot1a B, cap. 11 

Antoo Rowa 1 Tnas és l'autor del Mercat de 
la Concepció (1887-1888). disposat en un 
únte BIX comJ)OSit•u en sentit mar-muntanya, 
a la zona central d'una dia de l'Eixample. 
l'edifiCi, amb una caracterlsbca estructtxa 

I 
delerro,étdelletnaus. Laoentral.mésam-. 
pla 1 mél alta, s'il·lt.r'rwla lateralment per so
brelete\ladadelelialerats l'edfiadesla 
ca per Iee I8Y8I proporOOI"a • per les dimen
SIIOf-. de._ encavallades. 80d can per la • 
va Mmphotat •llfiZJlteea. H predomma una 

WJ6de ClClniJill per ICibfedela'nerts esm.c
turats o decotabue concrets. les façanes 
pmapets, que acusen respemteoot ~ 
çant ttes lrorllona Independents, es compo
sen a base d'elemenls repet1ts de fineslles 
o per&anes. D'altra banda cal destacar que 
es consorva la teulada OJ9nal, de teUes pla
nes de dos coiots. 



1

28 

c. de n "Aral, 4 
Categoria B. cap. u 

Aquest eOiici, fonamentalment del segte 
xv~1. cooseNa, pefò, restes anteriors, potser 
del segle lM . Hi destaca, a la planta baixa. 
un antic portal de pedra, d 'arc de m1g pum 
adovellat. A la resta , balcons d e ferro for¡at 
i rajoles, tipics del segle XVIIr, a les dues pn
meres plantes. 

29 
c. de l'Arc de Sant Ramon 
del Call, 13 
c . de Sant Sever, 2 

Categoria B, cap. 11 

Aquest edtfici, conformat ats segles .lMI, >M~ 

i XIX, conserva a la planta ba1xa de la faça· 
na, alcarrer de!'ArcdeSantRarnon del call, 
un portal de mig punt adovel!at com a ele· 
ment més retr~arcable. 

l 

30 

c. de l'Arc de Sant 
Silvestre, 4 

Categoria B, cap. U 

Aixecada sobre l' agrupactó de civerses par
cel-les. medievals, aquesta casa dels segles 
KW-XYII s'estruc:tUfa a l'entorn d'un pali molt 
senzil al qua s'accedeix des del carret" a tra· 
vés d'un gran portal d'arc esc&ser motllu
rat Des del pali s'amba als p¡sos mM alts 
a través d'una escata latefal. Aquesl esque 
ma suposa una evolució de la bp::llogia gò
lica en perdre impooànaala planta noble i 
prendre el pabcentralla lunoód'accésales 
cases de veins De planta baxa. entresol i 
tres ptSOS. la façana, de pedra als baixos i 
estucada lingmt carreU$ a la resta, p~esenta 
una austera oom!XISiaó en la qual ressalten, 
a més del portalllanque,at per altres portes 
alindanades. els balcons amb losanes motl· 
tur ades de pedra. tíPIQues del XVII. En (X)Il:S.. 

ta. a més. l'existènCia de notablesestructu· 
res subterràn.es. Es tracta d'un edi(ICi mo
dèlic, tan! per la seva tipologia com per la 
puresa dels elements de la seva façana 
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31 

c. dels Arcs, 8 
Categoria B. cap. 11 

Probableme0131)(ecada al segle XVI, aquos· 
ta casa. de planta ba•xai tres p¡sos, conset· 
va trets de bpok)g•a gòt•ca. El portal dc m•g 
punt és de grans dovelles; els balcons, re
novats al segle X\1111, tenen ••odes I brancals 
motllurats. • la solana del p¡s més ah -
paroalment detOOOI'ada- és d'arcs carpa· 
neHs sobte columnes toscanes El patamcnl 
de tota la façana és elaborat a base de pe. 
lllS carreus regulars. 
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32 
c. dels Arcs, 1 O 
e dels Capellans, 5 

Hidroelèctrica de Catalunya 

Categoria 8 , cap. 11 (façana) 

Aquesta obra de t'arqu•tecte Arnau Calvet 
I Peyron.ll. realitzada cap al 1905. és la seu 
de la H•droelèctnca de Catalunya, per bé 
que Botl•gas en ressenya un ús més antic 
la sou do la droguena Cendra • Cru all. Té una 
composiCió Slmètnca amb fai)(es vertiCals de 
pedra que envnarqoen els balcons I zones 
mtcrmèdes estucades amb esgrafiats. La 
planta bai )(a, tota dè pedra • amb cinc por· 
tes tgua.s, es conhgura com a dilerenc•ada 
dels piSOS supenors, dels quals es veu se
parada perla balconada del poncipal. L'ed•· 
fio CUlmina amb una cornisa í amp¡t trencat 
pels coronaments de les franges verticals. 
Aquests elements són un.a de les referències 
mé$ dares que la deoofació de reciTo fa a:s 
motn.~ de la Sezession Vlen&Sa, i n'és una 
de les mostres barcelonrnes més evidents. 
Cal desta<:ar les mènsules amb caps feme
nins sota el baJoó del pnncipal i el corona
men( i les baranes de ferro resoltes amb un 
entrellac vegetal de lfnres ondulades. VUlt 
llums de tres braços emergeixen de la faça
na com a referència probablement de la 
companyia pi'OpiOtària. La façana postenor. 
més Uarga, conserva els baíxos de la mal91· 
xa època que el froniJS, men1te que la resta 
(corn tots els i menors) és fruit de renovacions. 
Es resol amb pedra que emmarca bigues 
amb pilars metàl·hcs reblonats_ Els modlurais 
de !a pedra, amb esblrtzats motJus geomè
tncs i rltmics, recorden dissenys centreu

'opeus 

Olio', 1961, I_ nWl$. 4T 1M. ~ 1983: Garaa 
Marg/fl, 1963 p. 96. 

33 
c. de l 'Argenter, 2 
Categoria B, cap. U 

Del segle xvw, aquesta casa, de planta bai
xa i quatre pisos, presenta un esquema de 
façana sirnètnca. Centrant els batxos. un petrt 
portal d'arc rT'IO!t rebarxal. amb una finestre
ta quadrada al damunt, servEIIX d'accés a 
l'esca!a de veios, i os converterx en una fr. 
nestra a cada una de los plantes. A cada 
banda del portal, una obertura més gran 5ef

vex d'entrada als locals comercials, i es co 
rrespon en els pr sos superiors amb balcons, 
relormats posteriorment. Els esgrafiats, poc 
visibles. descnuen saneles. garlandes i ge
rros amb flors, segoos Comas d 'estil Uuls 
xv. 



34 

c. de l'Argenteria, 29 
e deGifltl. 1 

CattgOrla B. cap. 11 

Ed1fiCI de pnnop¡s del SOQie )()X, amb beJ.. 
eons de kmo tor~ 1 senzil•a eegra'iats, als 
Mut b&xos s'obre unaccélalearrer Glnt 
consuu'l per un arc de pedra mol rebla. xal 
A l"tnlenOf 00. pas. M V'lllbM un bgam de 
f\..aa repartg en dues çrugteS 

35 
c. de l'Argenteria, 39 
e de Gruo)<. 1 

Categoria B. cap. 11 

Als l:lacxoad'&Qutlt eó fa hi hal' accés al ca 
rrer de Grunyi, que dóna al' Argenteoa per 
una obertura amb lnde de fusl:a que es per 
longa dol portlla mil erM l'IOiei'ICY és oo
bef'l amb un bgtm de fusta • robertura dt 
l'altre extrem 61 un .-e de mg purt.l edifi. 
Ci, tot • contefVar ta data •1512• a la lhnda 
d'LI'l pOOat. és tonamertamerc de prii"'CCPIS 
del seg'e xoc restaurat 1 re!Ofmat el 1 ~ 
quan. Pfobablement, fou afegida la solana 
del darre!' p¡s. I 

36 
c. de l'Argenteria, 49 
e del&oaoll, 2 

ClttQOÓI B. cap. 11 

A travéldOOI baixos d'on eó fo dt prtnOp¡t, 
del eegle XIX &'accec:leot 11 Clllll' dll Bfot-
1011' L'oberturaésc:ot"IIW\Jde per un por1al 
~~amb piA8tS de pedra all t.se 
delll murcantltllnda de biga Ol fUlli A rlflo 
tefi()J r. ha a la pomera CI\9L un 11c r• 
berxat de pedra '· a la segona. unalltrl bl· 
Ol de !Ulla 

1
37 
c. de l'Argenteria, 65 

Cat&QOrla B, cap. 11 

Casa d'abtato- con&ttuidl o remodelada 
11 ~ X\1111; c:ontta de 001 cossos. un de 
planta betxa' doii)IIOI. 1 un eiUe. el JlOI"IO' 
pel • .-nb un pil "'* Teu • b*ons tOn 
delosane de ferro 1 ,.,... •. --•* bln
nesdeterrolor)ll.t6n~lftef
sarutesdttabe6c::onllfadel prii'T'Iel't•dol 
bakons del segon -tempte al cos 
ptii'Dpel-amb~Ot'rwnerc&Pfop'Sde 
finals del XVIII. Bonl par! de la planta baixa 
era ocupada per la bOOga de ICixrts ..Suc& 
SOJes de ModellO Aznar• que. 101.1 desapa
reguda. rnarc6 11 decoració extenor. atnbui
da a un tAi Pere C&a. 'kwmada per una ex
tensa biga dt hata 1mb rele\a I aQiacab 
ITlllltàl-k:s que 'tJP0M IObreetpÇIIts &amb6 
de tusta 1 peus drets de pedra. En un pell 
pos1enor hi ha. procedent d·oo alueecilïci. 
una lnda g6cJca En catMar el propetati • 
ooys setaru. Uuls Ootet duQu6 alecme una 
relorma intenor gtnefailll.aóa de la casa, l 
el 1979-1900.t'lnlttlll Ylafs baixos la salaZ& 
leste (conlotm&da per $tu1tl Roqueta del 
1979 al 1980) llir-.. de r~ 6s ocu
pada par l"eec:dl 0.~ del tnMeot nom 

~., •• 1511 
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38 
c. d'Aribau, 155 
Casa Conrad Roure 

Categoria B. cap. 11 

De planta batxa, un ps• tC!'rat. lacasa Con
rad AOlKe fou edificada el 1901-1902 per 
l'arqutocte Ferran Romeu 1 A·bot La taca
na d'aquest redui1 ecl!lo. amb els baixos re
vestJtsde carreus on relleu, és especialment 
Interessant per les formes orlades de la por
ta I pels mnuciosos refleusoscultÒI'ICSdet&
ma floral que la comp!ementen. SOn remar
cables també el vestlbul d'entrada •l'esca
la, d'acurada re~tzació a base de ceràmt· 
ca , mosaics • ferro forta!, cons~tu1rn un no
lable ewponent de la QUalificao.ó dels arte
sans coi-Jaboradors dels arquttectes 
modermstes. 

....._. ____ ... , __ r( )¡ ~ 

f J 



39 
c. dels Assaonadors, 1 
c. dels Cardel's, 4 
pita. d 'En Marcús, 1 

Casa del Gremi d 'Assaonadors 

Categoria B, cap. 11 
(façana) 

Encara que la façana que dóna al carrer dels 
Carders fou molt lransformada en el segle 
x1x, la del carrer dels Assaonadors -tot i 
que consta una refo rmadel1852 enqi.ièdi· 
verses finestres foren converticies en 
balcons-, conserva alguns elements que 
varen definir les construooons dels seç¡les 
xv<~ i XVI H. com són els balcons amb l osana 
de pedra o ferro forjat, les irregularitats en 
l'ordenació de les obertures en façana o el 
predomini del ple sob•e el bUt. A ra canto
nada d 'Assaonadors amb la placeta d'En 
MarcUs, el grerru h1 f~u posar el 1628 el sev 
escut i. dins una fornlcula, una 1matge de 
Sant Joan Ev8f1Qellsta que, destrufda el 
1936, fou refeta el 1958. 

~ltvr,., 194l. Kit l,p316.1101,2,¡, 1211; 
Flor«lu. 19590. pp. 9i20;Cautlln/Ca/'16. 1916. p. 
m.~ rtJl.t, pl65 
AAM IJ({J. &l ""'e ( I $52} 

I ~~d 'Ataülf, 4 
Capella del Palau 

Categoria S, cap. U 

Al segle XVI, quan el Palau Retal Menor era 
fa propte!at ~s Aequesens, aquests enca
rregaren ai mes:lre Andreu Matld I~ reforma 
de la capella (1542·1547), Un.c elmenl SU· 
perviVent del COOJVnl palaU defrocat cap al 
1858. Prov~ de la pery;vèoCia dels procedt
ments gObcs, està consbtuida pet tres trams 
cober1samb volta de creurena i separal:s pet 
amples arcs huons. pràcticament de m1g 
punt. que ressegi.IElXen els murs com a pi· 

laslres. A l'ampli presblten. de~a pa. 
na i coberta també de creuaria, h¡ ha a ban· 
da i banda arcs de guardapols conopal aca
bat en floró. Amb tres capelles a cada oas
tat, les de la dreta són •ntet"comur.cades i t&

nen al damunt tnbunes undes també per un 
oas. L'actvallaçana. amb finestres I rosas
sa, és re54Jlatd'una restauraaóletael1868 
pet" Eies Rogent. QUI va •ncorpora~ -hi les res-
tes d'una antiga porta lateral del segle xw1, 
d'arquwoltes treballades i amb dues mèn
sules rtgurades. darrer testJmon de la pruTII· 
bvacaptllladelsTemplefs, tundadael1245 
••ncorporada al palau el segem. La cape
na COnset'Va la Verge de la VICtOna. gran 
II'T181gc d'claba!ltrecontraot&da el1556 tunl 
amb un rel.alAe de tusta per Mart! Oiez de 
Liatzasolo, i diverses pintures del segle XVI, 
perO no el retaule maJor p¡ntat cap al 1576 
per Isaac Hermes Vertne~, Q\le es perdé el 
1936. 

Match, 1921.~.1934 P-~-~· 
nW, 1~7. rd I, pp.32. 261 263-261 /IM!. )(}()I;V_C. 
mf.J9628,J9.42-43;~19.S9-t963. KJI.I.p. 
30.1Wn31.~·~--t972.pp2.f6241~ 
1973,p.278. ~ 1973,p rr~C~ 
r91S KJI. 11. p. 57. fg. 186: C..:t, 191'9, p. 96. fi'Q&. 
280-281.AII'IIIdres. 19(14 od.ll.pp.S18o~~ 
~iPiUir:lt, 191!5.P 93. o..mg... 1986.pP.. 105 
119-120, t22i2()().202;HWttu, 1986 pp. 6-1 1 100 
AAM. exp. t753f1ts.C(r866J. 
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Via Augusta, 61 
B.O.P. 23-2· 1979 

I 
Edrllad'habdalgeedltatell931.prqectat 
• c:onstrul per Gcwm6n Rockiguez Aoas un 
dels atQU118Cl81 dlf GATCPAC. a blollndi
Yidual en IX'Itolar de la seva fatni\a. For,._ 
ment VInculat al reper1or1 de l'aleshores po
lèm!CMownent Modern. recllf~ defUig la ri 
g<iesa que tO( SOl/Ini comportaven lesoons 
truooons tnspradel: per l"esmentat MOYr
menc rrw,ançanriUbl,. a.necnes compc~~~ 
b'IM.Ies quals eslan ptlleses en aonbdu. 
taçn,s~.,.. de color rosa la pnn
CI~ 1 verd la poetenor-, perO sobretot en el 
IOI'Pfenent trencarnenc def r•tme en la plan 
ta pntlCipal, Vlnctial al.o 90iuoó d'obertures 
eo la planta baixa, en l'actualitat completa· 
tnef'lt moddicada l a l•berW expmsstva éWTlb 
QUè està tractat aqueet edifiCi es fa pelosa 

I axf malelX en la conhguraaó de les dues 
ptantea àiJc -ona de 111 quals correspon a 
une reforma poslenor M181110f'ada pel rna-
lllx arqu¡tecfe-, on els tancamenc es desvin
culen del pla de façana, enla.Sitzat DIXi per 
contrast 

50 
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I 
c. d 'Ausiàs Marc, 16-18 

Casa Felip 

Categoria B. cap 1t 

43 

c . d' Ausiàs Marc, 20 

Casa Manuel Felip 

Categorta B, cap. U 

1\ques( eO.Ao. rnos~ra caraderiSbca de mo- Formant part del con)Uf'll de ooostnJCOOt'll 
derrnme abarrocat, fou prOfeCia I per Telm modern.stes del carriW d'~às Marc. espe. 

Fcm~ez 1 Janoc el 1905, tot, que no es I oafmententreBruc• Ba•'èn.lacasaManuel 
construí f•nselt9tt-19 13. Presenta una. fa Fehp, pra,ectada el. 1901 per Tdmo F&màn· 
ç.ana plana de pedra. wnbcomposl"ciOsuTiè dez I Janot pr&&enta una façana Stmètrlca 
tnce 1 obenutes vertt<:alt moU Slffillats sen- emmarcada pe.- promu'IOnlS tnbunes latCfaiS 

se tnbuna,.. cap lkre e6emert que adopti \Ml als p sos pnnopll• prrner Aquestes esran 
oen protagOniSme ~~ flaOQUejada per dot c:obertes d'ur\l•I"IQIJar orntmentaoó eea.f. 

~ llel.m8rt ~Clbr..:rtnsque:ressegue¡- !Once a base de lormM III'1UOS8S' pesadea. 

xeotoc.l'alçallacabenenunaparatósCOfo-1 Pfel*llla'nbt al COr~ de l"ech'io 1. 

namentqueelsemfawa1Queenlaçaamb sobretot a les baranee de pedta del$ bai 

l
la batana del terrat. ambles mateixes foanes cons En ta mateoca Hf"'la decorebva es tro-. 
pesadament sanvoses Que apara xen als ben l'escata I elvel!lbU, amb un gran por 
marcs i a les beses dels balcons •també a tal d'accés a l 'atcentor I portena 

les seves baranes toces de terro. I 
C>o.,IS/18'.1 IV'! 49.~ 1518J,._.,. J.Bo-

¡ =-~~,~- tG;J 
I Mh •••• I ~ · - ... 

I 
l~¡~, ~~ n 

~-~li :.~'l i 
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c. d 'Ausiàs Marc, 22 

C..a Antc>nla Pu~t 

C.tegorla e. cap. n 

Encara que el. prOfSCte dB l'anou munapal 
deia ease Pugetaper81X llgflal,elt904, per 
Roc Cot • eo.. en la nectològlca d'aquest a 
I'Anuar• dii'Aisooaoód'ArQlltectes de ca
talunya s'afirma que !Jngué eura només de 
I'ICibament I deooraoO de l'obta. mentre 
QUe. quan aquesta és esmentada al mat111x 
anuen com a cendldata 111 prllllt de I'A,Jn
rarnenl per a ecflfiCd ~el 1906, M 
n'~l'tiiAQnla~W'das•U.:... 
~ que Mmbla, doncs. pnnoPB' ,. 
ponMitje dt 11 cot'IIII'UCX:IÓ. l'edi6c:aoó pr• 
tiOf'U une llçana plena de ~~ d'una • 
melnl trenc:«ta perleool-kx::ac:aóòel pclfUII 
i de le.lrlbl..-.dllseu diwTw.Rala banda es
Ql*ta Són~ rematcables ela 
elements -=u1110nca 10111 lall'lbl..wla , a les ear
telel de la planta bitxa. en què s'assooen 
capelemen.-.wnb ~escivefses La ba· 
rani del ÇQretWnent, a bese de corbe& 
IU3UI I en la I•'M 8egart 1 mesurada queca· 
ractentza tas l'obra. errwnarca t emfasllZa els 
buts 

~ I PlO p tv. CoolanoMAII. Iii O. IJ l i Cwo
,. 1~1 PtJ .t4 1145 C.U. llieT&.ur.. 48. 51• 
!JZ;~III&l,..,.~~l!iii!D.KJI I. 
pp 1.5() ,,_ a.o....,_ ,.,_ p. 101 

AA.V .. Aa»IOPJIIJO.JJ 
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45 
c. d'Ausiàs Marc, 30·32 
c. de Girona. 12·18 

Can Francesc Surés I Borrils 

Categoria B. cap. U 
(façana i vestlbul d'entrada) 

Projectada el 1900 ¡enllestida segurament 
ef 1905. data que ostenta el COI'onament, és 
obra de l 'arqu!lecte M¡quel Pascual i Tinto
rer. amb la possíble intervenció del seu 
col laboradorhabitual, Francesc Berenguer 
i Mostres. El plànoldefedfid preYe:a, en els 
dos \lèrtexs del xamfrà que ocupa, sengles 
torretes de planta Circular i coberta cOnica 
- de ies quals només se'nconstrul una, so
lució usual en els edificis rellevants de l'èpo. 
ca. De la façana, tota de pedra, cal destacar· 
ne el tractament dels paraments, de carreus 
sense pohr, el ràfec de la coberta, els ferros 
dels baJcons i la caracterlstica decoració de 
formes corbes, presents especialment en els 
ornaments escuffòrics de la barana ooffegv. 
da del principal, de tes dues tribunes I dels 
envnarcaments dels balcons. Acwalment 
l'edifici, benconwvat pel que fa a les ober
tures dels baixos i a la gran escala d'honor, 
acuW la seu sooaJ, magauems i ofic1nes de 
l'empresa tèxt~ fundada pel promotor de la 
casa, amb la qual cosa es conserva encara 
un cert a~re del ft.ncionament originaL Al prin
dpal, lasaladereunionsde l'empresaés ins
tal·lada al menjador i sala d 'estar primitius, 
on es conserva OOna patl de la decoració 
modernista. amb mobles i mosaiCS do Gas
par Homar, fusteria de Joan Carrares 1 p¡n· 
tures murals d'Oleguer Junyent 
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c. d'Auslès Marc, 33·35 
c. de Girona, 20-22 

Cau Antoni Roger 

Categoria B. cap. 11 

La Casa Antoni Roger (1888·18Sl0), una de 
Iee: pnmeres rea•I.ZaCIOnl d Emc Sagne 1 
Wlavecdlla 61: un oci fiO de gt"a.-. Ornen
..,.., ~nt8t'lCIOt\9daftlent ret:reter"~tM~u. que 
forma part del ocnp.l"ll de cate1 que , .... 
burgeaab&rOIIIonlna•téucona&r-..r alazo. 
na baixa de la dreta de I'E•X8f'f'4Jie Com a 
obrapnrTIIfenca.llr~d·unl.el~ 

reotd'elfwnerrtsdedsbntlpr~a• 
t~istJCa. espeoalment d'orlgenc::&bllcl m&

cieval, que es ta patent en lesdelpropcwe» 
nades columnes de bpus jbnlc 1., er bruta· 
lisme dc la greca del COtonat'l'\el'lt emmetl• 
tat Cal esmentat r èrrlasi que la laçaNI pren 
en el xamfrà, onsd:wela porta pnnc/pal que 
mena a una escala en la matetxatOncad'un 
monumental sme bf;tant, actuolmoot tanca· 
da i en mal estat de oonservaoó 

53 
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c. d 'Ausiàs Marc, 37-39 
Cua rom .. Roger 

Categoria 8 , cap 11 
(façana. vestW o· encrada • eacales) 

trmeda&arnenl delpré&dtll ....... ~Aft. 
kn Roger. Ennc SagRer • WaYeochlc::c:q. 
trú erve t892• 1895 aql.IISI ec;tc ambles 
matexesprelenstOOI~ La . ._...~ ..... ~~ 
neilzadora basada en ordre~gegMC~ns QUe 

recofrenpartdtralçat vol presentat l'edo"· 
o com !Sl tot \Pe. rnalgi'M que 811tacta de 
dl.-s cases biW' Oferents De la nUmero 37 
s'hador~.welgranpatid'~ada•eta: 

seoyonais vestft::xJs • eacala, mentre que els 
do la casa nOrncfo 39 tOn de reduidet dl
mon:siOOI • amb una decoraoó molt senzt. 
aa. Det ~ ca GIJ'T'Iel'ltat-ne també 1a oa
lcr•a de la façana posteriOf, molt més senzi
laoe<O ben- Ambduoshon .,.,. 
dut ralt coronamen1 quo rematava ols cos
sos çentrals 

c. d 'Ausiàs Marc, 46 
Tot • que els plénols mur'llopals aparetxen 
Signats per Jlli Batlevel; Arlls sembla que 
l' od fio ( t 9Q3.t906) fou pro;ectat i cons1ruït 
pel meslte d'obres EIYIC Pi_ Seguex una 
CO'I"'pos.cióconvent:)Onal, amb tnbuoesast
mèetiQU8S ats dos extrems del pnncipal . ....,;. 
des pec una llorda barana de pedra¡ recol
zades sobre ...-. oriQINlls suports que m 
ten de manet"a na!lJ'aksta la lorma d'un pr. 
~s¡jnsO()f"6lluelxenl'elefnenlméssn
~de la conslll.JOCIÓ 1 Ona 8soonsadera 
ureffluaióalcogondetseualfOI'.Laresla 
de l'~ és OCUpal pec balcons amb bara
na de lel'lO de planta I errvnaramett:s sifu). 
101 • el tanca un OClf'lldde plàodsarcs~ 
per una molllura cuMiinia. En el central. bO 
• presdnl d!Klferamert el oonjl.n:. s'obser
va !Sl relleu amb 111 bust del Sagrat Cor 

~L 
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c. d 'Avinyó, 2 
e de la Soqueria. 44 

Sobre parcel-la medieval, aquest eófici d 'ha
bi1atges del segle xvnt, amb planta baixa, 
erilrasol1 quaue PISOS. mostra a la seva fa
çana els ekmer"Cs cataeterfstics del mornert: 
balcons de ferro lor,at1 raJOles - el del pn
mer ptS és una balconada on angle- . es· 
grafialsamb motJus geomètncs quasi uMst
bles, Lndes i D'ancal:sde pedra al primer pis 
i de~ als altres, i cantonet'a de carreus. 
Podr1a tractar-se de la reforma d'una antiga 
casa artesana. 

50 
c. d 'Avinyó, 20 

CatBgOfia B, cap. 11 

Casa d'habitatges senyOOaJ de comença
ments del segle }(IX, estructurada a l'entO!'n 
d'un pab quadrat acc;os¡blc dos del carrer 
a través d'una gran por1ada d'arc escarser. 
la raçana és Slmètnca respecte a un 8IX ce~ 
tral i presenta remarcada la planta noble, se
parada de les altres per una oornsa La com
IXJSIOÓ és a baso d'elements molt simplifi
cats del neoclàsslc barcek:lni. Adualmenl: es
tatja un col-legHesidèooa. 

c,n, 1973,p 272 

I :~ d'Avinyó, 23 
pL de la VerOmca, sln 

Borsí o Casino Mercantil 

Categoria B, cap. 11 

Edl'ici construit el 1881 -1883 pel mes~re 
d'ooros Tiberi Sabater t Carné com a CaSi
no Mere<~nbL De planta baixa 1 tres písos, ro· 
COfre a un histor1asme monumental d'inle
nors luxosos. Em e elfs. COI'r"'ptS amb un gran 
vestibul decorat mn;ançant oolurmes de 
marbres policroms. Menys sobsticades i ri
ques són tes pcçcs oocundànos de los parts 
posteriors. A l'exteriOr, oberta a la plaça oo 
la VerOfllca, hi ha una façana de modestes 
dimenSions, amb elements dàssics a gran 
escala i quo recorren a fortes hOrilzomals pet 

neuralllzar ra seva cslro:osa. La façana , al 
carrer Avinyó, reprodwx en els seus dos ex
trems la composiCió de la façana principal. 
tO{ V8/lant-ne la d.sposició de les obertures, 
i s'orna amb escuts deies borses d'Europa. 
la principal té, als inlcrcolumn~s, csclJ'tures 
que representen la Indústria i el Comerç, 
Obres de Joan Roig 1 Rossend Nobas res· 
pect1vament. l ' entitat pefdé tmportànda 
arran dotafundacióel t9 15de la Borsa Ofi. 
oal dc Barcelona 1, dosprés cloj 1939, l'eó· 
00 s'Ul!htzà com a Escola d'Arts Aplicades 
i OfcisArtfstJcs 
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52 
c. d 'Avinyó, 24 
cateocwt• B, eap. 11 

casa dt JMrta baixa i qua'.re IJISOS, a-nb una 
taçane mctt plana. de bek:ons escassament 
volats. contriMment al que és habtual oo 
les ed !icectons d'aquesta mena del segle 
1(111 ~. la llOsana d'aquests pet1ts balcons és 
IOrm&d& per bOnos ra¡oletes de Valènc~a. 
potser sortldos. segons Cirici, del taller dels 
cen1n1•stot barCCliol'llns Passoles Als baixos 
h• ha duel portos, una d'tve rebaixat per al 
local Ç()I'T'I(WQalll'lltra més estrem i arqlJ
travada d'ecoét eis PIS08 
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c. d'Avinyó, 26 
Categofla B, cap. 11 

Edtlici del segle XVIII sobre parcella medie
val, de planta ba1lC8 I tres p¡sos, amb balcó 
i finestra a cada un. Allò més destacat de la 
façana són efs esgraflats que, envoltant les 
obertures. cobl'elxen tot el parament de lot· 
mes vegetals dins una llnia rococó 

onct 1973, P - 214 

54 
c. d 'Avinyó, 30 
e de n'Ara~, 10 
c. de les Arenes, 1 
pl. de la VeròniCa, s/n 

Casa -deia Quatre Rius• 

Categoria B, cap. 11 

Casal del segle XVJM, de planta baixa, pnn. 
opal í dos pisos, amb un terOOJ pis afegit a 
cavall de l'antiga durant una reforma duta 
a terme els anys Yint o trenta del nostre se
gle 1 que afectà també ats baJ.)(OS amb l' ober· 
tura de les portes a banda r banda del gran 
portal d'ar~ rebarxat 1 molt modlurat Al ps 
princ•pal hi ha balcons de losana de pedra 
amb modlures. mentre que els altres són de 
Ien o lor',at. El més important de la oonstruc· 
CIÓ, però, són els exceUents esgraf.ats, dels 
millors de Ja seva època, que cobreixen les 
façanes. A la planta noble hi ha represeo. 
tats mt¡ançant grups de puttl, La Ceràmica. 
la Prntura, l'Escultura i I'Agrlcuaura. A la se
oona planta apareixen. emmarcats de gro
tesos, les petSOI"llficacion del Danubi. el Nil, 
el Ganges i el Riu de la Plata. A la tercera, 
quatre grans medallons 811 forma d'oscilfus 
penjats d'una garlanda. Tamt» hi ha esgra
fiats a la laçana del carrer de N'Ara., però 
no a ladelesAteoes. Totsplegatsespoden 
datar cap a la Clècada dol sotanta dei segle 
XVI~. E11929 !'Escola Massana va instal-lar
se en aql.I9SI edifici. 

Com;ts:,l913, pp.J95-t96.~t934p.ztJS,(;In 
r:i, 1973, p. 214, Milles. 1963'. p., 130 
;V.Mexp.:Jf>92 ... {!9(XIJ. 

55 
c. d 'Avinyó, 33 I 35 
c. de Milans, 1 i 2 

Categoria B, cap. 11 
(façana) 

Ed!fbs bessons a les dues cantonades del 
caJrer de Milans 1 el d'Avinyó. Tot i que 
s·a.xequen sobre solars ben diferents. lots 
dos tenen una façana Sim.lar a Av.nyó, men· 
be que la del carrer de Milans és moll més 
extensa al rnXnero 35. que arnba fins a la pla· 
ceca FOfmen part. per tant. del conjunt ho· 
mogen1 d'ed ficis. del carrer Mi!ans.. profec
tat el 1849 per Francesc Daniel Mol1na. 1 edi-
6cal al llarg de la dècada segUen!, amb els 
quals comparteixen les façanes compostes 
amb portals rectangulars als baixos 1 desta
cats enttesols amb balconeres sobre una 
ampla motllura plana. Els quatre psos res
tant$ estan dotars de balcons de llosana de 
pedta, excep1e el pr1met", amb llargues bai· 
conades. Els cossos n*: propers als ang!es 
es destaquen per senzils flotons dc terra Cl,j

ta et~mig de plafons motllurats i. als ba1x05 
de ¡::edra, per l'encoiJunat hOfitz.ontal . 

~.r9186p. 6.of 
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c. d 'Avinyó, 42 
c. d'En Carabassa, 5 

Categoria B, cap. 11 

L'any i859 és la data que figura a la dau 
de la porta pnnopal de la laçana.d'aquesl 
eQ¡riQ, tipic del moment • amb detalls força 
1nteressants. Aíxi, podem ressaltar el vesti· 
bol. amb una doble filera de columnes tos
canes, • el pat1 ambgaleriad'arcssobreco
lumnes tot al voltant del nivell dei prinapal. 
En façana es fan evtdents. sobre els senZills 
baixos. el pnncipal i els tres piSOS de què 
consta la casa, obra, en con¡um, de bona 
qualitat 

c. d 'Avinyó, 44 
c. d'En Càrabassa, 4 i 7 

ConstrUtl baS~Cament al segle xvu. les ducs 
façanes d'aquest edifici han estat reforma
des posteriOrment la del carrer d'En Cara
bassa al segle x11ru, amb la incorpometó 
d'uns excel·lents esgrafiats, lorç.a ben con
servats, amb mOli us campestres 1 florals; i la 
çlej cauer Avinyó. modificada al Segle XIX. 
que té l'aspecte d'una casa tlpica d'aquell 
segle. amb un arrebossat que imita carreus. 
De tot el conjunt destaquen, a més dels es
grafiats, el portal d'accés de pedra, el veslf· 
bul 1 el pab amb l'escala coberta per una ga 
leria arquejada de vdtes indinades, amb l"ar
tlfia dels cap¡tel's penjants sense el sosteni
mem de cap columna_ l 'edifici és urit. a ni
vel de !a primera planta i per damunt del ca
rrer d'En Carabassa. a uns cossos baixos 
que es fan servir de tenassa i magatzem de 
l'edifici_ En un pali d'aquests cossos cre~x 
una gran palmera. 
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c. d'Avinyó, 52-54 
c. dEn Carabassa. 8 r 15 

Categoria B, cap. 11 

Edif10 construil el segle XV~I. ~cvnt dc la fa 
cana del carrer d 'Avinyó, reformada a mit
jan segle KIX. La part més intefessant és el 
COI1JUffi d'entrada. pati i escala: a través d'un 
gran porta' d'arc escarser motllurat 1 d'un 
vestíbul cobort amb volta de quatro punts 
s'accOOciK al pau.quc tó l'cscala pol"imctral 
coberta per una galeria d'arcades. colum
nes. p iastres i voltes d' aresla. Per damunt 
del carrer •j'En Carabassa i mitjançant un 
pont mOrt lleuger d'arc i vena carpanons, 
l' ed.fici comun ca amb els cossos baixos dei 
nUmero 8 dol malctx c..-mcr, constiUttS Pf O. 
bablcment abans del segle xv¡r, i , actua
IY\e(\1, en moH mal estat de conservació. 

Amades, 1984, vol'. /1, pp. 553 I~~ 
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c. d 'Avinyó, 58 
c. d'En Cwablsla 19 

C.ttgOf)l B, c.p 11 

Eó lo d e&lfUC!ura1 compo!fQ6 pròpies de 
mttsn segle x01. tal com s·acred•ta al da 
mt.ll'l( de l'arc dot pa!J on l•gura la data de 
1847 Aquest pati constitueix l'element de 
més •ntcrót dc l'obi' a, és de planta quadra 
da, amb dCCOt'actó de gust neoclàsSIC I té, 
a l'alçada de la planlanoble unagaler1a pe 
nmetral reeotta amb cdumnes toscanes A 
la taçana, meti~ callet' esment de 1e1 
batanes d8 ferro de tosa de ptecoços I'TIO

buS noogOoco 
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I so 
c. de Bailèn, 72 

Tal .. r Maartera 

Categoria 8 , cap. 11 

Constn.111 el 1882 per Josep Vilaseca 1 Ca· 
sanova. el tal« MaStlefaconstJtue.: un gran 
espa¡ UniC dCSIInOie acollll' un taller de pm· 
tors I oscultors t!l qual és dolat d'una façana 
omblométJCQ en tant qve .:temple de 
l'art• per a la QUal es reco1re a una rectea· 
oó I~ UI' e dOl temple romè. de Balcelooa. des· 
cober'l poc ebens. AIIOquecaractentza l 'eoJ· 
fio es~ teva •ngt.Jantal tant estJ iSbca com 
de lltuaceó respecle a l'entorn. J3. que Ongi· 
nàr•ai"'"'CI"I' estava prevrsl com a edifici a'lllat, 
amb un peu twdlll davant que encara8las.. 
~ex.e&Ser"'l -l'ellegrts~etsdosc::oe. 

-lalera.s-Manystrrlla laconsiJUOC:ióec> 
ceptè lorça ~ Uf'llmpottanl ~ d\$. en 
furoonar hi un teatre duram un temps. 

v.Qa. IPIODD IJli«J ~~Ato~QÓ, 1911 p 
241:~ ......... -. r93J op 123-t24 r..-a5r!.Ot.l'll 
I~ lj.jd PO :Jf$.311 AJbMt:h, 1~48 Cr>Q /951, 
~Nct'lf/l. IP14, p 101, 8«1~. 1977, s..y, 

I 

J::·I)O rQ.?. rOJ, 8d'l!fJM, 1983. F~bolld. 1983, p 

AAM •Xfl 148/M {OPKI!J t:J} 



61 
c. de Balmes, 17·19 
Gran V~a de les Cof1s Catalanes 585 

Companyia del Gu Ltbon 

Categoria B. cap. 11 

l'actualaeode la -MU!ut a ..... ar de~ 
roe- tou b8sbda el 1894-1896 per F rar.::. 
co de P v•~a~ y Carmona per ata~ 
V'l de Gas Lebon. La eeva ubtcaaó. en ut1 
extrem de 11 doble manana dom.nttóa per 
l'ed "CI de li UBverSCil obUgt a una IOio
oó ango.Aar en el tractament de la c:.rtone· 
da. Alxf. la façana que dóna a 11 Gran V18, 
poviiQiadl en tenof perspecwet rNt tm· 
pliet que la de Balmes -on hi ha en rNI.tal 
l'accés destacat-, ee Pf819(1!8 corn a pnn· 
opal, creant l'aparença que eatracu d'un 
edfici eKempl malgrat sor la testGfl d'una 
bandl COf'ltlnua d'edificació aloncada al ca
rrer Bo' mes Cal des:.acat·ne la compoeiCtó, 
emb cantonades emtt~Sitttóes per tOI'rctoe. 
i el tractament dols elements constructius I 
clelsma.tenals. q ooaHcrnen Pf(tral msó, IeM 
plegat amb un repertOri e<:lèc:t10 amb Pfeten
sions nòrdiques l es mansardes del tevllt 
corresponen a un p¡s efooít postttriorment 
qve 'tlisua'mente empet1tehc Itt torretes 
anglAars. 

......... 
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162 
c. de Balmes, 36-42 
Foment d 'Obfn I Construc:eions 

Categorla 8 , cap. 11 
(laCtlna ' vMIW d IIW'ttada} 

Conltru(tej 1924pcrJaurneTo,es • Gr•u. 

I 
és un edll•o volgudament re'l)f'esentaw. 
d'9COI'd 1mb l'UI al qual hBVI8 estat dOSb·. 
na11 ~ undelsf'T'IIIorsexemplesdel nou 
cent1sme claSSI()Sfa que N ha a l'arqu•tec
tura bereelonma La compos¡oó de ta seva 
façana tt•patbda. de pedl'a de Monljuie. re-
ooue alkWnentl dtM vocabtlan c:&àssM:. sen-

I 
ae exdoufe. perb. llet~ d'ongen barroc. ' 
8CIO'*O"f'll una .... ~tal per 
b*que • traaa d'una t;w;ana plana que no .o.-. '4tdll'nenllonldelescasesvat
nll All blran~quo. ,..,.c.nett 1mb una pe
ltW'II COfl'll8. ccwona el ~nt hi ha quaile 
IIICUtlure~• ;ogònquesfetesper Josep Te
nu l edr"io lou pr81'1"1M per I Aflnament el 
1925 
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63 
c. de Balmes, 81 -81 bis 
Categotla B. ea,p. 11 -
I 

Joan Bapt¡Ma Pons 1 Trabal és l'autor 
d'aquest ed1lo (1908) que. amb una faça
na. unttèna, compt'èn en reahlat dos nUme
ros. Aqoosltl laçana té tres zones dar ament 
dileronoablos.lo planta bai)(Bde pedra. amb 

I 

finestres d'entresol amb 111tralls, una àmplia 
zona ll'ltormòcia fotmada per o nc psos amb 
balcona de planta smuosa • baranes de fEt
tro Ior ¡et amb elernet'U llot als, 1 un darrer fi
vell de lar'ocamenl:. que InClou els sobrebal
cons del datrlf ps lla barana oot tenat. co
ronada P8f un MgUI de pnades. Iol pegat 
recobert d'una peean11 abu'ldosa decol'a
oó ftofal La c:ompo110ó smètnca es veu 

l
tteocada pel balcó corr~ desolrtrac dat 
pnnopal, Que emfaaltza la localtzació tora 
de l'e-x de wne1na de ta pot1a Pfinctpal 

~~~$Jf {OPXI908) 



64 
c. de Balmes, 169-169 bis 
av. Diagonal, 502·504 

Casa Pérez SamaniUo 

Categoria B. cap. u 

Prqectat oom a restdèooa ur.lamliar pet 
l' arc¡utecte Joan J, Hervés 1 Anzrnendi i aca
bat el 1910. any en què loo prEWT~~at per 
I'A~ntament, es tracta d'un exempte atipe 
d'edilici exempt , emplaçar seguint l'alinea
ció de ta cantonada. Les façanes estan plan
teiades de manera eclèctJca i afrancesada 
sensee~e. però, elementsdecaJremo
der~sta, com per exemple el gran finestral 
"""""del.,....ado<. obert-·~ Ooagonol. 
l 'ec!Jfia, sorprenenlrl'le(1 sense porta al xam
frà. tenaa I' entrada defs senyors amb una es
calina!a. en un 131~ alineat a la ~gonaa. pe
rò aquest I el darref tram de la construcoó, 
amb coberta. tOdepeOOent, desaparegueren 
en Blxecarse en el seu lloc una casa de PI· 
sos de lloguet. AJxòObligà a canviar l'entra
da, des d'aeshoresa través d'Lilél zona liure 
al1neada a Balmes, trasbalsant~ di$p()S!Ció 
origlnàna del palauet En aquesta zona pos
temlf', s'hi construl' el t948, auan de la ins
tal-laoó en l'edifici del ..circulo Ecueslleoo, un 
cos amb planca batxa i terral. obfa de Rat· 
mon Duran 1 ReynaJs. 
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65 
Passatge de la Banca 

CategOI'ia C, cap. VI, tipus 111 

El 1865-1866 l'arqwtecte Al"iOI'II flov.ra I :J 
Trias pro~à per a un grup de tres prope-
tarll (Girona. t.1artorel i Gasl1 un passatgo 
que, amb el nom de.Pasa,edel~ . 
havia d'UI"'r en forma de -t•la Rambla• l'ac-
tual can• do JA Clavé. tot formant l.l"oEE po-
ltta p¿&ço octogooal ,,ogular a r at\{jo A la 
Mer'l"'6f•a Pfesenlada ¡unt amb et protecte. 
Rovira prC~JeU t.na edlllcacló de laçanos un.· 
tèmn Tottqueellmateixhlpro,ectàunacn
trada, Olt ed•lie~s que es constrUircn ~ 
1869·1882 emmarcant-ta són obfa d'E•es 
Aogerc. Ntonsde la pl.acetlhlhal'ant.c edf. 
fiCI de .. Banca del Crédito y Docks -des 
dell973ocupatpei MuseudeC.a-.amb 
una cunosa taçana de marbre convexa. 
d'atOfd amb tresdetsOOIW:I de l'octògon 
El<:cnj1Jn16s tMeressant CC~~"~"~ I e~ d'un 
deia cilcrents ttpus de passatge que a'obrt· 
ren ara segona meitat del segle xoc a ltnte
nor do la c.utat vella per tal d'oblenr més su
perflcte ed•licable, i queconStAuolxen !os ro
lormtsurbanlstJqOOs més m portants dutes 
a terme en aquela època al barn antic 
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66 
c. dels Banys Nous, 1 
c. de la Boquena. 4 7 

I :~dels Banys Nous, 20 
bda de SatU: El.Wia.. I 

C.tegor.._ B. çttp. 11 

Case d1tabtatges en angle. de planta !Jet. 

xa de pe& a amb portals rectangUars 1 onc I 
PISOS amb balcons 1 hnoslres. Fou construl
da 811716, IGQOI'IS que S'llldica a la linda 
dEM s dos balcons del prwnet' ps més propers 

Categoria B. c.ap. 11 

Ec:ifio IObre petcel-la regular de grans d 
rnens.ona, is de planta baixa 1 quatre pt$0$. 

La sevalaçana !ou rateta a pnropis del se
gle )()! segons el gust do l'època, però es 
conserva tota l'oslri.JCtura de la constrUCCió 
del xv.. amb una 6mpl.a portalada d'arc re. 
bafxat fil c:ortre de la planta baixa. /J.J !)S pnn-

a la carnonada atrodonida. Ets esgrafiats 
d'~uell ~que reoobnen els murs foren 
aub&lllultt 1 1ft '*'enes del segle xtx per 
una d'_. lJult '1N pro,ectats per Francesc 
SO. • Rowoee Cal remarcar la forma~ 
tundefC de 11 COfrne que remata f'eófcl 

opel hi ht dol bltt:on4 coberts amb l.ndee 
dlll a.gle X\'1, Uf\1 de perW D.JM1n amb m. 
dlllonl• etOA IIOStlngut per angelots • una 
•• mM:Ief\Zlb wnbcaps masctM i feme-

I Nllrweld'WfiPO'HIICO'l'IIOOc::selements 
OletJpQ..AI'~dtl'tdfio.sl'lc:onser

ven r111• de 11 mu• rOI'T\al"'ll... 
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68 
c. dels Banys Vells, 11 
Categoria B. cap. u 

EC)k) del ~~de pl¡na taxa 1 tres ~ 
108 TOl el parament de la laçlW'a és ane
boi&M mtant carreus. excepte efs balxor>, 
de pedra. en què hi ha. a mésd'al1resobef
tur81, b'esportalsd'arcescarser Destaquen 
_ ....... conservats~de 

teno lor.at' de 1osana amb ra,olos escara.
dela ptòpes de !'&poca, 

~lllJ4p310 

69 
Moll de Barcelona, s/n. 
Moll Nou. stn 

Torr .. de Jaume li de Sant Seballli 
del tr• nsbordador aeri 

EJ•arot>o<~- q.¡eeroaçael pon amb 
Ml'amar tou Ideal 811926 per ean. BI.JgM.. 
amb Ramon Calzada • Josep R Roda com 
a c:ol-labofadors. per 181 de connectat rex
pc$0Ó del1929 amb la teva secaó marftt. 
ma.Elcapulllpr,alno..,.ser~finl 

el 1928, massa tard per enl'-tlr lel obre~ 
per rEx!X*)Ó &.igas va venckt -.nores 
la seva parbopaoó en el pro,ecce a Jotep 
A Roda,. que el va rNIUit el 1931 . C6'WIMI 
la ublcaoó de la torre .nterrn6da del moll 
d Espanya al moll de Barct6ona. Elreeof(&
OU total ós de 1292 metret 1 consta de duel 
NtleS de 1Ianspor1 Slmuttaritobre IOrret d 01-
lrUCIUra metàl·k:a, amb alltantamonls de 
creu de Sant Andreu. planta "uadrangular 
•lonarnet"'ls als vtrtexstobre dau de formi
gó. la torre de Sant Sebast•à. a la Barcelo
neta, té una alçada de 78,4 metros. amb tree 
creus d'allmntament l ee.p diviSió hOfitzon
tal. A la part alta, on s'accedeix amb un as
censor late!'al. hi ha un gr(lfl volum Pfismà
bc amb planta rectangular I ampl•aoons po
ltgooals als costats llargs. que albefga un 
bar-restaurant(ara tora de aervei) I resraoó 
delescabenos. La torri;! de J aume I de 107 
metres 1 situada al mol de Barcelona és més 
esbet'.a quel' artonor 1 tó, deepféSdel pt·mer 
allrant<ment. una plataforma octogonal vo
lada que es repatax W om. eota el pas de 
les cabmes, més redulda ~ lanC&da. en Ior
ma de ga:eria m~rador L'aoc:és cqJ es la 
pet noek ceottal 



I ~~ de la Barceloneta, s/n 
Església d e Sant Miquel del Port 

CategOfia B, cap. 11 

L'església de Sant W1quel del Port s'integra 
en el barri de la BarcelOneta aprOfitant !'es
pal més Interessant dins la trama ortogonal. 
Juan Martin C~o. !'autor del projecte ur
banístic, fou també q ui , ej 1753, donà la tra
ça dei temple, que es consti uf ràpidamef'll 
(1753·55) sota la direcctó dels mestres Da
mià A1bas i Franasco Paredes. La laçana és 
de tres cossos de! im tats per dobles coiU"l""
nes • COl' onada amb trontó, i segueix un mo
del pres del repertori d aSSicista romà, neta
ment Ofefeociat dels que utilitzaren <ili es en
ginyers mil-tars en obres més o menys con· 
tamporànies: la plan:a era 1niciéWrnent qua
dtada. amb cúpula centra! sobre q uatre 
grans pilars. El es Rogent. però, en la seva 
reforma del 1863, adopta ta sotooó de tres 
naus separades p8f pila,. si coh.rnnes afegir« 
una nova cúpula al la!s creuer_ Desapare
gué aleshores el retaule de Deodat Casano· 
vas. E11936 1oren destn.Jdes les escultures 
de la façana. bones obres de Pe!'e Costa • 
Carles Grau. ! el sepulcre del marquès de 
la Mina fet per Joan Ermch. 

Carrer de traçat medieval que no fou afec
tat dlreclamenl per la obertura del carret 
Pnnccsa. al qual és més o menys paraJ.Iel 
Les seves construccions, perO, sf que !Ofen 
alletades. ja que es V91erOO ol:*gados a 
dolar-se d'una nova façana que passa a ser 
la pr¡nopal E150U nom prové, potser, d'una 
bartCfa dc ferro on es devia eXlgr el paga
ment d'un tribut de pas, encara que no hi 
ha capconstanc•a d'aquest fet. El or1.11xde 
les seves edificacions és dels segles XVII • 
XIX, enalgunscasossobre restesd'antenors 
construcoons, VISibles encara a les plarnes 
baixes Modemamenl el seu pawnen1 de 
lambordes ha estat substituït per un de llc> 
ses de pedra.. 
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c. de la Barra de Ferro, 5-
5 bis 
e de la Pnncesa 16-18 

cau Gomls 

Categoria 8 , cap. 11 

I 
Com en aJtres casos Similars. en obrir-se el 
carrer de la Pnncesa loo destru1da una pari 
d'un edito preeJOSieot Caigvé dota' -lo d'un 
fu:w•~•oou pet 111 nou cerrCf • es rolov bonfl 
pere de la construcoó Fou l'arQLitecte t.4 
QUilli G.nga 1 Roca QL1 .. 1855 pr~è la 
zon1 propeta al Clfr• Pr.ncesa. atnb una 
façana C&facterisbcl del rnomer1 amb ets n 
vels 1ncermed(j solcats p&r p iastres. A * 
pmneres dêcados del segle xx se li alegi 
una tr1buna daf'nunl d'un dels balcons ex 
ttoms del p~.ropel L'9CCét a l'escala de 
veulS es la P8f un dcfs portals no centra¡a: 
-n·tlhaS8C- 11118 ... (funvesliWreOe
COfal en època IT'IOdefl"'lsta La zona poae
oor ., amer de la Barra de Ferro. cone. 
pon a r~ga laçalll de la casa Goms, un 
ediliCI dels VOitantsdelt800 Té un amplis· 
11m portal d'arc pla que mena a un pa11 amb 
MCala coberta. ara ocupo1 on bOna part pet' 

un """"'C 
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c. de la Barra de Ferro, 8 

Casa d'habitatges deies darrenesdcl se{le 
xv.• ambl.l"' pJrtal d'a-c pte als baixos. a tra. 
vés dat qual i d'Ul vestoW de vdta bufada 
c::rarc carpanell s'accedeuc a un patr 1ntcncw 
Des del vostíbU i ascend n1 a bandit i ban
da del pati, sengles escales condueixen al 
p¡s pr1oopal, des d'on altres dues escales 
separades menen als PISOS SUpooot$. La se
va ooncepc:tó !fpOIOg:CA. basada en el pab 
gOc¡c, mancé el awe de pati de carrualgee ..,b.....,. __ ollorodelapo•· 

cena Mataçanaetnocaelprocésd'evolu
oó cap a la casa de veons del seg6e X«, M'Ib 
1 · apanció Slstemàdca del baloó de llosana do 
pedra neugerament emmotllurada, mante
nin!. pefó, baranesdeiCfro. encara que sen
se batrots enlortOI igats 
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C. de Basea, 2-6 
c. de la Nau, 3 
c. do ta Tarongeta, 7 
pl. de Víctor Ba!aguer. s/n 

Categoria B, cap. 11 

ConstrucciO que, tot i !es OVIdonts renova
oons. conserva alguns dels elements carac
teristics de les construccions senyOfivoles 
c<tt<Jianes dels segles )(ol o XVI. Aixf, a la plan
ta baixa, entre altres obertures més moder
nes -espec~a!ment un gran arc escarser
destaca lXl portal de mig punt a-nb grans do
velles, per bé que amb el perll! de l'intradós 
mocHicat A la planla noble, les finestres de 
tipus g6bc apareixen combinades amb ober
tures convertides el segle xvr• en balcons de 
ferro foqat. So(a el ràfec hi ha ga!enes a'tes 
o solanes paroalmenl tapiades o refete1 
També és caracterlsnc d'aquests pa'aus la 
tOfre, alacan~onac:laambelcarra deia Nau. 
que, segons C~rici, és la més alta de les lo
rres partJcu'ars barcelonines 

75 
c . de Basea, 8·10 
c. de la Tarongeta. 9 
c. de l' Argentcna, 62 

CategOI"ia B, cap. 11 

Vasla edilicaciO lrut de l'adcioó de partS <b 
lintes i d'actuacions d'êp:lques divefses, la 
qual es tradoox en una façana 1rtegolar
amb dcsn1vdls de cornisa i de distnbudó 
d'obertures- • en una fl'IOf1ofogia. toourada. 
Algunes restes a la banda de Basea acredi· 
ten un origen d'algun.a part de la construc· 
aó com s casa senyonal QUatrecet1lsta (por· 
tal adovellat. parament de carreus, org&n~t· 
zaoo amb pati cenual), per bé que el con
junt presenta els elementscomposii•US pro. 
piS de les constrUCCIOnS d~ segle XVII 

-grans ba6cons amb l•nda de pedra- i, so
bretot del xvr~o~. D'aquesta època és el por· 
tal pnnopal (un d~s tres accessos a les di
ferE!tns parts habitades), l 'organrtzaoó d~ 
pati i de la mapr1a d'obertures. anil oom les 
dues taçanessecundàoes. Mentrealad'Ar· 
gentena N ha balcons de ferro lor¡at i llosa· 
na de raf()les, a la de la Taroogeta aquests 
- amb 111dres emplomats en un altisSHY\ 
ponopal- es combinen amb interessants 
esgrafiats de gust rooocó que ostenten la da
ta de 1775. 

CaN& HIIJ.p 261. O.WW.1934.p.3()7;0tio. 1973. 
p62 

69 



76 77 

Plaça I carrer de les Basses c. de les Basses de Sant 

de Sant Pere Pere, 4 

Categoria C, cap. VI, tipus l li 

Espa de forma wregu&ar 1 wnbdolnvels sef. 

vaLs per graons de pedra, en el qual at\hQB· 

mena hi ha'M les basses que 5ef\lleO per als 
f'I'IOIIns anomenats de Sant Pere 1 lf"IS&alla
oons auu~ars de la tndliStna tèxtil, que lo

ren dcsmantollades I el cou SOlar convAf'bt 

en plaça l'any 1825 El desrWvel correspon 

II18Jtd·ague.lesedlhcaaonaperrneuals. 

mapr•tAnamentdel s. XIX, tenen un caràcter 

lorça untNJ. l entre les quols destaca la COI"II>

truc:oó QObc:a del número 4 del earreJ Da 
rrerament {1982·1983) ha ecat obted• 
d'una refOfma que ha rt()(ganl.latl'espa bo 

• I8QUlllt 11 conligur8CI6 primtt1va. 
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Categoria 8, cap. 11 

Edificada af segMo ICIV, es tracta, lot i el mal 

estat do conservaciÓ, d'un bon exemple de 

l'atQI.IIOdura CJ\111 gòbca catalana, ¡a que tl 

trobom els elemenCs d" aquel bpus con&tt\..11> 

ttu tia tOt re a la cantonada - amb una •nos
tra coroneta d 'arc$lttlob!Jats-, la solana so
ta el'* • el predomw'll dett par amenes cecs 
sobte* obet1Uf81. les I'I'IOC)ficaoone deis 

segles IMI I XVIII IÓn les responsabtet dels 

balcons de la planta I del porltl d'arc escar· 

eerrNialenl'art~eportalmecie\laldegr81W 

dovelet. a la planla batxa i el peu dl la to
rre. a'o'\)j força emmascarat 

78 

c. de les Beates, 2 

Cltegoria 8 , cap. 11 

Ciisalol del ~ xvw OClnV01It eo eó.OO 
d·habtalges Té una...,_ de p1ar<a""' 

xa •tres psos ¡ocupa una parcol la mort am· 
pla la façana corresponent mos.tra tres 

•xos de compo5ICIO tegOnS da qocis M 

çof loquen los obeftures d~s baixos 

- portals d'arc pla tots tgvals. un ocupat per 

tacoés a reaca1a de verns- 1 el• bak;;ons 

dels diferents: pasos, QUe van ~rt de 

Alida amb ralçada T()(a la plarQ bitxa és 

de pedra, • a lOs altres, arrebossades. en són 

ei mwcde let oberturettlallosana d'alguna 
boloons. en eapeoalla de~~ que 

dOna a la plaç.a de les Beates. I'Unc e1ernett 
QU8 marca alguna jerarQuta en un lrontts de 

gran homoQeoeílal. 
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c. de les Beates, 4 

Categori1 B. cap. 11 

Casa del segle XVIU de planta baixa, etW:te

sol i tret p¡sos. El teu be( mét notable lot 

i el mal est3t de conscrvaoó. són els esgra

fiats QUO CObreixen la. façana 00 genos do 

flors • de gartandes. Entre eAI dos balcons 

del pnmor ps tM ha una lornlcuta per a una 
lfl'latge roi'Q!OSS. 

ec:.,_, f.ll.p 200 ~ 1134 D 106 



I :~de Bellesguard, 16-20 

Torre J. Figuera• -Bellesgulrd-

1 

Categoria A, cap. I 

~=~H~~~;:;o-96~~~-tlnterès 
BOC: 20-8-1969 

L'any 1900 Mana $agués, v'dUic1e Fgue

ras. oncauegà a An::Ofl Gaudi la construc
ció d'una 10rre ul"'llamsl13r a la part fita de 
Barcelona, e l'u'\Ciret conegui com Bel es
guard, on es conservaven encara rest as 001 
palau que MSirtf I t 'hi féu I« a oomença
rnentsdeiMger>~. El p.lir'IJWarneogct..os
me de l'eótic:i. enllesttl el 1902. podna 

relaoooar ·• amb aquest ptecedef't La se
va planta 6e Qvadl'ada amb els elogt'.s d'un 
cos en un angle, en el qual hi ha la po.1a pnn
ci pal i, al cap(jam~,~nt, l'agule coronada per 

una cteu dl quatre braços. i un attre cos 
sem-~ CObert per un letral a ·a ta
çans de mg.O'n. 8 nud• cenu•lé IM~ 
tre cares emrnerlelaóes la ....a <:obetta. 
com tam~ la del cos angular," una p¡rà
mide truncada. El parament extenor és tot 
de maçoneria en -opus !llCertU'Tl•ln.tenom
pol per nombrosesoberturee. bona pertde 
kls quals aón coronelles. Pal que la ets •me
"""'#s--.cat:ioi'OSI>\JCIL<a 
de~ gotla, amb arcs tnlobolaiSde mao vm. 
•la ca~ xa d'escala a la qual $'Obre un orig. 

I 
nal vitran amb una estrc'la en rel.eu. 
Cap el 1910 Oomèoe(; $vgr3flet Pfofectà I 

dingí la construc::oó de la raxa de ferro de 
La porta pnnapal. la barana de l'eacala i els 

bancs de ra,ola poicroma a banda 1 banda 

de l'ertrada, a mésd'altreseAemeots da l'In-

I 
'"'"" do la casa 

Bonet. t927.op:J¡5,R.t!ot.f'.,.,...,.., rmfU.'m 

::;~~~~~~~~= 
~ rNOC.:...I86r.Pwlt' r~w 
145-151 .• """ 1!'>1/H c.-.r. ,. ~ 
1967. PD 3?4..J3J. Hw~.~~ 
!973.Rcr ... !Sfi2~!91!13,~Yof--19!U 

I 
r«•I983:~Noftei.INIO()/ti~GUQ( 

!966 pp 94 '"" 
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c. de Bellesguard, 30 
camt del Comenbn de Sant Gervast. s/n 

Conveni del Redemptor 

categoria B. cap. 11 
(Esg16w I Convent ortg.nal) 

Nugoi'tlld 1926, és obra de BernardfMar 
tofelr P~ QUI. anys. abena. J8 havia bastit 
el proper c:onvenl do ValdclnZeia, tormll
met'W emparentat amb aquesl del Redcm¡> 

I 
tot" pe! que fa ~ S8U modorntame gobelsla 
detOIXO, p91'0J8 en un motnen~en què!'• 
w ha perdiA el caràcter hegarnOriiC. L · esgi6-
M.I'elen'llntmésdeltac:etdelconp.M"t.él 
deCfiUIIWII.OOun~SIISIEmltde 

cobertes a dtfEWera rw.b~ '* 
grar. arcs ciafragma de totxo• de perfil PI· 
rabòllc Envoltant l'altar hi ha un deambula 
100 format P8f ate&des en ~ ta pedra et 
oombnll .,-,b e1101xo constant • que orga· 
Rllatl rwtl més bauc del: .wna de..UOO. 
~de la capçe61ra de red6ci En 

'

aquets 1 ala nao. s'hi obre un bon nombre 
de ~nesrrats. Tot' que molta m8l no n·am· 
belen a rebre els Vltraltr han tslat sempre 
1apats. els que en tenen propol'oooen al 
lempie un1 abundanl • k.mtneoó natural 
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82 
c. del Bisbe, 4-8 
c. del Paradls, 7 
c. de la Pietat, 2-6 

Cases dels Canonges 

Categoria b, cap. 11 

les cases dels canonges són un con¡ unt he
terogen. d'edlflcaoons cMrs molt transforma
des, amb origens del segle XN. i que SOI'QI· 

ren quan els canonges de la Seu van dexar 
de viure en comunitat i s'instaJ.Iaren en ca
ses particulars a l'entorn d'aquella La res
tauració del segle xx. que conlormà ei que 
avUI coneDtem can a Cases dels Canonges, 
sïnaà el1921, amb tarnterveoció deJ . Au
bó i Bellvé tot refent la casa que fa cantona
da entre els carrers del Bisbe i de la P1etat. 
i dotant-la amb esgraltals 1 maiòhca. El 
1924·1925, el Foment de les Arts Decorati
ves emptengué la restatKaCió de ta casa de 
la plaça de la Prelat, on es descobr{, a una 
sala alta, decoració mural amb escuts no bi
t-ans i COffiposiCIOOS ,aroglfl¡ques que, pel 
seu m al estat, no pogueren ser co nservats. 
Et 1928J. Rubió i Bel!vévaconstruir ei pom 
que uneix el Palau de la Generalitat am b les 
cases dels canonges en un esbl gòtic namr
ger molt recarregat. La restauraoó del con
¡unt. sota encàfrec de la DiputaCió. fao en
lieslldael1929perJCtM MartOrol ambccr
ta precipitació i amb un resultat qvc no sa· 
tisfeu ~ p.-opi aUlor. Utilitza tinestres noves 
de decotació plateresca JJxi com pedres vc
ftes i e!erner11S originals rcaprofitats quo do
nen al çon1tm t un aspecte dc colfagc ostiFs· 
bC. Cada edifici s'artJculava originànament 
entorn a un patr dcscoben amb escala f1ns 
a la planta nobiG, amb un o dos pisos més 
aJ dam ur(, el darrer amb gaiGria sota coberta 
do teula. La planta ba.1xa s'ubi tzava com a 
magalzems o obradors. Actualment h1 ha 
instal-lades, a la part velna de la catedral dl
verses dcpcndènctes de la Diputació, men
tre que la zona més pròxima a la plaça de 
Sant Jal-me és la residència oficial del pre
sident do la GeneJa!itat. funció que ja tingué 
dumnt el periode republicà. 



1
83 
ç , del Bisbe, 5 
pi do Gamgo I Bacho. tln 
ç deia MOI"CClle del B!Sbe, sln 
pi NIMI. 1 
e delaPifta, 18 

Pall u EpltcOPII 

Cat&gOfla B, cap. 11 

Oel primitiu pel&u del bisbe. erllestit a mit· 
J&n segle Kjl (pela 'IOitt 001 1253), nornésoo 
queden restes al patl, oo espedal a les ga-
1«101 r(l~~Ñniques. considmablement re
c:onstn.fdel. Tambéde1XIt5Óillesfinestres 
gemlnadet del tegOO pis del pati. Tampoc 
no et oonsetva prèaJcamen: res dels docu
mental~ rwnodekttges del aagkt XVI. ,a que 

• ITIIfOt part de la construca6 actual data 
d'~blrroca.El1681 esoornerç.tlelnou 
pillau I el 1769 es cor&tlú fa façana al ça. 
rrer <W Bllbe, amb esgraflats geomèCncs i 
amb un por1a1 amb r esctA del bisbe Josep 
CI meni: el 1734 el b:sbe Gal1no Valladates 
ta be$lir als goonaos Josep I Pau Mas 1 d'Ot· 
dal ta façana sobfe la plaça Nova. obra de 
plantejaments ecademlcis'..es constatables 
també en los obre-s intenors, però plàstica
ment bOn d<lerents de les pintures murals 
contomporàrwos de Francesc Pla oel Viga· 
tàoo, awordeloe eiQ)fesswesal ·legooesi es
c:enesvotoro&eSiarnertànesdel gansalódal 
uon 1 tamb6 de Mts perdudes ~es. que 
ome.ron la façana de la ¡:iaça Nova. D'nets 
del sog1e XIX M la .ntegraoó oo la torre ro
mana d'aques~a plaça a la construcoó i de 
lrMdot miiEixla restaurac:tóque en féu~ 
bsbe Cefatè;. O'Mtres res:auradons -tes del 
19re 9 ' 1928- inodiren espeoamett 91> 
bre ~rostéS medievals ' contiguraten la fa· 
çana esgrafiada a la pi<JÇa de Gan'ga 1 

Bachs 

Paia\~ ReqUHena o d• LI Comteua 
de Pa lamól 
~ de Bonet Uetres i Gaena de 
Cautl:ana l·lusltes 

Categoril A . cap. 1 
Monument HISiòriCO-ArtíSbe d'Interès 
NeciOI"'ee O 1787/1975, 28-6, 
eoe 27·7·75 

Bastd al Mg!& x• a redós de ta murala ro. 
mana • wnb pat1 deli CXJOAruc:c:ió descan
sart IObre ".,..\dies consutldes ertte les 
.,....k:lrrM.IIpel.aoklurelet•~alse

QM xv Dl rldflc::aaó pmWYa. en reaen en
cwa ~ inelues coroneles i tes pwtS 

bllxea del l*l cercrll. amb escai& de&co
bertl que mene a unagMena degans arcs 
ep..R8tl. Una ncMI refotmlll segle xw do
tà 1a coneuucoóde belc:onl• c:onigorè re 
pedi dl IM dtl)tndènoes ll'll.etlorS. enca
ra al/UI c::onMfVII HI tenen la seu r Acadè
ll'llol de Bonet Uotrea1, des del1970, enquê 
lourectaufOI,IaGalonade~IHU6lfes. 
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85 
c. del Bisbe Laguarda, 1·3 
c. de Sam Antoni Abat, 10.16 

Esg"sla del Carme 

Categofia B. cap. 11 

Destruilelt909elt&mpledelesJeròrllmes, 
aleshores ¡a amb luooó parrOQUial, Josep 
Mana Pencas' Monos es féu carrec, en(te 
1910 I 1914, de dur a terme un programa 
complet de parrÒQUia del Carme. que tnclou 
l'església. el centre parroqutal i un estatge. 
Per¡cas, que recorre a l 'ús exclusiu del rajol 
en ambdues façanes, reix a etear un con
junt coherent ' personal tot i el caràcter he· 
terogeni de ros seves fonts; entre elles hom 
ha esmentat el sezess.onisme. l 'expreSSIO
nisme alemany i l'escola d 'Amsterdam. a 
més del pes d'un gaudrisme encara ben..,.¡.. 
gent, palès sobretot a la façana lateral, a la 
qual h• ha la porta• els finestrals del temple. 
A la que dóna al carrer del Carme. amb un 
Iris ceràmic, les referències no exclouen trecs 
de reperton dassícista La decofaoo de l'in
terior de l'església és deguda a Oanus Vi
làs. Pel seu caràcter e¡c:cepcional, pot ser 
considerada una peça 1mportant en el de
senvolupament de l'arqUitocturaentfe eln"'I
derniSO'Ie i el noucentisme. 
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~~~~·f3.~~~~.""J!c}¡_9:;,;:: 86 
~~f::.;9~~:P~~~~NPru- c. de la Blanqueria 

Categoria C. cap. VI , tipus 11 

AQuest carrer, fOrça estret, dwel nom d'un 
dels oficis que es practicaven al barri ja N 
segle XN i manté la traça medieval i un cert 
nombre d 'ed1tids dels segles XVI i X'lll. que 
conserven les caracterfstiQUes de quan to
ren construtts. per bé que al Marg dels da· 
rrers dos-cents anys la sobfeelevació de les 
consttuccions n'ha accentuat el caracter an· 
QOSI.. Només una actuacsó recent al núme
ro 5 desdiu del coníunt. 

87 
c. de la Blanqueria, 11 
Categoria B, cap. 11 

D'origen p¡-obablemen1 antenOI'" al segle 
xvm. és un edifiCi sobre parcel·la estreta, de 
planta baixa i quatre p¡sos. Els balcons, un 
per planta. són d'obra 1 als bai >eos hí ha un 
portal altndanat -actualment compartimen
tat en porta I finestra- i un altre d'adovellat 
d'obertura relallada amb un perfil irregular. 

AAM. fiXO. 822ln C (1855} 
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c. de la Blanqueria, 12 

Categoria B, cap. 11 

Edifici sobre parcoHa estreta; és de planta 
baixa i cinc p¡&os i és construil amb carreus 
petits. A la planla baixa i ha un arc de mig 
punt adovelat i ets balcons són de ferro for· 
jat amb alguns barrots entortoftigats. Podria 
ser obra de! segle xv• 

89 
c. de la Blanqueria, 13 
c. de l'Allada, 14 

Categoria B, cap. 11 

Edifici d'habitalges amb elomonts dels se
gles XVII· XVIII. Consta de planta baixa 1 qua
~ e posos amb balcons i finestres Als baoxos 
hi ha tres portals de marc de pedra motllu· 
rat, elslate.alsd'arc pla i el cenual escaJser, 
pel qual s'accedeix a un onteressant pan in
tenor, amb escala coberta per IIOites d'aresta 
i amb arcs sobre petites columnes toscanes. 
Donen al pali dvetres. obe.tures ef.lrpc¡ques. 
Amb la reforma que el1864 projectà l'arqui· 
tacte Joan Puig i Biosca es construTren els 
dOS darrers pisos. substituinl un alt obrador 
amb grans finestres, i, amós de les reformes 
interiOrS pertioenls. es renovà la façana pos· 
teflor, al carrer de l'Allada, amb grans arca
des als baixos i amb quatre pisos de balcons. 

a-oo. r934, "' 107. 
MA<. ...,_ 1618 e ft86SJ exp. 1692 e tr81l51 
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90 
c. de la Blanqueria, 14 
Categoria B, cap. t1 

L 'edllid, de planta baixa • tres pisos, conser
va en planta l'estructura d'un petit palau del 
segle XVHI, organitzat a l'entorn d'un pab, en 
el qual resten alguns elements interessants. 
A la façana hi ha esgrafiats amb temes ve· 
getals, garlandes • •putti,., que Comas data 
a la dècada dels setantes dej segle XVI I, en
cara que la construcció podna ser antefiOf 
Els balcons són de ferro lorf81 i a la planta 
baixa hi ha tres portals, el central molt moti
IUfat. Gallardo ahrma qve al pati hi ha una 
lornícUa amb la imatge de sant MIQuel. 

Comfi. IQIJ pp. 200-20r; Garardo. 1934 p, 1()1 

91 
c. de la Blanqueria, 15 
c. de l'AH ada, 18 

Categoria e , c ap. 11 

Edilici del segle XVIII amb estructura de pa
lau organitzat a l'entorn d'un pati, amb es
cala Iol' ça interessant al qual s'accedeix per 
un portal d'arc rebaixat amb d&COI'aCIÓ es
cui!Onca d 'elements vegetals i d'un vestfbul 
cobert amb embigat de fusta. Els balcons de 
tots qoatre p¡sos són de llosana de pedra 
A la banda cte1 carrer de l'Allada hi ha un cos 
ategitd'obra molt pobra, amb planta baixa, 
tres pi$0s ¡ golfes. amb un arc rebaixat de 
pedra als baixos 

Gsbrdo, 1934, p 101 



92 
pg. de la Bonanova, 55 

Cau Muley-Atld 

Ca t800fla B. cap. 111 

Ed:fioa'ftal OCit'fltnJI: per JoeepPI.IQ tCar:la
talch.semblaqueentrei911•Htloi EI'IYOt
tada de flwdl, .. l.n& oonetna:x:ió de planta 
bllxai~.r~ps.q..-~elmaócomaete
ment deoofaw .-nb oonl'lOiaaOnl ~,..,. 
quee àlabs Es recone IImb* 1 l"e~gtll• 
en la orNWNtOtaaó d' •guw Plf amenta. 

93 
c. de Bonaplata, 23 

Cat_,. B. cap. 11 

Qe p6anta baixa I t.l'\ ptS, 8Quesl petd. edficí 
eritemtgere.icobenambteu«adaquetol'· 
ma ooràfec, constJtuax un bon exernpe de 
leeC8S81del Satnà ar'Cic. HI destaca espe
~ I'Cn:::aobemn dek beixos, Ltl por
tal de pecta de mare ll"'IllUrat •anb...-.a•~ 
dl amb la daLl 17 45 intenta en un medaD6 
I~ per la representac:iOde les emes 
de pç.ape<hr. alludirt pocser al pnmitJu 

"'-· 

94 
c. del Bonsuccés, 6 

Ca1egorta e , cap. 11 

1

95 
pl. del Bonsuccés, 3 
pi dt Vcenç MartOfel, sfn 

Rest .. de l'Antic Convent def Bonsuc:cft 

Ec:iflo erue fMOI'M de platU btlxa ¡qua- Categoria B, cap. 11 
u e piiO&. amb baucoltmercs de lel obertu-
res de pedra La façana• de CIOI'I'IIX*06 
...-....:a.omt>doobolconodopoc:a- ---coootn.<:Oódopod<ado 
a banda i banda de cedl¡» Enue ell bit- ~amb aparença delerre, 6sen rea-
cons i • extrems.._•t. ha Ul"'l decor• liiM: rUrtc 001 que re&&adl!llc:::orrvert deli Bon

oó -oraildl dl 'PUl~. ltnbtm- 1 tuOC6a. aX8CIII • la pnmera tnei&M def • 
plel t.xe1 ~ • creuen .nlcwon&. Sobre tJte XVI. abendonlt pets religloios el 1835 

la porta dt reec:U de....,.,.., una 181'J8 ae:. any en QUt paa.ta eaaQ8f dependênoe$ 

=~=¡:-~~ ~-=::se~ 
laoonable tan1 amb • eegr8fi.ltlcom 1mb otnÇ Manorel. ts una otn de onc ptanres. 
la c:on&trucoó de l'ecificl I'I.AwnedelelquaM .. Ionnadaperunaga-

lena d'arQUICS deiTIIQ pun1.' ooronada per 

ec:m..11r:Jpp r••I04205 unapoteniCOfr'ISldepedfa.l.aporta.~ 
tiC~ dll conveni, que mena a un vestJ. 
bul cober1 amb ...ata de canó amb lonetes. 
Joufotael1690pelmalorQI.iMtque1Peteló 
I 6t coronada per \K'I escut llanqoe,ai P6f' an
gekltS Des dot 1952éo"'"delesdepen
dènoes tnoi'IIOpels deli dislriCte, ' pe~ aquest 
motiu ó&rrcuvnent ha estat oo,eae de oo
..... obres d'adequaCió 
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96 
Carrer de la Soqueria 
categoria c. cap VI, tipus 111 

carrer IOf~ lllatg de rarec -carrer del Lk> 
bu~gat ... queoralaeort~nuaoódel d8ctlna 
nus rom& e paror de renornenat·portal de 
Castol Nou Posteuorment, quan al segle 
xn1 fou odfiCAda la muralla de Jaumo f, 
s'obri a l'oxtrem d'aquest camf per ta bon· 
da do la Rambla un portal en el qual, a par
tir del 1217 ~'1Mtflllarenfes taulesdevon 
dre C8fn, o W\Jel de boCaiOJII. d'on sego-
rii'T'M!If"'l prov6 r actual nom deJ carrer Un 
tram del carrer Oe ta Boquer~& fou un dets 
.nd<eiSmél.._.,..."" cal bo<celorl Ac
ruMrMW61 un~rer mdl~desdel 
pulll de YISia cornet'oaf' mlf'llé una ec:tfica
oód'alçadl moh regtJar encara QUed'èpo-
que~ bc;a dferentL 

97 
c. de la Boquerla, 8 
c. d'Aioloa. 1 

C.tegoril B. cap u 

La C$$3, obra del seg;e XVII de planta bar 
xa 1 quatre 1)1908, amb balcons de ferro fot· 
,at 1 UI"''QCOI'f'IISS ceràmica bon conservada. 
ós espec¡ak'nefll notable pels sous esgr a~ats, 
que eobf91xen els paraments tant pel carrer 
de la Boquena com per el d'Arolcs Al prl
merpit.t'hl~l(li'T'lOOdegatlan

des i oerrosde flOrs. • al segon i tercer al·le
goretdtletqualreescaoons esWrhivern 
al costat Oe 8oquer~a 1 at d'Atoles, a més 
d'&kt•tigur•t Ol' IOl, la prmavefa ria taf· 
dof_ CornN sugoeretx que l'autor dO dws
serry d'aquelll eegrafilts pcxt'la ser el~ 
Ior Manr..rtr~Trarnules 

Cooo\111. '"'' p zor 0*"». r934 p 1&5 

98 
c. de la Boquerla, 1 o 
e d'Aldea, 3 

CeN Ot Puig 

Categoria 8, cap. 11 

Tot • que la constrUCCIÓ s'estructura en dos 
parts amb taç.onos soparades 1 aprovades 
en dates d1fcronts el 22 de març de 1861 
la part d'Arolos i ol22 d'octubre del matetx 
any la de BoQucna respon a un projecte 
untarl do rarqv.tecte Narcls Josep M• Bla· 
dóquedest.neolsbaíxoeamagatzems•COI· 
xera 1!3 del pnnctpal un Unlc' vast habitat· 
o• per al prop.etari, mentre que cistnbuelx 
I'Mp81delsd011)11018lJPOI"'Iffentrel1esJ\a. 
btaJQOI oswu. a do8 del& quas s'ac:cedeiiX 
pel aarrer Atolel i ea teroec per Boquena. per 
on ,·.,riba tamb6 al pnnapal, encara que 
per Ul8 eecaJa dtletent. Per tant. aquesta CJI
wna élla taçanEt m6l acurada, compta amb 
bons treballa de pedra 1 let"ro. Otsposa de 
dol portals d'arc eecarser als baixos -un 
per ala bOOga i un pef aefltrar a la casa-. 
baloonOI'o d&duoe obertures al pnncipal i pa
rells do balcons als p¡sos, amb finestres de 
In golfos al capdamunt. Als darrel'es de 
rect<tio l a corMu&eió d'Aroles s 'estén un 
ampit p8b clova! que conserva la seva ve
get&e:tó. vl$ble des del carrer. ' al qual la 
planta notje té accés a través d'una ~ena. 
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c. de la Boquerla, 11-15 

Categoria B. c.p. 11 
(taçana) 

Consttucoó r'I'IOderr-.ta de pMCIPI del• 
fJe xx de notable wur• tn per ta sev~ 
oornpclSICIÓc:om pet l'ltu'ldànoa¡variCtat 
d'eAoments decotallus. Prosonta sia planta 
baixa dos arnplfssms 8rCI carpanells que re
culen l'entrada als comerços 1 un entresol 
&IXI ocm el portal d'.x::èl a r escala de YDina 
En aquoMS baXOIIICJWW.X,. a. daluaaólo
rll de pedra •ets ~de leao qw r• 
CI.Atan • blllconl en~ • t.anes ~ 
!Mnbé ~ l'ecablwnanl: tnparw de 
I'IO'o en COfre.pondèncaa lfTib les 1101 •· 

-clebalc<>l-. 
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c. de la Soqueria, 12 
c. d'En OINIIana. sln 

C.tegoria B. e~p. 11 
(loçona) 

Editict del segle xv., IIObre paroella mol 
profunda, de planta bel Ka' quatre psoa, al 
Qual M tou reformada la façana, ~voltants 
del 1900, en una I/nia modeflllS!a de ca•ro 
neog6Cic qoe es mantecta &Obreta en el por. 
lai de planta baixa. de pMil mtenor k>bulal 
I axtenormert envoQda de f\Aalge C()ITI el 
del ...., pnac:le, 1 wnb captell que repu~ 
aenten sengles cap~ de c:avalef • dama del 
eegle XIX. La refonna aledé les obertuec de 

'" dues ptunetee plantes 1 recobri el con
tunt amb un esgrafiat de tema llor al, por6 es 
conserven els emmarcaments de pedra de 
les pla.nt~n supet'IOI'S. mentre que ta laçana 

del cauet d'En O....ntal\lmat'llé tatnbê els 
lteQ;"*-prwniM.JS.h•IOC"'*i~esdef 

~ IPTJ,p~ 
MM~ 245B bo1 C(II72j 

BO 
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c. de la Soqueria, 24 
c. de Rauríc, 1 

Categoria B, cap. 11 

Sobre!*oeHa medeval.11obem aquest ed
k:l. pos:stbWnenl reforma d'\118 casa art• 
sana del~ XVII , amb esgrafiats força Yl· 

sibles al catrer de Rauric que presenten pla
fons geomètrics separats a cada planta per 
senzilles sanefes a nvel de cada forial. I, a 
ll ltcana a la BoQuena uns estJanys capi· 
te111 fÒI"'CS pet'pendicUars a tes bases. e» 
rr~a~.resookmnesefstustsdelel 

ql..llll no són ,.. tan 1011 tn0cats 
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c. de la Soqueria, 25 
pita. del PI, 3 

Categoria B, cap. u 

Edífto caracterisbc dlll segles xvt-XVI•. so
bre agrupaoó de parell 1et medieYt:is., amb 
pi Mia baixa i tres 1)1101. Els balcons, tres • 
Pfii"'CCPf I dos i Ulli ~nestr& els altnts. són de 
!erro for¡at amb marca de pedra ommotl'u· 
rada. A 1a laça/\1 postouor. a la placeta del 
P1. hl ha restes d'un portal de mig punt adi). 
vellat. actualment tapiat. 
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c. de la Boquerla, 30·32 bis 
c. de l'Arc de santa Euléia, 1 

Categoria B, cap. 11 

Casalot d:'IUI!eec de notables proporCIOill, 
anb PatU ~xa, entresol i lt8$ 'p.tOS A la 
plarU ba:xa hi ha ()l'lC I)OI1<ds cr.-c reba· 
xat. un doll quall, mM gran. constfUel)( a 
pas al carret de l' /ve de Santa EtAMa L'D 
fici amb el nUmeto 30 consu.ueoc, de Iee, un 
annex al cc:w,.unt, )I que les afUes deis Ior· 
~s no conode-xen ambles de la resta. Els 
balcons, amb losana de pedra, possible
ment torer. renovats 11 segle xtx. Cal assen. 
yalar la presèncta d'esgrafiats poc VISibles 
amb temea flota! s -gerros. garlandes-, fi· 
gures d'infants que dan300 i fan múSica ' 
grups d'lt\Stl'l..IITietllt props de l'exerad de 
les Arts. JosCiènc:ae6. 8lc T.-t Comascom 
Gm&ardo els daten cep el 1780 

104 
c. de la Boquerla, 34 
c. de La Volta def Reme~, 2 

Categoti8. B. çap. 11 

Aquari edllo de ~DU texa 1 tr• PIIC8 pre
terU ala façana de la Boquena IOCelleaca
raaerisbques de la case del teO'Ixw. amb 
JJCW\*d'ltt: rebal:xal als bltlQI 1 ~de 

'-ro SorJM amb lo6ana de rap. --· 
dee L 'lftra façana. en carM. rnoetrl re1te1 
de conettucoons atUnOrl, que podnen 
remut'ltat-se af segle lC\11 o XVI i en un peny 
de mur dt pet¡ts C81reus. un portal dt mg 
punt adovellat I un eitJe de mét gran I poa. 
IGf'IOf d'atccarpanell amb motiVI" L'tcllli· 
el .. OOI'onat per una gran corm.. cet'tmi· 
c:11 tê etgrafléds geom4llnc:s. pr~ 

"""""""" 
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c. de la Boquerla, 36 
c. de la Volta del Reme, I 

Categofia B. eep. 11 

De~ bal)(lll dol p!IOIS, l'apar el d'aquea. 
lacasacf~~mésquecap 

allfa dei carrer. tJ~WOf'gensmedleYats. pot· 
ser del sega& rr~. Bona pen. de la c:onsttuc> 
oO,tofa amb~ de pedra, recolza» 
ble la Ydla de CMO. &ln'lb6 dt pedra. que 
dóna nom • eantr que lf¡ travessa Al seu 
lntenor hi hiLI1 ptMifCdemg pur~. Els t.t-
c:c:MW tenen losana de ferro lor;at amb r~ 
les de g.ra-sol, pròpes del segJe XVII. H1 ha 
Oocumentades reforrnet •nleOors del 1872 
i del1888, aquesladarrera afecta també la 
oonftguraoó de a. I~Çan~• carrer de la Vol-

ta del-

81 
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c. de la Soqueria, 38 

Ca tegoria B. cap. ll 

Edfio de la segona matat del segle xvu 
oastit sobre una parcella estreta 1 de lirtes 
Wt senzilles. Consta de planta baixa, en
!resol i QUatre p¡sos, amb dues obertures a 
façana en cada rwel1 un baklO o balcone
ra i una lrOeStra als tres pnrr'lefS i duos iries
tres als altres. Aes oo s'endeVIna dcts bai

)lOS Pf•m•llus. L'esgrattat d e la façana , molt 

senll•, n lmaa a retseglMr les obertures 
a-nb unaonta • a..,.., CQireus a ia resta del 

""""' 
CorNs 1~13, p. 203; a.NMd6, 1{1.3<1 p, 185 
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c. de la Soqueria, 40 

Categoria 8, cap. 11 

Sobre 1.n1 J)afcella meóeval h trobem 
aquest edifK:t del ~o XVIII, de p«arca bat
xa i Cinc pisos, amb un baleó de ferro forjat 

1 rapes esGaJrades a cada planta. aocf com 
un fals poftal ats baixos, que la pensar en 
una refoonad'lf'CigacaSaartesana. Elset
graliats geomètnc:s, molt Slr'l\pfes, són qua
s. ~invi~ibloa , 
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c. de la Boquerla, 42 
Categoria B, c ap. 11 

Del segle XV~I. però constn.jj"t on una estre
ta parcel-ta d'origen medieval, és un edifici 
amb baixos, entresol i quatre pisos, amb un 
balcó per planta de Uosana renovada - ara 
és de pedra- i enreíxat primitiu, amb bran
cals i lindos de pedra excepte en tes dues 
plantes superiors, on són de fusta. També 
és de pedra la cornisa , comuna amb la de
la casa nUmero 40. Podria tractar-se d'una 
antiga casa artesana. 
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c. de la Boquerla, 43-45 
Categoria B. cap. 11 
(façana) 

Ed~id de ~anta baixa i dos ptSOS sobfc dues 
paroel ·les medievals agrupades, almenys on 
façana. Els balcons dels segleS xvt~-xvll, 
moH mod:ficats, són de ferro forjat i rajoles. 
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Pla de la Boquerla 
La Rambla. 80 

Font 

Cat&gOI'ia B, cap. IV 

Substituint la Que tou enderrocada el 1818 
al mateiX temps que una tOJre de la mura~ a. 
la font deia Soqueria s'inaugurà el1830.la 
font està dins un arc:osc» de mig punt amb 
dovelles a saltacavall i lé al damunt un es
cut deia Ciutat, amb omera. llOrers I atnbuts 
h&fculiS. 

83 
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c. de la Bòria, 20 
c. de Sanllgr\llli. 1 

Categoria 8, cap 11 

Construït oiiOQio xvm sobre uoa pelita par· 
cella me0ev•. hi trobem un edto de planta 
belxa•tJn ptot. amésd'unesQOt!ea. aca
bat ~~nb t~~e OOfl'lSa c:er*"-ta A M façana 
p!'esenta Ut'll etgl' atiats geomèlra. 1 base 
de granslalx11 hOnlzontlls • ~que (i. 
v1deixen ta pEuet en grans quaddci.Jes. Els 
balcons, alguns renovats. són la ma,or part 
de terra IOI'JI[ 1 ra,ola cerèmlca 
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c. de la Bòria, 21 
e de l'Arc de Sant Onofre, sln 

CetiQOfia e. cap. 11 

Als baixos d'un ediliCI de PJ•nopis del segle 
XDC. amb planta barxa_ enttesd i tres p¡tot, 

s'hi obre 11 pas del cauer de l'Arc de Sent 
Onolte. lon'nat per un •e de pedra de m¡g 
punt rebaixa! a ta bandl dit 11 BOna • per una 
btoa de IUSia recolzada IObre permòdols 
emmotllurats dol mat01x mater~al a ra/Ira 
8)1trom 

AAM e111J 584 ~ C (1161). eJ11J t033 A (IMI!$J 

11 3 

c. de la Bòria, 22 
e de Sant Ignasi, 3 
e de Itt v~ d'En Colcrnu·•- 2 

Categot•a B, cap. 11 

Als baixos del'ed1fc. una volta d'arc rebm• 
xal. de màó, lranquejl el pe.s al carret de la 

Vella d'En CdonwlM 1 rep un ernmarc&'1'llfl 
de pedra en cada un c::re1t seus extrflf'M 

l'edr1io, com l'atc, del sege XVdl.. és de 
planta bauca, entresol I quatre plan1es -
datrera una espècie de golfos- i està aca· 
bat I* uf'\81 potent oorr'Nsa. Els balcons con· 
seNenl'enraxatongman. però les losanet 
ben reletes al segleXOI. Elt: senzilse.gra· 
lats geomètrics de la laçana.t.namifars alt 
deii"'Unefo20. 
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c. de la Bòria, 24·26 
c. del Cvadef, 2 
e de la Volta d'En Co.ornlnee. 1 

Catogorla B, cap. 11 

AlS baixos d 'aquesta casa. dot segle JMI, 
s'obre del pes amb embtgat de tvsce t11 ca
rrerdeiCrvader L'edticléeóequatte~; 
1 cada un. dos tscons • una fineetra aiiMe
raleequeue, eKeepte a' dafrer. IWTlb qualle 
fine6tles Uns• ahtes presenten marcs em
molllurats, anb oo rebll 11 comnu de 1otmes 
arroci<:rides que mabsen l'ortogonaldat de 
les Obertures 1 que consbtuouc:on un Olomont 
docofatJu singular. CobrOI)(en la façana~ 
gr0 118ft ben consE!fVats 8 base de f!IIICOS que 
c:on1enen tormes vegetals i s'acaba smb l.f\11 

oran oorOISa. 
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Urbanització del Born 
(MCtor deknUt pel pg. de ~. av 
del Marquès de I'Algenlera. e del 
Comerç I pg de Pujades) 

Seetor del Mercat del Bom (llmitat pels 
carr..-s: ComerciaJ, Fusina I Ribera). 
cap. Vl,lipus 11. 
c. de C<>me<ç. 11-33. <ap. 11 (p0<1òçol. 
e de 11 Fuslna. 3-13 16-8. cap. 11 
(pófbeo) 
av <Ml Matqt.IM de I'Aigentere. 13-27 
<ap. 11 (polnM:s) 
pg. de Picasso (tram pg. de Pujaclewv. 
del Marquès de l'Argentera) cap. VI, 
llpuell. 
pg. de Picasso. 1&-24 i 40-44. cap. 11 
(p6nòcs). 
c. de la Ribera, 4-18 15-7. cap. 11 
(J>O<tiCI). 

En~"'"""""_ .... _ ..... 
OUWela. que.Jolep Fonber61 Me:sues r• 
dac:téel1872. t'IOdOia.- un prqectedefa. 
Ç8(l8 ~per llei ediiceaonl que,........ 
nen d'envoltat elt't'l8f'CII del Born•oroanrt
zar la façana als .-O>ns per la banda del ca
rrer de la lndústna, ara Passetg Picasso, amb 
la fntenOO d'ordenar tot el sector sota !Jllen
guatge í IM'I Ósteny comuna. El julyde 1874 
l'AJuntament aprova una mocllfieae.ó 
d'aquel pt'Cifi'Q8, en el QUt es reduetx l'al
çada de lel cas. de QU*e a tres pilos i 
es corwerteuten en plats el que ongWina· 
ment haww'l de 111' CXIIunnea. L·~ 

cornpotltJU es~ en la tradoó II\StaiM• 

ct.a peb; penell d'En Xillt. que percba al 
lat'g del segte amb exemples dau com la 
Plaça Re~al. perO ell detalls ornamentats 
(permOdols sota ba.lconl I corr.ses. lrontoos 
sobre els pt1nopafs, touoade fosa.. ) posen 
de marwtest la dl8oluoó deta models ciàsslcs 
en ares ff .ns de9envt habtuarnett anome
nats edècllcs. El model tou segurt al peu de 
la leua b11oten lel c.-que no foren _por_, Sallomqueolma-

teax prqec:tà. el tebr• de 1878. 1:1 del Pas-
telO Picaslo. 32. 1181 oorresponeru al ca
rrerdelaFbbera,8-10elmt~Çdel1884 Un 
altre mestre d'otna, Jaume 8106Sa1 Mttf· 
cadé, és l'ai.J!or dels .Oficis de Comerç, 31 
1 Marquès de I'Argontora, 15, lots dospro
,18Ctatsel1877, I FrederiCFarrtr8SI V·alon
ga. mestre d'obre~ lambt. d!$$enyaVII el 
1889eldeiacat'llOOideR.beta. 7.PIC8S80. 
40 Enli6!JI .. C111101•00r'll&truirenmagal· 

zomsocases t:..xesque r~en el seu 
pelli tronr.s .. ÓllpOIIOÓ pt~. do5 
d"aquests caaoa. 11 carrer FIJ$II"'a, loron re-
modelats el 1918(n'9. actuai-Metrònc:wn-) 
iel1920(n• 11, on MarcetliCoqu&U81xe
càdos ~sobre l'úric OXISicnt) sensedes
wtuar el llpos Font.soré. Tot 1 arxó. el 00()

fUnl mai no s· arnbé a c:ompletar i avui d!it os 
presenta amboo quar anca per cent dels so
tars OCt..(lats per rnegawwns o talers baixos, 
sense cap relloO .-nb el model genènc ano
menalc::crTil.lr'IWO~cfEnFtlrtsa"èo 
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pg. del Bom, 2 
e del Fossar de les Morerea, s/n 
e de Santa Maria. 18 
e de 18 Vofla dels Tambot'ets. 2 

Categoria 8 , cap. 11 

L'arc a través dei qual al carret deia Volta 
-TIIrl1èonols_al_de1Bom 
e8C.loonstll\&petunavolta81C:8t118raanb 
un .-e: de peaa dell'l'léiUltX ~a Qlde ex
IJam. Just damu1r: de f arc hi hlla mtgera 
de - castS que el flanquegen del segle 
MW, com l'lfC, la de la dreta, I de l)flf'ICij:) 

del xoc la de l'esquerra. 

C«<,. 1173., 70 

117 

pg. del Bom, 4 
c. do la Volta d'En Butanala, 2 

Categoria B, cap. 11 

Amb un arc eec::arser de pedra a cada e:K· 
trem•unaltrealm.g, icot"'Wtambooembt
gal de Lsta, el pes del carrar deia Volta d'En 
Bufanala s'obre • t:.xos rfooa casa de 
pnnopcs del 80glo )al(, amb dos parels de 
balcons en cada un del& quatre I)I90S. 
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pg. del Born, 6 
c_ de ta Volta d'En Bulanana. 1 

Categoria B, cap. 11 

Edifici enlre m1tgeros constru\l et segle XIX 
sobl'e una parcel·la estreta i amb una alça· 
da de ~nta ba1xa i onc pisos, amb un OIX 
únte d'obertures en façana. format peis bat· 
cons en d.sminudó en altura, amb brancals 
i llindes de pedra. tret dels dos darrE!f's, que 
semblen correspondre a una remunea. 54; 
ta rar~ebossat. en ets punts en què ha sal
tat, són VISI biOS restes de carreus i pintures. 

c.r.a. 191'3.p 70 
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119 
pg. del Born, 12 
c. de la FOI'matgena. 2 

Categoria B, cap. 11 

El pas sobre el carrer de ta Formatgef'la 
consta de dos arcs do podra de' mig punt 
rebaixat 1 embigat de fusta amb revoltons. 
Com el pas, la casa que et definetx és del 
segle XV~I. amb planta ba1xa 1 quatte pisos. 
l la seva façana va ésser renovada el xoc. 

120 
pg. del Born, 16 

Categoria 8 , cap. 11 

De planta baix.a i tres p¡sos, aquest edifici 
presenta elementsdatables abans del segle 
xv~1. (XltTI són els pelliS carreus emptats en 
tota la façana i , de manera espec¡al, el m19 
finestral gÒIIC, probablement~ segle xv. a 
un extrem del darrer pis, que tant podria ser 
un lragment reaprofitat (XltTI el testimoni 
d'una construcció repetidament refeta. 

eno. t973. pro 

121 
pg. del Born, 17 
c. de les Mosques, s/n 

Cau Meca 

Categoria B, cap. 11 

L'edfici, exceSSivament restaurat el t965, 
presénta una façana amb aspecte de palau 
medieval del segle XIV, amb IOI're. solana, 
sis finestres eotoneUes, un portal d'arc es
can~er i quatre amb t~nda de fusta sobre per
mòdols. TOl el parament exterior és a base 
de carreus petits. L'interior ha sofert una pro
funda reforma 

Gatvoo. 1934 p. 305. Cmo. 1973 pp, 69-70 
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pg. del Born, 20 
c.. dl .. Vota d'En Ousal, 2 

Categoria " · cop. 11 

El pas, CObert M'Ib embigat de fusta. s'ne. 
gra perlecta'nent, com una més de les ober
wres dels babcos, ala composició de la la· 
çana, corresponent a un edfiCi amb planta 
b81xa i cinc psos del segle XVII renovada. 
però. el xoc /4J pnmcr pis hi ha balcons amb 
IIQ&ana de pedra, dracs de ferro en els 11-
bants elovats i batonts ambdecofació d 'es-

"•oeooó 

123 

c. de Bosch I Gimpera, 5-7 
e del Mar~ de Mulhao6rl. 22~ 

C.n C.n.t de .. Aler• 
RNI Oub dt Tenr~~ Batoetona 

Categoria B, cap 111 

Masia de planla rectangular coberta a qua· 
lle algues, que consta de planta baixa i dos 
PISOS, el aegon d~s quals s'obfe a l'exter1or 
amb una galeria de solana d'arquets de mg 
punt El pot1ald'entradaésun gran arc ado
vellat. A la ptanta b&i)(S hi ha un cos aleg t 
a la façana pnnopal cobert amb terrassa. 
Foo reeutofada el 1952 en 10Stallat-s111 el 
OubdeT.,.Bwoll6ona•el1975-76tou-. 
lecooneda per al pr-. FAO dlnteoonsme 
• ... d' ~~tar, dissenyada pelS arQI..Itecres 
F COrrea 1 A_ M•a 

124 

c. d 'En Botella, 16-16 bis 

Categoria B. cop 11 

c-...... CO"StnJde.alrngdeleshor
tel que en equel NgJe encata ocupaven 
aquelll zona del Raval La façana. en la qual 
s'alt81'r.en belcoos 1 lioestles, ostenta ex
oelleots eegrafiata rococó amb temeseam. 
per~ un nen tallant IIoft amb unes !•SOtes, 
on pastor amb • ga.ato a t'espatlla; la pef

IC)I'IfQoó d'un ov; Nef)tU dQrnnanlles ona
del. gu:Jtetcl. gar1andol i, ootremg, bustos 
datnunt eltlprtet. 

125 

c. dels Boters, 2 
c. del Pt. 16 

P•t.u C.s tetl de Ponç 

Categoria a. cop 11 

Beleqmple de c.sa f"tttCCbsCa del segle 
lUX, de pi.U l:.XIII entretol, ptlndpal molt 
alt i dos p¡sot, COronals per una potent cor· 
n.salltgtda compoe¡!Nement amb les pe!as
lret d8l peram«''tS ertre bak:ons mt¡ançan~ 
gran& mènlulee: .-nb tr¡gilts Tota. la feçane. 
61: de carreu~ regulars I'T'ICil ben acabatJ. A 
la planti belXII N ha lli modefmta Yatèlia 
Monge• .. ~Fa~gas.. ambdeoof• 
Cl6 wtoenllsla AJ pnnaplll. s'l'I 86ilaiJI el 
..C.do Atblllc .. Sano lJu<> 
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c. dels Boters, 2 

Fll•tt ll• C•N Monge 

Categot"ia B, cap . VIl 

(veoeu plànol d'emplaçament del nUm. 
125) 

Fundada com a Ueocet'ia Jaumà. es man· 
bngué com a tal li ns als anys QUarantes. Es
devrngvda filatèlia, manté un bon estat de 
CQ('Iservactó: hi destaca el treball de fusta· 
ria, tant el del cos de façana com el del mo
b l•ari de rinteriof'. Sembla que fou construt· 
da el1910. 
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127 
c. dels Boters, 4 
Palau Castanyer 

Ce.t89Q(ia s. cap. 11 

Edlfd neoclàssiC del segle XIX que s'astrUC· 
tura a t'entorn d'un pati central-avUI ocu· 
pal pet' un comerç- amb escala indepen. 
dent d'accé:s al pis l)(incipal. Els balcons són 
culm1nats per pebts frontons que en remar
quen ta Importància. Sobre les dues plantes 
superiors hi ha una potent cornisa que tan. 
ca l'edifici . La façana ésdecatreusreg(j8fS 
de pedra amb encoildnat als baixos, molt 
amagats per les botigues, i marcant faixes 
hOritzontals a la resta de l'alçat A l'interior 
de ta patcel·la, al nivell de la planta noble. 
hi haVIa un ¡ardl amb una foot i palmeres 

Gafaralo.li34. pl82.~.r9l3.p. rli;A.t.'s8tltle•· 
rltltdll. •964.nc.m 24, AINdts. 1964,11011, p. 168. 

128 
c. dels Boters, 1 o 
Categoria B, cap. 11 

AQUeSt edilici de mll¡an segle XJX -1848 és 
ladataquehi ha a la reixa d'una porta a l'in· 
tet"ior del pab-consta de planta baixa, prin
cipal amb balconada de cap a cap, i tres pi~ 
sos. el darrer entre una petita wnlsa i la que 
clou l'alçat. Lhgant·lo verticalment hi ha pla· 
fons rebaixats que contenen decoraaó de 
ten a cuita en relleu, amb un tema a base de 
cargols marins i fulles amb volutes que, ¡un· 
tamen1 amb l'enre.xat dels balooos, ooover· 
teixen aques1a casa en una de les més pm· 
fvsament decorades de ~s del segle passat. 

CYIQ. 1944, p 52. 

129 
c. dels Boters, 13 
Categoria a , cap. fi 

A la planta baixa d'aquesta casa. trp¡ca del 
segle XVJH, hi ha un relleu de pedra adossat 
a la façana, obra del segle xv o XVI i al·lusiu 
al gremi dels sabaters, amb el lleó de Sant 
Marc. A la porta de l'acala de verns, un àn· 
gel del s. xv fade mènsula. L'edifici consta 
de planta bai )(a i quatre pisos i té balcons 
de ferro forjat. 



130 

c. del Bou de Sant Pere, 6 

Categoria B, cap. U 

Aquest edifiCI SObte parcel·la medieval. de 
planta bai Ka I quatre pisos amb bak:ó I fine*" 
Ira cada lM'I, Pfetenl& ala façana êsorafiats 
torça vi!iblee amb mobul ftorals, situats 10-
bfetol. al vollarC de la renglera de i nesttes 
EJ portal d'aocél a l'eecata • l'.wc rebraocal 
d'"enirada al ~oc:~' CO'TMWOal. elements tiPICI 
de la casa del 5egAt xvtl, ens han arflt:* 
moò-~11. 
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c. del Brosolí, 3 
C.tego(l& 8, cap. 11 

A ta pfanta baixa té un pana de mg punt, 
edoveftat amb dovelles de PICA regr ... que 
podna r8fT\UfUr·se al segle '1/:'J . L'edifici ec> 
IUII'-tt reaftae de'esf"'''ICHetoonn a què 
fe c:::onltruc:oó lou sotmi!IN el tegle XVII 

132 

c. del Bruc, 100-102 
c. d'Atagó, 311 
,.ge. dotesEoootes. 1·5 
pc:ge. de Pla. 2· .. 

Tlnèncll d 'Aiclldla 

categoria a. çap. u 

Pere Falqu6& • Urpi . ., tat1 que wquteae 
.,....,.,....,..,.... .. 1893-e<ifia.bo 
I c:ompCar'(.liiQCJIIW Blaeegoda Nonell-qu 
data l'obra el 1910- amb 1a collabotaoó 
d'Ubeldo tranzo E~tas 
Construooó destinada 1 equparnents, com 
bona part de'a que oevpen la mansana que 
presideix el mercat de la Concepdó, la Tl
nènc:aa d'Aic:.aki&a n'ocupa una cantonada 1 

és una conMruc::oó de drneni:tons CCiflSilje

rabtes La decofec:aó de la aeva façana rel
pon a un~meóevabta, ambrres 
gransarcadel~quetri8'QIJ80r.:> 
c:és al ...estitiiA del del canar Cal deslacar 
le$ rt~xes de terro que Iee tanquen, ~ 
del mateiX matetJalel de&apartg~A pinacle 
qve, per demi.Kll de la eornsa. centrava la 
laçana 
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133 
c. del Bruc, 104-112 
poge de leo Eoooloo. 7·11 
poge de Pla. 1-3 
e. de ValènQa_ 330-332 

Con .. rvatorl Munk:lpal de MUsica 

Calegoria B, cap. 11 
~ndosa decoraciÓ lf'llenor) 

Encaraquehomdóne l'any 1916oom a data 
de la constrliCCIÓ dissenyada per Anto01 
de Falguera 1 S.'llllla tOl adoptant. segons 
Fontbona un pro,ecte ¡:we..., de Pere 
Falqu61-, el Conservatori no fou inaugurat 
~ t.rw el 1928 ~~un rntetessanl 
exempte d'eófla cf8Qt.IPIIllelltS en QWO

r-.da qw reed els angleldel xarrtrà m~~,an
;anltorr• OÜ"dnque~acabedesen leulals 
'OOl punxeg...cs AqLIIIta llhtes solucions 
recorden I Pllg I C8dafak:h. de qUI Fajgue
ralou deixeble rcoltabotadot, a bé se'n d& 
I80Qa en el reperton decoratiu. allunya!: de 
reelabOreelor'ts goliCistes i, en bona pan, 
adaptat a la c\Atura noucentista sense. pe
rò , un trencament amb el modernisme, a la 
manera de PeriC8s. Et grup escultòric que 
emmarca ra porta puncipal és otH'a d'Euse
tJj Arnau. Pel que ta als lnrenors cal desta
car el vestfbLi. l' eecala noble amb entellÒnat 
el lfp(IC,I, IObretCC, I'espal conegut com o4a 
po¡ xera•, salO d'actes acomodat en una es
pèoe de celobert tancat Mlb una dafaboia 
enwral8daa1Cf.181 s'obfen.~ llnes
tres do ótelert lfaçal.. ets passacfissosd'ac
:::és a le5 aules dels cilerents piSO$. 



134 
c. del Call, 5· 7 
c. de l'Arc de Sant Ramon del Call, 1 

Categoria B, cap. li 

Edifici en cantonada, amb origen dels segles 
xv· XVI i excessivament restaurat al xx. té a la 
façana, tota de petits carreus, dues finestres 
coronelles - noméS una és antiga- com a 
elements més significatius. Està afegida a la 
muralla romana, restes de la qual sorgeixen. 
tallats de manera irregular, de l'alineació de 
façanes i. alhora, són visibles a l'interior de 
la construcció. 

Garter;;t'> i Csndi, 1916, p . •JOG; Ga«ardo, 1934, p. t85: 
F.'or91)Sa, 1946, po. 16· r7. Ns. 40-4 t; Aitlat.'d'Gt.'O\'o.W9-
rr.YJ.. 194'7, vol. 1. p. 331. •tOi. 2. fig. 1312: Cirk:i, J97.1, 
p. 252: Amades, 1984. vo.'. J, p, 661, 

135 
c. del Call, S 
Categoria B, cap. 11 

Casa romàntica amb decoració de terra cuita 
a la façana. Aquesta, de composíció simé· 
tñca, té tres balcons a cada planta, units al 
principal en una balconada. L'edifici cons· 
ta de planta baixa, unida a l'entresol per 
grans arcades; principal. amb medallons de 
terra cuita que contenen testes humanes: 
dos pisos més. lligats verticatmen! per grans 
plafollS de terra cuiia, i finalment, una darrera 
planta sota la cornisa mancada d'ornamen· 
tació. Es de$1acable també la qualitat dels 
complicats treballs d'enreixat. 

Citic.i, 1944, pp. 51, 52 j lfun. dawmt p. 50; Ai:>:JtJd/Gu· 
dk;Werrié. 1947. vol. 2, tig 1419: Bergós. í955·61 B, 
p. 21J5: Ciria', 1973, p. 252; Ga1c.1a IAM}fl. 1983, pp . 
. ?0-31. 

136 
c. del Call, 10-12 
Categoria B, cap. 11 

Construcció romàntica amb la façana com· 
posta en la mateixa lfnia que la plaça Reial: 
el pis principal i dues plantes més estan lli· 
gades per un ordre gegant de pila.~tres, or· 
nades amb decoració de terra cuita i coro· 
nades per ca piteUs jònics que sostenen un 
entaulament sob(e el qual descansen els bai· 
CQ()S d'un darrer pis. definitivament tancat 
per una cornisa molt volada que descansa 
sobre permòdols. La balconada del princi· 
pal i les arcades que inclouen baixos i en· 
treso! reforcen aquesta composició tan ca· 
racteristica de la segona meitat del segle 
XIX. SegonsGalJardo. en un replà de l'esca· 
la hi ha una làpida romana. 

Gatlafdo. 1934. p , 185; CdlCI, 1944, p. 54; Ainauc:vGu· 
dio/Nerrié. 1947, WJI. 2, 5g. 1420: Elcfgds. 1955-61 8, 
p. 206. 
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c. del Call, 14 
CBit&gOfll B, cap. 11 

Sobre ..-. pebta pwoella mecieval t-. hi un 
eddio de planla belxl•tr• PIIOI. cada un 
amb una IOla oberture al Clfrtf 0.. dl' 
1591 • <M'aril dot-cent~ anys hi hiQu6 en 
aQl.atlcasail.,.,prenuCormelas Ell• 
galllsq.¡eenoobrexenla~dMablll 
a la dltcada dels 1780 • r•aurats 111966. 
alludllxen alei8Cil,.,tats dl la cau a bett 
de ~emes de l•br• 11bene11. en c:onaec, 
COfM"'8tn()rtn l'ecioO de L• Mec.notiOM 
d"o.di 
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138 
c. del Call, 15 
e de Sani Oomèf'lec del Call. 1 

Categorill B. çap. 11 

Composi de manera tmilar que les cases 
de • ~AM. és un edlfia amb planta 
t.xa anda.OOI'enlfeD, lprlf'IQpalldues 

plante~ eupencn ~ per un orcke ge. 

gortoe--·-*~ 
IOiqueeuportenun~c::ompk!llso-

bra ell- no hi ha. oomésnormale"'~ 
bpUs. una darrera planta, Sinó que dreaa
menc apariiX una oobetta a la catalana. ~s 
deOc8ble la ~al dels etWISixatsdels 
bek:oOS, •» com els permòdols de pedra 
que aostenen les IIOISaneS. Aquest edrlio és 
un exempMI moll patttcuW de la manera de 
compondre lea leçanes a patt¡r del 1850. 

139 
c. del Call, 22 
c. de !"Ensenyança. lln 
c. de Ferran, 53 

C¡ategorta B, cap. U 

Edifici ta'acterfSbCdef .,qe XVII, Pb~ 
:a beoca • quatre p.eoa. amb ~de 1.
"o for,at. un doti quals. el pni"'Qpel de 11 I• 
çana del carret de I'EntenyMÇa. reapr~lll 
Jf'l 81C catpanell gObc del li8gle XV 1mb 
guan!apols conopoal..--.gut pot,.,.,_ 
es en forma de testes hUfT\If'lell tunt> eom
ottxos kX:8lS. En obnr-ae el carret dt F.-ran 
es conservà l'ed•lo, però b fou ~ 
una nova façana el 1852 (la data " en una 
oortaW'IteriOI'delvestlbul). excellentm<*!a 
de la eomposeoó dè!IIICI del nou carrer 
amb un deslacat entresol de bJranet aba· 
rroeades, un ordre ¡Ontc de tust ornamental 
amb terracona i un tancament amb behA· 
trada. Els baixoe de lot el conjunt IOI'en r&
'etsel 1881 per t·arqu1tecteJosepMar1mon 
i Col, subsu:uinl els vela mura de càrroga per 
una estructura metàllica de lonena 
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c . del Call, 24 
e de l'Ensenyança. 1 

e de Ferran, 55 

CaltgOfia B. cap. 11 

CoroirU()()Ó dol segle""'· omb p1otU boo· 
xa de pedra. oom la cantonera. prtnCipll 
amb blk:onada de ferro kxfll trc angle. 1 

tr• planCeS IWnb bi*onl dt SerrObJMtlo
..,..der&IDie&dedoloc:bl. T6eegralwlel 
en peewn eslal de ClOI"*!!MMCCÓ a* duel 
taçanes dellMI. a base de plalon~ ~ 
triCI de l'altUfa d'una planta. LA part de l'cd· 
fio ~dOn& al cau er de Ferran reb6 un nou 
lfactament el segle xut, amb una façana de 
oompolieió fidel ai model de Mas' Vda, (;()o 

ronadl per una conlsa post.-. que la la 
~amb el carrer de I'Eneenyança 

eo-. lfrJ. p 201. a...da, ,.,., fJ 1115 
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pl. de Calvó, 1·2 
Ç. de la lnfarQ ltebtt. 1·5 
c. dels Quatre Camins. 41-65 

Can Canal• 

Calegorla B, ~- 111 

Anllga maN 't'dladl d'un 1anJ • .00 la da
ta 1860 ala r•xe d . .,..,ldl Probablemenl 
ta seva pllrU ~ve era QUidrada. amb 
patJ cenual 1 oot>ena a QUilte vessanlS. pe. 
rO en perdre un dels ..-.glei quedà reduida 
a l'actuat p6anta en l, • b6 el80let'ranl con
bnua ~ qo&dl'at El paramen1 de maco
nena. de poca qua~1a1, amb 1ortugaóa SOla 
el r~ee. norné1 61 estucat a les cares ~nte. 
nen deia L 
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c . del Camp d 'En Vidal, 16 
c. d'Aribau, 243 

Casa J. Espona 

BOP. 23-2·1979 

Ecifio d'habitatges amb duos façanes a ca~.>
sa de la seva Situació en una mansana molt 
estreta -formada pet la conbnuació del car· 
rer d'Anbau en el barn de Sant GefVasi-, 
és l'obta més SIQfllficatwa de l'arqt.~tede Raf. 
mon Duran 1 Reynals en la seva etapa de Vln

culaaóai GATCPAC. Bastida l'any 1933.ta 
formlAaoó raoonalista d'aquesta casa abas
ta no només la composició de les façanes. 
amb un reperton d'elements caracterrstics, 
sn"'6 Pfinapalm&nt rorganitzac~ó en planta, 
que de fet proposa una re1nterpretaoó del 
tJpus d'edtlicl entre m1tgeres de I'E1)(ample 
en disposar quatre habitatges per replà. la 
geometna més regular dels quals possibilt· 
ta una distnbuoóooncentrada enfront del b
pus lineal h1stòuc 1 permet una r3CIO!lal d1le· 
renctaOó funoonal de les zones entom de 
celobel1s espec~ahrzats. 
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143 
c. de Campoamor, s/n 

Can Cortada 

Categoria B, cap. 111 

Edifici de planta en L que consta de plama 
baixa i dos ptSOS, i que podria rernuntar·se 
al segle )(VI. La façana pt'lOOpal, amb un 
portal adovellat i dues malmeses finestres 
geminades, és situada en una óe les cares 
exteriors. La teulada vessa aigües a l'exte· 
nOf de la L. mentre que les façanes 1n:etlors, 
or1entades cap al nord, tenen moa poques 
obertures i són de material pobre, A !'inte
nor, s'hi conserven els looamems d'una de 
les torres de Vlg lància d Horta. 

144 
c. de la Canuda, 6 
pl. de la V~a dc Madrid, s/n 

Palau Sabassona 
Ateneu Barcelonès 

Categoria A, cap. I 
Monument Històrico-art:stic d'Interès 
Nacional R.O. 476/1981. S-2 
BOE. 18·3·81 

Del 1796. el projecte del palau del baró de 
Sabassona. que descnu una caracterrstiC8 
ed11icació senyona! del seg!e XVI~. és obra 
del matet)( baró, Josep Francesc Ferrer de 
Uupà. i obtingué l'•nfonne favorable del 
mewed'obres Pau Mas. Poster1ormen1 ha 
sofert moltes transfor~ entre les quals 
cal esmentar la reforma del1904·1906 feta 
pels arquitectes Josep Font i Gum à 1 Josep 
M Ju;ot 1 Gibert. Les parts més 1nteressants 
de la construcCió són l'accés pel carrér de 
la Canuda. amb lK'l ampli pati d'escala co
ber1a, la decoraCIÓ d'alguns salons ¡ de la 
biblioteca. amb pntures de Francesc Pla, 
p¡ntor del 5e9le )(V!It anomenat «El Vigatà•, 
I l'original jardl a l'alçada del ps prii'ICipal, 
lfpic& mootra de l'estil romàntic del XIX. Als 
anys sencanta d'aquest segle Joan Sasse
goda 1 NoneH es féu càrrec d'una reforma 
I ampliació de l'edihct és dels mateixoo anys 
IB façana de ta plaça de la Vila de Madnd, 
d'Adolf Florensa. L'edifici és especialment 
remarcable pel fetdeser laseudosdd 1907 
de l'Ateneu Barcelonès. prestigiosa entitat 
cultural de la ctutat 
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c. de la Canuda, 13 

Categoña B, cap. 11 

GIM easakll del segle XVII, molt reforma!. al 
xoc. La p&aru balxa (lfl(;ilf a conserva ...., 
gcan pons! d'llc rebalk8f i altres obertures 
més eenllllel dot I'T\&I(IIK llpus_ Els balcons 
dol pnmor ps conserven la llosana primib
va, mentre que als dels altres tres pisos són 
obra completament del segle XIX. 

146 

c. dels Canvis Nous, 13 
e. dlf CliP del Món. 1 
c. de Aeglmanl. • 

Categoria B. cap. 11 

Casa segoramenc d'ongen gOOc, que lou re
formada al segle XVII inlfodLint-hi cossos 
...aats a la façana del carrer dols Canvis Nous 
i balcons de lerro foi"J9t i losana de rajole
tes Els portals de planta banca tenen llinda 
amb big• cM tusta i encare són VIsibles les 
enbguet gotfel tobtela planta segona i to-
18 un rètec ptOI"''WWer't. Ets esgrafiats es limj.. 

ten e r-.gur •e~neuade pedra que em 
marqulf'l* obertt~•l ell'niW aquest ma
lell(a. Cltt$.M en 11111• parts 
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147 
c. dels Canvis Vells, 5 
Categoria B, cap. 11 

Casa de pnncip¡s del segle XJX, amb baixos. 
entresol -amb forn/cula per a rmatge entre 
les dues finestres- i quatre pisos, fa seva 
façana té, molt mal conservats, uns esgra
fiats amb motius a base de grans figures hu
manes i sanefes. Consbtuei )(en un cas par
ttcular dins de la un~ tal que efs esgrafiats del 
sector tenen. tant per les tècniques empra
des com per les ptoporCIOils de les figures. 
Comas, que dóna la data de 1604 per als 
esgrafiats, els creu atribuïbles a Josep 
Aaugrer 

CM~n. 1913. pp lO'f208. Ga/Jinio, 1934 p 306 
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c. dels Capellans, 9 
Categoria B, cap. 11 

Senz11ta casa de mitjan segle xtx, de planta 
baixa i cinc pisos. A la façana lateral hi ha 
balcons amb balustres de marbfe. A Ja fa
çana, entre les dues obertures d'arc rebai 
xal delsbaiKOS, hi ha un relleu barroc de pe
dra. de finals del segle xvu o inicis del XVI~. 
que representa I'Anunciaoó. Prové de l'edi· 
lici del Priorat de Natzaret, procura depen
dent del monestir de Poblet -el seu escut 
apareix SOla t'àngel- que aquest tenia. des 
óel1670, al Roc on s'edificà al segle XVlll el 
palau de la Virreina 

c. de les Caputxes, 3 
pl. de Santa Maria. sln 

Sobre tres columnes, que podrien datar del 
segle xv o xvs, es recolza una gran jàssera 
de tusta que aguanta l'embigat del voladls 
quo hi ha sobre !a planta baxa. Damunt la 
primera planta toma a fotmar-se un nou vo
l adi s, l'alçària del qual arnba fins a \a cober
ta La parcel·la és tan petita que gairebé es 
podria afirmar que e! volum volat és la mei
tat del de tot l'edifici. Constitueix un exem
ple clar de com, en el segle xvru, varen ser 
emplenades i sobreedificades les parcel·les 
urbanes. la pobresa dels m~qans emprats 
e)(plica també que molt poques d 'aquestes 
ampliacions volades hagtn sobfevrscut 
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c. de les Caputxes, 5 
c. de I'Ansadeea. 1 
pi de Saro Mana. s1n 

Categoria B, cap. 11 

Casa $Obre una m•nú:scUa parcei ·La. que 
pmsenca. a la primera planta. una cuoosa 
balconada que I/Olta les tres façanes, resse
guin! les dues cantonades. Aq oosta balco-
n3da és de let'ro torjat amb l osana de rajo
les amb la llor de g•ra·sol, caracterísbques 
d8 segle XVI I, èpx:a oo què cal datar 
l'edificació 
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c. de les Caputxes, 6 
e. de Plegamans. 5 
pl. deSatuMono. 5 

Categoria e. cap. " 

Ea tracta d'un edtrlcl molt complex. Consaa 
de dos 00S808. un entre els carrers de les 
Caputxes i el de Pl~ans. i un altre que, 
passant por damunt del carrer de lesCaput· 
~~:es. té façana a la plaça de Santa Mana La 
SUSiontaoó del VOlum edificat sobre ol car· 
ror ea fa tn.~ar« un embgal quer~ 
en dos 81'CS 8dovelats. un. de n-.g punl so
bte mpoecee - a la banda del carre~ 
d 'Anllaòeta- 1 I'Mte carpanell mol rebal 
xaL L81 mociicaaons del segle xv. es ma· 
,.,_.,., eapeaalmenl en ets cossos volats 
IObfe emblg8l de tusta o sus.:leriaiS pet 1..1"18 

oolu'nna,18StW"non1 de l'ongen ~de 
ta consuuc:oó, • en la presència dels carac
tEWWic:s balcons de tetro lorJBL 
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c. de les Caputxes, 1 O 
ç.. dels eanv.. Nous. 15 
c. de Pleglman&. 7 

Categoria 8, cap. 11 

Const11ueuc l'exempte més ree~.10t de casa 
amb voladM en el bam de Rlberl Tant al 
carrer de lel Caputxes com al dels CW'MS 
Nous A ha ampcs cossos volats a pa1lt de 
la ptatta baxa constn.il:s, segons una •ns
cnpoó a la lmda de fusta d'un portal. l'any 
1764 O'altros elements a tenir (t('l comple 

a la plarta baixa sOn les mènSLios de fusta 
i pedra. a la can&onada a-nb Piegatnans, la 

mènsu&a de pedra a rar9e IIRI'e Cap.Axes 
1 CNMs Nout. la pMa de pedra d'arc de 
mg punt madurat obert a aquest dalrer ca· 
rrer 1 un pobl rell&u amb Sant Jordi 81 costat 
deia porta L 'abundantüsostructural d 'ele
ments de fusta, fins i tot en bfantells i llindes 

de les oOOtturea tupenOrS. en tan Lrl cas po:; 
lreqüeri en farqooec~ura blr<*Onlna 

GalwOO IQJ.ol p 3015", C,0, 1973. D 6J 

100 

153 

c. dei CardenaiCasañas, 5 

Categoria 8 , cap. 11 

Edk:l sobre pe~cet.m poc profunda. de p.an. 
ta baixa, eotre&OI, pnnapal • lrO$ psos. Té 
els elements Hpa del segle XVIII balcons de 
!erro for¡311 ra,o489 en escrure rosttll.ilades, 

tesgafiatsa l'ercandetestine&ttos• alspa
rarnera.,avuga,rebé~ TeniW'Itada

ta dc 1733 ' òetcr•uen un complex progra
ma ICOr'IOgrà'ic ai iUSiu a les l olrO$, a la geo
grafia, a les arts, a la colhta dol biot 1 a ra pre
paraaó del vi. 

154 

c. del Cardenal Casañas, 9 

categoria a, cap. u 

Edl&o amb baixos planta nob'e, efltresol• 
un ps soc:a d'una corn•sacoràmtea molt vo
lada. AQuesta diSpoSICió fa ponsar on una 

remoota feta aJ segle xv•• sobro los golles 
d'una anllga casa noble de XVI ó XVI. Tots 
ets bakXJns tenen emrnatcament de pedra 
amb moclures 1 els del Pfii"!!paa lenen tam

bé de pedra emmotlurada la llosana. Els e&

grallals, restaurats, no tonon massa 10terès 
i estan sobre !es Gindes. al vollant cie !es fi· 

rleSUes i sota la petita llosana do pedra dels 
balcons alt~ 



1
155 
c. del Cardenal Casañas, 16 
Rectorl8 de Santll U.r18 del Pi 

categoria s , cap. n 

Conslri..JOC:ió del seg e xv -amb reformos 
dol lM I XVilf.- annexa a l'església del P1' 
ocupada por la sova rectofia. De planta bai· 
xa I dos pisos. prosorl:a oom a elements mé$ 
notables u es portals adovellats de mig punt 
de mesures dJfereols, al)d com un seguit 
d'obertures en primer pis amb brancals i llirl
des de pedra 1 mollb.Jtats. B segon pis cor· 
respon de lel: al que !oren unes golfes SOla 
la coberta inclinada de teula que veta sobro 
rembtgat de fusta. Elscarreusrorça Jnegv
lars unfJQUOn l'espontània oootpoodO de la
cana La par1 polleriof del soléw és cx:upa
da per 1.r1 peb .,._dnat. d'un extrem del q- arrenca el campancw gòbc de l'esgl&. 
NOel Pi. 

I :~el Cardenal Tedeschlnl, 
32-44 
e d'Ior- de Ros. 21-38 
C- de Pardo, 2-4 

C•I'Armera 

Categoria 8, cap. UI 

Sl bé ~ seu origen podria ser al segle XVI, 

O 1714 fou Clestn.J'da i posteriorment es re
construl. De planta rectangular, consta de 
planta baixa. un ps i gotfes. Als laterais té 
adossats dos cossos, amb galena al primer 
p.s. i lW'I8 capelil. La façana té remarcat l' eoc 
C4W'Cral a:nb U'l balcó i l.l'\3 porta adovclla· 
da. amb e9CUl a la clau de vdla 

· ¡ 157 
Carrer dels Carders 
Ca!egoria C, CID. VI, upus 111 

AVUiciad'IXIeoerta~oomeraal. 
el can er Cerdert nasqué 90bfe ranliC carni 
del Vallès o de França, que SOftJa del Portal 
Nou La dlsp<)SICIC) dels edificis manté el tra· 
çat medieval. Donada la seva mportàroa 
per al trèn&lt. s'hj in&lallaron nombro:sos hot
tals quo IIOI'I!en de la capella d'En Marcús 
L'alçada de les seves eclificaaons és força 
regular. aón ma¡or1tànament de planla 00.. 
xa , quatre p.101, altet'nart les taçanes de pe
dra amb altree de matenab més scnzils. 
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158 

c. dels Carders, 2 
pita d'En MarcUs 

(;apella d 'En Marc:úa 

Categoria B. cap. 11 

Capeja romànca que OflglnàrL81'l'l81"( b"ma· 
va part d'un llbetg pet a V\algetSj hospital 

per a pobra Slfueda al camf que c:ondl.ia 
afValès,avuelcaner defsCatdets EICCJ(). 
JUnt va ser constr~. junlamenc emb un ce
rneotm. sota la noatlva del burgès Bornat 
MarcUs. El btsbe li concedf l'autor•tzaoó ej 

1147. però sembla que les obfes no a·noa
ren fins el1166, c:ondoett-se el1188 A i
nais del segle U O pnnaptS del XIl la oom
lrana dels o(r(l(fn de búsbao, fotmaóa pel 

serve de oorreus creat pel Pf<>PI MarcUs, es 
posava sotai'CidvQcacl6de la Mare do Déu 
de la GUia, ubicada a la capella. Aquesta, 
flncquer88llldol COf1I.Jft, és de planta rec
tangular oobetta a'nb volta de can0 L'ab-
.s.s suprme el s XVII. ens és deec:onegiA. i 

tampoc no aebom quan tou constru.ida la 
cr1pta amb planta de creu llabna Els murs 
exteóofs aparCIKen aniCUats en to( ol seu pe
rfmetre \IISible per un registre d'arQVO(t cecs 
tota el ràtec, IOilU"'QUts per mènstAes, algu
nes llgurades Al mor lateral hi ht una por
teca secundAna•JOta..., atc cec, una mate
dedéu gObca l '8CC4b pnnapel 6$ e la fa· 

çana i. com ela - •nclosos la teulada, la ... 
nestra •l 'espadanya- tou rofot el sogtex•)(, 
moment en qué el conjure conegué altres 
transbmac:aonl. com foren r~ da
munl de la YOha d'oo ptS, supnrnlla ta res
lautaoó del 1954. •l'ornamentaCIÓ de gust 
neoclàssiC QUI r.....U els lntOOOI'I, lltiJCall( 

els paraments I ocultant la volta amb un en
teixinat, decoraoó que patf els 1ncend1s de 
la Setmana TriQ~Celdela Guerra CM i que 
lourestauadael195o4i, novament, el 19M. 
La raxa que almea La capela 1mb I" edifici 
al qual és ac:asam tou afegda entre 1916 
I 1917 

\02 

c. dels Carders, 12·1 2 bis 

Aquest casalo1 nobla dEM segla XVH corres
pon a l 'ú r.c dels hostals conSOtVats qve, 
com el del Ueó. la Aor del Un. la CNnpa
na, etc., es trobaven en aquest Qfl'81' a prop 
seu. ins a finals dol segle JOX. ~. un odífio 
de dos oossot. l'un de plarta be1xa' tres pi· 

sos i I" altra, que sembla twla torro, amb un 
pis més. TOls els paraments són do car reus 
grans i regulars. amb dues motUuros hofll · 
zortals que, a l'ak;ada del pnnop,JI, resse
gue.xentotal'ampladade'ataçana EJsbef. 
cons. de lefro klrJif amb raPes. foren oberts 
el sege XVII A la planta baixa, a través 

d'unaoboolKa d'NC rebaixat rolaladaen un 
portal adovellat. s'accedeix a un paiA amb 
arcades baixes, dos del quals'Brnbava a les 
depeodències dels carruatges lltuades a 
-.ol\atll. 



160 
c. dels Carders, 13 
c. del Tarròs, 2 

Categoria B, cap. 11 

Casa molt ben COI'1IiiOMtcla pel Que la a la 
seva estructura primlttva del seçN XVII .nb 
relorrn815 del lMt. Com a elements nocat'les 
cal assonyaJar ets balcons del M 11 eogon 
~ amblosana de pecta r •IOdit• br~ 
leugerarr'lclltmotlurals, aodooml.l"'ll Mlpla 
oomsa Cefàf'I"'CC!! al capdam.R de l"«ific:i 

161 
c. dels Carders, 18-20 
e. dets Cocs do S...nt CuQ<tt. 1 

Categoria B, cap. 11 

A la planta baixa hi ha el pas del carret' dels 
Cecs de Sant Cugat, constW't per dos arcs 
carponelsde ""'*"'bogam ......... 00 ..... 
ta L'ecHo, dol sog6e xw, constava en el 
teu ongen o· un PIS pnnopal i dues plan:.es 
m6s, però pos&enort'l'llef't, al XVII, s'hi va 
axecar una a.'tta plarta.. La part més art:ga 
COI'WefV8 una laçana de carreus i'regtAars. 
amb b8ICXInS de losana de pedra als ¡;.sos 
pnnopel i pnmer, mertre que els del segon 
són de forro lor,at, caraderislic:s del segle 
IMI 

~IAUp.Fil6. 

162 
c. dels Carders, 23 
e. del Fonollar. 2 

Categoria 8, e.p, 11 

AquMt eó5ci. de plan(a • tres 1)1901. 1ou t.na 
casa amb plaiU noble que va tofl'lr a perill 
del~xv.11"10Qs~lrelor· 
mes, sobreiOl a 11 taçane al carrer del Fo
nolat. amb l'10'ri'WotJ.1UI'•Imodiiceoona 
dete&~Ac:tullrnere-unCIOIOCI'I'I
p(JISIWI preeoru unaspec:M~ La 
façana aC.dersClCII'lll5eiV8*bela:U'l pot· 
tal adovelal 1ap1a1. resta d'una 8t*Q1 cont
tn.coó~ IIXfcxm un ~de !erro Ior· 
¡atdepor-moiMicool- 111 ... 
ge lMO. knn ..... dol-pot dan'ort 
de la~ corn.aiT'IOikxada. de • qual 
es conserva una part en la cantonada. 

163 
c. dels Carders, 19 
Caleg;Ma B, cap. 11 

A la façana d·-edifO delseg.e XVII de 
plarU t:.xa entresol• quatre prsos, hi trO

bem Olgfaials de pnno:~ del xoc que re. 
preaerien,amésdeles~gar· 

landes!ooa~decaràcler 
atqo.CedOnc, ..... .,.,.,........ .....,_,., 

bultos. t4lme5 màOIOgcs i gerros amb llOrs. 
N mattax segle foren renovats e!s balcons 
del xva. as pot1ats de ta paarta baxa són 
d'etc rebaixa. 

"""- .......... "' ....... ,.,. p U)6 I 
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164 
c. dels Carders, 38 
c. de l'Allada. 1 

C ategoria 8, cap. IJ 
Afectada d'enderroc pel PERI del Sector 
Onental ~ Bam AntK:. 

l'edrlici, tipic del segle XVIII, consta de plan
ta baixa 1 quatre pisos. A Ja façana del car
rer de l'Niada hr ha un portal pelli d'arc re· 
balxatr motllurat. l a construcció, pels bai· 
xos de la qual P<Jssa el C~~ner de l'Allada, sa 
sosté al seu damunt per m1t¡A de bigues de 
tusta. La dane1a per la banda de Carders 
és sostmguda per dues mènsules de pedra. 
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165 
c. dels Carders, 41 
c. de Montanyans, 1 

Categoria B, cap. 11 
Afectada d'enderroc pel PE RI del Sector 
Oriental del Barri Antic. 

Casa de planta baixa i quatre pisos del se
gle XV!~. té als baixos dos ponals d'arc re
baixat í a la façana esgrafiat.s: a base de fio· 
rons combinats amb plafons geomètrics r fai· 
xes. de conseNació ilfe{)lJar Els balcons de 
llosana de pedra responen a una renovaaó 
del .segle xoc. 

Ccm.H. 1~13. p 211,- GMIMt10, 1934, p r08 

166 
c. dels Carders, 43 
c. de Montanyans. 2 

Cat9g0ria B, cap. 11 
Afectada d'endeuoc pel PER I del Sector 
Oriental del Barri Antic 

El pas del carrer de Montanyans pels bai· 
xos d'aquest edifici està constitu\1 per un arc 
de pedra de mig punt amb dovelles de petit 
regràs i, a l'interior, un bigam paral·lel a la 
foça.na. La construcció és de planta baixa. 
entresol i dnc ptsos I presenta totes les C8· 
racteriSilques d'una casa de verns de( segle 
XVII, però renovada al .lUX, especialment pel 
que fa a les llosanes dels balcons. La faça· 
na linQué una dec:Ofació Pntada, pràctica
ment invisible en l"actual,tat. 

Gaiat-do. f934;p. 106. 

167 
c. del Carme, 2·4 
La Rambla. 107 
c. d'En Xuclà, s/n 

Esg lésia de la Mare de Déu de Betlem 

Categoria B, cap. 11 

La primera pedra de l'església de Betlem es 
COI·Jocà ei 1681 per intciativa del rector del 
col·legi deCOI'delles i desprésd'alguns COI'l
llictes amb la parròquia del Pi Encara qve 
s'ha atribuil a Josep Juli. t'obra oo sembla 
correspondre a un traCista només documen
tat en cases convencionals. amb ta Casa de 
Convalescèroa com a Unte e-ncàrrec impor
tant. D'altra banda les obres foren dirigides 
pels jesu'~es Tort f Pau Olego de Lacarre, que 
hau nen pogut transformar el profecte durant 
la realització, que no s'enllest/ del tot tins el 
1732. La planta correspon al tipus jesuilic 
COI'Igragaciooa!· gran nau loog1tudinal de sis 
trams, amb nàrtex sota cor de clara funcio
nalitat litUrg• ca. absis semiorcuJar apetxinat 
i capelles laterals intercomunicades. cober· 
ta amb cupul,ns de planta el·fiptJca. Sobre 
les capelles hi hagué Dotges amb gelosres 
de fusta que IOI'maven part de l'exuberant 
i escenogràfica decoració Interior. L'incen
di dej 1936 destruf completament aquest 
conJUnt. ~ més ric del barroc barcelonf, que 
ara coneixet"r'\ ('I()(T'lés per fotografies. La fa. 
çana. amb columnes salomòniques que ~~an
quegen imatges de sant Ignasi i sant Fran· 
rose de Borja, atri buides a Andreu Sala. con
serva a més un Naixement do Francesc San. 
tacwz. autor també de la fornicu!a d(l sant 
Francesc Xavier a la cantonada amb Xuclà 
i de la porta a ta Rambla amb ol Nen JcsUs 
ambe!satributsde la PaSSIÓ, porta copiada 
per Ennc Sagmer quan el 1906 profectà la 
de l'altre extrem de ta façana a la Rambla, 
aqul amb sant Joanet. l 'encoixinat rom bci
da! dels carreus dóna plasticitat als murs i 
el coronament semicircular del frontis se
gueix el recurs utilitzat a Sant Felip Nen. 

M.!OdOz, f846, p. 124 Vilrati<JÚI.""d, 16~1. pp.275ü.;P1 
y Armon. 1854.voll,p. 113·174>508.SfO; PrternJrfPi 
yMiJ!QBI.I884, Barraqu«. 1906, voi.JI. pp.419-42t· 
CarrCf8SiC2na/, 1913,pp ~;o, 1009;SchubM.. 1924 
pp.29t!J.3()r. s r;os.r80.C4mW!)'. rm.w.3-9:rsm-
plosModerrros. 1934, po 13· 15. ~. 19J6. p 
l9;~enil. 1941p208. KOCI«, 1941,pp. 
147. 156 289;GamA, f952B.p. BO:CNnpruól, 1954, 
M.JIÑW. /954 8 .. Marr.,..,. /SM-61, pp 44-45, Mafll
nel, 1$59.(;3, ve/ I) /Xl. 59-63 I ft{l¡q ~-29 Í 92, vol 111. 
p 73i,.,_54,63:FiaM'Amann. l964 p.P6;Fior,._ 
se, 1966. p, z;o Cw>O. 1913. pp 88-89 Hert'óJrldezo 
~~ 1973,pp.6465,FIM.JII, r9?4,p,96. 
Cina, 1975, Troacló, 1964,pp.99ti06-1Ql.~n<tncfel
Cros/Mof.J/Poupi.JI'lll. 198~. f.tu34 
MY • I(IJ.31.t98(1813). • xp. 12Ei77A(1815}, exp. 
700A(J8?l). f11(p. 1423H ( I818) 
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168 

c. del Carme, 23 
ptge. de la Vifretna. 6 

casa Epifani de Fortuny 

Categoria B. c:e.p. 11 

Edio d'hablta1Q88.-.re tnllgefet. de pqo.. 
ta baota. ervesol• tro. pk~&. loo ptOf8Clal 
a 1851 '*Franc=-: 0en1e1 Mc*-. a. !:lli
cons del pnrner pas. a ITiill tr ellallM'IICJ en 
baloonade, ...,elda'nure ..... ober1U'I• 
tr10tcular lancadl1mb rexa. tret complt
tamenl excepoonll Aquell p.s i elllg(iett 

""""'-I*QUOI>O-.. Imb
rodoxos ceptell Ol:lNU: queiOit«len un 
~.lacomu.dll quilla de ba· 
na dels bak:.:of-. del dalrtr !)IS. L81 beranel 
d'aquests. com totellet altr81 de la taçane 
-excepce la de I'Witleeol moòJic:at per 11 
tatmàaa- estan constJtLJdel pel moou r• 
pebt d'una sageta dl'eta Le f4ICIN poet• 
nor, del pessa~.oe de la Wre1011 conserva. tO( 
I els desperfecle.,.f'aperii"'ÇÇI del prqecle de 
Moiina, amb balxe~-magatzem, 1)('11)11 amb 
aspecre d'entresol 1 tet-rat amb bei1Allada . 
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169 
c. del Carme, 23 
Fa rm6cla J. Mas Grau 

Categoria B, cap. V Il 

(Yegeu plànol d'emplaçament del nUm. 
168) 

La larmàoa és la reforma d'un eS1abl1ment 
modemrsta. del qual es conserven restes 
d'ornaments de !erro a la façana, al ntveD de 
l'entresol. Pel que fa a l'establ11nent. cal 
destacar-ne eis elements de fust ena 1 de vi
dre - porta en arc de mig punt, aparadors. 
armans- en una lln!a noucentista que. per 
sim11itud amb l' antiga confitena Riera de la 
Rambla, 129, obra de Joan Uongueres. ens 
du no ga.Jre lluny del 1917. 
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170 
c. del Carme, 24 
c. dels MontjV!c de' Carme, 1 

Llenceria ·EI Ind/o .. 

Categoria B, cap. VIl 

Bot1ga !ondada cap al 1870 en els bai)(OS 
d'un edifici de la dècada anterior. L'aspec
te actual, amb intetessants treballs de fusta 
a la façana I ats aparadors, és el fruit d'una 
reforma de 1922 feta pels decoradors Vila
ró i Valls. 

171 
c. del Carme, 25 
Casa Jacint Compte 

Categoria B, cap. 11 

El 1646 Josep Casademunt Signava un sen
ziM profecte de façana per a una casa de Ja
ontComptealcarrerdeiGarmo, 25. Tot i que 
l 'obra existent té ben poc a veure amb el di· 
buix. degué ser construïda aleshores o poc 
després ~a vel na nUmero 27. amb la qual 
lé força punts de contacte, du la data 1852 
a la reixa del carrer de Jerusalem), proba· 
blement per Casademunt. De bai xos i qua· 
tre PISOS. els dos pnmers tenen balconada 
segUida. En els murs cecs entre les obert u· 
res - tres per pts- d~ segon i el tercer h1 
ha plafons verticals de terra cuita amb el co
negut tema de la sanefa trencada: entre les 
del primer ¡ el quart, plafoos enfonsats. 

AAM fiX(). 13911159 1><5 C (1343 1846) 
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172 
c. del Carme, 30-32 

CUl P.u Ylleregut 

Categ0111 8, cap. 11 

Ser\ZII edlho neoc:fé.D: ertre ml get" et. amb 
planta baixa I qualre p¡908, tou constrt.lt el 
1853 per l'arqu1\ecte Anton1 Va'ls.Lesober· 
Met dels baixos són arcs escarsers i els bai· 
001'11, de lloSana de pedra, són més petJt.s 
com mes amunt estan Situats. Entre e1rs hi 
ha grant pi BlOM que recorren vertica:ment 
la façane. lntenomputS a l'alçada dei iO!'jat 
del darrer PI* per una motlk.Ka 1 posats en 
camonada amb la corr~sa mttwÇant ~ 
do,.._ 

... " 

-

1

173 
c. del Carme, 31 
J1 do .. Gatdunya. "" 

C... Torrensl PasNtge 1100 Cal-- s. cop. 11 

Edrtio de la IMQClf\8 matat del segle XVII, 
amb planta btllxa I quatre pisos, el darrer 
dels quall 61 un efegn dut a terme el 1861 
pel rnt$llt d'Obres Fel1p Ubach. 8s baixos 
tmb pati I eecala que Gallardo encara es-
menlbei 1931, deeapareouerenenobnf-ae 
a trave. eeu el ~oe comercial anome
nal•l800o .... -del qual OC<JpOO ol 
Ioc on •en ._ quadr• a tèpoca en ~ 
la coniUUCOÓ •• un habitatge ~ 
El~- pen), • tres portals escai· _...,Iii pOf1l de l"eec:ala en tnS baixos de 
pedra l.e façana, amb tres balcons i una .. 
,.,.,. •• ceda ""' .. coberta d' esgra6ats de 
bono quololal d" .... I.Ju{s "IN. que""""""' 
pialont amb ,.,. de 

""''"' 

'...!"'"!:.~¡··f· l ¡.k· ,tl~~-
¡~-:--:··!.....:r[~ 
t ___.j I • : .; .::_:- I , r . _._¡_· _u ·r-
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174 
C. del Carme, 47-49 ,..._dol 0oaor ~-s/n 

Col·~l de Clrurg1• 
AN ~de MtOana • Ctrurg.a 

ClttgOI'It A, cap. I 
Mon\M'Mf'll H•stOf'ICO-Ar1/stlC d'Interès 
N9C10('131 O 2-3-1951 BOE. 16-3·1951 

L'edofodOICollegt deCrurg.a, con5UUilen
b't1762t17S4 al'èmbrtdel~deiHos
prteldela Santa Cieu. és el r8SIJtatdela!lll'll" 
boel del penumenl raoonaiiSla d'un oen
b'k. el orurg~a Pere Vit"ll. promotor 1 pro
gramOOor de rotwa. •li......, disseny d'un 
meiCte d'6poca neoc:IMsca. rarqUitecte 
academOSia Verti.M' a Aoorlguez autor_ el 
1761, del prqecte La ccnsliUCCIÓ, de faça
nes de 11"1111 molseollles. amb lotníci.Jes 
tudel• un llcnó tnxd!rl. oo..Ca r onona1 sa· 
lededs6cx:lor-.. de plareaoro.lar•lrnbga· 
dcneedepedra, d h,.,.nadapefuna lllnOI'· 
na cero al La decoració rococó d'aquest 
ambient batana de la galena. gelosies. bu· 
taquot, m31'cs de les obertures .... - contras
ta amb t'evsterrt31 del disseny arqu.tectònlc 
Fou seu de la F aculla\ de Mediana hns el 
1904 l. de&ptós de ser Escola Normal de 
Mestres, él del del 1920 Acadèmia de Mo
diCIOII C~turgt.a 
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175 
c . del Carme, 59 
c. d En Roig, 25 

casa Antonio dt Mon .. terio 

Categoria 8 , cap. 11 

Elt850 el mestre d'obres Oleguer V~ageriu 
I CestoUs pro,eçtà aquest ecilio, de baixos 
1 quatre p¡S08, en els quals es combinen baf· 
conoros amb beloOns més petits com més 
wnunt tiOSbnguts per ptfmòdols esculpts. 
Totes les boranee. de ferro fortst. responen 
• un diS$8tly de dar a W!aaó batroca. a ba
se de lírne~ corbet. En ets paraments tant 
• una laçana com a rahra. ht trobem ele
mentsOJn&menU!Isdeterracuta-d'unp& 
eukar estj Uufs Xlii. segons Oro- que no 
COIIlCtdotxen -'1b els dbuxats al pr()f8Cie 
pe<óolambla-d<Slllt>uc:oó Destaquen 
el motiu mél gtan. uns carters oompl.cada· 
menl81'1fodata, a mél de Wes corl"'lses me
nors que ordenen la oomposoó Qenefal. 
una de més gran i de pedra tanca l'alÇat 



176 
c. de les Carolines, 18-24 

Casa VIcens 

Ca tegoria A, cap. I 
Momment Hls!Oricch\rtllbe d'lntor61 
NaoonaJ o 179o&/t969, 24·7 
BOE. 2().8.1969 

Atnb pro,ecte del 1878, Antoni Gaucl co
mençè el 1883 a oonsuur la casa V"*
(sciMinca ta dita~ ell Ghl'entl ucncb 
nen per a 11 seva tennnec.ó (1885, 1888 o 
1889) Lecftcorepr-<hllho61ònado 
rarqunech.l'a catale.na -jul'ltamtl'i ernb 
I'Edilon.- MOJünef' i Srnon. de Ootn6nech 
i Montaner-, et pul"t d'll"'llexó 8fltre I'Ntlc> 
ricisme academc 1mpetant • les ncwe1 8 11· 
periències formals que oonduwan a la defi. 
n.00 de t'anornentlt moderrt9fT'Iecaltiè Per· 
tanyen~ a la prtnera etapa de la caneta de 
Gaudi, caractoritz&da per l 'e•perimentaQÓ 
sobfe referències hlstoriclsles - en aquest 
cas medlterràl"fee I èrabe- . la C.se Vicent. 
a partir d'una concepoó arqu¡tectònea m6l 
d'agregaoó qoe no pas encara de sintosi 
reilectida en la complexa vOlumetria 
e>CteriOJ-. antiCipa. pol que fa e lea arts api i· 
cades 1 siSIOO'Ie9 constructius, alguf'IOS de los 
constants quecaractentzen ta seva arQuotac> 
tura reelaboració pereonal deli motius hi• 
touostes -Ç()"!l on els parar"r''6r''ts extcl'lors 
que combinon la pedra I la ceràmica de 
coiot'-. dissony acurat de tots i cadascun 
delselemeru-4a~tancadetorrolor· 
,at n'ésun eKemplo, er'ltremolts allree 118 
nca i imag¡notJva 90iuoó de la docoraaó .n
tefiol.onla bigarrada Sli0098SIÓde pintures 
m..ols, entre les quals~ un lrt:1t'r'll»" 
l'oei al pnm01 p s, lostes taladol o pokro

mades certmlques. mobltan. etc . • oonf&. 
reocen un caràd:er 11"110111 I tantMtót 
La Casa VIC80S ha sotert 6ver1el modifica· 
cions. tant pel que la a r eófio -arnpiiiOó 
torça respectuosa de Joan B Serra 1 Mar1f. 
nez ertre 19251 1927- com al seu entorn, 
havent desaparegut la q0$111otalllal del JliU· 
df ong~nat i els seus elemerU orn¡wnontals 
en segreg¡w-.se. per a 13 seva postenc::r ed
kaOO. bona pet! del solat 
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C. de Carrasca I 
Formiguera, 28-62/31·65 
e d' AAfJJ. a1 
pi de Benel '1'/. <O 
e. del Gener• Vrvet. 26..-o 
e de 11tlltrtiA Oulmlc de Saml. 25-39 
p1 del PareV..00..&-10 

Col·legil de Sant lgn .. l de ~ 

Categoria 8 , cap. 11 

Conogt.ccom.,_doSar.., . ..
ta vasta c:onetruc:oó ooncebudl monurnen
!Bimenl. dala dai1893-189G 1 .. obra de rar· 
qutecle Joan Martoftl I ~ell, QUI. pen
sani en la funCió d' lf'lt•nat per a fill de ca· 
sa bona. a'ltliPfi en • ~ ~ 
sos La planta de l'eohcl61 wnMnce 1 amb 
Ior ma de T, amb doe ciaullf••nc.enora YOI
t.tts d' aues , d'habii8CIOOI i amb un coe C8l')o 

tral amb la capella •• taló d'acte~. La faça· 
no, també awn~nea. evidencia l'ús atternal 
de pedra I totxo vist amb lormead'un ~ 
gòac Tudor - presert uwnbé lliOiet iM perla 
repres.entatrves del conJUill- , i eocloo una 
torre central i lJt\81 agiJta a l'tlCtrem esque
rre, no havent BSIBtmaioonc::lolalasova~ 
sona. Francesc Aogef'lt la constar en el Mll 
l d:)fe, conl.emporal"' a l'obra, l'ampli equ.p 
de col taboradOft de Mat1orel En con¡unt, 
es tracta de l'edifíQ oscolar mH repteton 
tabu d'aquells que, leQIMll eis corrorQ hi· 
gienistes det mornont. la burgesa ee CO"'I

lnl a la fakia del Tibidabo. en abandOnar 
rEIKample 
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178 
c. de Casanova, 143 
Faeuttat de Mtdk:lna 
Hooplol Cllnc 

Categoria B, Clip. 11 
(Col de l'edlfio que dónél al c. de 
CManova) 

Del OIJOtUOI d'~acabades el1904 
1 construl'dea P8f Josop Doménech • Esta pa 
com a Facultat de Medicina i hospital, se'n 
conserva rllat•vameot .ntacte el cos cero al 
de ta ttçana del ClW'ret CasMova Com a la· 
çana d'un gran edliíCI públic, volgudamenl 
repreaerut~Va. (.:~()Nl~Cue.x un exemple no-
table dl let ~bllttats de l'edec:bcisme 
~ pet rdlokh aquesl bpus de 
COOIII\JCQOnl, en aql.18111 cas a partir dell&
ma del pOftJc de grans cCJiurnnes SOSlerwll 

un poc Or10dox trontó M'Ib relleus af legò
ncs. C. ter ext«*JJ vakws smilar1 a ta resta 
dei'ICHci, enl'ax 1orma1 pel'o'e$hW.IagréWl 
eecatapnnc.paf, lfdaiAtrel l'aniiC pararwnf, 
81 )(fcom a algunes aules esglaonades amb 
gradena de fusta, .ntaressants més per la 
quoltlal d'aquosts espas que pels elements 
arq~tectònlce que les constit~JC~xen 

110 

El \9 11 JosepPulgrCadafalchptojectàper 
a Pere Company ta casa qoo el 1940 esde
vindria, desptés d'una ampliatió i refOI'ma, 
la d fnlca del doctor Melctof Colet. L'edifiCi, 
ortg•n&nament a!llat i voltat de ¡ardf. ocupa 
una peo.Aiar cantonada en Bn{,je recte, sen
• xamtrt I l'extrem nord del solar. Per tal 
d'auolellariafaçanaai)Brd', Pughl la una 
utillzaaó primerenca d't..n llenguatge que 
potser QUallfical de nouc:::eMsta. emparen
tal tant amb formes de llldaó popUar 1 bai· 
roca com lmbobresdefs seze5SIOI"ISl8S v& 

,...waoner•Obnc:h.lot mantentol el tret 
moderi"'ISla de l'aoni Qsseny dels element$ 

mnstruc::tlM 1 decorallus. Restaurada recert· 
ment, alberga des del 1986 un museu de 
l'esport 
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c. de Casp, 24-26 
e. de Pau Clans. 81 

Citat de Sant Jordi 

Categoria B, cap. 11 
(lnQosos deeofació lntOOOf I j&l'd~ 

L' ecllfia conegui COTI a Casal de Sani Jor
ci. obra de Franc:e9C Folguera • Gra. del 
1929-31,65: p00;er a~ exemple de 1a 
..moderl"'taa: rnoderadao propugnada pet' la 

I 
ctAtura r'IOUCe('lbSla, compromMa 1mb el 
c:taoooomt.~dolos_...... 
protoractenalistes centreuropeue; i tena~ble 
elet lnnovaoons avantguardtstos •nlet'pte
tldet en clau -art [leo>_ La compot¡Oió de 
la taç.ana &J;press.a la diferenllunció de '
ptlntet. destinades les pnmer ... ofiones 
i a hrabltlfges les supenors. Entl• eque11e1. 
I'Mlç, c:orresponenl a habltaiQede lalamlil 

-ong>nal. -"'oollendoo...llgllonat:s•obertsaLW'III.,__.,....,.. 
dl, amb un ongmal estany amb font de VI

eh cobnnt, a manera de datat:!Oia. el peu 
illlonor de la parcel-la El sant Jordi que cen
tre lea ll'r.es QOOmètrtques de \a laçana ée 
una escultura de Joan Rebul. 
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181 

c. de Casp, 46 

C.N Salvadó 

Categoria B, cap. ll 
(façana pnrrutJva I vestlb.J d'entrada) 

Dni del~ de cases d&renda 8fltre ml· 
get .. ba6tJdes 8 final del segNi XIX I comen
çanenl: del xx a la zona baixa de la dreta de 
r~.lotaçanac1-odio.
eft907 segoosprqecse del190211gfl81 per 
JlAi Batllevelf I ArUs, és especsalment value> 
sa per la seva da~edat compo~~bva, la nc> 
bleta dels materials oonstructlus omp1alS I 
pel tr~ esciJtÒI'ic dels seus oternenlS. que 
en Ien un boo exemple d'atQllltoctura ICièc> 
liCI. EJ rOOIX4 coronéWneflt, Mlb un darrer prs 
oonlglKat com l.na sène d'arcedlt erera c:o
.....,_que sostenen ef rMec. et veu~ 
menl.._at per l'aJOQd d'un~ ps. 

~ .. 
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c. de Casp, 48 

Entre 1898 1 1900 AnDI'i Gaudi basti' per a 
ta ...Oua Calvel aquest edfia, erve mnge. 
res i de planta belltfll mét quatre plSOS. de& 
bnal a habtatge. La compostCIÓ de ta laça· 
na. amb una tflbuna central a la planta nc> 
ble. està Pfofectada amb temes l)fòpiamen~ 
rnoclefnlstes. oom també ho són el trebal del 
ferro en les baranoe dels balcons i el coro
namenl de la façana, en la tormalitzaoó dels 
quats hom ha volgut remarcar les referèn
Cies af bwroc. EJ patamenl del frontiS és de 
carreus SMZilament delblslals i al capda· 
munt hi he els btJM<»d*tr• sarts patrons 
de Vlasoa<,loc d'ongondelsCaNel. A la m<· 
gera, VISible només del del pati interior, hi 
ha un segut! d'arquet¡ indulall que Oeixen 
passar la th..m, J)e(0 •mpednt la visibiUat. Cal 
destacar també t'obundant trebaD de lerr$
ria i serralleria i ela mobles ong1nals. 
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pl. de Castella, s/n 
C- de Torre~ I Arnal, Ml 

&giHL. de S.nt Sever I Sant C.rlu 
Borromeu 

CategoN 8 , cap, 11 

Pocdesprésd'811abk .... BaiCIIona.I'Of· 
dre dati Pauls COf"'IWW' equllta eegi6N. 1 
més del convett quer envdlava. eroa 1705 
11716,...,quese'noonegu¡l'aut01 ta 
de nau Unca. ttnb duea eepelel comunt

cadea a cada blnda. tnbunel i creuet CQI'O. 
nat amb cúptAa $CIIf'MIII.,a, ala capçaM
ra. plana amb angteapamlr...U.I'abelt .. 
sugget~l pet un rrt:Jtn¡»I'Odi/IIQI.IIeaònlc I 
base de '*- petSpeebve~ quo. dt tec. 
conslltudlxen un retatAe p¡ntat en gr..ala 
amb ln'\ICges. Es tracca d'una obra del p.n
tor d'ongen franees Josep Flaug~et, wor 
tambédeladeoo<aoódelao)po.la."""loo
nografia de ~·licació mar~ana, I de les ... 
ves petxines Sll'actw•tat de Fla.ugiet és de 
finals del ICVIK, és de la pmnera m~tat 
d 'aqueH segla eltemP'e' del Sagro.rl , de tor· 
mes abartocades 1 pintura d'Antoni V•ladO
mat ala seva pona. Sorf)!'èn el revestnnent 
extenor de la cúpula a base de 1tljol groc i 
verd segons les tècniqoea llevantmes I tor· 
mulant lailces goomè!riquea. La façana d1• 
posa de porta sm ple amb frontó oeoorat PQ' 

un quet'ubl', dins tonetos latOI'als • un atri 
(1947·1978) realitzat apro#itant elements de 
l'antJCdaustre, avul101eevocab4e pet inlor· 
fT\8QOI"ISgràfiques El t808el~tou 

oo~tzat com a Hosptal Militar per* tropes •anceses. ....., que monongu6. .,.,.... en 
dosbreuspetfodes(t81&t82111822·1823) 
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on qi.XItorna a la comunitat. Propietat esta· 
tal tim 811942, es ttansterr a l'Ajuntament 
que el 1943 enderrocà kts dependències 
conventuals dellumt només t'església. Ac· 
tualmeot, en tan1 que parròqua. és sota l'ad
vocaoó de Sent Pere Nolasc. 
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pl. de Catalunya 
Eacutturt o. ... 

Escultura de dona rw..e a,uplda. carec:uwfttt. 
ca del mect.:cwrar.sme precbe81 per Joeep 
Clarè i que en fa tr1 deli: pnnoptllls eiC:l.ilort 
noocenii'Sies Clart. deepr .. d'haver reeM· 
zatdesdel1909dver ... Ya"~delat&
va Deesa, eecUP -.uesaa dni et progtama 
d"or~ de Barcelona relac:IOnal 
anbi'ExpoiiOÓintefl'lKfonaldel1929 bo 
bguéen et mateoc emplaçament fins el1981 
en què, malmesa per la ooncamnaoó, tou 
guardadaai'Wllenordel'~•sut. 
bluida l'any següent per una cOpa 



185 
rbla. de Catalunya, 17 
Gran V18 de les Cons Calatanes, 601 

ea.. p .. S.tlló 

Categoria B, cap. 11 
(façana) 

Fen cantonada 1 voltada d' edfioe de carAç. 

"""""""""'·""'-~""---~ ~ oeceo~eroe1891i1896 ~-
plet rrúlacions. una obra tr'ICh represen-
latN'a del seu G!Aor. reeitzacta en oo ~engua~. 
ge edèctic parucular, d'._,¡reoótonamen-
talmenl gobtzant. La comi)OIIOió de la laç.t· 
na es centra en el xamtré. -on es colloQuen 
el pottal I la tribuna assentada al seu 
damunt-. el qual s'81'tlCUaambelllaterals 
~unes tribunes ~tremola· 
del per torretes de letJel vidrladell ooro. 
r..sa. per nuadors de fe«o fort~~ i VIdre. EJ 
coronemert de les laçMes queda remarcaJ 
per una falsa arquena, en la quel nom61-. 
oe.r- lfC:S canode&xen amb oberttx81 reals. 

HI eovintegen els elemerts 8SC\Jft6r'IC8 I de 
ferro de disseny mnuciót 1 d"1nsp.taaó 

fantAstica. 

. f'l" 

-r-

186 
rbla. de Catalunya, 19-21 
c... Heribert Pons 

Categoria 8, cap. 11 
(façana) 

La casa Henberl PoN. l'obra fon5nenal de 
l'arquleete Alexandre Sder I Mwc:hCOfllilln.l
da erue 1907 i 1gog, retpew'la8 orvnaria
mn al ~~put CWlOnc de c:asa de rende de 
l'&<.nplo,...,,_de_ ... po-
10$ alts. i r~ I loceh de negoos del 
propietan al pnnopel i sill planta baixa, res
pec::tJvarnenL Oeeprèl d'abusives restaura· 
oons, reconstrlJOC)()Il81 reformes -d'E. Bo
na el19341 ei 19.39-19411, sobretot, de J. 
Bonet • Armengoltl 1978, per tal d'HlStaHar· 
hi la Conselenl d'Eoonorna, F11"181'108S- ei 

vaklf artfsbc de l'edifici radica en la façana 

a la Rambla deCeulunya • en el~ • 
Lncselementtooneervats.. La~~ 
posdMll ornament~~~ de 11 r.;ane --que he 
recuperat Ml torreta onr-11 desapateguda a 
la guerra. perOque he percU la maJOflll ~ 
sevs elenlef"l(s metèlic:a- permet espec:o
lar sobfe la •nfluènoa de la &zessaon ...,. 
nesa.o en l'evoifJIOÓ del repertori decorallu 
moderfliSta Són obre dt l'esoJicw Eusebi 
Arnau els releus 11 leg6ric:s 90bre els bel
cons del pnno:pellll Olane de l' arrenc:adl 
del'eocala.eJ-'bU 
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187 
rbla. de Catalunya, 23 

Cau Jalme Moys¡ 

Categoria 8, eop. 11 
(taçana) 

COrw;truidael1893-1895perManuetComas 
i Thost. fOf"ma part dol tram monumental de 
la Rambla de Catalunya. la façana és •nie
ressane per la seva composició, en la qual 
s'ha de destacar la cornisa i ta singular so. 
loció deia !rlbuna do la planta noble, cons
trl.lda amb estruc:tlW'a metàl hca i vóe 1 amb 
cobortll ten"'dlndoda d'escates de cefàfr\1. 
ca WSnlda. ~ 'II'Ntlbul. grlWlS pennOdots de 
fusl:a loscl profutlment ornamentats SOSie
nen un 801tre pla del mate~x material. 



188 
rbla. de Catalunya, 25 
C.uPr•tjuU 

Categoria e . cap. 11 
~oçana) 

A1tori Sena i PuJa~$ és l'aU1or de là casa 
Prar,¡usà (1892-94) que cal Wldo~Keen a ma
tecc: ccnteXl queia velna. i oortempOr'tria ca
N Moys. En racurada ccmPI)SICIÓ deia ta
çana dBstaca r ebc cerWral a la pali baixa. ml
jwlçanl el vol...-n de .. ttbJna disposada 90-

bre la porta d'accés. mertre que a la part 

t 
Ib aón els extrems laterals els que són su. 
bralats pa- Westorrefes ambc:::oberta depa
veló, aosllngudes pef pareles de semco-
IIJT'II'IM estnades • urides per una COft'WSa de 
gran volada &Obre ~es. 
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rbla. de Catalunya, 27 

c .. a Aaola 

C.legorla e. cop. 11 
(façana) 

llnl altra de lesca5eldel ~ mDI'Ufi80o 

tal de la RarnbM de Catalunya 6s la casa 
Asofs, obra de F de P del VIat 1 C81mona. 
Ambpro,ectedel l900, degu66sserenlles
llda poc 81bans del 1902, data en què apa
regu6 pub8cada A la seva faç«"~~. de c:om
_ _..._ombp<oluoód·-

decofallus de caticter edècbc, hi destaca 
el balcó-tnbuna central emmarcent l'aocés, 
voltat, com les altres obertures defs dos pri
mers l"'lvels, per coh,n~nes ambceptels p. 
l'ICS. I t.nbé les batanes de fetro dels ta
cons. Per damunc del dêurer p!l, que 0$ pre

senta com unsegu1t d'arcs de mig punt en
tre c::olmnes.l'habtual terrat és~t.il per 
una tneòlila coberta a qualre .....ants de 

gran pendent corOOl'da pet un8l befant~ 

pemnellal. 

BP 11102 Pf1. 172-171 

AAM-.71ï61(01'1(IIOCJ 
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rbla. de Catalunya, 33 

ca .. Junc•d•ll• 

Categoria B. cap, 11 
(taçana} 

Constn.Jda el188&1890,1a casa J uncade
lla és una obra represerut~va de ta primera 

ecapa creabVar!Enn::Sagneri Vlaveoc::hla. 
La composició de la façana és extremarnert 

acurada en tota ol9 ospoctoo. La &eva di¡¡tri

bució en amplada té COSSOl d 'ordenació v«· 
liCal, que tndouen les tnbunes que delii'N
ten els extrems. En l'ak;al, • dsbngeoc lor
rM>nenlcada""'de leeplar<es.-. 
oo una poCeni'COH'Iisa que com positivament 
1'1noorpora al darrer pis amb grans meda· 
lk:lnl que cont8f*l allegooee en .;~; relleu 
deia MÚSIC&, ta lndUstna, I'A.rQUit8CII.XAiel 
Comerç. obra de Pere Carbonell. Les gerres 
que cOtonen ta balustrada &n'lfasip:en el rit
me de buts 1 p4ens r formen part d'un c:on
)lst d'elements decorar.. nb or~ 
oOve>Qe'al de bona execuoó que oo ee po
don enquadrat, perO,dinadelmodernlsme, 
sinó que responen al rfg•d eclecbosme que 
rege.x el COI'~tJnl de l'edifici 



191 

rbla. de Catalunya, 47 
casa Fargas 

Categoria B, cap. 11 
(façana) 

Dalableels anys 1902-1904, la casa Fargas 
és una obra de l'època de madUJesa d'En
ric Sagnier i Vilavecchia que, a partir de la 
pèrdua del rJgid monumentaliSme dels seus 
edficis inicials, evoluciooà fins a les IOfmes 
més c:onvenCIOil8b de la seva darrera pro
ducc:fO. Aqul Sagnier, en el seu motnent de 
plenitud modernista, se'ns presenta amb 
l'obra potser més coherent i reelloda entre 
les que pro;ectà d1nsaquesta tendència. en 
la qual va recófrer a models francesos en la 
seva recerca d'un estil concabador i accep
tabie per als clients menyS agosa~ats. La ta
çana és concebuda amb sensibílrtat i amb 
un tractament escultural que confiQLKa les 
tribunes, preserts a la part centtal de texs els 
pisos, el porta11 els elements que ets definei· 
xen, a base de formes suaus i ondulades 
Unes obres al terrat han malmès el corona
ment de l'edifiCI. 

• 
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192 
rbla. de Catalunya, 54 
C111a Dolors C1lm 

Categoria B, cap. H 
(taçana) 

Pet' encarrec de l'aleshores propeUma, ()o. 

lors Calm, Josep Vílaseca i Casaoova dugué 
a terme el1903 1a reforma d'aquest 9dificl , 
que el 1879 havia bast1t el mestre d'obres 
Josep Déu i Busquets. autor i propietan al· 
hora La lnteNenció de Vilaseca presenta 
I'Ofiginalitat de traslladar a la façana pnoo
pal un element caracterlslic de la façana pos
terior com és la galeria tancada de materials 
lleugers -fusta i vidre-. aquí convertida en 
una gran tribuna que oc:upa la major part del 
frontis i que té diferent a cada p¡s !'ornamen
tació modernista de la fustena I els VItralls. 

Orld,19SI;Bielf«. l977,pp.:J1.34.62.fl3, 1Ctl'-IM;~ 
hiOH.f9r93 
MM f!!!P. 1469{0PX18'1B·l819). exp.8771(190Z), exp. 
3183 (OPJ0903) 

- l 
jE-..::.g:--:.....¡ 



193 
rbla. de Catalunya, 77 
c. de València, 256 

Farm•cla F. Novelles 
(actualment A. de Bolós) 

Categoria e. cap. VIl 

Situada als baixos d'un edifici deJ. Oomè
nech I Estapà dels anys 1904·1910, la far
màcia correspon a unes dates similars. Con
serva gairebé tots el$ elements de la deco
ració original: mobiliari. llums, pots de cel' à· 
mica. esgrafiats i vilral's. 

~~a':,a~ ~~;~~- :::.::t:. 
AAM: . IIp.l756(0P)(f900). 
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rbla. de Catalunya, 78 
c .. a Juncosa 

Categoria 8 , cap. 11 
(façana) 

De Salvador Viflals i Sabater, la casa Jun
cosa{1907-1909), de planta baixa, entresol 
i quatre pisos entte mtgeres, és un edifici 
d'estil modernista, inscr11 en la lfnia de nen. 
guatge •banoqurtzant- suggerit pel' Gaudi 
a la casa Catvet del canar Casp. Cal desta 
car el trebal decorabu de la tribunllí de6 bal
cons, torça convencional, i el COfooament. 
a la manera d'algunes construcaons barro
ques catalanes. 

_,.., 
MM. exp I 1275 {OPXI90l}. 

195 
rbla. de Catalunya, 115 
EsgJ4ala de la Mare de D6u de Montsló 
Patroquia de Sant Raimon de Penyafort. 

Categoria B, cap. 11 

Les obres de l'església dat convent agustJ
rià de Montsiò s' iniciaren el 1388 a la vora 
de la plaça de Santa Anna - actual Portal 
de l'Àngel- i del carrer anomenat encara 
de Mortsió. B 1416 Glillern Atiel és esmen
tat com a meslfe de l'obra de MontOO, cosa 
que permet suposar-lo autor de la traça ori
ginal. El1423terrenysi ed1ficadons passa
ren a les monges domintcanes, que hi ro-
manguefen finsalt882, any en quèestras
Madaren a la Rambla de Catalunya. Es ven
ficà aleshores Ulla nova operaaó de trasllat 
samilat a la de la Concepció, essoot Joan 
Martorel qui pianejà l'actuaaó, que va Sm
plantar el daustre, la sala caprtutar i l'esglé
sia al seu nou emplaçatneol de I'Ei)t8(1lple 
dins un nouoonjunt monàstic pro;ectat tam
bé per Martorel. La necessitat de ceny1r la 
làbnca gòtica a les disporibibtats espaaals 
del solar prO\IOC8 intervenaoos poc afortu
nades. en tant que Martorell s'1nteressà més 
en t'elaboració d'un pla nou que no en 
l'aóaptadó fidel d'un edifici ja formulat, les 
pans del qual s'Integren en un collage revt
valiaa en d qual re!iUit3. diffci d' eOOnnar q l.i
nes són realment les actuacions de Mano-
rell i quines~ restes medievals. Aixf, vanà 
la posició del temple incorporant-hi arbitrà
riament contrafOOs. pOrtic i espadanya; l'al· 
çadade lavoltas'augnentà.aleginl.-hi quin
ze Mestrals nous, i la façana resultà de crea
ció pròpia, segons esquemes neogò(ics ta 
ut:ilitzatsperl'arqlitecte, incloent una Verge 
del Aosef ~a dossef, obra dc Ma>cmr Sa
la L 'esgésia és de nau úrica. amb absis po-
~gOnal i cinc trams de voltes d'ogives, amb 
capelles laterals entre els contraforts. Teria 
cripta i presbiteri elevat sobre ql.lnze graons. 
E11890s'enllestirenlesobl'es. i entre 1945 
11949, desprésdelsgreusdesperiectesso-
ferts el1936, se suprimfla cri¡:M, s'abaixà 
el niYel del presbiteri i s'enderrocA el ooo-
'1801 pròpiament dit, aixf corn també la sala 
capitular, elsek!ments esoJtòricsde la qual 
es repanro:en entre el Museu Marés i el 
d'Història de la autaL 8 daustJe. novarnenc 
trasladat, anà a parar a Es¡:iugues de lJo. 
lxegat, nova residèocia de la comuMat. 

Madoi!:. 1846,p. 126. ~. 1851,p. 14J;AyM 
mort, JSS., pp.5t~~. 1865-18166. l'd . .. 
p. rro:c.r.• iC-Md. J916, pp. 475-416: a.rdo. 
t929. pp. m -,J28: TfllftPIOS Moderno«. t934: 
~llfflll. f947,><t l , j)J). 161· !6!, l'd. 2. 
lfos.BTUn,Patl. t950.1JP.BNI.Ga-n.l. r952B.pp. 
118-Hl, Dvt.n iSMpn. 1972. pp ~. ~. 
1913, p. 28J,- ~.()os.!Mor~ 1973, 
pp. 151; Qrtd, 1914. pp. .._,00, I 319, Ba:s:!iBgodl. 
1979;C'<tti1 t979,pp. 42-<J. :i0i52.i. 181;~ 
198J, p 231; C'Jikn-'.Jcsi{PU/r:17. 19&1. pp. «11~ 
Gnlu.ISI!IIJ A,p 6 
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196 
rbla. de Catalunya, 122 
Casa Antoni Costi 

Categoria 8, cap. 11 
(façana) 

Obra del 1904 representativa de la produc
ció de Josep Oomènech i Estapà, el qual hi 
emprà el seu repertori habitual en una com
posició poc freqüent que inclou tribunes la· 
terals, ornamentades amb discrets temes. Ilo
rals en cada un dels ¡::isos. però no a la planta 
baixa. Com a motius singulars cal esmentar 
les IOI'mes circulars, ut~itzades sobretot en 
lés obettures det coronament de l'edifici. La 
zona baixa és centrada per una gran ober· 
tura d 'arc rebaixat. Situada sobre l'arc trilo· 
bat que forma el portal d 'accés, amb un cer· 
de a manera de bmpà i, dintre seu, un es· 
cut amb la data. 



197 
rbla. de Catalunya, 126 
c. de Còrsega, 31 1 
av. Diagonal , 395 

Casa Serra 

Categoria B, cap. 11 
(cos. de l'edifici ong1oari) 
Incoat Expedent de Dodaració 
Monumental Històrica-Artística 2-7-1974 

Encarregada el1900 i accidentalment cons
truldaef'ltre t903i 1908,1acasaSena és una 
Interessant mostra de l'arqU:tectura de Jo
sep Puig 1 Cadalalch i concretament de la 
seva primera època, o .. època rosa-, en ta 
qual queda pa!esa de manera molt dara ta 
uti~tzació i paràfrasi, espeoalment en la fa
çana, d'elements de l 'arqUitectura dej pas
sat. que es referehcen en aque-st cas al se
g'e xv1 peninsular. i en concret. segons Ci
nd. a ta desapareguda casa Gralla det ca
rrer de la POOaferrissa. Aqvestes façanes, 
..¡nspirades en el mes elegant est~ plateresc>. 
foren les que reclamaren l'atenció del jurat 
del concurs anual de l 'Ajuntament de Bar· 
celooa de l'any 1906, que no pogué a torgar
li el premi corresponent a l 'any 1907 perquè 
l'obl'a no estava encara enllestida. Seguint 
el pro,ecte de Puig 1 Cadafalch, fou Alfons 
Juyol qui s'encarregà de la part esct1t6nca, 
que fa de cada finestra un homenatge a una 
personalitat de les arts (Cervantes, Wagner, 
Fortuny .. . ). Amb façana a la Diagonal es dis
posava un cos baix amb terrassa. Els anys 
40, per tal d'ampliar l'ediliCi, que aleshores 
arbefgava una escola, s'afegiren damurt seu 
dues plantes, J)fo;ectades per Josop M. Pe
rica s amb l'assessorament d~ mat01x PU:g 
i Cadalalch. Aquest cos i altres ed-ficis con
tigus !Ofen enderrocats ej 1981· 1982, a l'Inici 
d'una pretesa restauració, encara en cors, 

1:_:•,. .. ;:-_ 

-~---"~~----
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c. del Clster, 41 I 43-45 
pi. de Catvó, s/n 

e do Oaraval, s/n 

e de Jesús i Mar41, $In 

Convent de Valldonzella 

C.tegorla B, cap. 11 

(partseng.nals de I"Esglésoa i el Conveni) 

Cor,ur< de"""""""'~que. 
o pot111 doll910, Bernardl MartOI'el! 1 PUig 

besti p. a tel monges CllletcetiQtMI. 111 

Quals s'hi trasNadaren ef 1913, tot 1 que el 

temple no s'II'\MJgUt• fin~ tf 1919 . .sena 
consagrat el 1922. les partes dutes a ter· 
me en lqueiiTlOI'nl!lnt són l' esgléaa. el coe 

adossat a aQUeSta •tes depend6ooes al vol· 

tant dei daustte OuriWll il guerra l'AJunta

ment pro,ectà d"•nstallar a l"editic) un .ana
torl antltubefeuk)s, per la qual COiél ei refor

mà • amJ:Ü segunt ellfenooatoo bmal on
g.nan_ Totel~élrealitzatl(JIItzantcom 

a materllllquatiexclustu lltcxxovra, ~ 

cant espeçaaWnent el temple de creu llallna 

dns un QOIJOS'ne: no exempt d'•nnuMoes 

gaudlrwstos, patents en lot grans arcades 

parabOiques. Cal ramwcar tambtl el dewn

bulator•.la COberta, QUO fndiVIOIJalrtza tes ca

peles. • la ¡:wofusa decoraaó pollcrana els 

SO&! res /els mura, en què I'Obten nombro

sot YIClah. Adolsat a l' esgl4liM • al COSiat del 

!)001:0 pOl qual S'accedei~t al braç dot 1181). 

septe d'aquesta des óel carret; tw na el cem

panar. de plama quadrada 1 coberta 

,.amodal 
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Parc de la Ciutadella 

El Parc de ta Ciutadella éa el pnmer pere ur· b6-per I"Ajur<amont de Barcelona. 
El seu nom prové del f~ d'estar emp1aça1 

SObl'e bona part dols terrenys ocupats per 

la OlAadeüa milita' cons:tn.lida P8f ordre do 

Felip Ven la cn..llat derrotada e( 1714, deS· 

prMdeteguerra deSuc:x::eaió. Eldevlngu

da símbol de t'opressió botbòok:a. so n'in

Jertè l'elrrinac:tó en <iwr.Joll'llOtnllltS C0'19-

tJtuciooals del segle XIX. La fortalesa lou ce

dida a la dutat 111869 pel gener• Prm, Mlb 

la condoó que els terrenys tOSSin óestmats 

a parcs i jardln& l 'A,Jntamenc oon\IOIC.è el 

1871 un concurs de pr0f8C181 per tal de~ 

cedir ai'Ot'denació del Parc, concurs decla

rat desori elles vegades, per brt que a 11 se

gona el Jurat menc::ioné. com els m~lors els 

prqectes presermrs pel mestre d'obre~ Jo. 

sep Fontserè i Mestres i per l 'arqudecte tta

llt Cal1o Macoachi,. F'tnatmenl s'encwre

ga al pn mer ta realitzaCió del Parc IlOta la su

perVISIÓ delsar~Af1cn RcMrai Trias 

i Elles Rogent Fontserè havia presentat ef 

seu pro;ecte sota el sigrlficatuJ 1em1 Q per

ques son a la oudad lo que los PIJirnones 

al cuerpo hurnanoo, I resoh rnOO encerta

dament l'enllaç de! Parc tant amb la outat 

Yelacxmarnbi'E~.Ubcart·tedsac> 

cessos encarats a mi)OI'Uns 1oies d'aquests 

nuclis i coUocant de forma adequada entre 

la trtma rnec::ievaf i el Pa-c la llbaf'lttaCió del 

Bom, operadó irrrnot:d ària QUe ~ a fi

nançar les obrot. 

El conjunt s'organitza a parbr d'avingudes 

queesprotongtJMdetdel Passe.g deSant 

Joan i des del carrer del Marquès de l ' Ar· 

gentera. i Fontset6 preveia un punt central 

destinat a un Palav de la IndUstria l los Be

lles Arts. les cfforenü zones 8/brades s'or

oa~tzen de lormos ó ferents, amb ajardina

tnenl a l'anglesa, a la hancesa o anb oio

ments d'aigua (cascada i Rac), i d'atires os 

destinen a acolir oquipamerq cUturals t de 

letKe. O'aquestt~ primera etapa d 'urlwlitza

oó són la tanca amb les rerxea. les portes 

í e6s fanals do leao, l'Umbracle, l 'Hiverna

de i ditet er-a morunents. ocm la Font dels 

Nens. la Dama del Paraigua. ol monument 

a Pnm o 11 d Anbau, lbcat dins oo esp11 ba

lustrat i elova! que es configura eom un in

a-a. destacat: IOnrambéd'aleshores&9sas 

eiementa de jardinena i complemenlans, en

tre els quals deslaca la Cascada. Quan el 

Parc era en ple procés do construcaó es 

P'~lodeos.ód"lbcar-hòloGranE><po. 

sicló lntetnaaonal del1888, i 6s aleshores 

quan es dóna l'emperu docastva ala wba

nitzaaó, tra:sllacfh defirihvtmett les tropes 

a noves casernes I decidint de manten1 els 

pnnc:tpeJa edifioa de la plaça rn•tar. el pe

lau del Govei"nador,I'Esgléalai l'Arsenal. En 

el pro;ecte de~'EXJ)Oiició hi ttebellar.n pri

mer Ro...;ra i Tnas i després Rogent, quo en 

tou t1 drector definrtiu. Del conjunc d'edli

cis bastits DK-professo per a I' exposíció dins 

tforl delperC~t$COf'llefV8 efCafè

Re&taurant. Després de l 'EKpostQó es rea

itzaren ¡fgunes obt81 lncohefen~s. quan ja 

el COOJUOI acollla bàslcamen! installaaons 

I* I l'esbarjo popular, rnertre oontJnuava 

la col-locaciÓ M jercfnt de clverses estètues 

I, a part¡! del1892, M començav1 a acollir 

una col·lec:oó de 18fM, embrl6 de l'actual 

lOCllògtc. E11917 començ.è una nova etapa 

amblalormac16, segonsptotectedeJ.C.N. 

For8$ber i IOta la drrecdó de N.M Rubió I 

Tudoo. delsactuals)lrdonsdeloPioçacrAt. 

mes, que complo(en la lmatOft que va tellir 

el p¡wc fins als anys setxaru en què, soca 

l'alcalde Pordoles, es dóna un gran mpuls 

al zooiOgic~·ne rexlensló par arc. 
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I :e de la Ciutadella 

Arsenel. Muaeu d'Art Modem. 
Perlllment cM C.talunya. 

Categoria A, cap. I 
Monurnerc H.si:Onc»An.iSbc d"lnler61 
Naoonal O 474H962. 1-3 
BOE 9-3-1962 

(""""",..""'d'.._- 199) 

Ediio pro,ectat elt7t7 com• ~per 
l'Enginye< Geno<ol Joui P<-V01boom 
lesobte8COI'l"'lnÇÇI'8f'l•lei<:Wrenld'aquell 
~~n~ i el COI'IfUI'IC de l'edficaoó pel que la 1 
lelasbt.~C~tr•bbQuel.••enllestllel1727 
Duran! el teg1e XVIII tofrf restauradons • ro
lonnaa. tot 1 que mantingué ltllltl()n'lll oógi· 
nM fins al segle xoc, emb In restaureOons 
teles amb moll u de r Expoeicló Uf'll'19(1111 del 
1888. Fltll•avors, 1e1 tormes aJ>~,rtaven da· 
rament a coos elomenll del cll$1108tT'1e set· 
centJsta lrtneès l la seva pt"ojoccó els Pfll· 
sos Baixos catOitcs. Una veg&da eodettoca· 
da la Outedclla llet sevos casernes lntenors 
( 1 868-1869), l'arsenal !ou eorwort•t prOVIslo
~ment en caserna per a la tropa de ta Oe· 
sapruogudaloolacòó El18891'A¡onuvnent 
acordt de eorwert~r-lo en Palau Reial, <» 
meoçant el mate~¡c any los Qbroa, tota la d l• 
recoó de l'arqut&Cte mul'liC!oPBI Pere Fai 
qué$. Aralçadadel pnmerps, s'obriren tres 
balcons •ta façana, que os decorA wnb "' 
grafiats. Els cos oeotrallou ¡wnpllal en lMca· 
da. ooJtant-ned'aques~a manera ta cUputa 
ccHocada !Obi' e el er"* de les OJes ¡;yans 
naus axuals ortogOt'\8ts que Ofdenen 1'85P81 
intenor. A dall ~ 8Q08St aleg~t lou collocel 
1'8S(;;:(A rC11811 que tl havtaala Porta de~ 
cors de la autadela. 0e1t quatre pabllnto
nors. un tou COI"Miftlt en eecala d'honor de 
marbre i a l'inteocw del pnmer ptt en ~ 
ral,les~trespe~varenrebredver· 
saOfT'IMl8I'CaaO.L'arry 18951esobreea·n
terrornpecenfinsal1900, enyenq!Aeede
cidldesUwreciioa MuteuMlnapald'M 
Ja plecfobras d'art. el metax FakJUéla'~ 
carregA d'afq-1, entro 1904 I 1915, etc:. 
C0S$0Abll:erais ~Wnb il-lumtf'I6C)() zeMBII en 
t..n esiJ lntoricistl sentlt:lWnent hfbnd ,.,... 
pec;le de la oonsltOC>Ció oOgonol dol segle 
XVII . Amb la l)(oc:l~ de la República i 
de I'EstatUI d' A~onc::wrja, I'Ajl.rli911'181"C 6COI'· 
di de cedir l'edifici per a Parlarnett, tot tra. 
nadant les~ lecóons del Mu98U al nou Pa· 
lau Naciooal de Mon~uk:. Santiago Marco 
s'encarregà de les obres d'adaptaCió I de
coraaó, respect&nt el mèlól'l'l 101 8110 pree· 
xtstent. El1932s'ínaugorè el Pe.rlament amb 
el Saló del Tron tre.nslormat en Saló de Ses· 
sions. Elt939 1ou deSI1nat de nou a caset"· 
na llnsaiMy 1945enquèl'hdnstallée1Mu· 
seu d'Art Modern. Amb el restabliment de 
la Generalftal et t977,1'edilk:i tofrlnoveero-

126 

formes í actualment tant el Museu com la 61· 
bkt~ dels Museus d'Art de Barceb'la del· 
xar an lkn dependències per tal de destinar 
lncegremenl el conJUOt de l'ecifio a Patia· 
ment de catalulya 

J 

~ 
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Parc de la Ciutadella 

Eagl,sla de la Ciutsdella 

(vegeu nUm. 199) 

EdifiCI de nau loca, abSis scmorc::ular. tran
tepte i cUpu&a ovalada IOtxe ol croucr pro
,eaate11717 pet Jordi Pr6&perVetboomal 
vèrtex sud de la plaça d'annec de 18 Oula· 
de!la lossevesobtesc:omençaven l·hrw!rn 
del 1717-1718. ¡ 8 25 d'egos~ da 1728 el 
prop Verboom ind~eava que l'esgléw era 
ae&bBda. per bé que algunes Obtes conti· 
nuareolins a l'h1vern del 1728-1729. Aques. 
ta primera campanya constJuctlva fou con
lractada per la companyia de Joan Bertran 
I Tap, (!j germà del qual Pere. s'encarregè 
de la tasca poratf1ent conslruc:tlva. tempre 
1018 la dweoaó de drll'8rtos engmyets mk-

tars. pnnapahlelll dellllvorl Enginyer en 
Cap Alexaldre de Aez. El seu eiJ)ede ¡,. 
oal -•ntegrada en una •ta formada PM la 
capef'a, un pavelóannexdedoeptoeaca-

...... <::: .::=-::. 
' -' ~" 1 I 

1' ~ "d ~f(.~ 

da banda• toesar darrera l'absis- remetia ~~--------- ~ ------------
enplaMaaedif"""""''"'gosesdelsegle 202 203 

""'als Pasoo Bau<os lex>m 00 demosUa la Parc de la Ciutadella Parc de la Ciutadella 
caracterfsbca ut:.caoo de la tooe<ampanar 

en1'eoclongtu0nal,oomaapèndoxdel'ab- Palau del Governador 
sis) I a models de l 'arquitectura dassicista 
francosa dO xvu. Oosprósde l'Exposició del (vegeu nóm. 199) 
1888 s'ondorrocnron els pav~oos la~erals 
tel mur de tanca de l'i l a i es van laplar els 
espaiS entre COt'ltraforts B 1894 PE!fe f aJ.· Edito prOfOdai per I'Eng~nyer General Jor 
qués prCif&Ctè la eorwers.o deia capef'a en dl Pr6:spef Verboom ell717 1 construl en-
..F'an'.eOdeCalaAansll.fustres-amb. entre• tre 17181el 1727, moment en qu6 ec com. 
tres coses el <Xlbf'menl de les 110'\'CS <a- ~en les obres estruc::t1.Wals b6a1Ques 
peles. a!ef•s mttar'Çaf1 voltes de pCanta 1 V«boom poguéinslal·lar-s"h. abandonar~; 

oval amb llanternes copulades. obtes que la re.dènaa urbana que cx:uptva tot 1 ha 
no foren ctu:es a formo f1ns al1928 sota la ,.... es~at nomenat G<wetnador deia CU. 
drecoó e! Antol'll do Falguera 1 SN111a que delfi el 1718 Postenortnerl( 1 durant lot el 

respectà amb moderaCió el prOieete de I segle XVII calgué fer nombfoses rerataora· 
Falqués oons 1 reestroctoraaons de l'obra Çl xoc. 

duranl I"E)(J)OSIQÓ UflM!fsal del 1888, el Pa

Rtbcll T~ INT. D 174 ,_..,«lÓ''. 182lf fJtJ laueeoonverUenPavelóR(IIII Després !In· 

~~!~J¡F-= ~g~~==~~~ 
t156-ti/IIJI A. lf.¡,#Jiw rt51 .......,_ tfl59.tf~S:5. W1l Juru de Museus i hi toren lfllllalledel ,_ 

~~= :~~ ....... ofianesi t.bioleca Duranlla RtpU. 
IM73 p I 11. AlfNII IMlfl. ltfont- IJIU t*:;t el convertf en seu de 11f'lllltut·Eac:oie 

t,:'?;::•:,·v=: tz,:,-,~~ :,:· :;:. c1e 1a GenenMtac. 1 deq:we. de 1a ouerra ... 
B; MI.I"'t. IM1 dewlguo611'1&11UA:de~at,lateva.ctual 

MM I .IIP WZA (11114 1195) lunoó E11983 patiunarernodelaoóiOCala 
drecció de MareCatboneM. let seves for. 
me~. com les de la major pan dels edlfias 
QUe et van OOOSHt.lf 8 la QlQdeBa, ,..,.... 

ten • models de l'arQUtec::Ma O.S.:::.sta 
nord-francesa i s.n.nc. 011 Mgle lMI. La 
seva planta tec:tarlg~Aar 6l cillldld8 en dues 
parta. r 8fWior com a reslldènoa 1 la poste
notcom a peti de c:amJS!ges, 1 amb LW'II au
"""fc>eogualaladei"""'''iador
oocxrogua.comple<avala""""""dolalia· 
ça d'armes de ra fortJflcació a i& PElf1 sud· 
oest 

Restaurant de I 'Exposk:ló 
(Museu do ZooiOQia) 
(vegeu nUm. 199) 

PopUarmeril anomonM Castel dets Tres 
Oc'agons,louCQf'151n,Ael 1887-1888eom a 
~dorEJcpoaaO~d<l 

1888 per lJuts ()rom6nec:h 1 Mortaner QUI. 
postenorrner1. hi...., .. \on taler d'ans.,.. 

dustnats ~a l'arqutectora. Anys 
des¡x .. fou oou do I"Eoc:ola Munopol do 
MÜSICII més tard Museu Zoològic:. tunoó 
que c:onseNa Consttuit • base de maó dot· 
xal v1S11 lefro lamlnll, 6s un edilici de con
c:epoó espaaW unrt&na. oom fan palèl la 
gran nau centrej, les quatre torres dels an
gfesiltsp..adiMOipenmetralsquecweo
lenewetadoblefaçana.an*del'expres
IIYU volt.mètncl «::r''I8QUUdd wnb el .-.:.
tèW'nef't esuuaur.r 1 conllfUC:bU de les Jaça
nes. posada mél *' 8VIdènaa pella!. de no 
ha'ooere&tiiiiiCibedl kltlror~pre
V!Sla. D'aquesta. ee r~Mtzlla deccwaoó oe
r~-lelaenool·l&bofaoóatnbA.M. Ga. 
lissè, J Umona, J A Pelcer I A. de 
AIQuer-loc:alltzada all merlets i als plafons 
en forma d' .::U de !e part aiUl. que desglot
sen en tQu tObre blanc, un programa na
hK.ntl de ......... i ~ tndoenl bon 
nc:mbre de beQudel• k:or&. Els Wtalls. ~ 
...,..egoAs.,pon.oónobatr"'*>nAigoll 
;!llanci\. 
Punl de oonlu6ncaa d'lrliStes de cifererU 
c:a'nPS que ~ndren capdavanter$ del 
Moderrvsmo, tque~t edifici ha estat 'i81otal. 
tot i les seves re!etèr'loos hlstoncistes. per 
la seva raoonal1tat constructiVa, l'Us directe 
1 exPfe5SIU que es la dels matecials.la reva 
loOtzaCió del pla de laçana, fa voluntat de 
samplificaoó tormllf 1 la qualllal arqutectòn

ca dels sa.-esc:-& ncnors. en esp6Cial pel 
quetaalu~de lall..m. TOl plegar: 
ha du!: Bohgls a C()l"-.derar l'obra de Oo
mènec:h, en" <:pAf tl Clf&.Aesta1ntt 11"1101 

el peóode de~. com a ll"ieiadora al 
nostre pals d'un corren! atQUtectOnlc que 
anomena ..,.ac:aonehst~. en lront de .,..eK· 
PfessiOI'II~ dels segUidors de la línia 
gaudl111ana. 
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204 

Parc de la Ciutadella 

Hivernacle 

(vegeu nUm 199) 

TOll que.Josei)For'uerè• Mesues prOfEICià 
UQ. twvemade per a li OUaddla. aquesla 
c:onstruco6, portada a lerme eroe 1883 1 

1887. can a pa.r1 d'U"~ prog!a-na rnJSefsac 
1 oerdic (pentem en el COOfUI'll que formen 
H111ernacle, Umbtacle I Museu Martorel) 
s'StXecè segons IXI prOfiC!e de Josep Arnat-

I 

gós • Samaranch. cr•staHitzat amb mot•u de 
I'E)(.pos!C•ó 00 1888 H• emprà &Slruclura 
metàl ·hca i tancamen1 de VIdre, segllnt una 
tJpolooa bàSICa d~stant de let sofiSIJCaC:ionS 
brí~. Detretl'lal4. laoentral eraobef· 
ta 1 k!s latet"als etlm.tiYin a oonlent grans 
testos.. B 1890 • ~ 11 nau c:ertral. per 
tal d"endegar un ~l"'lde més ambloós, 
matge que ha pet1l$&( cbant més de no
ranta anys. W le dlrr•a rehabtiltadó, que 
tornà l'obra a l'esttu oogu·\fll, tot donant-li el 

caracter de salO d'exposiCIO!lS o d'actes. En 
l'obra. SfJnse cap asp!raoó Vlrtl.IOSista , me
retxen atenoó els elements senats en feno 
fos (paimeles, lormes lobulades. COI'Of'\8· 

ments) que uUrtzen 111 tepenons canònics 
heUenlsbcs mft de moda ertre els pro;ec
ttStes catala,.. doll moment. 



205 

Parc de la Ciutadella 

Museu Martorell de Gaologl• 

(vegeu núm. 199) 

El 1862 s'inaugurà aQUEISC museu por aco
INII IX*olecailescoHec:donad·wqoeok>
OII•d'hlstónanatJxall~perFrlVQJISC 
Mattorflll i Petla a I'AtuntêWnem de BarOC!Jio. 
na TOl i queJosepForisor6• Molttosonféu 
un protee(eel 1874, ~tou robutJQC por 
l'Ajuntament• substitll1 pet' un d' Anto,... Ro
wa I Tnas,en el marcdelscont01"1C1080!1del 
primer amb ~s arqwtectes t•tu1ats. L'edifici 
patontrtza una dlstribuQóSlmòtoca qve lé per 
oont1e un cos de vesubu4, oflones I bibliote
ca. a banda I banda. c:omplelontaconstrvc
OÓ '*lonOiudtna!s amb pas elevat pen.. 
metraf Les tormJaoone: neohei._.SbQues 
a qot Trias reootre tenen mél re&loó tmb 
ol tiPA d"ectJtio que no a-nb el MU pro,eo
bSia en tanc que el model mu.eflbc pred· 
sa va de CÑ'IOnS dàSSICS garantl(k)fs 111suab 
de la seva furx:iooahtal. El tema d8l pOrtic 
amb CXllumnes coronat amb lronlò president 
un continent sobri destinat al desenvolupa· 
mer(d'actr.ritétsoen:lfiques L'tdlí.dfoomo
blatcap al 1882·188311es estètuet de la la· 
ÇII'\IIÓI"' retrats de naturaUtet ream:ats per 
E 8 A.entorn eroe 1882 i 1887 

206 

Parc de la Ciutadella 

(VO(JOU n\Xn 199) 

a t 883 Jooep Fonl9eft i Mesttes aconse· 
gli que el seu pro,ec::ted'Umbrade tos apra
val lofmant part, JU(t amb I'Hrvernade i et 
Museu Manorel.. del grup d'edlcaoons pro
VISteS al mwge de l'ExposiCIÓ. Dunri les 
Obf"Biii d'aQVe~U~IOV r~mat el 1886 pet" 

Jaume GuiU! I Bond~a per tal de desl:1nar.Jo 
a saia de F astes I de Conlefèooes. Finalment 
(1887·1888) Josep Amargós 1 Samaranch li 
retornà elaeu aspoote or•ginal sota la di rec
ciO d Eies Aogont. Eclfid esped""""'t ~ 
pet" a l'ass81Qdemetet~als moderns i pertla 
d'avanrguarda, Fontserè tl plantettl com et 
desorMllupcment en l'espa d'unas:eoaóto
btlada comPQÑ oe plafs de lonena • bi
!1JOS"""-* do lono que,-per,
sares del mateot rne*'ll i cobe(ts per l.ll• 
tramat de IUSia conlormen un àmbit ell» 
oa.lment SUOQefCnt, no 1an sols per la seva 
qua~tat espacial Sinó també pel joc de lk.rns 
1 ombres que s'hi produeoc. En ets testers, 
concebuts com dos murs que interrompen 
, acoten la seqOèncta espacial, el llengua!· 
ge canvaa radíc:alment per seguu- la iògiCll 
ouwnertal de l'obra de maçonena. 

207 
Parc de la Ciutadella 

Cascada 

Categoria B, cap. IV 

(Vegeu plàMI d'emp¡- del núm. 
199) 

La Cascada del Pare 1!11 començà a oons
li'\Mel1875.mbpro,ecsedeJosepforae. 
rè, i lacnbca noOCIII'IC:Idelx enefgraud'"IO
terVenCIÓ del PitJ /lvtt¡(¡(t Gaucf en r obra. B 
ClOflU'lC 81QI.J!t«:Cinc, de gual eclècoc. fou 
IM.ugutat 11 18811 fini el1888 no h lol'en 
IOS!allades totes lea escultures. en ta cons· 
trucoó de les quals lnter'VInguemn ets ger· 
mans Valml,fllna (pro,ec:te del grup de 11&
nus' nàiades amb carro de cavaas manns). 
Eduard B Aaentorn(execuoód'aquel pro
,.ae). Jooop Glmc<(-egn.opsdo
i Ar*rea). Manuel Fuxtl (Neptú I Leda) . ..Jolw\ 

Acfals ~. - l\l<:h6 (gnfons de 
,......,, Fr..,._P-(Ironóal-
' Rossend Nolal (quadrtga de r AurOta • 
lames) 
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208 

Parc de la Ciutadella 
Portes d'aec .. 

Categoria B, cap. IV 

¡.._, plàrd ··--... núm 199) 

Entre 1876r 1880 es ~rueíxen les rEMxet 

amb ela seus aoce1101r els pedestals de les 
eecultures de lel porlet, tol i que del del 
1872 111 es tt~ en la lonatnentaoó 
d'~obr-.Enc.aque•p!Mdsdlf 
1876 que es coneerven tOn -onaiS per Jo. 
sep Fon&serè, Amoni Gaudi' aperax esmen
tat en una publlcaaó de l' tpoca oom a aulor 
de les raxes. Les •tnuos, oncauegades el 
1882 als germans Vallm1t¡ana eren col !oca· 
des al seu Ioc el 1885 Agapit leu -8 Co
tnefç- ' -la lndUstr..,. per a la porta que trf. 
ra a l'arc del Tnoml j Venend -La Manna-
1 ""-'Agnculura. per. l'ltra. 
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209 

Parc de la Ciutadella 

Monument al General J011n Prim 

C.tegoria B, cap. IV 

(-plàrd d'emploçlmenl del nolm 
199) 

L'escultor Llurs Pug¡aner guanyà ell 882 el 
concurs municipal per a un morll.rnem al ge. 
net al Prim. L'estàtua eqUestre del general 
a'nàl-là sobre un bll6'neR de Josep Foft. 
wè, ~mb relleut .,....._..e. les gestes del 
m1111ar Fou •naugurll el 1887 Destruft el 
1936,ehec:onstrufel19451'oteultor Frede
ncMatés. 

s.J0~188T,pp.3$3.:1$81~.~ 
rm a. pp. 329-.lV. c.n.o. r~. pp . .11-110, B«!rrt 
la55-IMI B, pp. . .Ml!, c,..,...q I~ C. tJ 123. T~. 
1110,pp. l55-f~.~ IN.J.pp, 115-11t.F .. 
~1-..pp~&bra:tll,l
pp 41 l'I. HO. Jt21131 

210 
Parc de la Ciutadella 

E1cultura D••con•ol 

Calegot"¡¡ B. cap. IV 

(.._, plàrd d'-- del núm. 
199) 

Escultura prototlpca en la sèrie de nus fe
rn&f'WlS de Josep llimona. La primera ver· 
liÓ, de gt.~x. és dell903 l del19171a rèpli· 
ca. en marbre 1 a una mida més ~an. que 
Umona escUpi pe< •l'eotany""""' del,.,. 
ctlqueJ.C.N. Fetetber havaapr~I'MY 
an(eoor, tot urbel"'tzanc l'anbga plaça d'ar· 
mes de la Ctutadella. Malmesa per la conla· 
mtnaoó ambiental, l'oacultura lou substthl 
da des del t 984 per una còpia i actual mont 
es guarda a l'intefiof del Parlament de 
Cataklnya 



1 211 
Parc de la Ciutadella 
Font de ., Dama dtl Paref9w 

categoria e. c:ap. rv 
(vegeu ~ d'.-nplaçament del nl.fn 
199) 

Josep Fonlserè pro¡ectà el 1882 una font 
monumental a dos n.vells, que inclofa una 
ar 1egorle del progrés que mai no fou cons
truTda El seu lloc tou ocupat ol 1885 per la 
$enyor8tl ~ f)8r81g\)8., eiO.Jiura de Joan 
Rog Scie La tori valel' desmurtada el l B88 
en oon&tn.llr·M el pelau de la inO.Jstria. i es 
10fn6 a muntar a l1nal de seg:O en un altre 
loc:def p;¡rc 

212 
Parc de la Ciutadella 
Monument 1 BoN ventura Cartes At11»u 

categoria a, cap. rv 

(YeQeU pl•nol d'amplaçamenl del nlm 
199) 

El monument a Anbau, amb estàtua de Ma· 
nuol Fuxè I pedestal de gust eclèctic de Jo-
sep V~aseca. a'inaugurè el 1884 dins d'un 
espai reooi!t i tancat per una balustrada 
constnldl anys abans. En el seu disseny, 
pen de 11 erftk:t; vol veure-hi la IOI:ervenció 
def jove Gaud'. negada en C8lM per altres. 
S9.i com~. no deo:ade trada'-sed'una 
rMIIIZidó dlnti'Òfbrta de l' eclecbosme que 
Joeep Fortserè. director de les obres del 
pwc. priCCICè en tota la seva PJoducoó. 
L' tliiCIJIUfa dt pedra del poeca tou subsln.f. 
da el 1934 P8f una çOp.a en bronze teta per 
Ennc Mon,o 

213 
Parc de la Ciutadella 

Font et.~~ Nen• 

C.tegoria B. cap. rv 

(Yegeu oiMol d"em,__ dej nUin 
199) 

Eeoukura de marbre d'..., anecdobsme a-na· 
ble, compo$(.81 peJ un gran gerro a-nb cart· 
1ulel d'on brolla l'aigua I envoftal per nens 
que s'hlenfilen I s'hi aboquen. Es del1884 
'"l'otxa mèl c.acterlsuca de Josep Aey· '* I Gurgu. Ore6 I8U Ioc Of9ll&ll, pcop del 
rnotU'nel"'t • Anbeu. tou traslaclada ja: 81 90-

gleXXIIIOU-oaual. 

1

214 
pl. de Ciutadella, s/n 
Torr• de Maa Entkh 

C.tegoM 8 , cap. 11 

Ecificl de p&anla quadrada, aclUalmenl eo
tre mitgeres. I que formava part de Ses~ 
C&C»>nnde l'antiC Mas Enoch. La consuur;. 
ció ét de tèpla. amb cantoneres de totxo 
p~es amb moner de calç l panys de làboca 
de pedra Otst&quen 18 porta d'entrada, re
tallada en un 11c adovelat, i les dues fines. 
tr• g0t1Quettobr8p(*ldesen el mal8IX ex 
1 en plewUe ~ peoes del seg6e lM 
que permMen pr-..rrw .. momert en què 
s'Ot'IQIN l'ecifo La tineltra del pri'ner ~ "* Qf1n. •· fent d·rnpoaa de l'arc c:a"'I' 
pili. un e-.:> òt dOna. i un d'hOme amb u-

-.---""' qual .. COOSitUc> 
oó .. coneguda M bam com a o40rre das 
~ L'erMalde~generalés --
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215 
c. de la Ciutat, 1 
c.d'Arlet.1 
c.d'~cUe&, 1 
c. de Jaune I. 2-.t 
pi de Sane Jaune, s/n 

C.lu de Barcelona 

Categoria B, cap. 11 

AQU051 edilici, construït segons projecte 
d'August Forv: 1 carrerasdel1899 al lkx:oo 
hi ~ , • .._ Te\Aa Num\Aana de Cc> 
munsDpòlttt.louenllestltei1902.Guanyè 
el prem de I'A¡uncamenl d'e<ifiosd'equell 
any D'un neopillere.; emmarcat en el cor· 
rent mM~ de tes dwrenes del 
XO(, ,..,. ~ la nec8$$llal de 

""""""'"'"'delo"''lleedela¡llaçadeSett 
Jaume delplaçanl cap~ carrer de Jaume 
1 r·encra ~.un portal emmarcar. per 
~~un ertaU~ment. L'troada sect.n

d6ria, pel carrer de ta Ciutat, és més senzi· 
la, i menysomamertats encara són els murs 
als C81'tetl posterklfa. En un dels angles de 
ta plaça Sant Jaume. en l'embocadura del 
canet' dolaCi\Aa.t, hi ha ooalt relleu d'aquest 
sant a caval. A diferència de les façanes, els 
lntenora de la construcoó ens han arribat 
moll modofieal>. 

CotlotnD. ,.,.. 1SI05,pp26-3113e-IO:Oino. lllJ.p. 
7~~1M5p.155 
MM ..,_ZSIAif(l .. tiCQ. 
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216 
c. del Civader, 3 
pl . de la Uana. 23 

Categoria B, cap. 11 

Construil probablement a la primera meitat 
del segle x1x. aquest edifici, avui en moll mal 
estat de conservació, especiafment a la part 
aaa. consta de planta baixa, entresol i qua· 
tra pisos. Mentre que gairebé tota la façana 
és esgrafiada amb motius geomètrics. els 
d03 prin'loro nivells mootroo marcs do podra 
a les obertures, tant als balcons i finestres 
enreixats, com als portals. El més gran, d'arc 
escarser, és tapiat, i és a través d'un de més 
petit i d indanat que s'accedeix a l'escala. 
factors que fan pensar en importants modi· 
ticacions sofertes en l' organitzactó de 1 ·es· 
tructura orig~r~. Els balcons, amb llosaoa fe
ta de raptes vidnades. mostren com a ele
ment més onginal uns grans tornapuntes de 
ferro en !Ofma de ..S• d'extrems en espiral. 
L'estreta façana posterior, amb una balco
nera i una finestra a cada pis, té baixos de 
pedra amb portal amb l~nda de fusta. 

217 
c. del Clot, 228 
c. d'Espronceda. 296 

Torr• de F•ng 
Foment d'Obres i Construcdons 

Categoria B, cap. 111 

Masia composta de dos oossos de desigual 
altura Sibélaconfiguracióactual ésdelse
ç;Je XVIN, amb la caracteristica galeria de so
lana en el cos més elevat. algunes parts de 
la construoció, a~xf oom alguns elements d& 
ooratius, es remunten aJs segles xv i XVI, en 
particular les nombroses inestres. tant les de 
simple pemJ lobulat com aqueles més orna
mentades. amb parelles de caps lent de 
rnènsl.ies. Des de la poc temps és seu de 
l'Arxiu Htstòric del barri de Sant Matti. 
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1
218 
c. dels Còdols, 1 s 
Categoria B, cap. 11 

Eddio caracterfsbc del segle XVII sobre par
cella pebUII de planta biiX4'1• tres psoa. A la 
planta barxa hi ha un portal d·arc ..:arser 

modurat. • a la façana une esgrafiats que to
volten tos obertures de volutes t l()(met COl'· 

bes 1 col-toquen en els paraments cecs pla

fcns~ressegutsperorl'\8n'lerU

oó-
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1
219 
av. del Coll del Portell, 43 I 
67 
pas dot Coll del Portoll, 2-4 

Cau Yllaró 

Categoria B, cap. 111 

Pro;ec:tada' coostruida per &xt lllescas en
tre 1929•1930,éselprmer ed•lio raoOr\8-

~a oonstrufla Barcelona aTib Lna dar a ao
btud en pro de t'arq~.ateaura moderna Sl· 
tuat en un !et reny de ton pendent lé un .o
cés deS def carrer pel badafot del terral, ac
tualment molt desf¡gural. des del quale'8fn· 

b8 a lo""""" b8o<a. unc. de l'habtatge quo 
drlefenoa dltamert zona de daa i zona de 

rwt. • que •qU8SJ tota envdtada per una *• 
rassa correguda 1 coberta amb una 110111 de 
IOJrnlgó sustentada per columnes metà! h· 
ques. El dcsnwell del torreny fa aparèhtcr 
una planta an SE!rTliSO(emarw, tractada en fa
çana ambl.l"trr ineWa altl seguida que 8fU" 
da a renwcar la iTiportànc:.a de la terrassa. 
El ¡arò' él tfacta! en suc:cessrves terrasset 

planes enl!açades m t¡ançant escales que 
condUGIII.On a un altre accés al nivell del car
r• rlertOf 

220 
pg. de Colom, 1 
pl. d'Aillon Lópe~ 5 

CategOfla B. cap. 11 

Edlio del segle XVII La reslauraoó del 
1945 feta per l' Ajt.rtament rep-oc! ur aiQIXIS 

elemetU de l'ortg.nal. Consla de planta bai· 
xa, entresol t quatre psos. Són de pedra els 
dos prtmGrs, la gran cantonera arrodontda 
-lravessada per ba'<:onade$ als J)ISOS pri· 
mer 1 segoo- i les trange~que traveaen tot 
l'alçat fif'l$ la OOfi'IISa 

Té a la façana ~a~ats rococó envoltant ell 
balcons I, tot 1 haver estat rêlets, conbnuon 
estant malament. 

1 221 
pg. de Colom, 2 

Casa Cervantes 

Categofla B, cap. 11 

Tot 1 QUO per ata restauraaód'aquest edfi. 
a rarQ~.MOde mtriopal ADdA Florensa va 1er 
serv~r , ol1945, alguns elemcntsdel'edlfto 

origtnal dO segle XVI-les l~lldos esculpides 
dels pisos tercer i quart-, l'obra actual no 

hlté ptècbcament res a veure AVUI és una 
consmM:lOO amb pfatU biota, on l'Obren 
dos arc:~ escarsers IT'IOClturats. i anc p¡toa 

amb linesttes d'l&r&nts a cada un, ¡ totl'tl· 
çat és de pet1ts carreus de pedra. Una tra· 

dició sense cap fonament 'Iol que sigU en 
aquesta CIM on Cetvar"Ces rMdl en les se
ves esladele Sarcelonl, i d" aquf • nom dO
na! a l'ecti!ICi 



CasakM do Ics dorrorlOS del :soge X\11 o pnn
OPI$ del M dc plarta OfQ<!rwlzada a l'entorn 
d'un patí, al qual s'arnba per un vestlbul de 
r'\Oiables dimenSioos cobert amb voltes de 
quatre punts d'wc escarset moll rebaixat. La 
façana cMt pedra IOI'ma dos pavellons Slmè
tncs. dele qualt Maca el de la dreta. a ma
nera de torro. Als baixos hi ha ues portals 
d' 81C de mig punt adovellats'· per la banda 
del carrer de la M«oè, un d'wc escarser de 
llis regrk AJ PfJI'"ICIP hi ha ba'cons de llo
sana de peaa - uoa b8kxreda resseguax 
l'angle-r. al capdamunt. una corflSa moll 
80br.:w11nl &Obre permòdols trlg~ts. 

1

223 

pg. de Colom, 14 
c. deBolit-. 1 
c. de la Meroè. lA 
pil de la Mero&_ li'n 
c. de Simó Oler, sJn 

Antic convent de la Merc6 
Captanra Gonofal 

Categoria B, cap. 11 

Conslrui't entre 1605 i 1653, és un exemple 
tonttmontnl entre Iee edfic:acion5 oonven
tuMI baroelonlnee del segle XVI. que ambà 
a etear una bpoAc::oa de ClOf\Siderable contt
nubt Fou~MgW"IIIatraçaOflglnalde 
Jer<n Santleana, però (iverses di6o.Jtats 
eoonOtniQues van llUr8r ta CCW'IStruc::oó en
tre leo& 116131, de nou. 811621 . la óeco
racaó t11 cotnet'Çi el 1636• hi~ 
ronJ8U'Tl8GfW~ger 1. f1'ICIIl probel::lkmer"tt. 
Jooep-on--améo 
deJa...-ne Flon. tn el portal que s'Obre a la 
plaça de la Mltot (1641), I del mestre 
d'obr• S.anova. El COI'Ip.JOI esdistnbuia en 
una pen noble -IOI::en al catrer de BoltTes
óe dependèr'loes monacals al voltant del 
gran claustre, 1 una atra destinada ats ser
ve.t - ala bandadetcauer de Simó Oller
com t6n la OOfl'liN. el releclon. el rebost. 
En estat ortQif\11 només ens ha arnbat el 
daUilrecol:umnaJ.. 1mb !)llastres~ i 
emmadof de rlflles de València obra 
d'Amador Sder. Toees los allres parts han 

oolettmcOes...-...oons."""""""" 
ong¡nadet per-., Úl rniiCaJ des de 1846. 
la darrera. tele per .nstallar-t.la Caprtan¡a 
Genetlfl que va deoowreóla en el sou es
tar .aual' .. la del 1926-1929 d'Adolf Flo
rensa, autor, espeo.alment. de la façana al 
pessetg de Colotn i ~ sunpluOSOS salons 
lntll!lnOI'S 
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224 

c. del Comerç, s/n 
c. Comercial, 2 
pl. Comercial, 12 
c. de ta FUSina. 2 ... 
e de Ja Ribera. lln 

Men:~~tdel Born 

Categoria 8, cap. 11 

Profectal el1873 Ptlf Jocep Fontserè i Mes· 
tres com a Marcat Certrlll de Barcelona. 
feny eegUerc t'endegaten les obres. ed~ 
diCades ala -Maqu.nlla Terrestre i Marlb
m.- per rAp.nament. fent·se cà'rec de r ... 

I 
truct:IX81'80glnyer Josep M Cornet I Mat. 
L'edifiCI es condogu6 l'any 1876. encara 
que la •nauouraoó dofiMva no es prOOul tint 
clot anys més tard Aoal•tzat. doncs, cin
quaru anys abans que IM mercat de Val~ 
oa. consitlJElX un de61exemplesmésmpor· 
tants de les expenènoel dlAe& a terme 111 
~e pafs sobre • mocte1s europeus de 
l'arqu.teaura del tetro. l'espa..unor del 
mercat es compoea de dol grans naiA -

I 
que, en trobar-te, or•onen una seqüència 
v&rtiCal de cúpulei- I quatre de menors 
complel:anl la comi)OSIOÒ plarnn'lètrica rec
tal'g!Jar Les oobertee. de IGf.Aa plana VAdr\a· 
da. rel'lectelxen aquesta Ofg&nltzació esp~

QII amb la c:ispolloiO dall seus plans '"'*' 
nats.. susterxats pet t.na eti&IUclura d' enca
vMlades rnetàf·IIQuesl peus drels de fon&. 
na. Els tancaments aón VOfbCals de maó VISt 
dedoscdors l tàmlnesde !Gfro. L'any 1977. 
en traslladar-se el me~cat, l'Ajuntament on
«*regàlarestauraoóde l'edlici, actua.\"nent 
destJnal aS«escenan de grans~ 
I actes ciutadans, a l'atqu:tocte Pere Esp· 
nosa i Gmènez. QUt la IW'Iaktzà el 1979 
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c. del Comerç, 36 
pl. de l'Acadèmia, sln 
pl. de Pons i Clerch, lln 
e. d 'En T antaranl6r\l, 19 

Antk Convent de s.nt Agusti 
c ..... ,. de Sarc Aguotl 

Cetegoria B, cap. 11 

La construcció de I 'esgléSia del Convent do 
Sal1 Agustí, ft.ndat el 1309, es pertoogà dos 
del 134 7 fins a c:xmençM"'I8ntS del segle XVl. 

Per eldaUSU"ecispoeemótla data delt474, 
811580 pe.- al pNdaultle.oossat al refeo. 
IOn, i el 1650 per aie façana de la placeta 
de l'Acadèmia. Els bombardeigs del setge 
de 1714 marcaren la destriJCQó de la m8fOI" 
part de la fàbl'ica gólica I de les depend&n· 
aes monàstiques. Les transtorrnacioos del 
t»rn de Ribefa, motivades pet La oonstrue
oó de la Ciutadella oce.onar., qoe el 1738 
t.ne part del que restava en peu del OOf'lUnt 
Iol uditzada oom a leol púbica de laOutat 
o •Pastnny~o, i, amb els anya, acabaren obl..
ganc. els frares a abandonar definitivament 
el convent (1 750), 1011 haver estat refflOde. 
lat per Pere Bertran (1738-1748). Lescaser· 
nes oonstn.ldes aleshores er90bafeo ell 
dltrers vesti~ de t' ...-.e convent. Ertre ell 
hi hi t.ne porta lat8fal de la !acana, lnter• 
sart obfa del segle JM oberta a l'ac:tual pla

ceta de l'Acadèmia. I l'ala de ponen! del 
davttregOOC. tréWYl cobef1arnbvotest!are&
ta 1 claus de volta esef.Apidos, ques'obte al 
pat1 mitjançant cinc parells d'arcades bes· 
aonos ara tapiades: cada patel reposa» 
bre una estilbada oohxnna de calcària gi· 
rOf'W\81 óssepatm de6l wtns percortralorts. 
I el completen pet«es rosasses calades situa· 

deldan'u'llets~delsarcs. Escon
tor'Yet'ltambé onc capelles I t.na de les naus 
letefllls de l'església conventual. En ~:~:ques
ta darrera, ara dividida &n dos pisos, hi ha 
ubicada la wpclla de les instaHacions 
militars. 
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226 
c. Comtal, 14-16 
Categoria S, cap. 11 

con ;unt format per dues cases de veins del 
segle XVI~ amb planta baixa i principal ufllfi· 
cats. Els ba/)(OS cos han arribat!Oialrnent 1'110-
d fk:a.ts; les finesfles del principal, amb marc 
de pedra. tenen a la linda petits relleus amb 
ta Verge del Roser i Sant Cristòfol. A la faça
na dol número 14, més alta, hi ha esgrafiats 
geomètrics, mentre que els del 16 són a ba
se de garlandes I gerros de llots d'estil 
rococó. 

Comn. 1913, p ZI5:Galarcb. 1~. p, 105:Ciid. 1913. 
p.l/9< 

227 
c. Comtal, 20 
Palau del Baró de Vilagait 

Categoria 8 , cap. U 

Potser d'ongen medieval la constrUCCIÓ 
d'aquest palau, transfo rmat en edifiCi d 'ha
b tatges. data fonament<iment dels segles 
XVII i XVlll. É$ interessant el portal pnnCipal, 
d'arc rebaixat i emmotllurat, aixf com tam· 
bé el vestfbul i el pati amb arcs carpanells 
Cle pedra. L 'edii>O consta de planta baixa I 
tres pisos, i els seus balooos sOn d'obfa amb 
llindes de peff~ d'arc escarser. 

Gsolardo, 1934, p, lOS 
MM. •xp 721 N(lM.f·INJ5) 

228 
c . Comtal, 27 
Categoria B. cap. 11 

Tot i la profunda refo.-ma soferta per aques
ta casa, especialment en els baixos -d'un 
poc afoounat neogòtic-, una finestra canc> 
pial trilobulada al primer pis fa pensar en un 
origen al segle xv. L 'obra és de pedra i 
consta de ¡jat1a baixa i dos pisos sobre par· 
cel·la oslrota i moll profunda. Fora de l'es· 
tnentat arc i d 'un òeiJ el-liPtic al segon pis. 
totes les obertures són fineslJes rectanguar-s 
amb marc de pedra, i es diVIdeixen en dos 
grups separats peJ un ressalt que travessa 
vertícalmentl' alçat Apltcada al seu damunt 
i sobre un permòdol, una imatge moderna 
de la Mare de Déu. 

Gltllarch. 1934. p. 105; Qnç.. 1$173. P- 294. 
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1229 
c. del Comte Borrell, s/n 
c. del Comte d'Uroefl, s/n 
e de Manso, $In 
rda de Sant Pau, lln 

I 
c. do r.....,,, o/n 

Merut de S•nt Antoni 

Categoria B, cap. 11 
(81lfuelura OfJgllnènaJ 

Pr0j8CUU per l'atQUitecte Antoni ROVIra I Tr.as 

i constru'ltenue 187211884, ocupa la total!· 
taC d'Utll mansana de I'EIX8mp6e 1 es can-

I 
poe~ en planta a pertlr del'cx:tOgon •regu

lar det solat. segons '" diagonala del qua· 
drat aparent, amb un element octogonal 

que, a t"'l$nefa de cwnbon centra les quatie 
naus • IObtesun P8f IObte la !GUiada Cal 

deltacel. a l"lfQnQI', la nquesa ~del 
oos central, autèntic nuc:1 agii.Ainedor de 
l'edllcl, I també algunes parados de l'èpo

ca da construcoó del mercat o bé 

"""'*-es. 
A lellaçanes sOn lmpCN1ants l'element se
nal d'~ 1\.mnaCIÓ •le decofaoó deia frontons 

dels ICSIOfs I cupull Actualment, ols alegris 
de ma. qualltal fi pe.t•s i l'ocupaaó amb 
parede~ de la tran,a penmettll110bre lavo
rera de la ~. delenoren la construc
aó I tan vanar la sova •matoe oriQinal Tot, 
BlXI, por la seva composldó volumètrica. la 

qualttat del disseny de l'estructura, els ac&· 

bala• ell elements dec:ot~.IÓn el rnlor 
exempte d' arqllteccura del fefro que hi ha 

a Barcelona. 
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1230 
c. del Comte d' Urgell, 
173·221 
c. del Rosseló. 101·139 
c. del Comle Borrall, 244·282 
e de P.nt. ~114 

EKola Industrial 

Cat9g0rla C. cap. VI, tipus 11 

Endou Cos Cenltll d'enuada, EdiliCi del 
Aeflolge, Escola d'Arts 1 Ofias. 
Ae51dtncia d'E.udianls 1 Capella 

Cateoorta s, cap. u 

EJ con~. que ebasta l'imblt de quatre 
manstlnos de I'Eutample, correspon a l'an· 
!iga t•boca de brodats dels germans Batlló, 
concolxJda segons el model do ... OOI6nes 
ndullnlls.~mb obradors I r8Sid6noe per als 

treballadors. De rec, perO, nom6l es ~~ 
ren, entre 1869•1875,1esconstrucci00Sin
dustria!s, obra de Rafael Guastalflno 
o·~ momerv. • COI"'9et\\effl'edtfid dia 
telers, COS parallc!lepptdc de llliiÓ I maço

nena wnb IOtretes a la façana, 8VUI conegut 
com -edilici del Rellotge.; les naus de les fi· 
!aturat que, semi soterrades per taJ de man
teru el gr¡au d'humtal c:onvetllenl, rebien 

ltl..m zeMal• són ara els SCII:etrat'IS de l'ac
tual Eteda d'Eng.nyena Tècnica. I l'alta xe
menoin do setanta motresd'alt l planta pot¡. 
gona!, tota de totxo 
L · arrv 1906 el comp6ex tou adQlM'rt per la Di

putaoó de Ban:olcna orni> la r<encoo de 
crear·t'l un Centre General d'Ensenyament 
lrldustna!, i es plan.ficè, l 'edificaCió de noves 

construooons de6tlnades a k)s aulos teòri· 
QU81 I la rernode&acló de les e.lUS(ents com 
a laboriiOns i tallers de les óf«erts esco
les. L" dificultats econ6rriQues i els enlron
tamenw pol !tics amb l'Estat Central aleobreo 
Ja 1nstall&oó de !et escoles. que es va fer 
allarg de l'exf(q perfode entre 1913, en 
quetitrobemi'EscolaE~deiTrebal. 

i 1927, en què es traslladà l'Escola d'Engn
yers Industrials. Si los pr1meres obres de re· 
modeiiOió, abans del1915, foten dingides 

per 1'..-qu(eCie Uuls P&anas i CMvet, a partir 
del1927 4MJoan Rubló1 Belt'-" Qui posa en 
marxa un ambíciós pla de SIStematlt.Zaoó del 

con¡unt, COt'lstruint el cos d'acceS$0$. amb 
un \l8lil.bJ d'embigat racial: I'Esc:x:Qdel Tre
baii,I'Eac:da de BelsOfias. ara enderroca· 
da, ta Capella. •mereeeant estructura d'an:s 
perabOhcs, i la R8Sidènc:iad'Estudiants. L'ar· 
quitactura d'aquest coo¡unt d'edflc::.s, enlles· 

trts el 1931, és molt remarcable, tanl per la 
seva c:onoepoó espaoal, amb acu ats trac

tamenls de Ja lum, com per lat toluoons 

constructwes i decorat1ves que, tot I ommar· 
cableS dins un rTI()(jernlsme tardA, &s decan
teo epttÒdiCillm8l' cap a una senslbktat I"'IO.J. 

~~~a més prOpa del seu moment htsl:ò
nc i del progra-na desenYolupot 

Als anys sel>~:anta l'arqu1locta Manuel Bai· 
dnch es féu cM rec da novet conslrliCCIOI"' 

dns delreontt. com són el nou paveló de 

I'E.oola lndustrial{l961)enel solat del'an
t¡ga Escofa de Bels Oficis, ria Piscina Sant 
Jordi (1966), 
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c. dels Comtes 
pb. do Sor< Iu (I<JboOI) 

VHilgls de Sa clutal roman. I vislgótiell 

Calegorla 8, cap. v 
(Vegeu piMol d'emplaçament de ta fitxa 
núm 670) 

En 1950-1952, &'Tibmotiud'unesobresd'in
frastrudura u1 bana, es posa¡en al descoben 
les re&~ et d'un tector de l'anbga OQIOoia ro
mana. c:or.sternen part d'una lnSUa, amb 
dues~ de les quals es conserven els 
moua en a~gune:s de los hablaooos. Un1 
pt1r1 d'~ lf1fW fou postenOnnenl u~
llaada. en el Mgle v, per basbr-h la basA
CI~ «tfic:i de tres naus sepa. 
radell per llef•deOClfu'nnea.lmb una por· 
1a lllter• Et eonMrVa ton~ pal1 de les tres 
naus.amb~delescoh.mnes1parets 

amb rest" de pncures d'època posteoor 
No te'n COilllfVa rablls 
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N peu de la ba8llica' sota la catedral gOtlca 
haeltaltn:balelbaptlslen,ll'lecftcide~ 
ta quedflda. rr.g del QUal hi havia t.na PI'" 
ona OC*)gOnall. on es prac::bcaVa la cenmò-
1"111 del bepbsme I* .rnmetSIÓ. Aaualmenl 
elté en tase d'eXC8YIIQO. 
En~ allornedeval aquestes construc
()()IW lot'en endem:ades i substituides per 
una sèned'eóficaoons, oom ara ta catedral 
r~ 1 un palau. pos&t*rnerit el ptll'n8f 

palau epacopal, del qual s 'han trobat tres 
dependènoes, dosltuides finalment quan es 
coost1ur el palau comtal i la catedlal gòtica. 

1
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c. dels Comtes, 2 
pldoiAei 
bda. de Santl Clara. sln 
pi do Sani Iu 

Pallu del lloctinent I Mirador del Rel 
Martr 
Arxiu de la Corona d'Aragó 

Categoria A, cap. I 
Monument H•Stòrico-artfstic d'Interès 
N3CIOI"I81 D. 3·6-1931. Gac. 4-6-1931 

Edifici cinocerllsta de planta rectangl.W, 
quaue p101 I beixos, COI"'Slruil pet Anloni 
Carbonell ~~"(fa 1549 i 1557 c::om a reSidèn
oa dels locbnerU. encara que m81 cap no 
l'habolè. LatoYllp<O¡OCOóoogufla
~d'()tQIInWr U'lertorn ~ 

• ~anf de la plaça de $al'( Iu, J8 que ell 
ma!etX h8V\I remodelal el pelau real E re. 
SlJial és une regullrtlal de la ptanmema I 
d'Meats. amb una ordenaoó externa srflè. 
trica •s6bna. Constr\.111 amb pedra de Mont· 
jl.lc. l'~rc té 8\/ldents perv.vè~ gOa· 
que&, sobl'etot a lellaçanes. El pall mtenor 
presenta clements de major caràcter rena1· 
xeobsta: a la pl&nta baixa. quatre grans arcs 
carpanels que arrenquen de p.lars canto
I"Mn: aleeu ~ ¡ oorresponent a la paria 
noble, unagalerla.d'orctreto9Cà, amb arc de 
m¡g purt: doenHos s manera d'ampit i res
segllnl el t8tr* que ols remata A ha senges 
belustradea; $el cobor\0$ de trams d'aresta 
rornanatónr8101lesa-nbeiSIStema~ 

nal del r8¡011 de pla. rna5C8fons de d'enarge 
ala.OOft'ISI._ L'eecala,í~adacomenefs 
pe1aus cal_. en el cos de la casa. delltart 
.. e el peJI. repetex M'Ib bpdogies més mo-

detnes l'esquema dei pati de la casa Gra
fta, amb pilar d'anencada decorat amb~ 
*COll bar*'~ de b8tustres. Es cobreix arrt. 
Y"' er«alC11l81 de reralon& mudèjar. en forma 
de cúpJa I pasteres anb toró central-a la 
rcmana-. obra de fusta de ptortosí dd ma
teiX Mon Catbonel {1553). El Palau del 
lJoc:Cinenl és, des: del 1836, sou de l'Anou 
deia Corona d'Aragó. Comple~al'edifia la 
torre anomenada "''T'llra.dor del rei Marti-. en
Wesbda ~ 1555: és do planl:a rectangliar 
amb onc nivolls de galanes d'arc de mig 
punt obertes a Dovant, sobre pilast.res de 
motllura dòrica. Sabom qve originàriament 
es cobna amb una tO!Jada a quatre vessam: 
rñon &QUdl. El concepte detone, juntament 
amb e$ornetU oom les gilfgoles. remet a es· 
quetnea mec::hevais. 



233 
c. dels Comtes, 8·1 O 
bda. de .. Canoroa. s/n 
pi de Sar< Iu 
c. de la Tap.neria, 31-33 

Palau Rt lal MaJor: Museu Marés 

Categoria A, cap. 1 
MOll\.I'Tl9nC Hlstòrico-artístic d'lntefès 
Naaonal O. 474/1962, t -3. 
BOE. 9·3·1962 

El Museu Mwés esté ubicat en lXl8 zooa de 
l'anlic Pal1u Ma,orque, ai larg dels segles, 
ha P'btlreqüenta modlficaoons. no sempre 
gare dar-. i que va des de ta baixada de 
la~ fint 11 mur extenor del Tineii
COfreeponent a la part més antiga del 
Pillau- entrtla ITIU',., rcmana • el carret 
dllaCc:lmtel. Oc:upapattdel !IOiatonera•
tuada la pnmtiVacasa ~.negada 
11 ptWau I completamenl reestructt..Kada per 
Jat.me n. L'úric imbt conservat d'aquest 
moment (t. XN-X~ és l'a& tvnb façana al ca
rret dels Comtes, ambdospsosd'arcsdia· 
lregma de mg punt. Ei superior és ara una 
sala dej museu i l'inferior fa de galeria del 
pa~ que. reta aQve5ta nau. s'estén lins a la 
muraiii!L ê.t el dall et' vestigi del verger de pa· 
lau Remodelat a prlrops del s. 'N pe' rel 
Martr. lqueet axecè. adossat al Tinell i per
petldic:Uar a la nau EISt'l'lOOtada, un pòttJc 
amb llet arcs de mig punt El pati amb ets 
ediific:d: del seu voltant sena cedil el1487 a 
lalnQUIIOÓ. ull1542totd~pa!alfes
devlngué seu de la Real Audènaa. El 
1544·1545, AntonCarbonel eciieàen~ 
part del peo les Weadels tJ'IbtJ'las avis i re
modelà tot el CXll'1\lnt. sub&U:Iint k!s obortu
res mecievals J>ef les pròpies del segle lM. 

l!sd'aqueG(momenl el portal d'arc pla al ca
rrer dels Comtes - esdevingut finestra 
enr01xada-, l 'escut de la InquiSició al seu 
damunl l el de la Genefalrtat flanquejat per 
gnus a la cantonada amb la plaoe(a de Sant 
Iu. El 1582 part de l 'odiflci fou aixecada amb 
un pis més, I GI sog!e XVII passa a lom'lar 
par1 del monesllr de Sarm Clara, que OCU· 

pava twnbé el T.nol, essent subsrtuides en 
8QU8SI moment les finestres del XVI pet ba
cons Amin de l'exptAaO de les monges el 
1936. fou delcobtrt el Tinell I tot eiOOfltt,l'lt 
va ser reetaura~• anys segOerts. ii'$Sbl"t 
en la rec:omPI*06 dels elemerts mecievals 
a COlCa dels del lM i l(V!I, mapntànamenl 
~,t.,xJ.•ICtrerenaobYelsgr~ 
ates del tegle XN, e: manera dedaustte. i ec 
refet en 1et finestres coronelles etd XM de les 
feçanet 1 la lot}ll del ret Martr a partir de rrag· 
ments potedats, a més de completar la c::ons
triJCCió a.mb una ala nova amb un pat1 1nte· 
nor que onctou una escala de pedra proce
dent d'una casa enderrocada del carrer de'8 
Templera. Tambéetroubl~tZA,cornaaocés 
det de la pl808ta de Sant Iu, la porta renw-

.,_ QLe t.VIa el&al oberta al TIOEIIIWfan 
delall'lllal-'-:lódelaRe&aiAudtènoaal Pa
lau Elmu98U Mar6s s'inaugl.d el1946t. a 
més d'equesaes parts reconstruides. ocupe 
dues C8$l8l del segle m amb façana al ca
rr• dl li r....,.. 1 redia modem que arn
be fini a la bancada de la Canonta-

,., 
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pl. de la Concòrdia, 13 
c. de Déu i Mata, 21-31 

C.n o•u 

BOP 23-3-1979 

Fou~elt898P81' rarQP.JtocteEduard 
Me.cader 1 Sacanella I coost.luetx un bon 
exemple do l'oclecticlsme queaquesl prac
tcl fins dàtes beo avançades. L'eólio la 
C8nconada i consta de dol cossos amb tl
,.ents alçades 1 un Jlldi El cos pnnapat, 

l..,..,...,..,. ... ploço."""""de
pnt'ICipel -amb ulbuna de ferro 1 ~e a 
1'8t9t- I gctfet 1mb Wquef$. la coberta 
61 a tres vessants amb ràfec promu.ent •so-
bresurt una torre-IT'IIrador de planta quadra
da 1 coberta de pavelló, amb balcó volat de 
barana de feno L'alt•e cos, més baiK (hi 

ITIIInCio el rwel degolfel). s'tlrengk!ta a oon
bi'IU8Ció pel carrer de t:>tu • Mata. les seves 
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ot>etues vanen respecte del cos pnnopal, 
•la coberta és plana amb barana emmerle
tada. Al jlltdi, tancat amb una re.xa, hi ha una 
glor1eta. Oaneramenc t'edifici lla estat r~ 
delat pet tal d'ubicar-hi el centre cívic de les 
Cons. 
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c . del Consell de Cent, 340 
c. del Consell de Cent, 369 
c . del Consell de Cent, 371 
c. de Roger de UX~a. 49 
c. de Roger de Uúna. $1-53 
C. de Roget de Uúna, 6Q.62 

c .... Cer dà 

Ca tegoria B, cap. 11 (C.M.B. 21-12-1982) 
Incoat expedient de dodartldó 
monumental hostOfico.artistica 16-4-1975 
90E 25-ó-1975 

Conctènament af que lfguna vegada s'ha· 
Vl8 Sl.p)Sal.lesC8$11JSCetdl. del1862-1864, 
no foren pro¡ectades pel planlicadof de 
I'ElKample, sinó que el seu atAorés el mes
tre d'obres Antoni Va•s i Gal(. AqueSI nom 
PfOYédeJosepCerdàt Soler. propetan deia 
tdln' promot« de lel obres. De granam
l)liotal i correcoó en el pi3J'IIe,amenl de Iee 
façanes. compost• lilgClt"a els càncQ 
d'una monumenlaitat domèstica. més acu
sada P6f la pobresa dels matel'iafs, la seva 
ímporté.ncia rau en el !et de formar part~ 
pnmer conrunt de cases que van configurar 
un espai urbanitzat I edttlc&t seguint les di· 
rOdnus del Pla d'Eixample d 'Ildefons Cer· 
a.. 1011 que la solUCIÓ etdOptada no oorree
pon a La que el Pla ptopoaava per a aques. 

18 cruila concreta, tró a la proposada de 
bma Q9'lE!fal per a dtret emp1açwnents. La 
VCJfurUt d 'wnatgc Ciutadana de les façanes, 
amb p¡ntures d 'un ~I Boltram11·-. avui molt 
malmeses. la disposició en planta •l'escas
sa tondàr.a (lO metres) que permet unaco
rrecta ventílactó transvefsal, responen a la 
YliiÓ hig¡enGa I cMea de Cefdà 
la quarta casa que completava el conr.n 
tou enderrocada el1960 los moóficacions 
fetes a la núm. 369 aòn sobreposades I no 
sltetenla VISIÓ global del conjunt, mentre que 
~ualment s'està restaurant la núm. 340. 
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236 
c. dels Consellers, 3 

Categoria B. c ap. u 

Ed1lic• d'habitatges de quatre pisos sobre 
parcel·la medieval molt pet.ta, os tracta pos
Siblement d'una anllga casa artosana adap
tada al segle XVIII, època de la qual daten 
també els esgrafiats, ta cosa més notable 
que pos00x ta consuucaó. tot • que són poc 
viSibles. AQuests esgrafiatS disposen la~xes 
asanetactes als lirruts la ter als de l' alçat i mat· 
cant l'alçada de cada un dels PISOS, I entre 
elles, oerros de flofs sobre pedestals de Sl· 
lueta oncUanl. a més d'altres ornaments em· 
marcant els balcons. 

ComM. 1913, p 2tol 
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237 
c. del Consolat de Mar, 
15 al39 
Volte8 dels Encants I dels Pintors 

Categoria B, cap. 11 

les Volies dels Encants acMlls són el que 
va quedar després de t'obenura de la Via 
laietana d'un tram porxal que arribava fins 
al carrer de la Fruita, més enllà de l'edifici 
de Cot reus Et caner del Consolat, arl011'!a· 
nat aixi des del 1834, apare~x documentat 
el segle xrv com a carrer de les VOltes. dels 
FustCfs. o dels BotOI's, i el segle x:oJ com de 
lesvoltesd'enGuarta. Es(';()neiXJacomaVrJ. 
tes dels Pintors el petit tram que. en angle 
recte, tanca les dels Encants a l'extrem més 
proper al pla de Palau. les dels P•ntors són 
les que cortSefVen els elements més antics 
del conjunt ja que, 101 1 que els e<flfios que 
suSienten no semblen antE!I'iors aj segle lMH, 
els peus drets prismàtics de pedra que sos
tenen l'emt:MQ.at do fusta podnen remuntar 
la seva creació fins al segle xv. Espeaal
ment suggestiu és l'indret on es troben les 
vottes dels Encants amb les dels PintOI"s i 
amb la desembocadUta. també coberta, 
dels carrers de les Panses. de les Trompe
tes i dels Orgues. A la banda de les voltes 
dels Encants no es conserva cap de les ar
cuaoons gòtiques, essent tot eófK:ooons del 
segle xor: que ropete.xen ats seus baixos 
l'estruct\Jfa porxada ambvd!:es bufades, ret
terant, i potser 1ntogrant, arcs carpanclts i pi
lars que existiren )a el se!}'e anlenor. l 'es
pal cobert transitable que perdurava ma/gat 
la SUbsl:1tuaó dels ed•ficis, és avui tranSita
ble només a les voltes dels Pintors i al nú
mero 31 de les dels Encants. essent tapiats 
els arcs i ocupats els àmbits per comerços 
tancats en la resta d'edificaCions. D'entre 
ellos, sabeml'autOf l l'anydel projecte de Ics 
marcades amb els números 19 (Pau Jam
brú i Badia, 1847), 23 (Joan Soler i Cortina. 
1846)i 27-29(Joscp Buxareu i Ganart, 1861, 
encara que a la façana aparetx l'any 1874 
JUfll a les i rua als A.M .• corresponents al pro
pietari Ol"iginal, Antoni Marque!). 

-~ 
~ 



238 239 

c. dels Corders, 9 c. dels Corders, 13 
c. de la FlOr de U ri , 2 c. de Sant Jacint. 1 

Categoria B, cap. 11 Categoria a , cap. 11 

En una casa d~ segle XVIII de baixos del or- Pels baixos d ' una casa dd oogle XVII i a Ira· 
mats i quatre pisos amb balcons de llosana, vés d ' un arc escaJ'sef de pedra, s'accedeix 
cetàmica i finestres, hi destaquen uns esgra- al carrer de $art Jadnt La constrvc:dó con-
fiats de l'època OOposatsen tres sanefes ver· tinuasobre oo t»g¡m de tusta paral·lel al·~ 
ticals, una a cada extrem lateral i la tercera, L'edifiCI ha estat rTlOtl: reformat 1 només con-
més ampla, entre els parells dc bak;ons, cen- serva eis primitius balcons de losana de fer· 
trada pel' un medalló de f'I\ObuS vegelals. Cal ro 1 ra,oletcs a la tercera planla. La quarta 
lEK n«artambélaprominentCOfnisadepern i 11tlmaoorresponaunaremoota letaal1861 
motl lurat. Ala banda del caner de la Flor de pec Josep Fontsefè i Mestres. 
L~rí degué haver-hi pdrn•tivament un arc so-
bre el carrer. ja que se'n conse1va l'arren- M M exp 1001 C(I~J. pP. HJ6C(tt~et). 

cada, aixl com alguns cossos votats. 

Coma5. 1913, o. 2 17. 
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240 

c. del Correu Vell, 5 
Categoria B, cap. 11 

Palau del segle XVI en què destaca el pati 
amb escala. coberta al primer tram i desco
berta sobre volta rampant al segon, que me
na a la porta de ta planla I"'IOOe. Aquesta. 
con;untament amb les finestres del mate.x 
pis que donen al pati, conSlltlJelx una de les 
millol's mostres barcelonines d'esclitura de
corativ;;~ dol moment, en la qual conflueixen 
procediments encara en la tradició gòtica 
perfils mixtilints, molllurats- amb recursos 
pròpiament renai )(entJstes - volutes vege
tals, esc::IA amb cimera. Cal considerar fruit 
de la reforma del segle )(VIII les cruges més 
properes al carrer, a més deia façana, amb 
un gran ponal d ' arc reba~xat i amb balcons 
de marc de pedra motllurat. estructura de 
ferro •llosanes ceràmiques ~os del puncipal 
han desaparegut). Del mateix moment són 
els esgrafiats, de temàtica ornamental. 
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241 
c. del Correu Vell, 6 
c . d 'En Groc, 2 

Categoria B. cap. n 

Fonamentalment del segle XVTN, és un edifi
ci molt senzjl, amb baixos i cantonera de pe
dra i amb un portal d 'arc rebaixa! a la faça
na i a la banda del carrer d'En Groc, testi
moniant l'origen medieval de la construcc:ió, 
un arc de mig punt adovellat, completament 
emmascarat per una capa de pinMa blanca. 

242 
c. del Correu Vell, 8 
c. d 'En Groc, 1 

Categoria B, cap. 11 

Encara que, el segle lMn, fou profundamert 
1ransf0f'ffi81, aquestedlfici CX>IlSeNal'estruc
tura medieval, potser del segle m. Consta 
de planta baixa on s'obfeun portal d'arc es
carser retallat en les dovelles d'un arc de mig 
punt més anlic, a més de dos altres 8fCS tam
bé escarsers amb dovelles esglaonades. A 
les dues façanes té esgrafiats geomètrics. a 
base de plafons quadrangulars combinats 
amb cer des. Els baixos són de carreus irre
gulars de pedra. 

Q:mss, 1913, p 2!7, 



243 
c. del Correu Vell, 12-14 
c. de l'Hostal d'En Sol, 4 

Categoria B, cap. 11 

La presència de dues finestres geminades 
de trets romànics, probablement dol sogle 
.ot, permeten a Florensa datar en aquest se
gle l'origen de la construcció i veure-hi ja el 
tipus de palau tot de pedra amb torre lateral 
i solana. que serà característic de l 'arquiteo 
tura gOtiCa catalana. L'ediHci, pet"ò, ha estat 
molt trans!Ofmat el segle IMJ i convertrt en 
casa de velns. A la planta bai )(a hi ha dos 
portals d'arc fals i dos més amb llinda de 
fusta. 
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trav. de les Corts, 131-159 
c. del Doctor Salvador Cardenal, 2-6 
av. de Joan XXIII, s/n 
c. de la Matefnitat, 2-30 
c. de Mejfa leQUerlca. 1-33 
c . Sabino de Arana, 1 

Casa Provincial de Maternitat 

Categoria B, cap. 11 

La Casa Provincial de Maternitat estava IOf
mada per una sèrie de dependències amb 
diferents espeaajtats saoitAries distribuïdes 
en un gran reonte tancat. totes relacionades 
amb la funció que~ seu nom Indica. Es po
den distingir dos subconjunts, el del nord i 
el del sud. En aquest darrer, constituït S& 
gvint el projecte de 1889 fet per Cam l Oli· 
veras i Gensana, és on està Sftuat el nucli on
gi na!, que consta d'una sèrie d'ed•ficiS dis
posats entorn d'un gran pati rectangular 
amb un eix d'ordenació simètrica longitudi
nal. Fins a la mort d'Oiiveras. el 1896, ha
vien estat real1tzats, amb la col-laboració de 
General Gurtart i de Josep Bru com a aju
dants, cinc pavellons: els dos més llatgs &o 
tuats a cada banda de !'eix - de Lactància 
l'un i de Deslletats o de l 'A ve Maria l 'altre-, 
els dos de malalties infeccioses i els safa. 
reigs. Cootinuè les obi' es Josep Son i Gen· 
sana, que respectà l 'cxdenaciódej conJUnt, 
oonsl:rOnt-hi la cuina (1903) i els pavellons 
Pr al de la Ai.ba i Germanes (a tocat de la Tra
vessera de les Corts). encara que va intro
dV:r modificacions, sobretot als pavellons 
d 'accés. Aquest nucli original té una unitat 
composrtiva i una ordenació general clares, 
amb construcdons d'obra vista i pedra d'evi· 
dent qualitat arqi.Jtectòoica. sobretot on els 
grans pavellons de LactànCia i de l'A ve Ma
ria, oo se sintelitzeo funcionalitat i recerca fOC'
mal, espocialment als interiors. En aquesta 
zona sud les obres foren finióescap 811910 
i no hi hagueren noves constr ucxioos fi ns al 
1953·1957, en què ManueiBaldrich i Tibau 
realitzà~ pavelóCambó, ocupantl'espaí ro
servat en el pro!ecto ii'Vcial per a l'església, 
entre els blocs amb façana a la Travessera 
Al conjunt nord l'arquitecte J. Rubió i Bellvé 
inicia, a partir de 1915, el protectedd pave-

~ ~~~ ~~ ~~G=r~c:S~::a~ 
dobleT i decorat amb esgrafiats. Goday va 
realltzar també el pavelló Blau, acabat el 
1942. que és paral·lel al costat nord, resse
guit pel carrer de Salvadol' Cardenal. E:: s de 
planta rectangular. tancat pels extrems amb 
dos cossos perpendiculars emfaSitZa! S pet 

unes tribunes de planta semiCircular. L'ac· 
cés és central, amb un templet a la coberta 
quenwca l'et~ desmetna. La façana és ¡ja· 
na. amb decoració geomètrica als masg¡s
sos, dins el gust noucenttsta. A l 'est se situà 
un annex més baix. El 1934 es realitzà el pa-

veló Hèios dins et lengualge racionalista del 
GATCPAC, allli torça malmès i afectat pel 
vernatge d 'un edifici poc harmònic de l'w · 
quitecte Cartes l.Jad6 i Badia. El grup dc la 
part nord no té cap ordenadó global i els e(j. 

fjcis se sítuon independentment uns dels al
tres, enmig d'una zona enjardinada. 
Avui ta funció pOmera 00' conjunt ja no es 
compleix pels canvis sodals i tècnics pro
dul'ts. Els edificis són ocupats ara pet esco
les (Pawló Rooa. Lactància). Conselleria de 
Sal'ltal (Ava Maria, restaurant per Bosch, Bo
toy i Cuspinera. premi FAO. 1983). seM!Is 
socials de la Dlputaaó i Generalilat Of'lCiooa 
la Maternitat), etc., mentre que d'altres són 
desocupats i mfrautilitzats. En general. el 

conjunt necessita una reorganització aixr 
com una restauració a tons dels edificis. 
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245 
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 475·477 

la Casa de Lacté.ncia (1908-1913) és una 
otxa profectada per Antoni de Falguera I Si
V'i•a - reaprofitant elements de I'Auneria Es· 
truch. edifiCada el 1888 per Jaume Bema
das a la plaça Catalunya- Sl bé tou Pere Fal
qués i Urpi qui, COf'l'l a arquitecte muflldpal, 
dirigf les obres i signà, juntament amb Fat
gt.Jefa, el projecte. (s un edifici públic, com
post segons la disposidó clàssica de petit 
palau entre f'Tlltgeres, amb un basament o 
sòcol de pedra. corresponent a la planta se
misoterran~, un cos principal que consta de 
planta baixa i pis, amb paraments de maó 
vidriat 1 un corooametlt centrat per un nota
ble grup escu~òric, obl'a d'Eusebi Arnau, i 
un escut dè Baroebla de ceràmica també 
vidriada, tot plegat amb un llenguatge mo
defnista que tant a-Ml recorre a eWnents go. 
ticitzants. a les obertures óe ta façana. com 
florals. al corooament I a la decoració inte-
rior. conservada en bona part. L'edifiCI des
taca per la gran correcció i mesura de tots 
els seus elements i per la seva singularitat 
funcional i formal en tant que construcció in
oiosa en una zona d'edifiCIS d'habitatges 
Fou considerablement ampliat en una ref0f
madel 1968. 

Rogerl, l897,p. 12S,I.tm LXI/I,Aitr~. 1910, p.226; 
Casa,.J915,pP.314.JI8;Nqu¡llldutaEspW!ola. 1917. 
pp. lSS.t591194;Pr,;;iJINkxlso, 1918,pp. 10..14;Ber
lrat1. 1934. ca;,, 1951 pP. 101 i IM-156; J~. 1912 
A,pp.23-24:~-Cros'M~ 1973, p. 
/83; Bohigss, 1983, Conlralums. 1983: Gard.t-M.:~rffi\ 
1983, p. 60; ~lftJics, 1985. p. 199: ArBDi. 
19e6,pp 61--li6. 
ArxiudiJIS«veideProtoccl6001PtJ!lrirnOIYMonlrr>tfnilil_ 



246 
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 491 
c. de Vlladomat, 120 

casa Golte r1cha 

categoria e, cap. 11 

Del 190 1. la casa Goltenchs és la segone 
obra de Joan Rubó I Beltvé i la més 8llbg8 
de lesoonservadel. S't. maMesta ¡ala~ 
dència de Rubió a PfOI8JClat el1 vokms ex
cenors a partir do l'orgarmadó rutn1 de 
l'edilio, sobte el quala'tftiCIJen Iee oblrtJ.t. 
res. tríbunes. nwadof's, eec .• ecabenl: tmb 
...., tractament agoaatM• mnuoól deta , .. 
fecs 118\Aactes Els paraments reculen • 
ments de 18 tracioó constrUCbva dM pe(t. 
com és l'Us do la maçoner11 relorçada nb 
totxo VISt Aquest tractarnet'lt ee reprodueut 
a l'Interior, tam a les obertures comals• 
meotsestruaurtis. TIWTlb4!icaldeMacarlei.Jb. 
litzactó de la parcella, sense eólk:ar tot el 
x.vnlrà de l'Eixample que ocupa I detQI"'C 
una zona en;ardin&da. Elemett emblemèbc 
de l'esforç ciutadà per tal de salvat un tdlfi· 
ci amenaçat d'end8frOC. la case Goll&richt 

n'ha sortn. però, conSJderablerner1: malme-
sa. 1 estè pendeft d'una restauració goneral. 

¡ 

l~ 
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247 
Gran Via de les Corts 
catalanes, 536·542 
c. de Wlatroel. 49-53 

categoria e . cap. 11 

Conjunt de tres edilicis d'autor doscor'legut 
realitzats a prrnopÍs de sogle amb façlnl de 
pedra Pf'ofectada uMànamont però resolta 
segons una compoSICió molt poc rigorosa, 
que can\1'18 de manera arbitrària pet a cada 
cau vr Etw; cJot O!Jifiois de ta Gran Vm són 
iguals; ta decoració 09CUiptda en pedra és 
de mows lotM•• c:oncerba en ta tnbuna 
i Ses baranea. delxart l~ure el pafamert. Els 
balxoe: d'ambdós eslan desfigu-ats pels lo
cala comecaalt qua ell ocupen la tercera 
casa -com les al!lee, amb planta baxa r 
arc~ c$1'1tdeoc la seva composoó en 
dollronbl tf del carrer VIllarroel és Slfl"'IJ. 
tnc, amb l6l8 ordenM:Ió Slmilal a la dets al
tres dOl ec:Mias. mentre que el de la canto
nada s'artiCula amb una tnbuna a cada ex· 
trem La del carrer VIllarroel és de planta Olt· 

cllar r un~f!Ca els onc p¡sos. en tant que la 
de Gran Via. de planl:a tna11Qular, abasta no
més trea nivells. l 'es.pw entre una i altra es 
compon simètricament, amb l'etx remarcat 
per la tnbuna dol prroopal, petó amb t'ac· 
cés détoe<'ltratr molt poc subratllat. A dife
rència deltlltret.IIQt.IE,!S tercer edi6ci ha per· 
dut ta balustrada i els p.nacles del 
caonamen1 

-·-



1248 
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 585 
c. de la Otput&Oó. 228 
pi de la UnwerSitat. stn 

Unlverahlt Llterl rla 

Clttgorta A, eap. 1 
Monument H•stOI'Ico-Artfstic d'Interès 
Nac•ooal o. 62411870, 26-2 
BOE. 10-3·1970 

L'edtro de la unvers.tat. obra d'Elies Roger( 
• Amat .. construl en~re 1863 i 1868 OCU· 
peni la maJor perl de dues mansanes de 
I'E•.-nP't Amb plarta en ..U•, s'cwgaMza 
en dol COIIOI que envolten sengles daul
tret. oorresponetU (IOOU"'ènamerc a les f• 
cuitats de liti• l'un • a k$dec:iêR::tes:raf. 
11e A pertJr d'un ....eetbA i una escala cfho
nor, ala pWU batxa. s'organrtzen en la zo. 
na d'untó de les dues ales els servecs cen
tralt: reclorat. paranimf, capela, blblid:ec::a. 
aull magna .. Dues torres quadrades rBma· 
ten els eKlrems de la façana, que comple
tenelcruèctetdelemple 1atc per a quaii'BSW 
adequat, en ltntonla amb la renaixença elA· 
tur al l el medleva~sme d'auel romàntiCa, em 
un neoromànic etabofat M1b criteris no gens 
arqueoklg!Sie&. En el Paranimf, comença! el 
1870 I en el qual Rogenl comptà a-nb la 
ool tabOI'aoó dels decofadors Josep M¡fa 
bont 1 Jaume Setra. el programa 1deològlc. 

segons Footbona sembla haver van• en 
funció deli carMS pollbcs i respondre ara a 
un tdeal Mpènlc. represertat per una de
ooraaó pretesameot neomudèjar, en~ 
na allofa amb roñentalsme que Fort\nf po
sà de moda. 

1

249 
Gran Via de les Corts 
catalanes, 595-599 
Cineme conseum 

Categor1a 8, cap. 11 

Fr81"1008C de Pa.Ja Neba.i Tooertsen el seu 
Cnema Coliseun. un odifio d'ús públic en
!lesllt el 1923 t desbnat a acollir un especta· 
dealeshores•no¡)e(lt. segueix al màlom l'Us 
delt canons ac:adèrTics en La lha dels Boaux 
Ar~ pttboc:anets per la burgo$a que sust~ 
ta\llladctack.lradePnmodeflveta.EstrliO' 
ta d'una c::ot'llttuc:oó represenl!anva del eot· 
rent rnonumentabta. abafl'ocal• otioalista. 
del QUil &ll'llllt: eep&~~ nenors com la laça
na-do~""""""'"-P<e.óda""' 
...-.gr.,~lêlnqulll,adaderorre~es•ICt 
pleglll recobelt d' abundlnlS esoJ[tu"es rea
lítz.MMI per Pere Rlcart-, en 90n un deA& 

---CXN"<urodem• sogr<fic:abus. 
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250 
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 650 
c. de Pau Clans, 96 

Farmàcia Vllardell 

Categoria B. cap. VIl 

Booga 1 rebotiga molt ban conservades. amb 
armans de fusta i un gran taulell. Tot i que 
hom la data el t914, els seus trets estilfstics 
es mouen en leS coordenades de l'histori
Cisme 1 f ecleclJOsme de finals del segle XIX, 
moment de la construcoó de l'e<lllicl en què 
s'tntegra aquesta botiga. 

MltckAyflil6l,~·· " ·~ l963.vciiJ, p181 
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251 
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 654 
Categoria B. cap. 11 

Casa de renda entre mitgeres dins el opus 
de l'Eixamplo, obra del 1904 d'EnriC Saç
nJer ¡ ViUàvecchia. Tot i moure's dins els re
cursos eclèctics de l'au!Or, pertany al seu 
moment més evidentment mOOerl"'lsta, amb 
ornamentació d 'inspiració barroca molt con
tnguda. ¡;_s al ptinC!pal on esclata la deco
ració de formes ondulants més l~ure, amb 
una gran tribuna central que tanca amb vi
dre la seva estructura de pedra, I de la qual 
arrenquen les florejades batanes de pedra 
dels dos balcons que completen la planta 
La resta de la laçana - tota de pedra amb 
diferents tractaments de les textures, tret ca
ractetfstic de Sagnier- es composa simè
trteament amb faixes horrt2ontals molt mar-

cades(lnsos, balconada del darrer pis, cor- ~ 
n1sa amb arquets i rèfcc) que contraresten 
les lfmes verticals de les obertures. tant els 
balcons t ia tnbun.a. com els cinc portals d'arc 
lobulat dels baiXOS. 



252 
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 658 
casa Oller 

Categoria B, cap. Jl 

L'obra més significativa de Pau Salvat i Es· 
pesa ésaquestacasaa!er. Es traaa,oo rea
litat d 'una profunda reforma duta a terme a 
partir del 1900en un edifici preexistenl ca
racterfsticacasa de l'Eixample entre rrítge
res constru'ida el 1871 pel mestre d 'obres 
Eduard Fontserè. Salvat, en tant que segui
dot de l'estètica de Puig i Cadafalch. reco
rre a unadecoracióinspiradaenel mónme
dteval i la tradició artesanal popular. Es pot 
apradar el seu domini en aquest C8JT(I en 
els esgrafiats. ta ceràmica i la forja, amb vir
tuosismes CO'TI el d 'encastar motius vege
tals en ferro als capiteRs petris de la porta 
principal:. La façana és simètrica amb una 
franja central buida i remarcada al principal 
per una tribuna de ferro i vidre. i per t.n re
lleu amb la data a la part alta, A banda i ban
da, hi ha parells de balcons de composició 
vertiCal. Tanca aquesla vertJCa11tat el darrer 
pis que, sota el ràfec patent que culmtna 
l'edifici, converteix en tres els dos bak:ons 

dels písos inferiors. Cal destaca! també l'es
cala del principal situada al pati central, dins 
la tradició de l'arqlitectura ciW catalana. 

~.P. ISO!i,pp_375-.16J;Cncl, 195f,pp.Jtl!l9.235 
·2J9."~1973.p.13Q"&t
"'Yo19f11?. p. 87;~1983;~19$:t,f'orl. 
~196S,p.154, 
MM, exp.S40of(OP}(IB9f}. 

253 
Gran VIa de les Corts 
Catalanes 
c. de Roger de Uúria 

Font de Diana 

Categoria B, cap. IV 

L 'estàtua de marbfe de la deessa assegu· 
da al damunt d'un pedestal .amb grans pet· 
xines per on vessa l'aigua és una escultura 
oncarreg<~daO 1913 pefl'Ajuntarnenta t'es· 
cultorVenanci VaWmrtjana i Barbany. per bé 
que el model if)l()al, amb la figura femerma 
nua lou realitzat tot vestJnt-la púdicament, 
segons les preferències munia pals. D'ales· 
hol'es ençà e4 basament ha estat modificat 
- elevanHo sobre una base de pedra amb 
noves petxines- l la ubicació del grup rec
lificada en diverses ocasions per exigències 
del trànsit. El conjunt, desprove~l de qvats&
vol significació polftica i en què Diana és un 
mer pretext, consotueix. una obra torça tei
xida tot' el seu caràcter d'encèrrec ofiCial. 
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254 
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 676 
c. del Br~. 50 

Cili . Anònim• de Filatur .. Fabre I C~t• 

Categoria B. cap. 11 

Edliod'oflolnesdeii941·Hl44constrlillper 

A.vnon Dui'.,' Reynatl dons la seva tendèn
aa~.~nenompudapel J» 
rlode Ot pert.nença 11 GATCPAC. i acçen. 

IUadaperlolncllnaaonlgra~sdd 

petfOde autàrQUIC dc la po61:guerra La la 

cana és 11mètnca amb el costal del ca• ret 
BructY'IM:Iatg L'aco6spnropal, el xaontra. 
marca l'euc de Slmetna • •IUbf81aJ Plf ~ra 
bllooneda .00 baluslt .. 11 pomer ps. A ca 
da baf'da. als camnlaterals, ht ha un ac· 
cés secur"'dar1 L'ordeti&Ció de les f•ne6ttes 

entre 18111.88 enootXI08del promou una cer· 
ta verocaMat trencada ~ les hor1tzonuQ 
quedi..,..xenralçaJentr• parts. • piiRa 
tx.xa. tlt quatre ptSOt. 1 el darrer que, fUlli 
amb uno contundent corflSB, lanca el YOium 
Al primer J)S, que ¡a destaca per les belus
tradel. hi aparetl(en a més lrontonsCOI'batt 
• tnangliars a sobre de 6el obertures, que 
es repeteixen al damw pa només en lli vel'· 

Sl6 tnangular 
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Gran Via de les Corts 
Catalanes, 684 

Cell Maria Robert 

Categoria e. """· u 

Del18881890. ésobta deSalvadorVitlats 
que va conrear-ht un correcte eclectiCisme 
d'arteldàssica aplicat a un edifici enlte m t· 
ger es de I'EJKafl\Pie. La IIÇIN és oompos. 
18 rnT,Iai'Çinl lflesvertJCalt--coll.m"esado
sades a te part central I plast~ es amb enco 
XInat de punta de d•amanc a la resta- con
traposada a hontzontals - les balconades 
del ptlncipal i del segon pce-~ ta d!VIdel· 
xen en llee pans, coronadel per una COJr. 

sa que ea doblega formant tre$ hontons• 
rrnorWars. El central m6t gran. és cobet1 
p&r una VOlia a quatre vents romatada amb 
llanternó I conté un grup escultOI'ic en qué 
dos robuatoa lflfants sostenen un escut amb 
la data 1890 Aquests elements. p.Jrta'neOI 

~mb la pona d'accés al ampluOs vestiW 
-nanquej&da per dos infants com els ee
mentals, aquf amb functó de cariàtides
marquen l'eix de Slmetna ~ frontiS 
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Gran Via de les Corts 
Calalanes, 749 
pg. de Carles I, 180-1 96 
c. de la Diputació, 430-450 
c . de Lepant, 177 ·193 

Plaça de Toros •Monumental• 

Categoria B. cap. 11 

Tor reformant I amphant la plaça de Toros 
MEl $port• que M.J. RaspaU havia constru\l 
el t9 13-1914 - de què sembla que res no 
se'n conserva- Ignasi Mas i Moral, en 
ooHal:x>raciO amb Domènech Sugrafles, 
projectà el19151'actual plaça de toros Mo
nunental. L'edifiCaCIÓ, volgudament monu· 
menta'ista a partir d'una forma singular mo
tivada pel seu Us. ocupa tota una mansana 
de I'EiKample, l)e(0 posant espeo:al èmfasi 
en les façanes de ta Gran Via i del Passetg 
de Car1es I, aiKI com en el xamfrà en què 
ambdues s'uneixen. El tractament dels ex· 
teriors, amb totxo VISI i obertures altes i es
tret&S d'arc parabòlic , aixl com la importà n. 
cia que les vuit torres quadrades que soste
nen les caixes d'escala tenen en l'ordena
ció del volum i de les circulaaons JnteriOfs, 
es veu subratllat per la p resència de quatre 
cúpules O\IOides coronant les torres de la zo
na destacada 1 per l'ús de decoraaó cerà
I'Tllca en aquestes i en les zones principals 
Els arabismes caracterlstics d'aquest bpus 
d'obres es veuen en aquest cas molt 
atemperats. 

~1)"\ .. ll: l.\l~tt.IWOil:ll(l(llil" 

·~-< ... 141 .... . -~ 
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257 

Carrer dels Cotoners 
Categoria C, cap. VI, Upus 111 

Carrer de pobla longitud que perme~t. une 
lectu"a dara de l' obert...-a d'un VIal recte, el 
C81ter deia Pnnc•11. dlmunl un tramat~ 
dev<i, secoonant en aquest cas un dels ex· 
tremsdet carrm detaCoconets. L'editícaoó 
és majofilànament del segle Xl)( I aprofita 
restes de les caSM enderrocades durant 
robom.wa do Pnnoeu. rm,an ~ pltSUl 

El pewnent de bel • una remodeAaoO ,..,.,.._ 
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c. dels Cotoners, 8 

Categoria B. cap. 11 

Casa del segle XYII IObre parcel4a ~rregtjar 
de notables propcwoons amb pléna bllxa, 
ptV'ICipaf r dos p.aoa, a més a més dq lel gol· 
fet. A llavés d'~,.r~ portal d'arc escarser reia· 
Nat en les dovelles d'un arc de ffiiQ punt tnéa 
antic, s'accedeix al pati amb escala desco
bena que estructura l'eddiCI. A la façana de 
carreus parcialmenl arreboss<ds, apar81x el 
reperton prop del segte xv. d'elements 
compositius: blk:Onl de lerro forpt. ~ 

wnblndede fulla. etc.. que en fan ooexem
pte carac::terlsbc d'una bpok)g!a especffiça. 

ChiM1o. 1934, p ,, 
MM &>(JJ.ICU!A ( Ittf4185J 
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Passatge del Crèdit 

Categoria C, cap. VI, tipus fil 

Enclou: nüm. 14 2 
e. de Ferran 36-38 
(Categoria 8 , cap. 11) 
núm. 7 i 10 
bda. de Sant Miquel, 3-7, 
(Categoria 8 , cap. 11) 

Una de les darreres coo~ruccions que, el 
llarg delterOOf quan del~ XDt. s'élflalen 
b$$0rt per tal d'U"baMzar el ca/fet Ferran 
~·obertura del QUil no es féu tOO*nent 
ef~CC~va fins als anys quaranca d'aquel 

--.éslaqo..e"""eoponaJP""""''edoO 
Crèdit ral bloc d'edifiCis en què aquest s'ut). 
ca. Tot el conjuntés obra deMagi Arusl Mu
let (1875-1679) que l'axecà per a la Sacie· 
tat Catalana General dol Oèd1t en una part 

del 8dar que havia OOIJp8C el Convent de 
l'Ensenyança. El peeeatge travessa l'ila de 
cases. tot~ el carrer Ferran 118 881-
xada de Sant M1QU81, emb trams coberts a 
cada extrem després dels arcs de !Tllg punt 
que assenyalen les entrades. !:s una de 18$ 
obfes més representabves de l'aleshores..,;. 
gent arquitectura dollerro, material que ee 
I$ visible, oombinal amb la pedra les doee 
pnmeres¡:ianles.JNt al passargecxm ala..· 
r•. essent~ ~bé en els elements ex· 
namenta1s (cap¡telts, baranes. .. ). Estiista· 
meni Rius utlitza 1.11 eclecbcisme de roctK 
ecs discretament dassiCistes, dins el que 
hom ha anomenat arquitectura "Pf<>gressis
ta- El quiosc de porteria, de coberta pun
xeguda c:onsttueix a la con6guració d'lrla 
atmosleta Wfl:~sta de ressonànctes 
ponoenques. 



260 
c. de la Creu Coberta, 
104-106 
Alc;ald&ll de Sants 
Seu Oisctrictelll 

Categof1a B. çaç~. u 

Començat a constn.fr el 1895 pe' Jaume 
Gustè I Sondi&, és un edifiCi amb una faça· 
na de grans dlffiOf'lSIOI"', tol i ser eotre mit 
geres,l d'une notable riquesa ornamental, 
tall oom coneepon~a a un edifici represen
tabu ubica! al Cllrer pnnopal de l'aleshores 
r'I'U"'CCPI ~deSara. enccwa que 
aquest lou lt'lf'II)O()I\Il(. Batoelona 1811897, 
quan rotwe encwa no era l!ll"'leada, ooea 
que expk:l que llgU ,.. l' -=:u barceb'í el .... .,.-.. ._..-lé ....... 
xa. amb .. cadea; atr ...... de les tres can
trill s'.oc:edeu al gan V8ltlbA i, des d'el. 
al'eecala pnnopel La planlanotje, molt • 
ta. M ocupeda en bona pan per un saló 
d'acres molt ornamenlal t H.moat pets.,;. 
traits oonfeoclonlts el 1914 per la casa Al
gall: I Grsntl MQOOS dtsseoyclatament noo
()Ontjsta de Francesc Laberta i Planas. 8 dar· 
ret Pit. emb grups de lineSlles verticals, re
petant l'organ~lZ&Ció tnpartita de tot ellr~ 
tts, tmb ets COIIOI laterals leogefament 
avançatS EJ de l'eequerra -amb un ~he 
bl!lkló al pnnopel, e6ement 108"11tatAe en el 
programa d'un edifici dest•nat a 
8jUtt8menC- ra de bese a un campanar 
amb relotgo de qua:re ester es i campana. 
mercre tf de la dreta. més 81'f'9e, ~bra 
aa~ltnbU'\remaz prOI'TWl8fli. Cal 
remarcar *«narnerta esaAtOncs. map;.. 
1ànamonl ball.-""' la façana. 
tota de pedfa 
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261 
c. de la Cucurulla, 4 
c. dels Arcs, 5-7 

CaN Bassols 

Categoria B, cap. 11 

L'ecllfid actual és el resultat de la un.ó de 
dve$casesd1ferents, l'antiga casa Bassols. 
amb façana a Cucurulla. I l'actual seu dej 
Reial Cercle Artfsttc amb accés pel carrer 
dels Arcs. El més notal:je del conjvnt és la 
façana de la casa Bassols, del segle M, 
amb balcons a la planta noble - finestres 
prímibvamenl- amb guardapols mitxilinis 
sobfes testes humanes que contenen me
dallons amb relleus que descriuen els lr&
ballsd'Hèrcules. Al seu1ntoriof hl ha salons 
amb decOració del segle lUX, a mítjan del 
qual (1854) es féu, sota la responsabilitat de 
Josep Fontserè¡ Domènech, la remunta que 
afecta els dos darrers pisos. Pel que ta a l'al· 
tra casa, és el resultat d'una prolunda •res· 
tauradóo de l'any 1968 en la qual es reutllit
zaren les restes de la vella façana gOttca en 
la consUIJCCió del frontis d'acord amb la no
va alneaaó. Entre l'una i l'altra hi ha uns pòf· 
tics baixos, construcció rT'\Odefna QUe subs· 
tJtueix el casal barroc que anava d'un carrer 
a l'altre. 
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1 262 
c. de la Dagueria, 20 

Categoria B, cap. 11 

E<iftd d'habítatges de la més n.JtJnària arqli
tectura del segle XVIII construït sobre una 
parcel·la molt petita. Té baixos amb un por· 
tal i balcons de ferro i llosanes de raJOletes, 
i tot el seu frontis !ou arrebossat a finals del 
segle XJX imitant carreus. 

263 
c. de la Dagueria, 22 
pl . de Sant Just. 3 

C ategoria B , c ap . 11 

Com la \I&! na nUmero 20, és un exemple de 
construcció adotzenada d~ segle X\1111. Té 
portals amb llinda de !uSia i balcons de !e
rro i rajoletes, renovats al segon pis. El ter· 
CGf i quan només tenen finestres. Són de pe
dra V'lsta una porteta a la banda de la plaça 
i la part més baixa de la cantonera. La resta 
de l'obra. de carreus petits, és tota arrebos
sada, amb vesligjsde pintures geomètriques 
dels. xoc:. 

~,9l!l4,!t()l_/l,p_405 



I :r:,. de Dalt, 45·61 
a.v. del Santuari de Sant JOMp de la 
Muntanya,1 

C.n Tusqueta 

Categoria B, cap. 111 

Boo exemple de I'I'IUI8 de finats del eegle 
xw a'nb eagrafialt 1 un rellotge de 101 amb 
la d8l8 1793 a la façana prinopal. remata
dl M'Ib una rncdLI'a de lorma •nuau. ro
dependent de la teulada. T • urw plt¡nta bei
xa , dol psot I e1t ..-..enors. amb una nau 
oential a cada nvetl. r8IJIPC)I1«<a a. ÓStllbo
ciO cfàssica de masra 

AltJutl~l.ll50.c.rnp.IÑÒCIIX,I8,.,p12f. 

265 
c. del Desert, 1·5 
c. de Can Caraleu, 6 

Palau dels Marquesoe de s.n~nst 

Categorial B, cap. IU 

Antiga masra del segle JM. t'edlc8oó tou 
ClC)f'N8ftlda al segieXDC en J)llau~ Mlf· 
quesos de S.ntmenal. restaurant-la. 
.np~.an~• i ..-.egr.,..·hl ornameru-=:UIIò
ncs dats segle~ 'KV i m procec;era ~ çee.. 
!elsdeOIAadla(lkgel) •s.no-.ot(V
Ocx:odetUI) Doolaca"'-compooocoO. 
mè<ncaoi>Ongudaporlo-deloo 
torratxes latet• i • tractament de la taça.. 
na. conaegurt •Xl' 11 carecter tn8fiiiUOI:e»
g< por la 1moó .,. .. .,._ 
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266 
av. Diagonal, 269-275 
pg. de Carles I, 203 
c. del Consell de Cent, 495·513 
pl. de Pablo Neruda, s/n 
c. de Sardenya, 262-272 

Grup Escolar Ramon Llull 

I 
Categoria B, cap. 11 

L'esoola Ramon UIJI. prOjeCiada el 1918 per 
Josep Goday i Casals i començada a cons
truir tres anys deSPfés, és un exemple des
tacat en el grup d'edificis noucentistes Que 

I 
recon en a ta reinterpret. aaó de l'a.rqurtectu
ra barroca popular, essent alhofa represen
tatiu de la voluntat politiCa que el va fet' cons
ln.llr 1 que enteo~a l'escola com a edlfio mo
numental . Presenta una adaptaoó enue pro-
gr ama pedagògiC 1 soluetó espacial que ha 
permès readaptaaons a altres programes. 

I 

~s potser l'edifid més reeixit entre els cons· 
trulls dins ef mateK pla de construccions es
colars, tal vegada pet fet de ser bast1t en un 
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t8freny amb menyS pr&-eX:JStènoes que els 
altres. si bé sacrifica la idoneítat de I'OI'ien
taoó allet de remarcar l'al1ooaaó de la fa
çana del canet principal reforçant-ne la 
pet'spectiva 

267 
av. Diagonal, 332 
e de Sdia, Sln 

Casa Planells 

BOP. 23-2-1979 

Del 1923·1924, la Casa Planells de Josep 
M. Jujol I Gibert és una obi' a tardana delmo
dCf'nsme. molt inflvenoada per la llarga 
col ·laborao6 del seu autor amb Gaudi. PElf' 
bé qve amb materials pobres. constituetx: 
una pai'\JC\.Aar 1nte!'pretació de les formes cor· 
bades i contínves de •La Pedre~a~. sobre
lot en el tractament dels cossos volats -
tribunes i balcons- de la façana de la Dia
gonal, que sobtesorten def volum general 
per l'aflneao6 de façana dels dos carrers. 
El solar, mdt petit, obl¡gà l'arqUitecte a adop
tar solucionsoom l 'escalada cargol. cOl· lo
cada en un espa¡ redull:, i els pisos en dú· 
plex per tal d'augmentar-ne les dimensions. 
JujOI nomésding{lesobres finsal segon pis. 
i !'edilici no es rematà ~ns als anys trenta, 
sembla. amb un discret darrer pís. al1è a la 
constrUCCIÓ jujoliana Aquesta, especialment 
seveta per la banda del carrer de Sic!11a, 
combina la racionalitat constructtva i estruc
tural del conjunt amb la riquesa d'Imagina
ció I taoliUU creat1va d'alguns dels seus 
elements. 



268 
av. Diagonal 
pl . de MOIIèn Jaom Verdaguer 
pg de Sarc Joan 

Monument a MosHn Jacint Verdaguer 

CateQOria 8, cap. IV 

El concurs de pro;ectes per al moot.mef\1 del 
poeta. convocat ~ 1912 per l'AjuntaMent, 
lou guanyat pel Que l)fesentaren t'arqu•tec
teJosep Maria Pet"icasi l'escultOf Joan Bor· 
rel NICOlau. Que es configurava a parur 
d'una gran columna \/Ollada d'una tanca 
amb refteul En I" obra, .n.augl.l'ada IM 1924, 
perO. l'eec:ultot etmen\811 és autor nom6sde 
leeelltluecexemptes-Ve..dagueulapoe. 
ae6pca.larnfsrx:attapclpi.Aar-I'TIIel1reque 
• ,..,. del beSIMGf't, amb temes de 
L 'AtiMtbcUI, tón ree~tzal$ pets germans Mt
quel I Uucat Oslé E .. motiUS d'aqueu 
cd labol'aoó no prevista el1913 --eis oer· 
mt.nS Ot6é l)(etentaren al coocurs un PfG
jectediiCfenl no prornat- anc/ oom el deia 
I euga cUada do la consuucdO -se'n collo
ci la pt"imera pedra el 19 14- no són 
conoguts 

1 269 
av. Diagonal, 373 
e dM Aoi:MI6. 279 

Palau del S.ró de Ou.dru 
MUNU de la Mu.ca 

C.tego<la A. cop. I 
(Palau dol Sa<ó do a.-as) 
Monumenc. HIStònoo-Artlsoc d'Interès 
N~onal o. 248/t 976, 9-t 
BOE 17·2-76 

Ca tegoria A. cap. I 
{Museu de la MUIM::a) 
Monument HtSiòrico-Aro'sbc d'Interès 
Naoonal 0 47.CI1962. 1-3 
BOE. !1-3-1962 

A petW ff ur-. ça. de 1oguet amb taçane 
all carret ~- Joeep fJ\-o , Cadatak:h 
~-.-ct•1904•1906. el pelau del Ba
ró dt Ouadras. ~ i refoonart a fons 
l'estructua prHmtent Tot 1 and, aquesta 
ea ta peleU en et palau que. tot tia relildèn
oa MnyOr.al dels rwels belltOS, ~ 
destinant a PlOt de loguet. amb escala 10-

dependeot Iee plantes altes. l'aspecte del 
contunl. dora. amb cinc nivells entre m•t· 
get es. ta 11mlat al de les cases de p¡sos de 
lloguer CQnlempcdllleS El programa deco
r lli u que PUIQ hi desenvolupa no respon a 
entens uManS 1 end. mentre ala façana pnn. 
opei rooorre a la seva caracterisoca reoter-
ptetaoó d"elomerò g6eK;s amb tK\a teUa 
da ambmanwdes. una tnbuna correguda 
1 un pof181.00 profusa omameriaoóeso.l
.onca. • la façana del darrera re.Mdza la de 
recüa ltl(etiOf. orgarmada a part¡r d"'-1'\11 
tnbunl cercral en IOlS ets piSOS. dolanl--ia 
e~· uns eenzallls eegrafialsftoralsi prescandínl. 
ct·eso.iWree• de ..gotiCismes-. Als 1111:enors. 
co els qual$ os manlé una certa heteroge
nebl de Ossony. h ha 1nstallat des 0011900 
(11 M U$10U do la MVSlca 
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270 
av. Diagonal, 416·420 
c. del Bruc. 141- 143 
c. d~ Rosselló, 260-262 

Casa Terrades o •Casa de les Punus• 

Categoria A , cap. I 
Monument Històrico-Anistic d' lnlerès 
Nacional O 248/1976, 9-1 
BOE. 17·2·1976 

La Casa de les Punxes fou construïda el 
1903·1905 per Josep Puig i Cadafalch i ocu
pa tota una mansana 1rregl.iar apareguda en 
nterferir la Diagonal la reticula de l'Eixam
ple. L'arqu¡Jocte profeclà un gran volum uni
larl sense pati a l 'interior de la mansana. En 
a decoració de les façanes Pu1g i Cadafalch 
\SI1~tzà recursos del gòbc nòrdiC i del plate
·esc peninsular Juntament amb d'altres de 
populars I tradicion¿Ws, extrets de l'arquitec
:ura local, assolint una obra rnolt1nteressant 
1 una de tes més caracterfstJques de la seva 
producció. Sis punxegudes torres de m des 
dHerents subraflon les cantonades i donen 
nom a la casa 



271 

av. Diagonal, 419-421 
e. d'Ennc GtllWdol. 120-124 
c. de p.,rs. 207·209 

Catogorlo e . .,.., n 

Pro;ectada per RICard Churruca Oottes 1 

construrda enue 1934 ¡ 1940 sota la direc
CIÓ d' ,quest I dl Germà Aodrlgue:z Anas, 
ambdóllundadora del GATCPAC, aquest 
edifiCI de Pltot de Noguer és una obra es· 
peaalment remarcable pel fet qve, a més 
d'ocupe~ una I)OIK:IÓ de gran mponànaa 
I ttgnficaCIO urbana. és ...-. dels c:onp1tS 
d'lfqutectufa raciOnlbta de mafOfS cJmen. 
.,.. de la c::u.- Es pol er&endre com una 
.oomoc:llc:l6 011 model raoon:llllisU del bloc 
cúbc ..,. • l'ordenaCió tr8liclonal de 

I Eo<afn<lle. """"""" leo..._..,.,. pe<ò 
obritW el ~ dt mansene del carres d'Emc 
Granadol. CM remarcar que la qualital dees 
Kabels.leugetamerw supenor a la usual en 
aqueat ~.I oonteraxen unes bones 
perspecllvet de ooneefV8CIÓ 
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272 

av. Diagonal, 423-425 
c. d'Ennc Granados, 157-159 

Casa Sayrach 

I 

Categoria B, cap. U 

Encara que el profecte muniCipal és s.gnat 
perGabrJel Borreii•Cardona í datatel 1915. 
quan Manuel Sayrach • Carreres. hil del pro
p¡etar•, encara no possera ellftol d'arqu•tec· 
te. sembla que és aquest darrer l 'aVIor 
d'aquest edifiCI, d'unmodefn smetardtiamb 
1011es •nlluénc•es oaudin~anes. que resolia 
cantonada amb una tnbuna de planta arcu· 
lar rematada per un esvelt templet, que ja 
no apara.x en la solUCió Slfl'lllar utilitzada per 
resoldre el lhurarnent de les mitgeres. La fa
çana és rematada pel' lormesondliantsamb 
obertures a manera de mansardes. En el ps 
pnnopal, remarcant l'accés per !a banda de 
la Diagonal, aparetx una tnbuna tancada per 
una successió d'esveltes columnes que es 
repet01xen a banda i banda i const•t~xen 

un espècie de galena. Un notable sòcol de 
pedra ressegueuc les obertures de la planta 
baixa tO( al l arg de l'ed1fid. 
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273 
av. Diagonal, 433-439 
c. d'Aribau, 181 
c. de Londres, 1 03-11 1 
c. de Muntaner. 21&222 

Cases Almirall 

Categoria B, cap. 11 

Con¡ unt d'ed•feis d'habdatges oonstruilS en
lre 1928 1 1932 per Francesc Guàrdia 1 V1a! 
que ocupen gairebé tota una 1Ha pràctica· 
ment tnangular i delimitada per quatre car· 
rers. De planta bal)(a i sis p¡oos, el darrer amb 
obertures en forma de mansardes. el seu va· 
Ior es lonamenla en el seu caràcter de COO· 
¡unt en el qual es ressalten la gran façana 
a la Diagonal i les cantonades, tot sacr1fiCant 
la solució de volums i façana de la part que 
dóna al carrer secundari 



1

274 
av. Diagonal, 442 
c. de Còrsega, 316 

casa Comalat 

Categoria B , c ap. 11 

La Casa Comalal (1909·1911) constitueix 
l'obra méstmportanti més personal deS. 
vador Valeri i PupvnA. que hi emprè unes 
caracterrsuques formes toves• pesades, de 
daJ onoen Qaudlnià tant en la façana pnnci
pal, on cal ressaltat la uíbuna 1 I" aparatós re
mat. com en la poslenor, al carrer de Còf. 
sega, espeoalment SUlgliaf per la solució 
en què l'ús de la persrana enrotlable es 
transf()(ma en un el~ mportarM de la 
compoSIOÓ de la façana, en ta qual hi ha !A'lB 
voluntat de transposiCIÓ de la façana del pali 
d'illa de!escasesdei'EJxampe. També ha 
de ressaltar-se l'interès extraordlnan del tre
bal artesanal, amb mostres notables de les 
diferents tècniques - mosaiC, Vltralls, 
fusteria ... - en tot l'edtfo. En aquest senbt 
cal potser esmentar la solUCió donada al 
<estibu. 

"" 
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1
275 

av. Diagonal, 450 
e de la R•a de Sant M!QU81, 1 

E~lêsla 1 Convent de Pom !)t'li 

Categoft. 8, cap. 11 

El conveni de Pompela, bastit pet' Enric Sag· 

l'llef i Vlllavechl8 eooe 1907 i 1910. s'orga 
l"'ltlà al vdlanl cfun 8lfll:* cetoben remola 

ment relaaonable amb l'esquema monas
tk: central pel" un daustre. Adossada a un 

dels seus costats. hi ha l' esglésll dediCada 

ela Mare de Déu del Roser. AQueGia. dettee 
nausd'acusadaverttcalnal. repetaxforça,.... 
mètiCillnOOt l 'estructura de temPe gòtic ca 

talé amb arca dialfagna 1 coberta de fusta, 

pAana en aques1 cas en les naus~ Ne> 

rTiés en alguns detalla oom són els capitells 
dols p!lara I alttes elements orr\8IT'Iefl!Ells, 

Sagruermarvfesla elteuenquadramenr en 

el modert'llsrne El tront1S1 e1 campanar, alt
noats amb la resta de dopendèooos en una 
taçana a la DlaQOOa!. ree4abofen, de mane
ra més lkwe que etllf'ltenors_ kwmes d'on

gen gòtic. lacrlptalourelormadael1964 

~ I*SI_p 151F~191'6tl11.~ ,.., 
ANof ~ 11511 (OPXIIIOB.t 
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276 
av. Diagonal, 686 
Palau de Pedralbes 

Categoria A, cap. 1 (Palau) 
Monument H•stOrico-Artlstic d'Interès 
Nooona! D. 3-&1931. Gac. 4-6·1931 

Categoria A, cap. I 
(Museu de les Arts Decoratives) 
Monument H•stònco·Artlstic d'Interès 
NaoonaJ o. 47411962, t.J 
BOE. 9-3·1962 

Amb la 1ntencló de aear un allotJament ade
quat per acol.r al Rei d'Espanya en les se
ves viSites a Barcelona. l'ariSioetàcia cata
lana promogué la creació mitjançant subs· 
cripc)ó popular d'un palau reial. Els arqUI· 
l8Cies Euseb Bona i Plig i Francesc de Pau
la Nebot I TOI'rens pro,ectaren la reforma de 
la torre inclosa en la Finca de Pedralbes que 
dooè la lamllla Gúell. Les obres s'11'1C1aren 

e 1919 i, tot 1 que el palau acolli Altons Xlii 
el1926, no lorencoodosesfinselt929. El 
resultat de l'operació és un edifici amb un 
cos central de qoaue plantes i capella a la 
part postenot, i dues ales laterals, d'un PIS 
menys, corbades a banda i banda del nucli 
de la façana, tot plegat d'un aspecte mas
sis ¡ oonverdonal. Sunultàniament a la cons
trUCCió del palau, Nicolau M. Rubió 1 Tudurl 
pr()feda I construf a partJr de la vegetaaó 
pr•eXJstenta la tincaGúell l'extens • acurat 
jardl que separa l'edfio de la Diagonal. 
Aquest fou reiOfmat el 1931 per tal 
d'habilitat-locom a Museu d'Arts DecoratJ. 
ves. Des def 1939 fou residència del gene
ral Franco • fou obert al públic el1960 En 
les antigues cavalerisses. una dependènoa 
amada a un extrem del tardi. hi ha mstallat 
des del 1970 el Museu de Carruatges. 
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277 

Moll del Dipòsit, s/n 

Maoau..,-.a Generala del Olpòalt 

BOP. 23-2·187i 

Alt any~ setanta del segle passat Ebes Ro
gen rodaclé un P«>oecte de MagalzemS Ge
I'"IOI"als dol Dipòsit per ala Societat del Crè· 
dit. que ha'llefl d'anar pràctleame"* al ma· 
folle Ioc dols que ara ens ocupen 1 ter'llen un 
pl'ograma molt 11mlar Fnlalment petO, Ro
gent a'encanegè deAI magatzems de la ma· 
te.xa empr~~~a 111 PobkJoou -on es conser· 

I ~?:lJ~:.w;= 
1881, r Obra exr&aenllou Ma.rlc:ao Ga-ran, <i
rector dll port Ell ptèrlots -onats PE!f Ga· 
nen 1l'.oic c:onetrüt ienCa'nenl alllafg dets 
anys vt.lltai'U 1 noranta. • reiacxlnen díreo
wntnt amb el pro,ecte de Rogent 1, U"'Sr al· 
tt-. teguaxen eequemes i IOkJcions U5IJélfs 
en 1Q1ASt bpus d'edlfos al nord d"Europa. 
essont els Oocks de londres el modol més 
evtdent Ee tracta de tUti naus cobertes ca· 
da una a dues vossants més un cos aleg t 
amb coberta plana, IOf"mant un oonjunt de 
planta rectangular. Les parts de tancament 
sOn de totxo VIat -és una de les obres més 
anbgUel de la CIUtat eo usar·k>-, amb ele
mentt de l)edfa emmatcantles obertures. 
r8SS801J1nl elllor)ats' separant les naus El 

168 

oos dl coberta p6ana comeaa <irect.arnent 
omòl'eoguo.-unmol.,_podoen 
.oo.ar ... ell vaxells. lacMant la ctwrega 
1 ct.càrrega La façana martlrma. Slbdivt
dda en tt• CC~~~C:.. eai formada a la ~ 
ta baixa -"*lila que ets altres p.sos-per 
una s6f1e d".,cadela través de les quals~ 
traven I torben IM mercadenes. L'inlenol', 
d"eatruc.tura metal·llca, s'organtza segons 
un teC¡uen'\8 de r&Qonalltzació del procés 
d'ambada, da9Sihcaoó. emmagatzament ¡ 
cèrroga dO lOS mercaderies sobre els vau(cl!s 
o sobre ols !rens o ca~tuatges. 

-""'«. IU70.~. liT5 p82.~¡Notrfl. 
1911C p6M.~ ISIIIJ.p26'9,Pfana. ISIIIJ 
pp 54« tW.u IMf. pf~ 
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c. de la Diputació, 158 

ca .. RabaMda 

C.tegorla B, cap. 11 
~açano) 

Fenan Romeul R1bot re90fef t9121a faça. 
na d'aquesta casa amb referènoes a ele
ments clàssics Cal destacar el tractament 
de la planta ball(a, de pedra amb textures 
diverses, • amb piastres. garlandes i petites 
oberturetal vottan1: deia porta d'entrada; ei 
damunt d 'aqoeat, sobre un òei.J, un gerro 
en relou. del qual naxen els temes norats 
de l'eegrahat de68 pnmers pisos. OSI:erta el 
terna oè"evalart sola la cas... Alesdoesdar
rereapla'tesets~81q1JeR'1811tleln 

Oldre de pll~ret QUe arnben fins al prCI'I'It
ncwt rifec del CXW01"8"1'Mlt Els belccns, apa
relats, l6n de planta semorcular. L'obra 
presenta un ús d"Mr'neniS clàssCs Jet des 
de po&tur" •re)n!Ques dins d'un noucentis 
me lnopent 



279 
c. de la Diputació, 246 
Casa Berenguer 

Categoria 6, cap. 11 
(façana) 

El 1907 ·19081a societat .sotxinos de Beren
guer• com a tal - les inicials .s. de B- apa
reixen a les reixes. de l'entresol- es féu cons
trui r aquest edifici com a casa de pisos de 
lloguer ialhofa com a seu social de l 'empre
sa tèxtil. L'edificiapareguépublicat el1911 
com a propietat de Casimir Clapers. mentre 
que a la documentadó municipal un tal Jo
sep Clapers i Berenguer és esmentat com 
a ge~ent de Ja Societat. Probablement ells 
són els -sobrinos de Berenguer• i per això 
la casa ha estat anomenada algun cop ca· 
sa Clapers o BerengueJ ClapeJS. Mentre 
unes vegades fou publicada com a obra de 
Joaquim Bassegoda i Amigó, d 'altres apa
regué assignada a son germà Bonaventu
ra; aixf. encara que aquest darrer és qui sig
na els planols municipals, cal considerar..¡a 

=~·~~~~~~~~'::~f:~~~ 
més singulars, inclosa dins de la sensibilitat 
modernista per la valoració del treball arte
sanal l la ptofusió d'l:lleroentS decofatius I es
cultòrics. La façana endou com a element 
predOminant la"triouna oentr.al, de dues plan
tes d 'alçada i amb un relleu d'una teucidora 
amb un teler. En el mateix sentit aJ.Iusiu a la 
indústria tèxtil, el coronament de la façana 
enclou una matrona amb un !us voltada de 
peces de roba. Les torretes que la flanq~J&o 
ja ven, que mantenien la inspiració goticista 
de tes obertures de la façana, han 
desaparegut. 

"'-_¿;;;;;;===:::--, 
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c. de la Diputació, 248 
cau ClaP'• 

categoria e. cap. u 
(façana) 

Catalogada per Botligas oom a obra de Joa. 
quim Bassegoda i Arrigó del1909, sabem. 
però, que existia ja el 1905. petquèapareix 
en una foto pubticada aquel any. Si hem 
d'admetre'n l'autoria i el nom, per força cal· 
drà relacionar..ja, amb la veina casa Beren
guer, tot i Que eslillsticamenl no tenen mas
sa puNsdeconracte. La façana es compon 
seguint, a la meitat inferior, recursos torça 
corwencionals: baixos amb cinc arcs de mg 
punt amb l'eix de simetna subfadlal només 
~par .. d·a·-escUI6riquesqueftan. 
QUeien la porta central i que es repetaxen 
a! principal; tribunes latet'als a tes dues pri· 
meres plantes, unides per beb>nades de 
barana de ferro. Més orig.nal és la part su
peoor, ta que ets balcons del darrer pis són 
de planta &el'riorcUar ¡ recolzen sob.-e mèn
SI.ies cillndriques lobulades que recUlen els 
buits del pis inferior a maner a de dossers. 
Els dos balcons semk:irculals extrems es 
11anstormen en tribunes prismàtiques de v;. 
drei fusta coronades per IX! ràfecquecons
IJtuTa l'arrencada dels aguts pinedes cefà· 
mies que apareixen a l'esmentada foto anti
ga i que ara, juntament amb la resta delco
ronament, han estat mUiiats. 

f69 
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1 281 
c. de la Diputació, 250 
Casa Garriga Nogués 

Categoria A. cap. I 
Monument Històoeo-ArtlstiC d'Interès 
Local MLO. 15-1·1980. BOE. 26-2-2980 

Categoria B, cap. 11 

Constn./11 per Ennc Sagn.et 1 VJ!Iavecchla p!'o
bablement entre 1902 i 1904, es tracta d'un 
ed11i01 d'habitatges amb planta baixa • qua
tre psos, amb mitgera al costat dret i amb 
façana a pati de parcel-la obert al carrer a 
la banda esquerra. El canvi de pla de faça
na és resolt amb un cos en forma de torre 
coberta amb volta esqUilada, del qual sobl'e. 
surten dues tnbunes. La d•verSJtat de bal
cons resol l'alça! de ta façana. corooada pe!" 

una sène d'elements decoratius vegetals 
Sagoor s~ntebtza en obres com aQuestes un 
eclectosme d'arrel francesa amb alguns 
trets IOfmals del modern•sme més conven
cional Lesgraosmènsulesquesostenen els 
balcons del pmlCipal , amb relleus al-luSIVS 
a les edaiS de la vida, són una mostra ex
cel-lent de l'obra de l'escultor Eusebi Arnau. 

282 
c. de la Diputació, 329 

la Casa Fabra, del 1694-1896 constitueix 
una més de les realitzacions primerenques 
~'Enric Sagf'Kef i ViWavecchia. de disseny sec 
• edèctJc. En aquest cas organtzs la faça· 
na, antre mitgeres. al voltant d'un fort ele
ment central compost a partir ~ balcó del 
p!'inopal sobre taportad'entrada, ! d 'un me
daPó decorat1u al seu damunt. El caràcter 
vertical d ' aquest nvcli es compon amb les 
linies horitzOI"'tals de la balconera del tercer 
pis i, sobretot. deia gatetia coneguda sota 
un frontó d'arc molt rebaixat del darrer. La 
façana efectista i de matenals barats ama· 
ga una constrUCCió que JB Rogent conSide
rava convencional i discreta. 



283 
c. del Doctor Salvador 
Cardenal, 5-7 
c. óe Sabina de Arana. sln 

Torre Rodona 

Categoria B, cap. 111 

Datada~ 1610 per una inscripc¡ó, aquesta 
maSia, molt mOOiicada, és un edihcl de pe· 
dra amat, amb planta baixa, ps i golla. Se· 
gveix una tipolog1a basl~cal. amb la cober· 
ta del cos central a quatre vessants, moa re
feta. El seu nom prové d'un cos de planta 
circular, adossat a la taça11a i probablement 
més anttc. 

284 
c. de Domínguez Miralles, t 
c. d'Enric Giménez, 20·26 

Casa Ponalch 

Categoria B. cap. 111 

Obra del1892 de l'arqu1tecte August Font 
i Carrefases tractad'uocasalol senyorial de 
carècter goticista. constn..111 sobre una super
floe plana sustentada per murs de conten
CIÓ que lffilleo baluards de muralla. La faça· 
na ptinapal, víctuna com tota la ooosttucoó 
d' una destrossa Slstemàbca. és errmarca· 
da per dues tones quadrades, amb rnradors 
rematats per mertets. Adossada a la façana 
poslerior ht ha una capella. i separada de 
l'edilici una torre de planta arcular 



285 
c. dels Dominics, 14 
c. dol Vendrell, 6 

c. .. Rl• lp 

Ca-tegoria B, cap. IU 

Projectada per Joan Rubió i Bellvé i cons
trulda entri! 1908 í 191 O. la casa A1alp és un 
edifiCI de planta baixa I dos psos que s'Ol'· 
ganitza a patbr de dos cossos octogonals co
berts a dues vessants i ampliats per altres 
cossos cúbics, rematats amb terrassa pla· 
na. La tOI're-mtrador se Situa sobfe la ca~xa 
d'escala ¡ és COf'onada per un ><apitell 
pifamidaL 
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286 
Plaça del Duc de Medinacell 
Categoria C, cap. VI tipus 11 

Ellroot marlbm de Barcelona -encara ara 
en procés de recuperació 1 revitahtzació
estava format des de mtiJ3I1 segle )(VI per 
l'anomenada Muralla de Mar. Aquesta anà 
perdent importància militar I des dels anys 
vint del segle xoc (tot I que la muralla no de
saparegué fins a meil:at del segle) es comen
çaren lesobc'esd'enderroc l urbanització de 
l'espai que. rera muralla. ocuparen les de
fenses rnihtars i el seu entom, dins d'un pro
grama munidpal d'actuacions organitzades 
entorn a l'eix de la Rambla, connectat amb 
el passeig de la Muralla, i entorn de l'eix 
transvetsal. Les leis de desamortització dels 
béns eclesíàstics de 1836 significaren la do
laaó de nombrosos espais urbanitzables 
que dugueren a la formaCIÓ de les places de 
Sant Josep, Plaça Reial i de Medinacelij. 
Aquestes places marcaren els episodis cen
trals det conjunl de prOfOCtes qu& s'arttcuta
ren entorn de la Rambla i el passeig de la 
Muralla de Mar. La plaça del OIJC de Medi
nacel~. ocupada antigament per part del 
convent de Sant Francesc, tou urbanítzada 
l'any 1849 per Francesc Damel Moaina. Es 
tracta d'un espa¡ rectangular definit en tres 
dels seus cos:lats per edficis d'alçades for
ça regulars, amb façanes dc notable interès 
- algunes d'elles decorades amb terra
concs-. i obert a l'antic paSSCig de ta Mu
ralla. Centrant la plaça, hi ha un espai ajar
dnat, igualment quadrangular, presidit per 
l'estàtua de l'almirall Galceran Marquet en
voltada de palmeres. 

~~Cand.l9)6; (;afardo. f934.po.24?.-24:J.c;Ju. 
rani~fl. f972,pp 439--UO;Orioi, 1973,p.l90. 
Hcrn.;nQe7~~- 1973,pp 99. \IIWC.ii
sassas. 1974. pp 290-291 ;~.A.-M ... 1984. Y0/_1/, 
pp 521-526, G~. 1986. pp. 81 

287 
pl. del Duc de Medinaceli 

Monument • Galceran M•rquet 

Categofla B. cap. IV . 

Monument pt"evist per France-sc Daniel Mo
lina en projectar el 1844 ta piSÇ$ del Duc de 
Medir.aceli. Sembla que ~ aleshores comen
çaren a treballar-hi l'escultor Josep Anicet 
Santigosa• el fonedor Valenlf Esperó. real~
zant en lerrocolatelstntons dins el sararetg 
circular i ta columna que, amb un complicat 
capè1ell de tipologia corfntia QUe enclou ca
valls manns, és l'autèntica protagonista del 
conjunt. més que no pas l'imprecís navegant 
al qual es decidf el 1849 dediCar el monu
ment. després de S6l" refusada la candida
tuta de Blasco deGaray. L'estàtua ha estat 
atribvTda al mateix Santigosa i a un taJ Tar
rés, però la documentació municipal sem
bla demostrar que l'autor del model fou el 
ja octogenari Oan-là Campeny. !:s també de 
ferro colat, material usat per pritnef cop amb 
funcions monumentals. I és. alhora, una de 
les primeres escultures dins un medtevalis
me romàntic, 101 i ser obra, la darrera, del 
principal escultor neodàssacdel país._ Et con
junt, restaurat diverse-s vegades, fou maugu
rat ei18St . 

Oaii:AD~- 1865 !S66val.l.pp.372.:J73,Pv¡oi.#Jtonw, 
1930; EUS. 1938. p 25, Cina 1944. pp. 44 t63, Rii.Wrr, 
1947.p38,c.n--o. 1949,p_ 144-!49,Benef, 1955-19tH 
A. pp. 245. 24BJ250251, cl(i'f\oO. r955A. p. 95:Sern· 
{JI'OtW) f972pp.54-SS;rnó.J960.pp 191-J95;Font 
I"Jonll . • l983. p. 79184.~. 1963.p(). 1571591 
334·346; Faòr~~. 1984. PO-32,34-36; 
Gards-Martin. 1984. p 142: v..Joro. Jg,<u.: Htlr!lànoez. 
Cr<I$'M~ 1965, Mxa6T.Subr/JCI>$, 1966. 
pp. 22-23. 85. 87. l!9·121, 131 



288 1289 
pl. del Duc de Medinaceli, 7 pl. del Duc de Medlnacell, 8 
categoria e . cap. 11 

EdJfici de caràcter senyorial de la segona 
matat del segle xiX. és. segons C rici, vn 
bon exemple d'arqurtectura romàntiCa amb 
omamertació de terra cuita, Consta de plan
ta baixa. amb tres obe!'lures d'arc escarser, 
entresol I tres psos, el pomer dels quals té 
una balconada de cap a cap. H1 ha a més 
unes golfes, amb petites obertures rectall
gulars, damunt les quals la cornisa reposa 
sobre l)e!'mòdots. 

c. de Josep Anselm Oavé, 8 

Can Girona 

Categoria B, cap, 11 

Conslrucoó senyomll deltercel' Q(.lart de se
gle XIX Segons Cind, les balustrades de 
marbfes del seu principal són les més anil· 
gues de l'asqUitectura pr1vada barcelonma. 
Als tres ptsos restants. tots ets balcons tenen 
barana de !erro d'un o!'lgmal dtSSeny, SlrrM· 
lar al de les reixes que tanquen les finestres 
dels ba1xosd'arc escarser motUurat com la 
resta de les obertures de l'ed1fici . 

290 
c. d 'Eduardo Conde, 44 
c. del cardenal Vives¡ Tutó. 29-35 

Casa Sastre I Marqub 

Ca tegoria 8 , cap. 11 

Consttulda el 1905 oom a residència Ulllla
m~~ amada i de discretes d.mensions per 
Josep Puig i Cadalalch, hom l'emmatca en 
l'anomenada època blanca òe l'arqu•tOOe. 
Als par amen~:s exteoors ets matenals s 'orde
nen amb claredat. sòcol de pedra, segt~t 
d'un escaquejat de ra,oles de València vef· 

des 1 blanques; ~ucat blanc a tots els pa· 
raments1, tancant !'alçat, Us de totxo \'\Sl, en 
ets pdars de ta galena del pis més alt, a la 
corntsa 1, sobl'etOI, en efs merlets que resse
QU(IIXen els tres terrats l lan'lbé la tanca del 
jardl. 8vol001del'edificiesrepa.rteo:entres 
r.vels esglaonats, el més alt dels quals dó
na al ¡asdf, on orga.r"'ltza la façana pnnopal, 
amb lineslrals, porta voltada d'esgrafiats. tn
buna acabada en una torreta punxeguda, 
i ràfec prOf'nlnent sobf'e una galena. Cal as
senyalar també una xetnenéla al seoon ter· 
rat 1 una gloneta a l'angle de la tanca del J&· 
di', d'estructura de fusta • coberta cònica de 
trencadls vetd 1 blanc, ai xl com la ~mportàn
Cia del frondós jardl en la configunició del 
conJUnt i en la modulaoó de la seva Iom. 
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Eixample Cerdà 
Seaor delimitat pels carrets av 
lllogonol. pg do G<lloo. e do CO.ooga. 
c. de aa..n. ttav de Gràcaa, c. de 
Ca<lagena, e do Soni Ar<on Mona 
Ctaret. pg. de Maragal, c. de Còrsega, 
c. de la Independència, e de Valltncla. 
c. de La Corunya, e del Contel de Cent. 
c. de Los CasWJe,os. ctra de Ribell. pg 
do CMoo I. pg do "'- pg do LOuis 
Companys. e <11 Trafalgar, pi 
d'Urqunaona e de Fontanella, pi de 
Catalunya, e ~ Pola•. pl. de ta 
Ufll\ler51181, rda de Sant An!Ol'll, rda de 
Sani: Pau, av óel Parallel. c. de 
T anagona, e de la lnlanla Canoca 
Ambduoi-

C8tegot'l8 C , cap. VI, tipus V 

C.M.B. 2 4 ..... 1986 
B.O.P . 25-7-1966 

Al segon quan del segle m. SatoeAona ex· 
'*"'*"*"'Q'&n.....,....domogréficaeo> 
aeqüèroa dol procésd'IOdustr.altzaoódel 
pals, del qual possé a ser e' centre econò
l'niC més tmportant i el punt de contluòi"'CCa 
de les xarxes de transport. A mt¡an segre, 
la I"'8C88ICCI d'flndetrocar-murales me
cievalsQueltnpeiCtlenei set.ICf.Xemenl: pel 
Pla es oonvef1( en causa oomuno dc toto la 

~.que~abrarlesdvtantla 
revOlta del ,uiol do 1854. Poc dosprós el Go-
vem Central que no permetJa l'enderroc a 
causa de tes estnctes ordenancee m•tars 
que reoen IObre Barcelona. hagué do re· 

c:onêlxe- •legalitzar la nova atuaoó. A pattac 
d'aqueslmornet'l,sesu:x::etrenré.~ 
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els esdeveniments pr8\lls al'expanstó de la 
Ciutat entJe 1854 i t8551delonsCerdll rea· 
litza el seu Plànol Topogrè!IC, Ga~riga ¡ Ro
Olla el seu pro,ecte d'example(t857·1858) 
I, ell $59, t:J'lrlll bandai'Af,Jnla"nef''tOOI'M)o 

ca IX!concu'S de~ QUe guanya Fb 
wa 1 Tnas. •. de ranra una Feal Ordre del 
Go\lefn Cef(ral aprova el prOjeCte de Cer 
dta. t•tvlat ·Estud1os del Ensanche y Rofor· 
ma de la Ctvdad de Barcelona•, que fou 01 
QUe. IO(IIesc:ispute8aobreaquesta dec:$6, 

• wt endavant El propòsit c:oot.ngut en el 
P\ad·~ en un contfnuum urbà Bare. 
kw\1 I •s seus pobles IO'lFTie<MtS -

defirllbvament agregats el 1897- es forma
litza en l 'e)(tonsa i caractorlstica x.ar)(a Vlàr•a 
~. orltY'IlaOél segons la direcció nw· 
munllflYa' MC&rada a 45 graus del Nord 
EJ plani~ abslracce' undorme del Pla 
Cefdt • eotrespon amb la Idea d'lM\ Ct81 

xement 1lllrntat i amb la volurUI de creaoó 
d'una ciutat t'IO'Va. a1torn.otwa a les paues:de 
Cf81)(emer'll de la OV!at OlCJStent. Aquesta f'IO> 

va autat es pro,ectà a pat'br de la C()fl$;I(Je. 

raoó dets problemes de la orcUac~ó -\118S 

de20om6smetresd'an'IJ)Iada.ll"'lroduc:oó 
dels xamtrlW'I5- i de la higiene -mansanet 
regiJarJ. ques'adaplona~d'ed
ticaoó Oferents. quo sempre permeten un 
assolollament I una ve,,t~9dó favorables. 
L'eclifJCaoó de l'Eixample es produl fona· 
mertalmenl a partir dels plànols d'ar•nu
oons • de més de deu ordenances al llarg 
de C«ll any&. l'Ofdenanea. que començt 
donant unes pautes genòr!QUCS per a la 
construcció d'edificis. s'arn'.l converlint en 
l'•nstrUI'I"'ent <ooformadof• do l'edificaCió 
AJd, amb l'ocúpaoó dels quatre 00$1.3!$ de 
la mansana amb lféWlg8S defndespor la fon. 
déna edificable fT'Iàxlma aorg¡ren els grans 
pat.lllf"'tetiOI's, i amb l' aucec.amect dels eòfi 

as fíns a l'alçAna màx.:.rna petl"'"''eSa apEue
gué la lfn.a de coronament. D'aquosta ma. 
nera s'arriba a la rotunda imatge ICiual dels 
carrers • palis de rEt)(81TlfJ1e. generats formal· 

mene per pir&de &açanaque fW'IfaMZenrai
naaoó. En la ZOf'll eentraJ del seaor. t. cxn
tnbuet,)(, a mèt. la gran l"lor'nogor'left esat
l(sllca 1 l!pològiCll que • 1mpnmf t.a ràp!da 

construoc•ó en ol perfoda 1nietal Concx!•nt 
aquesta etapa d'empenta oonstruct1va amb 

l'eclosió dellenomen modefntsta, I'E•xam· 
plet.stòneeaconewueu:ac~uamerccom un 
ventab&e muteu de l'arqUitectura que •nsp
r6 aquest mownent, malgrat Ses desalortu
nades •ntentenCIOf"'S que propoaren les or
denances <angeshves- de4s anys 1942 al 

1976. EJ bpus cnstal·ldzat durant la seoona 
tneltal dol tegle passat -cases altos entre 
mtgeres. ambdolhabdal:ges perrep&l or· 
dena1S ,e..àtqucanen~ en alçada. que es as. 
lt1buetxen segons la façana ropreeeotaiNB 
11 carrer I la mOs domèstK:a 1 funoonal al 
pati-, Slgniliclllant formalment com SOCIO· 
IÒI)Ca la constrUCCió d 'una veutable nova 

Baroelona. el pnmer pascapallenomen ~ 
tropol¡tà, que, en prodt.V-se, ha oonvertlt 

tQueSI sector en el nou cenue ropreeenta
bu de laoulat 
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c. d 'EIIsabets, 6 

C.¡MUI de I• Mlserlcbrdlti 

Clltgoria 8 , cap. 11 

la sanz11a capella de la Casa de ta Miserl· 
cOrella oomJXa amb una 8061 nau i petites c.· 
Pll'- lalerais. cor alt IObte t'entrada -JI 
desaparegut- ' porta obef1a a 8188bet1 
amb la data t693 A 1a aeva l•nda hi ha un 
escude 8arceklna sostingut per dos àngels. 
la coberta és a dues vessants. Entre 1836 
i t8681oo seu de la Parròquia de Sant An· 
1001 Abat • la Mare de Déu dels Àngels, I ha 
pat¡t les conseqüènclel de l8f destinada a 
magatzem de lustes. 
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c . d 'EIIsabets, 8·10 
c. de Montalegre. 2·6 
c. de les Aamal!eres. 17 
pl. de Vicenç Martorell. s/n 

casa de la Misericòrdia 

Categoria B, cap. 11 

l 'hOspici de la Casa de la MiS(l(icòrdia, Ins
titució fundada pel cavaller Diego Pérez de 
ValdMa l 'any 1583 i posada sota els auspi
cis del Coosel Munidpal, és unedifid def"'Io 
tables d1mensions, obra~ segle XVB, orga
nitzat entorn de dos grans pabS a~argats. un 
d'ellsajardinat i que fa dedistribufdol' de ies 
diverses dependències 1 serveix d'accés a 
t'església, situada tancant un dels cootats 
menors. A la Casa de Mlsericòl'd1a, que dei
xà de ser hospici duran! el anys setanta del 
nostre segle per convertir-se en magatzem, 
s'hi arnba, des del carrer d'Etisabets. a tra
vés d'un passatge al qual s 'accedeix pet un 
portal on. a la llinda adovellada, hi ha l'es· 
cut de la ciutat i la data de 1613. Al fons del 
passatge, un altre portal té al damunt una 
fornlcula amb una ímatge i, a banda f ban
da, dues mènsules amb escuts sostinguts, 
respectivarnenl, per una au i un salvatge, 
obfes det segle xv procedents d'alguna 
construcdó més antiga El conjunt, reformat 
al segle XIX, veié transformada'" seva faça
na sud en un grup d'edificis d'habitatges i 
ofiCines, i actualment està pendent d 'una 
profunda remodelació, continguda en el pla 
de 1' Ajuntament de Barcelona anomenat 
«Del liceu al Seminari .. (U ui s Clotet, 1980). 

294 
c . d 'EIIsabets, 12·14 
Antic Col-legi de Sant Guillem 
d' Aqult, nla 

Categoria B. cap. 11 

Seud'aquestaii"IStltuoófundadael1587,els 
agustu"'IS s'encarregaren de posar en mar
xa les obres i regentar el conjunt, que cons
ta d'església d'una sola nau, dues capelles 
a cada banda i retatAe il-luslorlsta pintat al 
mur de tancament de la capçalera. la faça
na. en bon estai. exhibeix una lornlc\Ja pè
tna del segle XVtl I un òcul, tots dos al da
muri d'una senzilla porta d'arc de mig punt 
L'interior - planla baixa i dos pisos- es trc>
ba completament alterat respecte al seu es
tal pomttiu. i disposa d'un petit pati enloc de 
daustre. Haestatseud'algunesdependèn
des de l'ln:st.tut del Teatre. 
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c. d 'Enric Granados, 106 
CaN A. Slla 

Categoria 8 , cap 11 
(façana) 

La casa Sala (1906) do Domènec Boada • 
P10ra és un t~barrocateclilici modeHlfst& en· 
tre m•toores amb façana plana centrada por 
una gran tr•buna c.ntral que abasta els pt. 
sot Pf•OOPII I pomet' 1 que conserva 81C· 
cel lents \lltralls Aanque¡anrla tr•buna I els 
¡:)1101 aupeool'l hi ha un con,unt d'ong•nats 
bllconlde platU I~ El'leSliblA d'en
trada !e un amrnlldoJ de ra,olela 1 una cun<> 
u voli de ferradora. la aecaóde la qual et ,_..lo_.. ..... """" pnnapolque 
oomlltelladtrobta PfesetUun bon tro
bill tan1 de pedra com de tusta • de !erro 

""'"' 
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1296 
c. dels Escudellers, 5-9 

C.legorla B. cap U 
(laç.¡t.l\8} 

A través d'un atc eacarsor. tlanqve,at per al· 
tresdol!lllm•!ars.• d'un ves1tbU s'accedencal 
pall central, a l'entorn del qual s'estructura 
tot l'edito i del qual arr&f"'Cal'escala que duu 
ales plantessuperiOis L'esquema SlrTlètric 
de la planta es manté en façana. En aques
ta trobem una compoi!Ció relaoOnada ;vnb 
la dels edii\QS que conformen la plaça Rool. 
cosa que permet datar la constrUCCió caps 
a mljiVt segle XDI L• tres pnmetes plantes 
s6n l.gedel '* un ordre gegant de pdas
ttea escnadea .,nb enotmes cap.tells ¡óniCs 
(l.)8 to&aanen IXI QfiW\ 8f'I\IIIJiamert lnlerrom
ptA per 1e1: oo.turet d'U' quan PIS.JUSI so
bre ~ COI'I"'U de permòdols decorats. La 
uOI!al de tot trel pnmetes pLantes ve refor· 
çad8 per ll'\a blkXwlada de cap a cap aJ ps 
pnnopal, tOl lent de base delacompoSICIO 
dàSSicl La greca de les baranes de leno 
ln&ISI61X en l'ÚS de lemes d àSSICS 
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c. dels Escudellers, 8 
ptge. dets Escudelera, 2 

Grill Room 

Categoria 8, cap. VIl 

Pel IM d'haver pertangut al mateuc. pr~ 
Wl que ellamót Bar Tormo del Paaeo de 
Grèaa, el SJ MezzaJana, el b8f Grfl Room 
haestat~~lmbequei.PotSOJM 
uaaa del segon t. Tonno. 18mb* pro,oc. tat""' A. deCOpmany, de~ 1)11118 Boh· 
oas Consetva bona part de la decol'aaó 
moderr.Sia. QUe eobfeur IM duel tacanee I 
pan de l'101enor 

~- 1112, ..... ,. .~ •• '*"n. foC .. 
tr;, IS«<. \OOIN.p41,Bclhigal. 1113 !ld(pfi.I'Ct 
O.p lli 
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c. dels Escudellers, 30 
c. dels Obradors, 1 

Cltegoria 8 , cap. 11 

c.s. upça cte 1es darreries del seoe xvr1 
La teVa constrocoó és de qualita1 supenor 
a la normal. a baM de carreus peens 1 amb 
bon modur81alOteSSesobertures. La faça
na qua dóna a Esc:udelers és smètJJca. wnb 
tres por\allsdelí"lda reccad'una peça als bat
)(08 i anb dos balcons i una finestra cenb'al 
a cada planea. Una gtanlàpda sobre el por-
181 proporaona la dala de 1794. 

299 
c. dels Escudellers, 31 
e del VIdre. 7 

Cotogorio 8 . cap. 11 
~açana) 

Edilc:JdepAa-qbeu•QUibeplanlea.c::oo
odlne 1mb 00 PfotKW dll 184 7 de~ 
Foni:Mif•i~ Mertraqueellblf. 
XCII ens han ambiM lorça l'l"'lllmerroo • PI" 
.,.~e· ea~ oronan -mafgtetll 
rem.na delaegle pellllll que QlnltltiJIIIIX el 
dalrer pta- '· eepeoatment,ll decoraoó a 
base de peces de temt Q.ltl del ptV'ICipel, 

empf.-oom a i'NIC de,_ ot.tl.l'•l, tn
tre d'ellee: oom a medallons ltl'lb CliPI hu
mans 'IIOitals dl vegetaOó .....w:ada. A • 
banda del carrer del Vldfe t'hi repeteix, ~ 
rò no en els 81'1"11'T\81canentt dels balcor4 
La can10nera és ltrodonlda • reeeeguda per 
una balconada al'attura del pnnopel ~~un 
exem~ StQf"llficanu de la rencwaoó arQUI· 
tecto..-ca dUla a terme al barri durant 11 • 
gleXIX 
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300 
c. dels Escudellers, 38·40 
c. dels Còdols, 2-8 
p¡ge del Rellotge 

Passatge del Rellotge 

Categoria B. cap. 11 

El Passatge del Rellotge és fruit d'una ope
rac:tó real tzada pels banquers ArnUs i Cod1· 
na, que l'any 1852 h8Vl8nlundat en aq uest 
1ndret la Banca Arnús Encara que no es co
l"'eeX el projecte origmal d ' edi5caoó 00. cort-
¡unt. !()(mat per tres solars Irregulars al VOl· 
tant del passatge, l'arx1u Elies Rogent per
metatrlbuiN"Iel'autona, elt864.aaquestat· 
quitecte qui, el 1880, es féu cttrrec de l'arn· 
pl1aaó. millor documentada. d'un dels ed1· 
ticis. El passatge té forma de .. T • de costats 
desiguals, un amb sortida a Escudellers, un 
altre a Còdols i el tercer, i més curt, sense 
sortida. Els edificis que l'envolten, una part 
dels quals era destinada originàriament a 
seu del banc. tenen un senz¡ll d1sseny un· 
tari, amb pisos separats per motllures. L'es
tat de conservació actual és pèssim, i han 
desaparegut la dat aboia q ue cobria el pas
satge 1 el rellotge que des d'un principi h do
nà el nom. obra de Bdleter que assenyalava 
els dies del mes. les fases de ia llunar i' hOra 
a dtferents outats del món 
El con¡unt conSllfueix una exceHent mostra 
d'aquest bpus d'operacions urbanístiques 
que. a la segona meitat del segle X!X i con-
temporànwnent a l'edificació de I'Etxample. 
fOfen dutes a terme en aquesta zona de la 
o utat per tal d'apwfitar m llor els seus solars_ 

8JIIaOutN, r86~1866 1101.2, p. 21of:Amaocs. 1964, ~-
11, p . 594: ~fN. J-986, p r ro 
AAM: oxp. 62J(r8l;I0-1881) 

ERRA 
_[___ ~§}§] 

I I I 
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c. dels Escudellers, 44 
c. dels Còdols. 3·5 

Categoria B, cap. 11 

Edilici caracterlstic del segle XV IU amb plan
ta baixa I tres p1sos. A ta planta hi ha dos por. 
tals de pedra d 'arc escarser i entre ells un 
balconetsotxeposata una porta d'arc simt· 
lar molt més petita. A cada p¡s hi ha dos bal
cons i. entre ells, una finestra. Els balcons 
del l)l'imer són de llosana de pedra i a la cor-, 
ntsa el canaló és de teules Té esgrafiats ben 
conservats emmarcant els balcons i , sobre· 
tot. a la zona central. envoltant les finestres 
i entre enes. oo h1 ha abarrocades formes ve
getals i figures al·legòriques de sentit poc 
dar. Al mur hi ha gravada la data de 1769. 
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c. dels Escudellers, 59 
c. d e N'A rai, 1 

Categoria 8, cap. 11 

Del segle xv~•. és una obra tipica de l'èpo
ca, amb planta baixa i quatre pisos, I amb 
obertures de balcons i fll'l85!res alternats, tots 
M1b brancals I ~indes de pedra amb motllu· 
res. tractament Stmilar al de les llosanes dels 
balcons Els esgrafiats representen temes 
camperols - la sega, ta verema. etc.- que 
podenser •nterpretatscomal·legotiesdeles 
estacions. a més de sanefes 1 elements ve· 
getals, segons Comas, d 'estil Lluís XV. 

ean.s. 1913, pp.219-220, Alr!a!..dGL.rioW«nl. 1947. 
t;l()/.2, ftg f.of(U 

1
303 
c. dels Escudellers Blancs, 
3 bis 
Categoria B, cap. 11 

Sobre una parcella àmplia 1 reg\Àar trobem 
aquest edfiCI, de poocíJ)s de la segona mei· 
tat del segle XIX, estructurat a l'entorn d'un 
pet¡ cobef1 ambdataboia des del qual s'ac:. 
cedeix a través d'una escala de marbre amb 
balustres al p¡s pnnapal, 001b total indepen
dènoa dels altres tres piSOS de l'ediba. La 
façana, com la pfanta. és de compoSICió si· 
mètnca, amb el pnnapal í les dues plantes 
de sobre t•gades pet' un ordre gegant de pt
lastres estnadesamb caprtells conntls. M~ 
tre aquestes són als extrems dellrontrs, a la 
part central hi ha plaklos rebalxals amb mod· 
fures. Entre la fina cornisa que les piastres 
sostenen i ta definitiVa, reforçada amb per· 
mòdols. hi ha la quarta planta. Consbtuex 
un dels cosos més sagnlfiCStlt.JS òe ta zona 
de renovaCIÓ dei\$Xlt medievalm.t,ançant 
agrupaCIOns de pa.rcel·les 
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I :::-:. de l 'Església, s/n 
&gtn .. de S.nta MaM de Valtvidrera 

categoria B. cap. 11 

Encara Que eltem~e està. documentat des 
del 987, l'esglésta actual es construl el 
1540..1587, 8$SMI, tol j lés moditicaoons del 
segle )Ml, una d8f'a mostra de la peMvèn· 
oa de la tradició gòtica en t'arqu.tectura e&· 

talana de 101 el segle )(VI, ~s de nau Unies 
1 at*s poligonal• deu ser contEWT!porani el 
C&'npon&< de,..,... quad< ada que
et temple AvtA és tancada al o.Ate • del seu 
retatie CW'1CC80tlsta M'n COI"'SEEt'Vee' lrag
mentl li monesbr de Poblet 
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1305 
pl. d'Espanya 
Gran v .. de les Corts Catalanes 

Font de .. pl. d'Espanya 

Categ«l.a B, ~. IV 

La lont de ta plaça d'Espanya I ou pro,ecta· 
da per Joeep M. JUfOI el 1928 com a fita d' oo
trada a i'Exposiaó lnteri"'8CConal de l'any se
gGent. Quan aquestaa'obl'f a' públic, però, 
la lont encara no era acabada. Rica en ele· 
menti SI'TlbòiiCS, enclou, a més de les tres 
grans OOlJIT\I"'ee pnmtivament cobertes 
d'•nscnp(;:IOI\I. g(upse9CIJtòncs deMtquel 
Blay (lllegora ftU'AIIs) deis germans ()sjé 

(els fn.olsde l"oog..oa)o de lkM!t (..aònes .... 
del del br8Mr) La rT\111008 delse&ements de 
bronze que tena -tt'*:flpoons. ~ha --
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c. de l ' Esparteria, 1 
c. de la voaa dels Tambol'ets, 6-8 

Categoria B, cap. 11 

A pnnopis del segle XIX fou bastida aq~ 
ta casa d 'habitatges en la qual, tot repeunt 
un tret que ja devia tenir la constrUCCió an
terior, es dei )(à lloc per al pas. a través dels 
seus baixos. del carret de la Volta dels Tam
borets. mitjançant dos arcs escat sers força 
amples units per un sostre pla. L'edifici , amb 
baixos de pedra i cinc piSOS amb fileres de 
balcons • finestres, fou reformat t'any 1908 
en ple modern~sme, moment en QVè s'ador· 
na ren les baranes de ferro dels balcons i es 
dotl.t la façana d'esgrafiats: carreus encoxi· 
nats éti primer pis, temes b'als al darrer i 081· 
reus senzills amb sanefes sobfe els forjats 
a la resta. Sobm la porta de vel ns im media· 
lament després dels dos arcs hi ha, eroe al· 
ttes ornaments esgrafiats, la data de la 
reforma. 

I ~:e l 'Esparteria, 6 
c. de la Vidrieria, 12 

Categoria S, cap. 11 

En aquesta<::asa , de planta baixa, entresol 
i tres pisos, es comencen a fer evidents. toc 
i 981' oonstnJdaelt763 (segons la data a l'es
CU:escu!pit sobreel pottal),elstretsque, evo
lucionats, seran característics de ta casa de 
ve1ns d~ xot Tots els acabats són molt acu· 
rats I cal fEif' notar IB balconada del pnnclpaJ, 
la cantonera de pedra i el ràfec motllurat: tots 
ttes descriuen de manera arrodonida l'an
gle de lacantooada. l es baranes de tots els 
balcons, de ferro fot)at, constitueixen un~ 
tadi previ a les tfp~ques del segle x1x. Verti
caJment, entre les fil8!"esde balcoos, són en
cara perceptibles vestigis de les pintures 
que, amb el tema de grans columnes estria
des. cobriren el parament estucat 
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c. de l 'Esparteria, 8 
c. deia Vidrieria, 13 

Categoria B, cap. 11 

Ecific:j del segle xw amb planta baixa, qua
tre písos i àtic. constrult a base de carrevs 
grossos als baixos i a la cantonera. Consef
va al primer pis una balconada de ferro for· 
;at i llosana de rajoles fen! cantonada; i , so
bretot. uns esgraftats que es mantenen en 
bon eslal. Als piSOS primer i segon hi ha re· 
presentats motius campestres, mentre que 
al tetcer hi ha una composició de caràcia 
aJ"q~òric a manera de galeria. 

eo-n.. 1913. p. 220; Glllan1o, 1934. p. 312 

1
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ctra. d 'Esplugues, 103 
c. de l'Abadessa Otzet, sln 
c. de I'Ardeoa. s/n 
c. de Miret i Saos, s/n 
c. dels Moneders. s/n 

Nou Monestir Benedictí de Montserrat 

Categoria B, cap. 11 
(ParròqUa de Maria Rana i jardins) 

El 000 monestir de la MaJ'e de Déu de Moot
serrat, ara parròquia de Mana Re~na, es va 
1,-.aar el 1920 sota pro,ecte de NICOlau M. 
Aubló1Tudurl; l'obra, a partirdel'exiídeAu
bó aJ'ran de la guerra, tou continuada per 
Aaunon Duran 1 Reynals fins als anys 50, Ql.i. 
segl.lnt el profede 1 ets consells de Rubió, 
va ter d campanar, la capela i la cUpo.Ja, aixf 
com els edifiCis annexos destinats a mones
tir. la ,JBrdinena és de M1rambel i les pmtu· 
res de Josep Obtols, completant ai)({ la se
va completa adscnpctÓ. si m~ no en el mo
ITIMt iOOal, a lacuttura noucentis1a. El con
junt. situat enmg d'un .JStdl', té una daram· 
Huèocaa re~naxeotista l va w patroonat pets 
monps benedictins de Montserrat sota su
lr8QI eoonòmlc de Josep N1colau d'Oillna, 
que hi és enterrat. Et composen l'església. 
dos d austres ~un a cada banda de 
t'accés-, el campanar 1 les construccions 
annexes. aVUI col·~ map'. que ha aleg1t 
nous edifiCis al conjunt ()(iglnal. L' església 
ésp-esdda per tXl pOrtic d'ertradaamb ¡:in
turesd"Oblols.l"lnteOO(s'aniCUiaen planta 
de a eu l abna amb àbsis semorcUar; la nau 
és coberta amb volta de canó 1 cúpula se
m.esfènca amb llanterna al creuer. Al braç 
esquerra s" afegeix una capella amb planta 
deeteugregai una nova cúpula. El campa
nar és adossat a l'absis. l'ascendèroa re
naixentista es pot seglir fàcilment amb mo
dels concrets: a~xr l'església s'1nspra en la 
capela Pazz1 de Bruneleschl, la cúpUa amb 
tambor octogonal en el bapbs10fi de Sant 
Joan de Florèncta 1la lògia oberta dels daus. 
tres al )3rdl d'accés en 61 també brunelles
chià Hospital deis Innocents. El conjunt és 
dividit actualment per una tanca que sepa
ra església i claustres deis edificis dedicats 
8 col·legi ma,or. 

IUfolr, 1960C.pp.24 128. Rubi61Tid.f( 196"1.1J 44 
Rt;rest'Anmlwl, 1964, p. lfl,Rt.ot:miTI.dll:. 1Sl66.p. 
« Otlo". 1913.1) 21~JMS. 1912A.pp.2S9-261. &u
~ 1918,RJ.b61Tvdllf, 19fJ2.pp 242St21, 
T..-,w. rii!IZ;~ .. r91!138, p. 17.~ 198J..pp 
56-51.~.1se5.~119 
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Carrer de l 'Esquirol 
Categoria C, cap. VI, tfpus 11 

Curt tram de C3Het que manté de tor ma Ior· 
ça e111den1 el traçat med1eval amb par cella· 
oó d 'època gòtJca. però amb ediiJCacions 
que e111deooCn la gran actr111tat consHuctl· 
va del seg•e Xl.ll. Es manté amb certa regu· 
lar~tal una alçada constant de les cases, de 
planta baixa i quatre PISOS. 

NtlM*, Jlillt4 vel //_ pp 778 780 

311 
c. d 'Estruc, 14 
CategOfia B. cap. u 

Bastit seoons llpologia prOp¡a del seg'e XVHI 
sobre parcel·la estreta, és un eclif1C1 de qua
tre p¡sos r, a la façana. té un balcó de ferro 
for)at i una finestJ"a a cada planta. Enclou pe
rò. als baixos un soterrani amb lin&Streta 
arran de terra, element poc treqüent en 
aquest trpus d'edilici. Al seu front hi ha una 
d0C01'3Ció esgral!ada poc 'liSI ble a base de 
gerros de llors, garlandes' escenes drns me-
dallons. tOls ells segons drbuiX poc hàbil. 

CaNs 1913 p 221 

312 
Carrer de Ferran 
Categoria e, cap. VI tipus 111 

L'obertura del carrer de Ferran és, després 
dels enderrocaments de l'església de Sant 
Jaume I de la Badlia que donaren noc a la 
plaça de Sant Jau-ne, el primer projecce rea
litzat dins la iniciabva de l'ajuntament cons
titudot"'alista del pen'ode 1620-1823 d'enlla
çar la Rambla I el Raval amb la Ciutadella 
mlttançant un eix transversal que, en ~nia rec
ta, travessé$ de llevant a ponent les laberln
tiquestramesmeóevals. Començada l'ober
tura del carrer Simultàniament als enderro
caments de la plaça de Sant Jaume ( 1824), 
el primer tram -de la Rambaa al carrer 
d'Avinyó-- s'enUesti el 1826. ts eo aques 
ta part més ocadeotaj on millof pot apreci81' · 
se el bpus de taçana ul"lltàna projectada per 
Josep Mas 1 Vrla P9f a tOl el carrer. el qual 
no tou completat. degut als freqüents can
vis polltics de la j)l'irnera I'TIElltat del segle xoc, 
fins t'any 1848. en què enllaçà amb la nova 
plaça de Sant Jaume. 
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c . de Ferran, 6 
Casa Odena 

Categoria B. eap. 11 

~ I COOIII\.Il el 1853 pel mosue 
d'obl'e&Ntlt:JR~•BacM.élunac:ont
truc:oó~ICttfiSbc.ldel seu momenL amb 
p&arcat.xa ptJI"'Q:Pii!IU .. PI*)I Aaat.ça
naorg;wliCZada~hlhlbM::or-. 

amb marc 1losanl de pedra • be.ranet de 
tarro dlsiM1t8s de les del pto,ecte En1re 
aque~s, • ex11em1 aa:Of• • paraments 
oacs són u~~ per deco
raoódeterracu.". 1 bnedeoaf'landel...,. 
geoals quo"" de,._ dol ca¡xla 
~ -amb ets Oculs de !et goll• oberts 
al fr1s • ornals tamb6 amb element$ 
certma- Ms ell bablnldl cte1 Pl'•n<::IPel. 
ambsep&~aoóc:tatade la planta lleixa. de 
pedra 1 amb lret eevers portaM d'arc de m.g 
punt amb leu enco7Jnat marCitlt doveiles 
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c. de Ferran, 7 
e d'Atoles, 7 

CaN VK iana 

categoria e. cap vu 

Obra de Veoana dl 1922. • taçanl 
d' aquesl8l bobgl. revesbda de fulla ptnta 
da. es deserWofupa en ctu. plant• E me 
els elemenls deooraiiUI. extrets del reper1e> 
nll'ICIC:Wr.s&a.deltaea lapona.-nb>Mtll dt 
laoeboOga 
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c . de Ferran, 28-30 
c. del Beat Sunó, "" 
c. de la IJe()na, 7 .g 
c. de la Tnt~~tat. s/n 

Antlga eag .. t'- de la Trinitat 
Parròquia de Sant Jaume 

Categoria e. cap " 

L'aaual PfWrOqua de Sam Jtune redic& en 
un temple fundat el 1394 IOta 1'6CfvOCaC:Ió 
deia Sattfssma Tnnlal pef IXWOOilflar .. de 
JU8US conventoc. poc; despf61 del MQuetg 
de'Cal El15251'~vapu~~ralsTn 
ManS calçats que en rnart~ngueren ta bhr 
lantac. 1, durant els segles XVI i XVI l'empl~ 
ren 1 es bast1ren al seu voltam el convent
en què destacava el dau&tre de tres ptSOI-, 
que tou dcfru¡t arran de l'eKdaustr&Ctó do 
1835 ConveM en petròqua, el temple prEn
gué ~os l'advocaoó de la \lêna 91Q1&. 
sia de Sant Jaume, desapareguda poc 
abans 
De la consuuooó gòt¡c8, se'n conSOl' ven els 
pnmers quatre trams de la nau Un.ca cooons 
amb vOlta de creuaria, I ta traça do la porta 
-contractada cl1398 per Ramon de la Por· 
ta ' Banomeu Gual- . amb una Hinda del 
1580 amb l'Anunciació l la Tru'\1181 i un t•m· 
pà amb sa.m Jaume. obra del 1878 de Jo· 
scp Santlgosa Al seg~ XVI, hi toron alogr 
des les capelles latorals i la del Remot. per 
a la qual Joan Cost ~Ja COf'lstrut' el 1585 la 
porta exleriOf. d'un dassosme r100fós. A la 
prrnora ~ne~lat del XVt os relonna l'ediliCI, 
afEIIJinl-1 l.W'Ittammés. tnt:uleS,OOf,li'\8CêlP 
catera plana i oo ampli ~e nb cup.Aa 
de base Odogonal AJ sogJe xv•. a més do 
noves d6pendènoes<X)fW'Or\tuals, s'81XGC6 
elcampanar(1722) Entte1866•1B80Jo
sep Onol Mestres s·enc;;arrogà de remode
lar el romp~&, anparw-ne d presbter1. uMerc 
les depondènaes secundènes que ambon 
fins al e&rret de la L<oona on reofclenè 
(1866) un fr(lft¡s medovaitmnl- dotant 
d't.n~gegooot.Zanllan.lesJ)II'tSbBr 
roquesoom la laçana pnnc;:!pel _ enquèam
pià, multrpiicll 1 redeootà tos poques ober· 
rures eXIsrot'Cs. eo1re ~tes un Ocuf $0UIIa ce> 
berta a dues vessants A 1"1n1enor renovat 
alterat en successtves rostaur8CIOI"'S s'hi 
conserva des del 1970 ol retalie mai(X do 
la Catedral. estructura do fusta daurada dol 
segle XIV 
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c. de Ferran, 30 
c . de la Tn!lltat. s/n 

Casa Jeroni Juncadella 

Categoria B, cap. 11 

El 1853 l'arquitecte Josep Fontserè i Domè
nech eoosb'ul aquest ecMici. de P'anta bai· 
xa. enb'esol. prlnc:rpal i tres f)SOS, amb la par
t•ciJar•tat de cisposar una de les aug.es al 
damunt de la capella del Remei de la veina 
esgésla de Sant Jaume, la porta rena~xen
tJsta de la qual apareoc en façana al costal 
de les altres obertures dels barKos. Entre eis 
baloonets d'en!resol del frontJsdel segle )(J)( 

hi ha plafons de terra CUlta. Del mateiK ma
terial són els ornaments sob!'e els bakx>ns 
del pnncipaj' els ftoronsamb rostres hlmans 
al centre dels rectangles enlonsals entre ~s 
balconsdelesb'esdarresresplartes. La cor· 
n~sa amb permòdols que acaba d con¡unt 
és en la llnia de' primibu disseny per a totes 
les façanes del carrer. Segons Galardo.les 
cotomnes - ata dues- que hi ha ai vestl· 
bul de la casa, del qual arrenquen dues es
cales, provenen del clauSire del segle xv• 
d9 convent detSII1111Iaris, desaparegUI poc 
abans de la construcc:ió de l' edifici . 

~. 193ftJI35 
MM op 661 t. C ( 1853) 
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c . de Ferran, 33 
C- de la Voll.a del Remei, 5 

Cl.legoria B. cap. 11 

Aquest odlfio dc planta boot.a t quatre p¡sos 
Ml'únlca construooó telldenoal anlet'IOf al 
segle XIX que hi ha al carret. J(l que, en oon
adr la teVa a.neaoó .00 la del nou u .;a~ 
del carrer de Ferran. no calgué enderrOCit 
18 ~xl el seu Of'¡gerl és el XVIM, pet' bé QUO 

al Xl)( ht hagué un tnlent d'lidaptar-10 tlls 

nous models a!eg¡nt·li una eotn~sa, retent els 
baixos' repassant la façana que COI"'ISef'VI 
ell blk:lons de terra kw)llll Of'9nats. per6 mol 
detonoraa. El seumal•a! actual ra que els 
~del daHet PIS agun a~ats 
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c. dels Flassaders, 13 
e. de t'Hostal de Sant A/'1.01'1, 3 

C81egoria B, cap. 11 

Construïda ala dècada dels vuitanta del se
gle XVIII, és una casa sobte parcel la pettta, 
.-nb planta bllxa i qualre psot, amb t.nes
ttest~dt,.rotor,attblnetmb.,... 

lefessar(s ra,oletes. amés d 'un èbC. Als bai
xos, un gran lt'C rebaixat. El més notable de 
ta construcaó són uns esgrafiats ben con
servats que dosenvolupen un com plec pro· 
grama que encloo figures en actrtuds poc 

comprenSibles, a més de bustos sotxe pe
destals I get'IIS lk)raJs. 

Ccmai.U113,pt2t~J8:U,p3l1;~ 

dloW•M. 1947. WJ1 ~- 1i9 14(16 
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c. dels Flassaders, 21 
c. de l'Hostal de Sant Atiro, 6 
c. del Sabete.-et. 1 

categoria e. cap. 11 

Edifici de notablesdimen91ons i d'OI'ígen me
cieval. va ésser profundament transformat 
probebkwnenl al segle lMt n un lntetes

saM PMl amb escala. b8lcont de losana da 
pedra' tàbnca de carreus petitS en la q~ 
s'óbren. entre rnottesaltreeoberturesdedi&
pos.oó poc regular, un portal de mtg punt 
adovellat 

Olllltdo. ,,.. p JJ~ 
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c. dels Flassaders, 23 
c. del Sabateret 2 

Categoria B, cap. 11 

Semblantment a la seva veiha, aqUE181a eoo&

trUCD6, malgrat l'origen medieva. degué ser 
refeta segut amem al segle xv1.1. a més de les 
reformes de XIX que hom té documentades 
Valia pena esmentar un balcó ambdues ca
rasses a la lhnda, un portal recte de pedra 
I d'a'tres amb arc escarser. Són de pedra, 
Sl més no, els baixos i la lk>saM de la majo
ria dels balcons 

~rW.19341).312, 
MM.•xp1040Y(1896-18'17) 
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c. dels Flassaders, 30-32 
c. de la Cirera, 9 

Casa Casanovas 

Categoria B, cap. 11 

Es tracta d'un edrliO sobre parcel·la gran 
ooosulAlel1852segons pr(lfOOte del'atQOt
tecte Francesc Vila. D'entresol I qoatre pisos. 
la seva planta baixa esta ressegUida d'arcs 
de mtQ punt que endouen d1lerens bpus 
d'obeftures (pOrtals. finestres. baloonets 
d'enuessoL). Entte els dos arcs de la faça. 
na de Flassaders hi ha la porta de l'escala 
devel'ns. En la sevaverttcal hi ha, a l'alçada 
de l'entresol, un partx::u(ar disseny geomè
tric gravat a la pedra.quesubsbtuelx els(X)O
JUnt d'atnbuts del comerç marlbm pnMstos 
al projecte. En el matex eix hi ha. al niVeU 
de les dues plantes següents, un plafó de 
terra cllta amb el tema de la dansarina ala
da, de menys qualitat, pefò, QUe les que fi
guren a la casa del carrer Hosp~tal 
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c. dels Flassaders, 40 
c. de tes Mosques. s/n 
c. de la Seca. s/n 

La Seca 

Categoria B, cap. 11 

Documentada des del seglo xnt 1 com a ml· 
nim desdel 1441 en aquest mateix lloc. s'ht 
fabricà moneda, amb diversos ir"rtenupoons. 
!1ns sl 1849. Pràcticament res no s 'endevi
na de la construcció medteval en aquesta 
senzilla construcció de planta baixa 1 un p.s, 
que degué ser reconstru'ida a la prirne!"a ~ 
tat del segle X\1111 pels Borbons. que hi des
xaren un gran escut resat de pedra, coronat 
1 voltat devolutes, al damunt d'un ampli por
tal d'arc carpanell esplandit. Sabem que el 
seu pat1 interior I ou cobert el1902 1 es con
vertí en un magatzem amb oolumnes de 
ferro. 
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c. dels Flassaders, 42 
c. de les Mosques .sJn 

Categoria B, cap. li 

Gasalot divuitesc construït sobre una par
cel ·la g ran. Al 5e9le XIX fou refeta la façana 
principat i ti fou afegit un darrer pis. Així. ara 
té Quatre pisos solxe uns baixos dc pedra 
en els quals s'aixe un notable pclftal d'arc 
escarser amb abundant motllurat, a més 
d'altres obertures. similars però més senz~

les. L'lntera 1 els balcons han estat restau· 
rats els anys setantes. 

~. 1il:i,(J.312. 
MY.exp lfiJ2C (I864) 
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c. dels Flassaders, 44 
c. de les Mosques, Sln 

Categoría 8, cap. 11 
(elementsgòbc:s) 

Edifici del segle XVII de plan~a baixa i QUa
tre pisos. de fàbrica de pedra i j¡f'ldes de fus. 
ta als portals de la planta baixa. A la canlo
nadaambel carret" de les Mosques i a l 'al· 
çada del primer pis hi ha una petita carassa 
de pedra, un rostre bigotut de factura ben 
mediocre; Gallarda el creu un almogàver, i 
podria ter pensat en obres de oomençamenl 
de segle XVIII 1 fins de les darreries de 
l'antenor. 

~- 19J4,p.312.~ 19tU,...:tlt,p.~ 
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c. de Fontcoberta, 7-9 
c. d'Osi, 12-16 

Casa Senillosa 

Categoria 8, cap. 111 

MaSia de ttes plantes, amb balcons al pri
mer p¡s 1 finesttes-bak:óal segon. A la plan
ta bruxa les obeftures són arcs de m1g punt 
de pedra, tant a les flneslres com a la porta 
prioopal. En l 'estuc de la façana hi hadíbui
xat un renotge de sol 

326 
Carrer del Fossar de les 
Moreres 

Categoria C, c ap. VI, tipus I 
Incoat expedient de Declaració 
Moru;mental Històríco-Artfstica 
A. 12-6-84. DOG. 476. 10-10-84 

Butl urb<!l adossat a la laçana tatetal de He
vani de l'esgléSia de Santa Mana del Mar, 
COfrcspon a un dels dos fossars p arroquials 
d'aquos! tom plo i deixà d'u!1iitz.ar so com a 
tal l'any 1819. Segoos la tradiCió. s'hi enter
raven els CaJguts durant el setge de Barce
lona de 1714 L'indret, amb més sigmttca 
oó histOoca que arqui~edèri:;a o urbana, es
lè actualment en obres per tal de crear un 
element simbòlic que rec:otdi les persones 
que hi foren enterrades,'· en general. els !ets 
hiSlòncs corresponen1s. Per tal motiu s'ha 
enderrocat el coojunt de tocats comercials, 
de planta triangular, a1)(i com el pont o pas
sedis elevat que unia d•rectamentl'esglésla 
de Santa Maria del Mar amb el Palau del Vir
rei, quefinsej t87Ss'SI)(ecava al Pla de Pa· 
tau, enfron( de Uotja. 

Gaiarob. 1934 p 308; Ono. 197J, IX}, 61 •68. PWiJ. 
1M3 pp 92-93. Amacle:t, 1984, \101 11 pp, 848-851 
MM exp. 616 e (J85J). 
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c. del Fossar de les 
Moreres, 10 
c. de la Volta dels Tamborets, 4 

Categoria B, cap. 11 

Construcció molt simple de baixos dete!'io
rats i cinc pisos amb balcons decroxents. 
Entre eUs hi ha esgrafiats geomètrics en fOf· 
ma de plafons d 'uns p¡s d'altura; a cada un 
d 'ells el motiu decoratiu - puntejats. radiats. 
t!Seaque¡ats . .. - varia. Segons Comas, hi ha 
en una sèrie de plafons, a més dels anagra
mes de Cnst 1 de la Verge, la data 1798 i ta 
llegenda ~Hostal de Santa Eularia~. institu
ció existent en el lloc de molt abans de l 'es
mentat any, del qual datarien els esgrafiats 
I, aproximadament, l'edifici . 

ean.s. 19 13, (!. 223 
MM· axp !483C(I864) 
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c. de la Freneria, 14 
bda. de Sant3 Clara, sln 
c. de Segòvia, S 

Categoria B, cap. U 

Casa de planta baixa i tros p'sos molt retor
~- Conserva encara les volades d 'origen 
gòtic sotxe bigams de fusta i pilars octogo
nals de pedra, r etement més antic conser
va JUntamem amb una finestreta lobulada a 
la façana a ta bai)(ada do Santa Claro 1 una 
OOI'ooel.la - afeg1da en època moderna- a 
ta banda dc la Freneria. La resta de ta cons· 
truccló COfrespon a les ttansformacions de 
baJ)(a qualitat efectuades. sobretot, al segle 
XVlU. 

329 
c. de Gallleo, 51-53 
Vapor Vell de Sants 

Incoat Expedient de la Gellefalitat 
A. &-7--84. DOG. 466, 12-8-84 

Començat elt840 i inaugurat com a fàbrica 
el 1848, fou la primera gran fàbòca tèldil do 
vapor ques'II"'S(aa-làaSants• una da !e$ més 
importants del Pnnopat.l'any 1891 estan-
cà i la indUstria es traslladà a Santa Coloma 
de Cerveló. les dependències d& la làbrí· 
ca es repartiren aleshores entre diferents •n-
dUstries més pebtesi s 'hi ha treballat fins als 
nostres dies. Allarg d els anys s'han procllil 
nombroses mocl•fiCaCIOns en el conjunt Tot 
i a~ xl, consE!fV8 part de les seves naus i una 
monumental xemet"'eea tronco-pram~dal de 
planta octogonal i considef'able aJçada Per 
ta banda de Galileo hi ha, al costat del pas. 
satge d'accésa l'inleriOf de la mansana, dos 
cossos semiderrun:s que c:onserven la faça
na de plallta baJ)(8, pts 1 capset' segons ta 
coberta a dues vessants. A I 'interior de l'Illa 
hi ha l'edfio pl"lncipal, de notables propor· 
CIOOS, COflSbtuft de P'anta baixa, amb ober· 
tlKesde rTliQ port. i quatre piSOS, que s'obren 
a les façanes planes m1qançant simes de fi. 
nestres d'arc escarset'. 

F~ 197619711101 l,pp.t51154.P~ 
19B3·1965,oo/fl.pp.!!J9-20oi;C«r«b~ 
-.t9fU,pp76'1'9 
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c. de Ganduxer, 85-105 
c. d'Alacant. 6-1 2 

Col·legl de les Teresianes 

Categoria A, cap. t 
M onument H1stòrico-Artístic d 'Interès 
Nacional D. 1794/1 969, 24·7 
BOE. 20-8·1969 

Quan el 1889 Antoll Gaudf es léu cè.rrec de 
les obres del Col·legl de les Teresianes, l'adi· 
fia ja havra estat 81Xecat fins al primer pis i 
l'arquitecte hagué d'assumir ta planta rec. 
tangular. L'obra es presenta com un bloc 
massfs. amb aire sever i de fortalesa, confir
mat pels merlets, que el 1936 perderen les 
birretes doctorals de ceràmtea que els<» 
rona\len. Als pataments. s'alterna la maço
neria ifregular de pedra amb el maó vist que 
apar&J)C en els emmarcaments de tes ober· 
tures. en tot el ps de coronament i ordenam 
tota la taçana amb franges horitzontals. TOl 
i que constructivament els recursos formals 
utilitzats en el tractament del maósónd'ins
Piraoó mudèjar, el sentit de ra c()(l'lposició 
fa referència al gòhc, amb substitUCió dels 
arcs apuntats per wcs parabòlics, elerneru 
que es multiplica insistentment tant en l'ex· 
terior com en els lntenors. Aquets arcs són 
Ol'ganitzats segons dues crugies de façana 
i una de cenlral, en la qual s'ubica, amb so· 
lucions diferents en cada ps, el conjunt fOf· 
mat pels corredors i els patis de llums, nucli 
oo radrca la gran qualitat totmal l dc tracta· 
ment de la llum i l'espai Que sjngulantza 
aquest edifici, amb el joc d'ombres produ\l 
per la seqOèncta d 'arcs parabòlics quo mar
cael recorregut, tant junls l 'un deJ'altroqve 
no hi va caldre bigoes 
La tntervenció de Gaudffinalitzè.el 1894, en
cara que el projecte complet es componia 
de tres e(Mos; dos normals al carrer Gan
duxer. dels quals es féu el de la banda de 
muntanya, i un de uansversal. que tneiOia la 
capella. 



331 
c. de Ganduxer, 130 

C•pelll de let M• r•• Rep~~radoret 

C.M.B. 1-4-3-1985 

E<ifia rei~ oonstruil a Me ct.reñes defs 
~Yinls. 0..81nllaguerraovil toum&*nèt, 
per la qual cou hagué de dl.lf-l' hi a 1etme 
una prof\.rlda restauraoó, Onoda per ~ 
nc Sagnoc I VIdal, que Jll havia ~ 

al "'"""'" ononal Lo çopela no lé...,.. 
oal&vakner~ 1ei11U ll"'tertlrau 
enl'•nlerior. on es pot c:orcemp&w el conjure 
de pnturee allreiC i Vltralel poficroms que 
vtuen 99f 90CillreoatJ al pntor Pefe Pruna. 
un& de les darreret obree que va realitzar 
(1952·54). Lea plnturee 11 troben e teetree 
voltes. a l'abs~~ • a 1'81'c que es dc9poea en
tre aquest i la nau; destaquen per la seva 
&daptaoó ai marc arQt.Mctònc. L.a decora· 
ci6n del ct:A de la capella ha desaparegut a 
causa de l'endefr~ d'una part del 
eonv&nt, del qual &vt.ll tan tols recta &que9' 
ta capella. 

332 
c. del General Vives, 29 
c. de Martorel i Pet\a, 2-6 

Cua Alem any 

Categoria B. eap. 111 

Edik::i constful 811900-1901 per Joan ftu. 
bó 1 BEI-.o6. t:.s una <XJnStrucció de maó i pe
dra, envoltada de J8fd'. la seva decoració. 
en què deslaca la utiitzao6 dol maó com a 
elemEn expressu. en ta una obra de car*> 
ter ntC.W'I'Ieli modeml&ta. 

333 
c. d 'En Glgnàs, 5 
c. d'AtaOif. 21 

Ecftci de~ batxa i tres ptSOS. constn.i\ 
~el11l!Jije)MI.pwbéquelll 
ponal-llsbeoxostesOmcri.JlOISO'. 
un a.gen rn6s 8tliC. JJ cilwnu't d'SQUeSl a'C. 
un bak:ó de terro lof)al i losana de oeràft»
careleeafapoc. Pertabanda:d'~. hi ha 
dMncJS balcons de losal'\a de pedra I és 
molrureaant el que. al prv-opa~, presen
ta 11 totabelcó uns c::unosos releus a base 
de fOIU81 peft.As i peOOneS. 
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334 
c. d 'En Glgnàs, 13 
c. del Regomir, 24 
c. de Riudarenes, 2 

Categoria B, cap. 11 

Caracteristic ed1ficl de mitjan segle XIX que 
consta de planla baixa. enttesol i tres ptSOS. 
Al camtf d'En Gignàs ta façana principal, de 
ditiCI! VISualització a causa de l'estretor del 
carrer. es composa de manera daSSI()sta I 
simètrica, a base de dos parefls de pilastres 
geganllns amb cap¡tells corintis als dos ex· 
trems del fronbs, sostenim un entaulament 
rerm1nal que, entre les pilastres. es ta més 
prominent. A les dues façanes laterals rea· 
pareix el tema de les dues plantes només a 
la banda més propera a Gignàs. quedant abú 
espedalmen1 remarcats els dos angles de 
l'edifid. Les pilastres reposen sobfe el PIS 
pnoopal. amb balconada. per sota del qual 
entresol i baixos - amb un seguit d'obertu· 
res d 'arc escarser- reben un sen2111 tracta
ment a base de faixes hontzontals. 

335 
c. d ' En Glgnàs , 11·21 
c. d'En Groc, 4 

C.ltegoria B, cap. 11 

EdifiCis de mttan segle XIX, tlpics d'aquella 
època i amb una bona qualitat en l'edifica· 
oó. La façana dels dos nUmeros és comu
na i consta de planta balxa - amb grans arcs 
de m1g punt que contenen les petrtes ober
turesde l 'entresol- i quatre piSOS. Entre els 
balcons, relleus de terra curta organizats en 
alçada entre parts: la central. més gran. en
voUa de pesades fulles uns medallons amb 
rostres humans. 



338 
c. d 'En Glgnb, 23 
c. d'En Gtoc. 3 

C.tegor\1 B, Clp. 11 

Semblantment als nUmeros anteriors, és un 
ecifici OOt'ISinJit a mitjan segle xiX i en el qual 
deelaquen espeaalment els e6emern:s deco
ratius de terra culla. Aq uí es presenten com 
a ptafons vertlcale més Margs. amb un de petit 
al detret' pis, marginat dels altres per un COr· 
n~SlVnenl. A la façana a Gignàs el plafó gran 
ónlc mostra un estrany terna que eodou, en
tra els habituelsi\Aiatge 1 gartandes, una es
trela de~ pu"lles dins d'un medaló ei-Wp. 
bC, me COlli ftemetart i un caduceu; el pete 
"c:enltal per una rMscata. ldèrtica a les 
~O<nonl"tdlddola- 129. Els pa. 
tor. de la blndadel awrer d'En Groc repr<> 
due.xen <1.- vegades temes srnilars però 
nold6nbcl. 

I ~:'En Glgnb , 26 
Categoña 8 , cap. 11 

--·"""""'"-"""· és la m6l antJga que es conserva al catret. 
L'obra, IObre paroella doble lelmeft sobre
~ del'allf"'EE8CCÓ del C8flet, és de carreus 
petitS i enclou ala baixos dos portais: amb In
des de fusta. AJ damunt, un entresol i tres 
piso&. amb dot balcons a cada nivell. 

I ~'En Glgnils, 28 
Cologorlo 8 , cap. 11 

Cesl de verr. b8slldl aie eegona meitat del 
aegtem enue n"'tgere. amb.,.... alçada de 
p&.anca baixa I quatre psoe I sense cap • 
tn8l'll uwnatcab6e d'interk Als baixos de pe
dra s'obren tres portals que marquen els 
81)(08 de compoliQO IIObra ols quals s'ali
neen lea obert urea. tres a cada ps: un ~ 
eó amb llouna d'arestes arrodonides amb 
una blloOnefa a cada banda. Tota la taça. 
ne M •reec:-de irr'IRart carreus. amb fran
gee honCzotUII que separen tAs PISOS al,... 
... -larjolf 

195 



1339 
c. de Ginebra, s/n 
ptge del GaiOmetre. s/n 
c. del PoctM de Don Cades. !Vn 

Toi'Te de la F• brie• de a .. 
CategOf'la B, cap. 11 

La torre deli tabriCél de gas. un gtan dlpò. 

I 
Sltd'a;,guaper abaslireiCOf'ltU"'llnó.Jslnal 

"'"<XlflOinAda a 1906""' .._ llcméoech 
I Estapè, escA formada per una alta base de 
planta OOogonal. amb pilars alt vèrtexs• mur 
de totxo 'Ml. que eleva el dlpòalt prOpatnent 
dl. un cot o4itw:ltiC amb cobefta cònica. to-
talmenl reoobel1 de cetlmlca Lli torre era 
erdosa .... ~ d'ecHcacaonl "'"'con
formava la pnmtbva làbnca, besbda P8f Do
mènech, sembla qve des de 1893. esseni 
pràctlcamenl eNiesbda r·arry 1909 A més de 
la torre es conserven encara 8tres .nteres
sants pavelont. obres eo QOt et li patert 
la parbCtJar tormtJac::ló moderf"'IICa de rar
QlM&de Ea !lacta, d'una blndl. del pev&
ló d'ofiones al COSléd de renuldl per cauet 
de Gtnebf'a. amb acurat treball de tooco VISt. 

matenal que " combina amb la poctra en 
els aftJet. lea antigues safes de compcadors 
• regliadcwa. vt>cades prop def 0811er del 
Portal de Don Car1ell acrualment UIJIIIZades 
com a ofiones. H1 destaca el OOIJ ptomnenl 

amb quatre frontiS esglaonats • torre~a amb 
finestres rcxiones 

196 

1340 
c. de Girona, 46 

Cua VIlA 

Categoria B, cap. 11 
(façana i vestíbul) 

De Joan Maymó i Cabanelas, la casa V118 
(1913·1916} és uned~ ITI()()e(rista en la 

h.-.. roeooó practJCada pet Sagrier. La f• 
cana. $mètrica, és coronada per una 
barana fronló de pert:l Sinuós, amb un es

cut oontral 1 gartandOs vegetals, elements 
quo os repeteixen en el tancament de ra tn· 
bun.a que, al ps pnnopal I sobre la porta 
d"accés. centra la com.I)OIIQÓ. 
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1341 
e. de Girona, 73 
c. del Consol de Cenl. 372 

Fom Sarrel 

C.tegc:ria 8, cap. VIl 

Forn~ 1ntcressant per la soluciO 
de façana. amb un lrebal de lusta en ei QUal 
prodomu'IOI'IIes caracterlstiques corbes del 
moderr.sme, que integren en un dlburx ur. 
tan !X)rtea, aparadors. rètols 1 embloma 
SemblaQUec:.ICI&Ulr..toai189B. L'edfiaes 
otn del 186G del mestte d'obres Ft*p 
Ubach I Corbela 
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c . de Girona, 74 
Forn de la Concepció 

Categoria B, cap. V Il 

H1 destaca la soluoó de façana, que coclóu 
el treball de fusteria, amb COI'bes 1 volutes 
amb !ulles. i dues pintures sobre VIdre. tOl 
d ' època modernista. L 'edilici, en canVI, tou 
bast1t al 1862 per Josep Buxareu Gallatt. 
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343 
c. de Girona, 86 
Casa Pomar 

Categoria B, cap. 11 

Del 1904-1906, ta casa Isabel Pomar de 
Joan Rubió i Bellvé és la mós sigr'NftCatlva de 
les casos entre m1tgeres ~sou au!Or _ Mal
grat l 'estretor d'un solar que no permetia S<> 
tucions snlgulars. Rubió assoli una façana de 
g ro.n qu~•tat i d'ordenada compoSICió, amb 
element decoratiUS de ferro tor)at de gran 
qualitat. H1 destaquen la tribtma del princi· 
pal, d'orig1nal estrucMa aparent i sostingu
da per una única mènsula central, i el remat 
dc la façana, a manera de tracería de fines
tral gòtic, que COrrespon a un estudi sota teu
lada resOOamb una estructura d'encavalla
des de fusta. 

I,-



344 
c. de Girona, 113 
Cas.a Lamadrld 

Categoria B, cap. 11 

Enconstrulr el 1902 1acasa lamadnd, Uufs 
Domènech i Moola'ler féu la 8e'la I.Xvea obra 
dins la tJpolog!a habitual a l'Eixample de ca· 
sa d'habitatges entre mitgeres. amb taçana 
al carrer 1 al pati de mansana. sense ocupar 
cap posiciO singular. Amb un SOlar força re
doll, Domènech prOjecta una façana plana 
1 relativament estreta, sense tnbuna • amb 
tres balcons en cada un ~s cinc p¡sos, 
destacant-ne nOrT'Iésels del primer, amb ba
ranes de pedra de planta semicircular i pro
fusa escultura floral, en la matei><a linia que 
ta que orna els cap¡ tells de les quatre grans 
colurmes de ta planta baixa. Menys original 
és el coronament de la façana, també amb 
decorad O vegetal i amb un escut central 
ambla data composant un perfil goticitzant. 
Segons CtriO, ta casa Lamadnd constitueix 

ol pnmer edirlci modcrrnsta de Domènech, 
un cop superat el període que qua!ihca 
d'*CSI:cticista,. 

Ñqi.JifeCftlrtlf.s:oat"IO.(;a, f904-19f3, pp. 251-:!55.C...s.:J, 
IGV<,I f9058.~. 65i8$,fltlcls, f949;Cwid, 1951: 
FlotH. 1961,~ 1963A8ctwpas, 1963C, pp.G9 
i 8l;Aorr::s!Amanni964.Bohig.r$1Fiore$. 1965,8ono· 
[la$. 1973, p. 48; C.rici, 191':)", p .ca.- Cmo, 1973 B. {1. 

50; HerllM1e~~~973. p.166.1.M$. 
1981. p. 3B, Bchr¡Jt$, 1983 
AAM'. fJI(J} 8418(0P)(l902) 

345 
c . de Girona, 122 
Casa Granell 

Categoria B, cap. 11 
(façana i vestitxJ) 

Jefooi F. GraneliMatl(esa, ambPfOfE!Ctedel 
1901, construf per a el matE!IX. entre 1902 
i 1903, aquesta casa. que constitueix una 
mostra moll representativa de l'obra de Gra
nell, la millor, segons Ono. Hr reprèn lab
pologia, pràciiCamenl exduSiva en la seva 
producaó, d'ecMci d'habitatges entre m~t
geres, pr()fedant una façana que Ol'dena e& 

da un els onc PISOS arob un balcó a cada 
extrem 1 dos parelts de finestres rectangu
lars a Ja pan central. Aquesta excepcional 
composició es completa amb ta catacterfs· 
tJCa ornamootaaó granel·kana a base de I~ 
,..es s.nuoses, presents en el coronament, 
en el marc de les obertures 1 els ornaments 
entre elles, en l'esgrafiat que cobre.x tot el 
parament del fronbs 1 també en la plarta bai
xa i entresol. de blocs de pedra suaument 
modelada. on la solució esdevé especial· 
ment afortunada. Fusterta, \llttalls i ferros 
d'un estJt Similar arrodoneixen l'rntéfès de 
l'edifici 
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346 

pg. de Gràcia 

Fini IS 

Categoria B, cap. 11 

Elerr'lem Sll"'gllars drns el con;unt del pas-
181g de Gràcia, els fanals-banc del passeig 

de Gràcia. pro;ectats ol1906 per Pere Fal
qués I Urpi' en tant quo mqu1tecte municipal, 
consttlueil(en un acurat d1sseny en quò es 
reuna~teo de manera roe~Kida un bon rosul· 
t.s formal ' una doble lunoonalitat. en tan1 

que banc 1 fanal ahora F elqués recorre en 
aquestes peces a un repetton rnésCClfl'oleO
oonafmenl modefr'lsta que el que 8C()S(u

maa utilitzar enleStevetobretmap'S. Alld 
el banc de trencadls blanc és un ressò de 
lormG$ gaudlnlanes, mentre que ets el~ 
meres de lerro forjat, realitzats pellor,ador 
Manuel Ballarin. habitual ooHaborador de 
P\.lg I Cadalak:h I aftlei81QUIIecte5. prenen 
tonn• vegetals i <Cup de fouet._ Avui dta. 
eta fanals-banc, en moll mal estat dec:onser· 
vaaO, ocupen un blOC matglfl81 en l'orde
nació actual del Passe.g de Gràcia. 

~. !934.\p. IOI. IWf:llt. 1~9. p.293. Orb', 195 1, 
p l40.0rioal, 191:J,p.241,FftU,~a. 1976·HJ11, 
~ lif1J.~ ...... Ull", p !95 
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pg. de Gràcia, 2·4 
c. de Casp. 2-4 
rda. do Sant Pere, 1 

C11a Paseual l Pont 

CetifQOria s , cap. 11 

Les cases d'Alexandre M. Pons i Sebastià 
Pascual són dues ecliflcaclons distintes pro
jectades unitàriament per a mom bres d'una 
matèlxa familia pet' Ennc Sagnior i Vil!avec
~ i c:onstrufdee el1890-1891 en un em
pllçament pnWeg1at El cx:w-.tJnl. de gr8t'll 
dimenstons. destace Ptt' l$ teVa l.nlat 1 • 

rrte«ria, encara que 01 recorre a diferents ac> 
1uo0ns en aspecteS oom sa vol~.metna de les 
torres l la seva artlc\Jad6 amb els plans de 
ta cantonada. Formatmenc é$ una obra d'un 
marcat gust neogòtic, tant en la p'anrficaaó 
gene.al-laçana plana de pedra emmarca· 
da per torres p..nxegudea 1 tancada pet' r8· 
Iee de lusta- com .,.. el disseny de la de-
00t8C10, QUaSJ ~ El COB bax QUI 

lanceva la façana per la banda de la ronda 
tou elevat i modif.cat en els baocos. J8 abana 
de la restauració dej 1964 -dels tallers 
Martoreii-BohiQBS·Mackay i Esp1nat· 
Ubach-. que ha recupet"atla imatge oriQi· 
nal de les façanes, 1mtodunt-hi elemerts 
nous. com les finestr• .:u el ràfec 1la r• 
nvu enrecuada. 1 remoc:telard tocs ets lnt& 

riors. De a rica ornamenc&oó d'aquests In
teriors, so' n conserven elemonls Slgliicatus, 
com la lar de toc • alguns vitralsdel pnncipal. 
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348 

pg. de Gràcia, 6·14 
Cases Rocamora 

Categoria B, cap. 11 

Encara que en la documentació muniCipal 
apareix Joaqull'n Bassegoda i Amigó com 
a únic responsable de la constrUCCió, entre 
1914 i 1917, de les cases Rocamora. aques
tes són tradi<;ionalmer( oonsidefades un IM 
de ta col·laboració amb el seu germà Bona
ventura. Es tracta d 'un confunt de cases de 
renda englobades en un únk: ed•ficl de gran 
importància en el paisatge urbade l'lflici del 
pasSE!Ig de Gràcia. La façana aconseguebc 
un bon eQUihbn entre el tractament de con· 
¡unt lla smgulamzadó de cada una de tes 
cases mitjançant la repetició dei mòdul-casa 
emfasitzat per les tllbunes, els coronaments 
cupulats de tes quals sobrepassen la bara· 
na del terrat, barana que, en canvi, no acu
sa les teòriques mitgeres, unllicant les diver
ses cases en un sol con_lunt, quedant inter
rompuda. però, per la torre i mirador de plan
ta circular que resol l'angle de la cantona
da. Cal destacar Ja q~itat dei uactament de 
la pedra dels pa~ aments de façana, aixf COO'I 
l'acusat gotJasme dels elements tant arqu•· 
tectònics com decOI'BI IUS. als quals se suma 
un discret floralisme en algunes palts. 
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349 
pg. de Gràcia, 13 
Gtan Vio do"" c.n. ~ 609 

P.a.u Marct~t 

Cat-torta B, cap. 11 

E11887 Tiben Sabater I Carner coosuul,a-nb 
planla peotagonal irregular i en una de les 
cantonados mó8 notabkts del passeig de 
Grioa, aquest gran palauet urbè pet a un 
dels rept~antsdt la podet'0$8. burgesaa 
1ndustnal Els P*ll s'orgat'llttal'en segons 
Ul"'l dlstnbuQO hontzonlalmenl rac:ionftilza
da. que no ......,. en fn8l8n8ls nobios a les 

-- dependónaes -O'&n_W_.--so· 
~ Ot*Uil• JIIPOf"k MC. En la deooraoó 

~--dol·do
ptnll.W .. I..:utlut .. d'Eo...rd Uofenç1Joan 
P••a lt1tf•d'At-.onRIQalt.talefenmar
bfe de Joen 8llelbó 1 Francesc ROig Ve
ntem, dOncs. l'eXIStènCia d'una poaaó 
ed6ctlca~8S8U'Jllda.. pwcW5ela 
a la d'ahtes mostres d'obres bafcelon.nes • 
Mlunyada del; corrent ínnovadof que desem
bocatèenelmodefnsme. Lesretormesque 

el 193<4 tèu Pore Oomènech per tal de C()l')o

YWW l'edifici en teatre, ttanslormaren les 
obenur• de r.,.,.1101 i planta baixa. supn
nwen molts k:lrtlh 1 enden'ocafen ta façana 
al COital de ta m.t.oer• ncwd Postenormltl. 
en~ onema. IOfrf novea1 oonllnul
dos mocillcac:oor& 
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pg. de Gràcia, 18 
Gran V•& de les Corts Calalanes. 611 

Joier+• Roca 

Calegorla B, cap. VIl 

Dissenyada el1934 per Josep WsSert. és 
l't.lrw: tMiblimert comeroal COI'lltnlt MQ01"11 
ell pe~imeeres del raoona~tsme dels anys 
lttnl& que es COI'ISEif'\la a Barcelona. Pr~ 
1a IN'IIIaçana plana que es COfbl en el xam
"• amb aparadors i pavès de vidre que • lu
m~nen el n1vell superior dels tres~ la cons
llvcció -soterrani, botiga I altell 
d'eJCI)OSICió-, Sl bé la decor&Ctó lntenOf ha 
e$1.1111 alterada i el local ampll81 el 1964 per 
M•ceiO leonoo. 



1351 
pg. de Gràcia, 21 
e de la Ooputadó. 266-267 

Edif ici de •U Unlón 'I el Fenlx 
Ea~r.ol• 

Categcxla B, cap. 11 
~oçanal_,il)o..j) 

Obre dol t 927 d'Eusebi Bona i Putg no en· 
•estldallne el1932, és un dels m~lofs lesb· 
monis de l'arrelament entre l'alta burges~a 
de t'èpoee. d'una c:oncepoól'llOI"'umerttal de 
la outat que rnpllcava 8lÓQir la col· labor• 
oO de tes 1nst1tUCIOI"'S pnvades en la tasca 
de doeaf•ll d"obr• Ww:lscutiblement reüe
vants La toCIII ietentlicaoó entre pro,ect¡.SCa 
• P'omo!Orl en aQI.JIIIC prOQiama ciJtun; ex· 
pica wc t1 VIQOI' dtlaconposaoóooml'ana· 
c:rOI'Itme del llenguatge arQliteclOric em
prat en aquesta obfa. El pnncipellt'llerès del 
seu dítlenyrau en l'original~ vo. 
h..tnètrlc d'una earuonada de I'Eo<amp4e, 
concebuda com un cos de planta central, 
rematat per una cúpula d'elevat tam bor co
ronada per una au fènix al·legònca de la ins
titució pr00'10f0f8 -obra de Saint·Marçeau
II"'CC'ustat entre dos cossos ortogonals que •• 
cuperon t'alineació dels carrers. Interiorment 
el 001 cilíndóc es maritesta rnljançaf"lllXl peb 
de planta Ctreliar sota La cU~. que 11 k .. 
mna el11stema de oomuncaoons vencals, 
1 els pessadssos de dstribució honlZontal, 
alguns dats Ql..l!lb; envaeixen l'Ambli det pab 
lormant passeres i tnbunes. Les nombroses 
~urea que c::omplcten la façana són de 
Fredenc Marét. 

u.., ....... _..,. . .. --
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352 

pg. de Gràcia, 24 
Casa Pere Llibre 

Categoria B, cap. 11 

Fent cantonada amb un peut passatge que 
conduTa al desaparegut • Teatro Espaflol• la 
casa Pere Uibre, ai >~:ecada el1872 per ()o. 
m&nec Balet i Nadal. teia JOC amb una edfi· 
cació simdar a l 'altre costat del passatge, 
també desapareguda, a ta qual s'unra mit
jançant un arc amb les taquiftes del teatre. 
En adquirir-ta a darreries de segle Pere Ui
bre encarregà a Pere Bassegoda i Mateu 
una reforma que, tot I alterat' l'entresol i ~ 
principal i afegir el darrer pis, mantingué el 
caràcter arabitzant de t'ornamentació. 
Aquesta en fa una de les construccions més 
representatives'de la outat del corren! hi~ 
toricis.ta que a la segona meítat del segle xiX 
es dedicà a transcnwe mifnètiCaJTieOI ele
ments de procedència àrab sense cap me
na d'interpretació, en un intern de cef'car un 
•estil nacional• - idoni en relació al ~ Teatro 
Espal"iol- intent que agluhna les polèmi
ques arquitectòniques d'aquells anys, pre
vis al naixement del modernisme. Dels anys 
1950-1962 Pere Benavent de Barberà du
gué a terme una reforma d~s baixos que 
afecta. pel que la a la façana, la part oberta 
al passeig de Gràcia, oo desaparegueren les 
característiques obertures is!amitzants. 



353 
pg. de Gràcia, 27 
Casa Malagrlda 

Categoria B, cap. 11 

Encata que ha apar 
obra de Josep Coó':f ~blicada com ~ 
~~ /~:Ssa :alagnda, c::;u:a C:~~ 
quim Cod1~ ¡ ~!~~~ ;es~e d'obres Joa
en Signa ej pr te · ue s QUI, el 1905, 
ca dividida e~es · Té una laçana simètri
quals és més alt ¡ est~· el central dels 

=~:t:events~~nu~: 
glesmansa~':e~s laterals I~ sen. 
principal dues tribvn!'~en la corn sa. Al 
nanquegen ta balustrada ~costats còncaus 
bat ur a inversa. Entre la dec balcó, de cor
ca q~ sosté aquests el oraoó escult6:"i
lir1Qf31Xen referèno: emeN:s volats en dis· 
propietari : t'àliga¡ el~~t6f d'!ndià del 
panya¡ Argentina i med 'Simbolitzant ~s
de Cristòfor Col~ i del polaJl~s amb effgtes 
tolomé Mitre. lC arg&f'lti Bar-
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354 
pg. de Grècia, 35 

C.N lleó Morera 

Cltegoria 8 , cap. 11 

Lleasa UeóMcwora. obradel1905dei.JIM 
Oomènech i Montanet, consbtueuc el mtb 
exemple de la plenlluddel'est~l batdome
neqiJià aplicada a una casa de p¡sos. Tot 1 
tuO, • havent estat prerr11ada en el seu mo
menlp« l'~,.,..haarnbllllsalvat· 

gemenl rniAI&acil, tant en ets baxos. M co
lumnes I MCt.ftu'M hln eRal substrtUts per 
une. pretencxlSa boOga. com en as acabi 
ments. dels quals he OMapaiegl.C un coa llit 
enretirat i l'esveltlempiGt que COI'onava el 
xamtrà. en el qual et conserva, sense leses
cultures d'Eusebi Ameu. la tribuna de plan
la O<cular Als -.. llomlloech defuig la 
ccnvenoonal di~ deis balcons 1 ee
tuli a"nb una gran •bettal• vanetat ga:enee 
c:oltmnacJes 8 pnn(:lplt. I, capd.an"an. IOta 
un tanawnent c.lat en la peaa, avui molt 
erOSIOnBda. bMconefes * prii1'Mtr, flaoque. 
JUdes per reDeullemenins, ~ uns onginals bai· 
cons aparentment circulars al segon. L 'lfl· 

IGI'èa que suposa I'OOiia a tots lllvelts con· 
llasta wnb el mal ..,. de COI"'SefVaoó ~ 
neral La nca decoriiCIÓ .,tenor es cons8f· 

va també nomél en '*' 
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355 
pg. de Gràcia, 37 
Cua Mullera• 

Cat_.. B. ca¡>. li 
(taçena) 

~s una obra delt906 d'Enr~eSagnJert Villa
Yeochia de composició molt sòbria, combi
nant un dt&eret ftOI'ahsme de caire rococó 
omb elements d'insp.raCió clàssica, sobre
tot ala trtbt.na del pnncipal, d'arquets de mg 
pul! &Obre çapteils I coh • .tnnes, a manera de 
lo(/Di8. I en les ptlasttes gegantllleS que taft. 
quen ta:er a1rnent la façana 1 suporten la leu
gara COH1H i la barana del coronament. da· 
vant duna tetJada ll'ldl'lada amboberturet 
oretAart. SCuada a la .mansana de la d:s
cOrdllot. al COit8t de le essa Ue6 Morera • 
prop de I'Amatllef. cornplea anb la seva Ylli
lll ia tunoO de OOt'tf*PU't. chcret perOcon
temporan, dt les construc::c::tOnSque prota
gorótzen el conjure. 

c;,.c.·, /tii!U,p 241,~. /98J, /Un. 6,Bah ...... , 

1356 
pg. de Gràcia, 39 
C.H Bonet 

Cat_.. B. ca¡>. li 
(laçena) 

El ~re d'obtBB Jatrne Brossa 1 Mascaró 
profecti el 1871 per a Sannago T Ol'roela lXl8 
e&sad'unec:lectiosmeconverrional que, eo 
lamatoh<allnla,elt901 seria reformada en 
els balxoe I at'r"'pp1ada amb un nou ps segons 
Pfo,ectO d'un tal Jaume Brossa. potser ell 
mate~• El1915, però, quan la casa era PfOo 
petat de Josefina Bonet. la façana tou com
ptelarnont refeia. and com reformats els tn
tenofl tegOf'e pro¡ecte de Maroel·lf CoqUII
Ial t Wnu, que ullldl.è lX'I d8S90sme poc 
~ ... ,aat'•quteduramodem:sla.en 
un troni• dt marcada verucaita1 en el qual. 
a"* dt modifiCar lotMies obertures. 81'1 
de mig punt i bwanes balustrades. al~ un 
co. que IObl'eturt de ta batana de tanca· 
ment 1 Lf\8 gran tr~buna central de finestres 
S8flianet. Com la verna casa MUieras, de
.en'IOiupa perlectamentla funció de discret 
farCit de 18: ~mansana de la d iscòrdia ... 
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357 
pg. de Gràcia, 41 
CU.. Amatller 
Institut Ametller d 'Art Hl~nk: 

Categoria A, cap. I 
MonUfl"'4tt1 H1stòoco-ArtiSbC dïnterès 
Naoooal O 24811976, 9·1. 
BOE. 17-2·1976 

Entre 1898 1 1900 Josep Puig i Cadafalch 
basd la casa ArrlaliCcf a parbt d'una consuuo
oópr•eXJstont L'obfareWlanlésun edfi· 
o entre tnl(goros, amb planta baixa 1 quatre 
P11CJ1. m6s un onquè sota la coberta a dues 
Y81$1W1C$ mdl prOI'III.n)ades, amagades a la 
laç;w\a Plf un cor~ ceràmic esgtao. 
nal QUe tegueu .. tfadíc:Jó deis Paisos ea.
lQll.. la tella de la deootaoO de la façana 
es mar«• en una linaa d'ongen neogòoc, es· 
peoalmonl en les obettures, tan1 en e&s bal
oc::ntde La p&at'lla noble, oom en les finestres 
del eeoon • el quan , en 1es galenes SOQUI· 

des de la planta banca ' el tercer pis. Espo
caalrnonl: deatacables sOn els etements esoJ. 
tòncs. realitzats per Eusebi Arnau. que on 
volton la porta ~ els balcons l la tnbuna del 
pt11"1Qp9l, al d com també tots els llltoriorscto 
la planta noble. on hi ha 1nstal·lat l 'Institut 
Amatllor d'Art H¡sp.ènlc Pel que fa als 1nte· 
nota és també óestecable el saló sota teu· 
lat amb ptolusa deoofaoó Uelu$C1 de gus1 
ràdoc. ob<o do ~ Homa< 
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pg. de Gràcia, 43 
C.N Batlló 

Categoña A, cep. I 
MClf'lU'nei'WHIStònco-AttiMICd"lnlerM 
Naoonal O 1794/1969, 2•·7 
BOE. 20-8-1969 

Ertre 1904 1 1905 AIWJn Gaudi~ a tor 
me ta rebme d'~ edlo prHJOIIef'llal pet
se.g de Gràc:ta, ref~ comptetamere la 11· 
çana• reci!senyare IOllels ..-.delac::on. 
ttuceió. lMl8 casa encre tr'lltQIWee Ot .-,u 
baixa més anc ~delillna a hetlltatgee.. 
Enue \a pW«a baxl• tnbunll de prwner p¡a. 
de tudes torm. en pedra ..-..::a que pre
ludia -La Pedrer ... 1 et teUa! d'eteates de 
oor~ ta resta de la façana <Xli'*SUilX en 
una espèCie detetaondulare en QUè s'obren 
els balcons d'onginals baran8l de ferro en 
lormad'a'lblaÇ. EnelsmQ681CSQUOrecobret
xen aquesl:a façana lfltOI'VIngoé ovament 
Josep M. JUfOI. La coborta, amb una IOI'r• 
ta Wmmada per una creu de ceràmica, ifl
tenta ttdaptar-se a la veina casa Nnatller, de 
PUig • Cadafalch, d'alçada ínferior 
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359 
pg. de Gràcia, 60 

c .. a Olano 

Categoria 8, cap. 11 
(façan& I vestlbul) 

Obra de Tiben Sabater 1 Carn6 constnlda 
erer e 1880 t 1885 és coneguda~ com 
casa acano o casa ~ PM-ata-. .., funCió 
del'abranocada estàtua del na'ltgii"C. obfa 
de Frlt'ICOIC Font. que prestdetx el PIS pnn
oPI! Edfiodepsosdeloguerd'undassl
osrne odèctlc' preciosista, óspo$8. una fa
çana 11mètnca amb tribunes laterals al dos 
primers nivells que trenquen l 'horitzontalitat 
tmposade. per les laiKes del pararnenll per 
les bar enes amb balustres dels balCOna i In· 
buneS i, sobretOl, del tanca-nent del teuat 

360 

pg. de Gràcia, 66 
c. de València. 274·276 

c .. a Vldua Mart• 

Categoria B, cap. 11 

Obra pr0j8Ctada per Manuel Comas i Thos 
elt901tenlesllda elt905.1a casa de la Vl
dua Marià r800f'ra a un medtevahsme neo
gòhc en pte I'I"'CWW'\ee" modemrst~ Eàfia en 
canl:ooada, compeou rnt,ançant els ele
merts vertiCals en els punts d'infleXIÓ -
tribunes, flnestrait i torretos pmrrments amb 
coberta a dues vessants- la tendència hO
r•tzOOal en la dtspo!lldó de les ob&rtures. es· 
pecialment pel que fa a la galeria d'arquets 
de m¡g punt IOla rèlec sobresortint del dar· 
r91' p¡s Eb: tret grans arcs de mg punt que 
otxen al carrer cok.mnes de capi1eQ bai 
que oortrasten amb • esveltes collWI'If"'&. 
tes dels &~ca que tanquen. • m&nefa de tri· 
buna oberta, la bllc:onera del seu damunt 
Un cos leoger81'1'101lt més elevat 1 una tribu
na coml*!en l'edifio per la banda del car· 
rar València. 
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pg. de Gràcia, 75 
c. de MallOrca, 259·263 

Casa Enric Batlló 

Categoria B, cap. li 
(façana i vestlbul) 

La casa Ennc Batlló és un interessen( exerrr 
ple d'edlfiO entremtgeres satuat en una can. 
tonada i construit EM 1895·1896 per Josep 
V~aseca 1 Casanovas. El problema del g¡r de 
La cantonada ha estat resolt aquesta vega
da mttjança.nt ~,r~ cos poligon.at a manera de 
tribuna. En l'acurada compos!CÍÓ de la faça
na trobem una reetXIda comb.nao6 de dife
rents maleflals - pedra. cer.Ynica. totxo i ele
ments de fOtja- insòlita en els altres edilicis 
de Vilaseca i que, a part, ens remet al seu 
arc del T nomf. Encara que Blener la quahfi· 
ca de neogòtica. l'arqUitecte recorre a un re
pertori ornamental extens 1 eclèctic dins 
d'aliO que Cmci anomena esteticisme. 

Rogstw, J897,pp 66-6l ,,....,XXVIII: Ono. 1~/ , ¡) 89, 
BliltNt, Jt/1'1, pp, 29, 33, 58-59, n. l'llims. 64-71. ,.._ 
~- JPTtl,pp IIJ· I!ii,FOIIlbofW/Mrl.,_ 1985. p. 
34.~. 19€HSC, p.22 
MM exp. 4368(0P)(f891) 

214 

I 



362 
pg. de Gràcia, 92 
C- de Provença, 261-265 

Cau Mil•, •U Pedrera~ 

Categoria A, cap. I 
Monumerc HistOnco-ArtlstJc d'InterN 
N.-ç¡onal O. 179411969, 24·7 
BOE. 20-8-1969 

Pop.;armer'C ooneguda ocm •LI Pedrera-, 
ta CasaM•Ià (1~1910)f0u('l()tll(n.lda per 
Gaudi en el mc:merc Ctknrwt de IIIIMI car· 
fefl, tot just acabada la reforme de la Casa 
8allló I men1re tr&ba.Rava en el Parc Gúel, 
en un perlode en què, superades les re.n
terpretaclons hiStoricistes d'edificis B/Í800t'S, 

la aeva obra assoletx un 1"1\1$1 de llnt&SI ar
QUitectOnlea forml.lada segons VOl tstèhca 
tan per~ i pec::ullal que hllnduíla motts 
Clflic:s a retaoonar-la.,bl'e¡q:wei:SICI"'lSS'' 
cenlreuropeu i fins i tot .-nb une mena de 
.urreakttne 8V8fW.fa.JMrtt. la pec:ufiartal 
d'aqueU edifici radica, perO, on l'eepeo.al 
plantejament conceptual que 01 fa d'una 
cantonada de l'Eixample eVItant els esque
mes bpològJcs establerts • creant amb una 
gran cohetència formal. una lògica ptOp¡a. 
Let ll'lr'IOV&cions més in"Qortar1S respecte del 
opus edificatori cristaltzat a I'EIXM'lple 90n 
la reurió dels petits paus de vent•aóó hab· 
tuals en dos de grans que Ofganiuen IOta 
la planta. la Sf.4)JOSSIÓ do l'escala de verns 
~-mraccésatshabUtgoamljanÇatt 
ateenSOrSi escciesdo SCKVOI; la collocaoó 
d'un apar~ de carruatoee al soterra
fi. al qual s'accedeix por rampes ~s. 
I el plantejament do la planta lhure, que per
met una geometria distribubva •nte.-lor a ba
se de paraments COfbats i traces poligonals, 
la qual cosa és pos$ble gràcies a una oom
plexaestructiXa do ~lars• )Msefesmelàl·I
QUel QU8 subsüueoten els tr~ murs 
de carrega. AQuesta estructUfa es connec> 
ta mt¡ançant fàsseres metil ""ues corbes 
arrb l'esctii.Onca taçana de pedra CfJEI. amb 
la seva sorprenent mobl~tal piMtlea.otMa 
un cop més les convef'IC:IOI"IS, en aquest cas 
el pla de façana caracteris.11c de I'Eh(8tnple. 
Rematant el conjunt, l'•nsòl•t p&satge del te
rrat, sustentat per les costollos parabòliQues 
de les golfes, amb les fantàstiques xame
neteS revestides de trencadts i les mansar· 
des SU"'U())SeS, conslltueiX et conlrap.t'll QUe 
oool"mla el dramatisme do la taçaoa de pe
dra que. en el pro,ecte ononeJ, era c:orw:» 
buda com la wmensa poanya d'LW'I&Ifnatge 
de la Verge del Rosot quo mal no s·.-nba 
a reattar. 
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363 
pg. de Gràcia, 94 
c. .. Codln• 

categoria e. cap. u 

Obradelt898.Mcontempor.,_de .. ve1· 
na casa Casas. bltlldl tamb6 per 1'..-qulec> 
"' Antoni RcMra• Rabesla, amb la qual c::orn-un ooguld'-que.malg<lllloo 
difefèncles. en tan.,... obfa beltOna Moll 
més esueta. llOI'I"'ét l'accée pnnapal. dee
placa1 ala dreta. conti adiu la •metna gene
ral amb què ee c:Upoeen els etemerts de la 
façana. Total'ampladadelp.-lnctpel•oc:o
pada per una tnbunl tr•ple. en tot •m:lar a 
les de la casa veí na, que es repeteix al bUit 
cencral del primer pa. Tem~ 11 daner ps 
Jl'...,...lesfinoltteo--oqu/en\bol
çades leument dtletencs 1 amb baranes de 
pedra com les de la resta dels bak:ont En 
el coronament destaquen els balconels ins
cnts pràcticament en un cerc!e I amb bara· 
na metbl hca de forma corbada , entre els 
quals s'ubica ta doto de l'ed fio 



364 
pg. de Gràcia, 96 
c ... ca ... 
C.logoria B. cap. 11 

Consttulida el1898-1899 per Antoni Rovira 
i Rabas.a, tou rGSidència del pini:OI' Ramon 
Casas. La façana, 'de pedra. presenta. da
munt fes cinc obertures d'Idèntic perfil cie la 
plan~a baixa, tres pi&o& on es distnbueixen 
ordenadeS fileres de bak:oos molt sim~ars 
entre els qualt es distribueixen simètrica· 
ment tret tnbunes. dues de laterals al pnn
opelllr.adecenlrlll al pomer ptS. Ala part 
8lla del frontiS IOla la barana da terral, de 
pedra i wnb decofaaó fk>raf Slmilat a ta de 
la reiMa de !el bwanes. lol't8 llera de fi,.. 
tret !QUilli sepaladel per esveltspclarsocu
pa ~ea t'ampledla rTIM8r8 de galena. El de
corador Joeop Pacól Meosa1~en 
l'or~detacasa.especialmenten 
el 'o'8lltlbU 1 en els .nt«lOfl.. conservats en els 
elemerts Immoble& --t.ar de kx:, sostres, pa
vin'lerü, eecaia-1 VIables en el local corner
cmt que ocupe. els balxos i el principal de ta 
construcaó. 

365 
pg. de Gràcia, 107 
e dt Cbt1eol. 306-31 o 
8Y Dlgonll, 387 
pi de Jotn c.rtls I, li'n 

P•lau Robert 

Categofta 8, cap. 11 
(pOieueliJO<dladJOOOOI) 

L'arql.ll~e franok Henry Grandpteae pm· 
,eetêi per 11 ,.,.,.,.qua de Robef1 a seu pa· 
Jauet del Passag de Grtlleta, essent Joan 
Mat10rel i Monteh qui dltlgf les obres i QUI, 
de let -on' els pr0f8Cle de J"anou ITIUI"'IQ· 
pal, del 1898, torçadlletentsal'esra!:aclual 
del"obra Enlelble11903estrac:tad'ooecifio-. deplonloroaangular. amb-., 
-al-deGdocoa.""'...,.,. 
çanl tl veMbJ cf...,.ada de camJatges I 00 

p«11 cot dl duet: plantes a l'eóic:i vel • 
..,.,.,... .0011 rur.ero 105 i conegut per 
Torre Ml..iloz.. obfadeR.wnon Duran i Rev· 
nels. del: 1949, hariTIOr"WtZadaanbelpateu 
Robert amb ee qual forma un IOl. La casa 
consc.a de tenll801efrani, planta baixa i dos 
psoe. amb una diSinbució func10081 clwa· 
ment expreesada en la façana decatreuslli· 
80S en e( tem~sc:Menani, a manera de basa· 
_ment del cot pnnopal, format p6f les dues 

__ de._-de,,_ 

omarnenlaoó. • coronel per una potenl ocw-
1"111 qJe suporta el MQOfl ps. zona de ser
\o'tll dt menor e!Çadll trac:tamenl més sen
zil, remllal per te belosltada de ta barana 
dl!ll ten• Cada una de les ues façanes 
exernptet .. ~•eltr~cfesd 
d'-c•tm&lltniCMielea. L'tdfios'or· 
garCa .. YCiftant er ..... gran espai certral de 
doble .tçlda i·lu'nlnat zeMah'nert per una 
claraboia. Eac::on9l!lr\lenenoarauna pandels 
ac:abatsinlorlc:nl tambéelsseosJélfóns. no
table exemple, 101 I el seu actual abandona· 
ment, de j&l'dl pnvat 
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366 
pg. de Gràcia, 112 
e de COnega. 321 
pl. de Joen Catlell. t/n 

Cau Garrlga 

Categc>fia B, cap. 11 
(façana i vestfWs) 

La casa Gamga o Gamga Nogués 
(1909·191 1) fou oo,nstrulda per Enric Sag· 
l'ller • Wlavocch•a en una mportant cantooa· 
da de I'Eilullnple fent ús d'un estil eclècllc 
afrlocetal• concebent~acon un volum ~.rr 
tari amb aparent ..-netua. trencada pel dis
tlt'lt tractament de la part de la~ més 
1mpot1ant.la ~tnlra al passeigdeGràaa 

Aquosoa " la oupe<ffae pòtna més ""'"" 
que la reMa dellronbs -amb el qta enla· 
ça rn(lançant una tnbo.na cilfròlca a' rwell 
del pnropel-1 en ella lesoben!A'es trrJores 
deli do8 pnmers p!SOS s'ur-riquen al terC8f 
tota un arc de mtg punt, sobre d'el tres i· 
nestros més tancaven, sota un potent ràfec 
que oofiC8va tOla la laçaoa,l'alçat de l'ed•· 
tlc;1 pt~n'litlu . Després de la guerra fi IOl' en aie-

gtdel duet plar'C81 més, la segona patCIBI· 
ment enretirada. que rectAien força bé l'on
o'*'-ordenlelóenfaaxes~. Mésra

dicaf ha ... 11 ttanaformaoó dels b8lxos. 
on !el obet1urM desemsocetrat'll i entresol, 
substd.uidel peta portals reclanguléws de di
terentststabimera. s'hMcon:servm només 
1 f extrem de la bonda encarada al carrer de 
Cò<sego 

7::.; IQt.JC./krl 1/IJ,c.sr.tlo I!J.f5. p.227. 6o'lop.:n 
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pg. de Gràcia, 113 
e. de .. A.o<• de Sant Moquel, 6 

C.N 8on1venlurt1 Ferrer 

Categoria B, cap. 11 

Obra del1905-1906 de Pere Falqués, però 
amb prqecte municipal del1903 signat per 
Llots de Mlqual i Roca. coostltuei )( l'aporta· 
cló més earactorlstica d'aquest autor a lab· 
pologta de casa de pisos de lloguer entfe rm
gerea. A pertltd'unSOOZII esquema de com· 
poe!CIOdelaçana. aegonstrese~xos\'8rtlcals, 
\a n.roducció d'~X~alleuQera as~;metna, pau
lodepol-delporlald'ertrode 
I no reeoha fins ea darrer p¡s. aud com el.:> 
bredtnerwonal dels elements decorai.IUII 
eecuiiOficl de la tnbuna del pnmer PIS 1 deis 
,,_, ... de la boOga de la- boo><8 -
amb ecc4le des del vestrbul de la casa- r 
~.a menor 88C8Ia. del corOfla"'"'EIA. pre
nen el pt0t8g0f\1Sf'Jl8, dol:ant a ta constfl.IC· 
oó l'aspecte abarrocat. rT'IOf"M....''aiSta i pe
sat caracterlstic de l'obra de Falqués. La fa. 
çana postorlof, sobre la Riera de Sant M~+ 
quo!. mostra, reculat respecte a l'alineació 
del cau er, los galeries tlmb tnbuna semiQI'· 
cular de tusta, forro i vidrieres -parcialment 
conservadeS- PfòpleS d'un pati d'Interior 
de monsano. 

--

368 --~,¡ 
pg. de Gràcia, 132 

.a c.dtGrk:aa.2-6 
• c . Gran de Gtècla. 2-4 

Clila Futttf' 

c.oogo<~a e. c:op. u 
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369 
c. Gran de Gràcia, 18-22 
Edilici de la C.bca de Barcelona 

CaleQOria 8 , Clip. 11 

August font 1Carrcras, qoo ¡a haVIS ptOjeO' 
tat t'ed1td contral do la Ca xa d'EstaMs de 
Barcelona él la pléiÇél de Sart Jat.me i una 
sucursal al corrordo Sant Pau. s'encarregà 
el1906 de la nova oficina do Gracia resolta, 
com t'edlfia dol Raval. amb una façana de 
pedra (l'ònic olemont conservat de l'edifiCi 
origlfl81'•) dafament neomedieval. Està Ior· 
mada pet ta¡uxtapOSoód'una torre, a l'ex· 
trem esquene òe la façana, i el cos pnnc;ii· 
J*dtl'edlto. Lapnmera,cobenaaquaue 
II'IINWU. oonlé la porta d'accés a l'escala. 
un.lotn5c:uta amb ooa matge i una eskwa 
de relotge Pel que ta a la resta de la cons
trvtoó. a'obeerven ues plan:es sepa1ades 
per modlures la baola. obefta amb grans 
wet aobre cdumootes que reposen da<nurt 
d'un l6col ah, estat¡ales ofiooes de la Cai· 
xe.; la pnrnera té tres grans lineslfes corone
Aes l la segona una ~ena coneguda, sota 
el rèteo I ta barana del tet"rat, amb elements 

de !erro que, com tantsd'e!tres deCalis. deS
I'l"'eelWWxen tota pre«enstó de tiQOfós arqueo. 
Jogosme-01 

370 
c. Gran de Gràcia, n 
c. de SetU EugèRa. 1·9 

Edtfo d'habitatges en ~onada. obra del 
1905 do Franc:etC 8cfenguer • Maseres tot 
1 que el pt<)feCt8 SigUI Signat per M¡quet Pas
cusi. La taçana pnoopal és Slffiètr.ca 1 s'or· 
g801tza presond•nt del fet de disposar d'un 
tronbs teeuodarl, del qual se separa neta· 
ment recurs. d'altra banda, habitual a Grà
da. S'IA'UCtura en dol cossos sepanus per 
una emplllrlf'ltll vet't1C81 de lapona d'ac> 
o6a, que actua com a entde smetna, i lé e& 

g~ali.at a la l)8t1 cerual un ormanent term
oJar que oonlé la data de CXIflSUUXIÓ. A c. 
da b8ndl hi ha patals de balcons, els"* 
txtltiCQ dl* ClU*• c:onvtrteuten al pnn. 

copol .. --de-....,. tftqutlf~/'1\81UiaciviSióamb 

doololooo--""''"0' ...... 
une mocllura que es petlonoa. com la bel-
oon&da del pni'ICipal, ala façana del carr81' 
deSanla EUQènla, méa90t\llllla 1 quas~total· 
ment plane, però que manté la quaiitat de 
disseny catacterl&bea de 8efenguer. En 
aquest sentrt ~nl6get'l en aquest edifici les 
rnostrll de la MVa pet sona! ornamentaciÓ: 
~~de treocadlsde colors. arram
badors cerèmlcs. ferros forjats. emmarca
ment -=:tArónc d'obertures. esgrafiats . ..,.. 
trill de ll'lbl..l'les1 pea nenor. caseta de tusta 
de la pooena. guixos al sosue del Ye:StibiA 
'd'algunes CM\bfes. ac 
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371 
c. Gran de Gràcia, 177-181 
Masia Can Trilla 

Categoria B . cap. 111 

MaSia molt reformada dcj segle xvu . de 
planta rcctangliar, amb planla baixa. dos p 
sos 1 golfes. AdOSsat a la façana postenor hl 
ha un cos transversal, només amb planta 
baixa, 1 a un costat de l'e<:Mtd. el cos d'una 
capella baHoca Actualment hostat¡a actiVI· 
tats ben dtverses 

~H>sfÓOCIJ. 195Q,~Il:Jte/HIJflll85. 19~1917, vd 
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372 
Parc Güell 
caml de can Mora, s/n 
e d 'OIOI, sln 
c. del Torrent del Reme.. 2-18 
pg. de Turu~ (rncfòs) 

Parc GOell 

Categoria A, cap. I 
Monument Històríco..Artlstic d' lnlerès 
Nacional 

Et Parc Guell és el reWtat de Ja utJirtzao6 
com a esp& públiC dels solars, la tnlraestruc
tura viàna ¡ els serveis comuMans d'una 
ciutat-¡ardl que Antoni Gaudí protectà. con
tempo!'Aniament a ta Cftp!a de Santa Colo
ma de Cervelló. pereocàrrecd'Eusebi Güell 
Aquest, tntlutt per lflldoos dels reformadors 
soaals anglesos. s:tiJà r vrbarlltzactó en la fin
ca de Can Muntaner de Dalt. a:s Tres TU'ons 
deia Muntanya Pelada de Barcelona, unm
dret Pl'iVIIeglat pel seu assole!lat'T'Ierltt fes vis· 
tes sobl'e la outat ¡el mar al tons. En la part 
que s'ambli a conSUUir enue 1900' 1914 
-~ Vjan, el mur de tancament eis dos pa· 
vellons d'entrada i una casa, l'actual 
Museu-. Gaudi compté amb la col-labora· 
c1ó de Francesc Berenguer 1 J.M J u]ol. 
Enfrontat a les pecu'iantats paisatglst1ques 
1 al fM pendent dels terrenys, Gaudi ideà un 
gran espai horitzontaJ que, centra 1tzanr un 
Vjari sinuós adaptat a la topografia, es rocol· 
za parcialment, a manera de mtrador, on url(l: 
sala h1pòstila que havia de ser mercat local 
per al servei dels habtants del parc. S tuat 
el contul"ien l'~x del'emrada-ftanquqada 
pels dos edifio.s d'accés- I enfasitzat por k'l 
famosa escal1nata amb el llangardaix i la font, 
el ~s!ema assoleix una gran po:ènc1a cspa· 
oal en confrootaJ-se amb el pendent 1rregu· 
lar dc ra muntanya_ Cada una de les parts 
rollccteix en si matexa la coherènoa 00 
plantC]Jment btlsic Els paveHons d entrada, 
resolts amb formes Sif'IUOSeS i cobertes gucr 
)(ades, semblen f01mar part, en planta del 
mat oi)( mur de maçoJ"'efia que tanca et con· 
JUnt. L't.'SC3~ nata, de dos trams separats per 
una cascada, està d1ssenyada per a ésser 
culminada mooumenta:ment per la gran CO· 
h.1rmwta, d'inspr8C16dàsSICa molt lliure. àd· 
huc1rònica. El banc ondulant. recobend 'un 
pollcròrl'ltrencadis, resol e:'s lim1ts de la pla· 
ça com a balustrada i és alhOra el remat de 
l'entaulament dòric deia plaça. El 111an quo 
seç¡u1nl les co:bes de nivell. havia de donar 
accés a les se~xanta parOO les tnangulars. es 
transforma, se<JOr1S ~ ~oc. en V'aductes que 
aOOpten la seva horitzontal ~at al terreny Llur 
IOl' ma, exactament determinada pels cà'-cUs 
fun~culars, i la pedra desbastada amb la que 
fO!' en constrw1s, extreta de ra mateixa mun
tanya, h infonen una extraordinària fluïdesa 
plàstica. suggerint la Ldea d'una arqL.IItoctu 
ra que segueix, en ta seva gèneSI, els ma 

te~xos mecaf'llsmes creahus ce la pròpia na
turalesa, endtntsant-se. ruxf. en la muntan
ya en contrapunt amb la rO'unditat do r eix 
d'equipall'lef"'ts central, revest•t en la maror 
part de fes seves superfícies d'un btlllant i 
acolor1t trencaols ceràmic. Segons lgllBSI de 
Soi3·Mora!es. -el Parc GOe! I representa cla
rament I-abandó de les referénc~es als esLfs 
h•stòriCS 1 la ut1l tzaoó d 'un llenguatge en sj 

qual la contlr"'Uitat de les superfic1es, l'Us de 
formes geomètnques complexes i l'esplen
dor del colorit i dels acabats constitueixen 
el que té dc més especllic la contribuoó gau
diniana a la desclosa moderntsta de comen
çament de segle-
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Parc Güell 
C. .... MUH U Gaudi 

Categofla A, cap. I 
M~ H1St0nc»Arti$tlç d'lntOfèt 
Naoonal 0. 1794/1969, 2_.-7 
BOE 20-8-1969 
(WgeupiAnold'_del_ 
372) 

FranceecBerenguer 1 Mellt••l'-..otde 
l'ac:ttM Case Museu Gaudí 081 P.,c Guel. 
encara QUe tou el mate.x Gaudi quiiQni 11 
pro,ecte.el1904 . )I que Betonguernoarn
bétnala!JtlAat-.e Eauectad'unxaletamb 
dues p!.a~Uit1 una tercera mM rldUid&. 1mb 
terrat Una de letC8l'liOn8del Ml tractada en 
XNf1frà. lWnb un belc6 al prmer P4 I EWTlb 1.1'\8 
tone punxeguda dreçada pel' damunt del 
teulat Els murs extenors 5()n estucals amb 
esgrafiats. Tot el un lOC dine d'un modotrll• 
me deoofa!JVI$18, va éls8l' consctu\\ com a 
mosua de ta urbanització qoe et pt"eterna 
promoc•onar en el Parc Guell. t1 bé només 
s'ambli a ooostru•r un segon xO! ot. Gaudi va 
v•ure-hi dosdci 1906Rnsel t926, quan. poc 
abans de morir. es traslladà a ta Sagrada Fa· 
mn.a. Et t963elsAmctdeGoudlhlobl'lren 
ta Casa-Museo Gaudf 
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c. d 'Hèrcules, 3 
c. d'Ariet. sln 

Casa Requeaena 

Categoria 8 , cap 11 

Palau d'ongen meOeval, probablement da 
segle xv La reslaUraoó ~ anys IIWü 
no permet ga.rebé .-deww QUines parts 
corresponen a la construcoO prrnrtNa. pe. 
rò sentien 8111C11a pona edoYelada. • car
reus defs belx01. l"arrenc.nen~ de I" .::ala 
o a dues finellfeeooroneleltapadet•l'• 
truaura general de l' .O~. tfptCa dola pe· 
laus gòoc:s. Pef que fa a la resta él evtdenl 
IXI8 reforma del segle XVIII, en base a ele
ments cern els balcons o els portals quaciat:s 
1 eis 6cul:s de les golfes Cal eementar un cu· 
riÓS anmal escüpt en una de les pedret 
cantoneres, a l'alçada del segon p¡s, que 
allal'ga el coll lot g¡rant al cap en dirocdó al 
carrer de la Outal Segons Gallarda, aquosta 
era la casa de 8. de Requesens que, post&
norment -no precisa quan passà als 
Cruilles 
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c . d 'Horta, 46 
c. de Chapl, 39-41 
c. ~ Ven!, 1-3 

Can Mariner 

Categoria B , cap. IU 

Tot I que es parta d'orígens medievals, et 
grwx de laconstrucoóactual sembla del se
gle XVII, encara que amb una reforma COI"'e
guda del 1950. La masia. de planta basili
cal, ha sofert nombroses mrxMcacions de 
les façanes i obertures. A la façana sud 
s'obre una terrassa jardf a nivell de planta 
baixa. al damunt d'un garatge en soterrani 
obert al carrer amb gtans arcs 

~iAtCCto:>:.. HH6, p 126. Oifl.t. 1968. (H)_ /OQ- 106. 
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c. de l 'Hospital, 10 

Categoria B, cap. 11 

Edifici entre mitgeres, amb planta baixa, en
tresol i quatre pisos conSlruil a mitjan segle 
XIX. Ocupa una parcel·la molt estreta que 
només permet cd·locar una saa obertura 
per pts a la façana. Tot l'interès de la cons
ttuc::cló rau en la decoració de terra ruta que 
orna el pa¡ament a banda i banda dels bai· 
cons. Endou. a més d'estiitzats elements v& 

getals vinci.Aats arñb gerros I cornucòpies, 
bustos humans-al plaJódel darrerptS, mar· 
gnat pef' una eot!"llsa-1, sobretot les dues 
ballarines. alades que centren les franges i 
que constitueixen un motiu antològic entre 
les obres barcelonines d'aquest tipus. Hom 
l'ha publicada com a obra del 1849, dala 
que, tot i l'origen desconegut, és periecta
ment versemblant. 

377 

c. de l 'Hospital, 56 
pi del Canonge Colom, s/n 
c. del Carme, 47-49 
jardins del Doctor Aemng, s/n 
c. de les Eg¡pciaques. sln 
c. de les Floristes de la Rambla. s/n 

Hospital de la Santa Creu I Casa de 
Convalescència 

Categoria A, cap. I 
Monument Històrico-Artfstic d'Interès 
Nacional 
o. 3-&-1931 
Ga-c. 4-6-1931 

E11401 es decideix unfficar en un de sol un 
seguit d'hospitals depenents tan1 00. munt
dp com de l'esgléSia, enlre 9s quals es 
comptaven l'hospital d'En Colom, el d'En 
G1.1tart, l'hospital de Mesels,la casa deM&-
18fnltal de Sant Maoà, etc. Sota ta protec· 
Cl6 retal, ta it'llciatrva cnstal-lttzà en la fuflda. 
Cl6 de l'Hospital de ta Santa Creu. lrrwnedia
tament s'iniciaren les obres al Raval, a l'in
dret Que ocupaval'anlic hosp¡tal d'En Co
lom, del qual es conservaren 2Jgunes parts 
propet"es al carrer de I'Hosptlal. El pmjede 
que se segua eta d'una coostrucoó de plan
ta rectangular de dos PISOS a l'entorn d'un 
pall amb porxo tot al seu vanant. a manera 
dc claustre. En pocs anys foren enlestides 
la nau de nevant i la meitat de la septentno
nal, iel1406escoruactàambelmesueGui
Nem Abietlla construcció de les correspo
nents ales del daustre. Aquest, de trams de 
volta de creuena oberts al pab amb arcs 
apuntats entre contraforts. es diSJX)Sa al da· 
vant del cos de les naus, ral seu damunt no 
hi ha altresdependènaessmó, simP'efl'lent. 
una terrassa Pel que fa a los naus són, al 
p¡s infenor. cobertes també amb voltes de 
creuena, aquí molt rebaixades, mentte que 
el sostre del superior $'esttuctura a base de 
teulada de fusta a dues vessants sobre alts 
arcs diafragma de perfil apuntat excepte a 
les crugies angulars. on són de ffiiQ punt. 
l'esquemaesrepetlquan, apartJrdel1509 
i al llarg de tot e segle XVI es prossegui 
l'obra lot bastint la resta de l'ala nord•la de 
paner<. 
La capella. que J3 era enllesbda el 1444, 
s'atXecà aprofitant una estructura més anti
ga pertanyent a l'hosptal d'En Colom, i en 
la reforma que pabna al segle XWI hom 11 féu 
una volta nova foradada per una lanterna. 
A ponaptS del XVI es basllren les crug.es 
que formaren bona part de la façana al ca· 
ner de I'Hosprtal, tot unint la capella amb la 
nau que, seosablernent paral-leta a ela' prò-
xima al carrer de les Egípdaques, J8 forma
va part, potser, del'anoc hospital. Aquesta 
nova ala conté una ornamentada porta pJa
terescs 1 tanca un segon patJ qoo, en no arn
bat a completar-se el prOjeCte ll'IICial ambla 
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c:ontiiUCOódel'alasud s'.....,.xlmbel,.,. 
dl c:leultras sense soluaó de COOW'Ulal N.s 
extr.-ns ~ daustre, als locs don haul3 
d'haver &t'tenca! l'ala d8 seperaoó, s'aute
catena partlfdelt585 1esduetgtansesca
les monumentals quo comuniQuen les naus 
a.lles amb e' pati 
Als segles XVII í XVJI es COOt1nuaren 8UCC81nl 
ampUooos 1 moófieaoons del~ que, 
l)efò. no suposaren capcanv~•mponant en 
la seva estruct...-a. AuJ. podem 8Sf1"oee'l&at, a 
.. segona l"'.eèal del .-cents ... oon&trUC> 
ao c:1e 1a tatmto.a, a1 cosaaa de 1·eeca~a de 
te nau OOCideotal•. ~aquesta all amb et 
cnnordoiM EgpciaqUM. d'un nou coe dit 
dospsos. Oel1691 és lacreu SObre colum
na tllcm6nca al centre del pa:¡, obra de Elef· 
nat V1lar Al XVN&Ies noves 1ntervenc.ons es 
coocentroo a ta zooa propera al cauor de 
I'HOipltal es renovà la façana COrresponent 
a aquestcarref, esoonvertll'ltrlde lacape-
la en vestib.A. per al qual Pera COSta pro
fld• I ldestf et 1730 un por\811 barroc que 
andOu una al tegona de la cantat etOI.Jtura 
exempc.a duU sobra un complex IOC de 
vdut81 cenllat pet l'tiCUt da 1"t108ptlal 

Entre 173611749 s·ear;ca el cos que des
cr•u la ca.nconact.a amb el catrer de les 
Eg•pclaques. 
ParO ta pr•nclpalaportaOó d'època modcr· 
na al oonjUf'll ass.steooal lou la seva a.mpha
oó en II'ICOfpcwar-i, a l'angle nord-est,la ca. 
11 de la Convalescènoa. que féu ambar la 
oonstruc:caóinsalc:arrerdefC.me Totjque 
lel:obress·nca&fenel1629 -sense que se 
sèpglqu lelór93 aleshores- paorenlw· 
QU8I ..-.errupaons pet lllObUS tant bèt·tcs 
cx:rneoonOrniCS,InofinMtlarenfinlett680 
Mercès a d•VQI"sosllcgats testamentaris. es-
pecialment el del meiCA~der Pau Ferran, ~ 
profec;te es reprcngOO amb empenta a par
br~ 165Ssotala responsabíhtatde+smes
tles de case-s PCfe Pau Ferret" i Pete VIdal 
I dEò mestres tustors Joan Mans. Francesc 
Aldabó 1 Francesc Pt.JQ. el darrer defl quals 
S6u I.M'I8 maqueta de fusta deia neNa llaça. 
l'estriJCtl..l"a de l'edifici ve PMMda per un 
pali quadra! central al vohant del qual s·or· 
denenqualreCfl.IQ'esdedosPf$01. També 
de dos PISOS és el daus! ro Que ei'IYO!ta el PB· 
ti, amb un p¡s supenor amb doble nombre 
d'arcadesdetr~~gpunt qucl'infcriOI" El 1675 
'e1 mestre de cascs Andreu Bosch eta QUI ¡j. 

rlgla lftl obfes del daustte I tres 1nys des· 
pr6ter1JosepJullqUhofaa El eenVIpe
rtnetre extenof de l' edifia fou enleiU el 1 668 
j ''com a úric ornamen la lomiCulaltnb 
un..,. Pau a lacamonada del can er de aes 
E~.obadeOomenocRowof/Jo. 
ve. mtaf tada aquel malelx lliYY MM reeoot 
1t un segon $art Pau, escujpl pet" Wt Bc> 
f'llfaç el Vell el 1689 i col-local sobre la Clt'" 

tema quo centra el pati . També de Bon•laç 
son les gàrgoles i bona part dols escuts, i 
hom H 8lflbuebt les talles del reia lA e de ta C41· 
pela, que endou una tai.Aa dol piniOI' Joan 
Gtau Carbonel. Josep Sal és l'avtOf da les 
ptntu'81 nua:s d'aquesta capell Per 1 tia 
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1 pet a bon nombre de dependènoes de la 
Casa de Convaaelcèoaa es reaJitzaren des 
del 1 662 fins ben en~:ras a segle XVII abun
dants ceràmquet p!fllades desi• nades. lo
namenralrnenl, als arrambadors. El ponopal 
ceram~sza. que subml"llstrà tant rajoletes po
licromes com decartató(\IOI'destliai"IQOO$), 
fou Llorenç Passotos,lla sova obra més des
tacada és el CiCle de la vida de sant Pau 
(1679-1682) que cobfax ols murs del can
cel a uavés del quals"aocedelx a l'ediflo 
EJ ctJnfUfll.-... a m6s de la Biblioteca de 
Ca:lalunya, que OOJPI.Iee naus ales derM
IIC Hosptal,l'l~11ut d"Estucis Catalans -a 
la casa de Convaloteènoa-. la Bit»otee& 
de Sant Pau, l'ESCOla Massana etc 
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378 

c. de l' Hospital, 70 

categoria B, cap. 11 

Eóio eRre m~ger• del Mgle xw -po&ser 

ar4enor-, de!Jianla baxa• uesptSOS. amb 
belcons de mde dec'l..- enalhxa. de be 
ranes de ferro 1 llosanet de cet à<nlca la 
composioó de la façana, amb un balcó t Ul'\a 

finestra petita pel' planta, és molt habitual en 
edificis cootempor$01$ de CX>rJtext sunlar. 

Oostaqueneis esgr"*. mol m.afmelo;., en 
elsquals"més""'blteónels-.,YOI 
tats. degiriandel-~deleslne&tt• 
de'- pr.¡os pruner • MQOn- Els baucos estan 
comple(<wnent desltgurats 

379 

c. de l 'Hospital, 74 
c. d'En ROig, 2 

Categoria B, cap. 11 

Construc:aó en cantonada. de planta beoca 
• quatre~. amb dol balcons 1 una~ 
Ira ervmg a cada tMl d'els. Presenta esgra· 
fiats en els do$ paraments viSibleS: mentre 
que aJ mur cec que dóna ai carrer d'En Rog 
hi ha uns anodns plafons altenlats amb for. 
mesromboi'dals. alalaçallapnnopaiComaa 
ht veu. a més de gerroe bais útis de pes. 
ca i cacera que • fan pens¡w que l'edfict l'w» 
tat,ana, a l'~ en què tou esgrafiat -el 
t7n-. ~.r~a fonda wni)Oftalt. 

Conl.M, !913,p 227 
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c. de l' Hospital, 83 
e. d 'En RobadOr, 2 

Cau Gené 

categoria a. cap. u 

D'aquesta construcoó res.denaal entre mt· 
g&res, en COr'lelxem el projecte realitzat ol 
1846 por l'arqwtecte Josep Fontserè 1 Do· 
ménech (pare del conegut mestre d'obres 
Josep Footserè i MestJes). per bé que en 
l'esmertat pr()feCie no aparaxen ets • 
mentsdecorabusde tflfra cutaa base de te
mes vegetals. QCfros. rOSlfes i bustos que 
ornen tota ta façana • que són r element mét 
vistós del COOJUnt l'edifici, que tracta la can
tonada arrodonmt t' ample. és de planta baf. 

xa 1 quatre PISOS, 8mb balcons en degrada· 

00 segons t'altura, amb barana de ferro i 
marc de pedra motllurada amb cura. Com 
és hablual. l'alçat 01 modlla marQ:nanl el 
danet PIS. sota la OOtnBa. anb una lfT1J)05' 

ta segll'da a riVdl deli seu lor)al AJ vestlbul 
I sobre ta porta qveduua t'escata, unbmpè 
esculpit amb al legones del comerç 
- repintades amb poc gust-ostenta la da· 
!a 1850. moment on quò degué final1tzar-se 
la constn.JCCió. 



381 
c. de l 'Hospital, 97 

CategOI'ia B, cap. 11 

Edifici d'habttatgesamb planta bai xa i qua
tre piSOS. a cada un dels quals fi correspo
nen dos balcons de •osana cerè.m ca -
alguns són balconeres- 1 un fines1ra tapia
da enmig. Sot>!' e~ portal escarser dels bai
xos hi ha gravada la dala 1786. D'aquest 
moment deuen ser també ols esgrafiats, amb 
saneres voltant les obertures. visibles amb 
flors i garlandes. Cornas hi veu també al·lv
sions a la cacera, a la pesca i a altres rele. 
rèocies cu~nànes, cosa que h per mel deduir 
la primitiva extstèllCia d'una fonda en aquest 
edifici. Cal assenyalar tambó la prominent 
cornisa que clou la taç.ana. 

Coma~ 19 13, pp. 227 228 
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c. de l'Hospital, 99 
ptge. de Bernardf Martorell, 1-2 

Casa Bernardí Martorell 

Categoria B, cap. 11 

Edifici entrem tgeres amb planta b&xa i cinc 
pisos - al darrer, una remunta- endou als 
seusbaixos dportal d 'acoésal passrugeque 
~eoguó el nom del p!'opiatari, un arc de mig 
punt ermarcat per semicoltiTII'1eS t un entau
lament, wnse que poguem descartar un ori
gen antic -def segle XVI- pet' a aquest ele· 
ments. Aquest portal contê elements de re~· 
xat que proporcionen la data de 1849 per 
a la casa, i al seu damunt hi hagueren està· 
lues de Mart i Apol·lo asseguts. la façana 
destaca per la profusió d'elements decora
bus de tCfra cuita, tant de tipus vegetal, en 
les franges verticats entre balcons, com nat· 
ratiu - in fants dedicats a tasques 
industrials sobre els balcons del prino.pal 
Font bona assenyala l'acritud eclèctica en la 
projectació d'aqueslS ornaments d'eldrac
ció diveJsa, sobretot si tenim en compte les 
baranes de fosa de disseny goticista 

~. 1965-1966,voll,p.I23:Cirici. l944. p .51: 
Bo.-Q<1$, 1955·1961 A, pp. 204 I 210; HemAnt:JeX
Cr~(ll'a'Pouplllllil, 1973. p, 73; Font~. 1983. p. 
69:AINKJtJs. 1964. 1'd /,o 307 
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c. de l'Hospital, 109 
c. de la Cadena. 2 

Farmàcia Dr. Sastre I Marquès 

Categ<X"ia 8, cap. VIl 

Fundada el 1855, la farmàcia que J . Pvtg i 
Gadafatcn pr~ per al Dr. Sastre i Mar
quèsfouconstruidael1905-1906 (1907 se
gonsJardi). TOl i el seu mal estatdeconser· 
vació i haver sofert divetses aJiefél(:jOOS. 
manté encara el cel ras i el mobiiari inleOcxs 
i, a tes taçanes, ets relleus dels timpans i els 
esgraliats. molt malmesos, a més del fanal 
de forja de la cantonada 
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384 
c. de l 'Hostal d 'En Sol , 3·5 

Categoria B, cap. H 

Encara que oogn'lànament era un edifiCi en
tre mtgeres, aquesta construcoó. que l'any 
gravat a la clau de l'arc de ta porta pnoopal 
data el 1736. téen l'actualitat partd'unam!l· 
gera al desoobert des de r endemx: de la ca· 
sa vel na, que era la que dOnava nom al car
rer, A més de l' obeftura esmentada, amb do
velles, hi ha als baixos dos portals més amb 
bnmcals de pedra i ll•nda de fusta L'obl'a 
és de maçonel'ia i totxo arreboSSats imitant 
carreus. Als dos primets psos hi ha balcons 
amb marc de pedra • els dos restants tenen 
finestres leugerament desplaçades dels tres 
&xos oornposttlus. Cal remarcar també el rà· 
fec que tanca la façana 1 el pelli pati interior 
amb les escales d'accés als habitatges. 

Galan:b. f934, p 286 
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c. de l 'Hostal d' En Sol, 7 
Casa Baltasar de B acardl 

Categoria B, cap. IJ 

Pro¡ectat el 1869 per Joan Soler i Cortina, 
és un &difio d'habitatges sobfe solar irregu· 
lar i de dimensions relativament grans, amb 
una alçada de Quatre pisos sobre una plan· 
ta baixa de pedra amb tres portals. El cen
tral, més ample. juntament amb el de ta dre
ta. correspon als magauems que ocupen els 
baixos, mentre que al vestlbul de l'escala de 
veïns s'arriba pel portal esquerre. A tots ~s 
pisos trobem la mateixa Ofdenació d'ober· 
tures. dues finestres en l'eix de sime(ria i, a 
cada banda. un balcó ¡ una finestra: Al prin
cipal tots sis buits són recollits dins una bai· 
conada de cap ·a cap. Sostenint-la, i sobre 
la llinda del portal més gran, h1 ha una gàr· 
gola de pedra - Gallarda la creu gòtíca
que representa un animal fantàstic, element 
reaprofitat seguramenl d'una construcoó 
més antiga. Sota la cornisa que tanca l'edi· 
fici hi ha les sisobert!J(es de la cambra d'are. 
amb l'amplada i en l'eix de la resta dels bu'ts. 

Ga&l/00. /934, p, 281J ' 
AAM exp 1953biiC(f868). 

~.,¡., ~ ¡. ·~· ¡; ~ 1, -"" ~ ~ U t/~ t"l"' ¿, 
··iWo,. ... h.,,.¡. 

[ 1. 
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386 
c. d' lradler, 5 bis 
c. de l'Esperança, 9 

CaP Baurl•r I ja rdl 

Categorla B, cap. lll 

Eddio de tres ~es formats per ta p.rxta. 
posioó d'un o:» amb coberta a dues aigúel. 
una tOfre emeroen~ amb cobefta pw...,-.dal 
i un alte o:» ac:ebat en terrat Un hèbü ,ioc 
de loones COt bel dóna Bl'llmaoóal (!()11ut'lt 

I 
L'arqutected'aq~aconstrucòOfouJaV:. 
me Bayó 1 Foot el 19 10 

Hef~~.1973,p.228;~ ,..., 

387 
Conjunt del passeig 
d 'Isabel li 

Cat&gOria C, cap. VI, tipus I 
C M B 11-11-1982 

La 1"00<""""' pO<ci.oa d'.,_,_."""" 
dti"~MtnladeiMar,c,.Jelrclfma

VI.IrOI"II R\éWtm de Barcelona, a 1*)1' dels 
lf1YS W'1C del segle m. a m6lt de l'enderroc: 

d'--"""" rnonàobcl do lo zona. 
.,,~ ct.le. desatnof1Jtzaoó det 183.5, porta-
ren a difefents aduaaonl d'orbenltzaoons 
I ed11ieaeió defs espa¡s propetl ales velles 
defenses tni11tars. AJxf, ej 1833 s'1ntoè l'en· 
derroc de la muralla I edificacions 9dossa· 
des. i ej 1834 s'obri, entre altrea. el camw 
de 18 Ae10a Cnsbr'la AqUMII él: l'e.x central 

""'oonour< -·nango..jw d'OIK
caoons que~ el pesse.g d1&abllll, 
el Pla de Palau i el carrer del J:* de Soc.a 
Murall -nom que recorda l'ongen de 
l'operiiCIO- ' que rou edfiall a p8l"tlt del 
1836, quan s'.-.::aaren IMotw• deli Porxos 
d'En Xdré, que donaren la pauta de Itt edi
ficaoonl que, en pocs anys, comptetaren la 
lH'bat'lltzació, coherent i pt'Qgratnada, del 
OClf'f,ltt. especialmeri n&r8SSift pel aeu ca· 
r~er Ul'lltafl i. ahofa, per constt ... r una de 
tes pnmeres expeoènael WTifi'IOblll.6n en
degades per 1a buri)EISIIi ~en cd la· 
bofactó amb les DcaaDves ~ -L 

386 
pg. d ' Isabel 11 , 2·6 
c. de Uaudef, 2 
Pas de Sota Mur-'11, 1 

Categoria B, cap. U 
(pMcs) 

El model de lel C8181d'En Xilf6. anb eiiEIUI 
catac:terfstiCI potXOI I la ddlnbuc:JO de fron
tiS si'Tlètnc va"' edoptat per aquesa eólo 
Y8l, que cr~~gurw menera n 'eedev6ooa pro-

- "">U-tiP<OfOd<lal>estak> 
ta una aa de case~, ara amb tres 1açane1.. 
QVe if'IC()(pora I& Idea de ~au a una casa 
destinada en cwlgen a vefns benestants Ell 
balcons - bllconada segUda a ro. el pruner 
pis 1 a!s tres balcons centrals del segon
marquen gradiOó de volades en relac::aó a 
l'éM;adl detfet pt80I EJ ooronament bltuf. 
tral enc::bJ un 001 klngllodnaf en l'eu de • 
metna. eneiQUIIIIt'..enyalai'EW'IY 1842 per 
a la construcoó. nom6t onc anys desprél 
queel:s~d'EnXItr•- Lessoluoonsor
narnenu»s • ci&bngeuen per la 90bnetal 
-.-nb relleus rigurett tObre els balcons de 
la pnmera plant~~- dUll un pmgrama senal 
de CBJre daSSICitUII que no amba a la prOdi
galitat de6l apiol ll«rMXJtta de l'edifici vel 
Deslaquen lltnb6 les baranes de ferro lot 
del prmer rwel. amb dares al-fusions ......... 

11 ~l 
~~-1 I I~~ 
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1

389 
pg. d ' Isabel li, 8-14 
C- de Uludef, 1 
Pla del Palau, 21 
c. de la A8Jf'\8 CnSllna. 11-13 

cases d'En Xltr• 

categoria B, u p. 11 
(pò<bCS) 

El coojuntiOI'mat per cinc cases d'hatxtat
gesamb tractament uMar••conegut corn a 
cases - o porxos- d'En Xitré, fou fet cons
trur per f¡fldt.t¡ Josep Xllré i Cases. seguint 
el proteefe d'urbanitzaciÓ del Pta de Palau 
de~ Massan6a. i a'enlesei elt837. Hem 
atnbu•x redlfia all •qurtectes Josep Bo
xareu' Fr~ VO, per bé que lambé se 
n'ha redlmall'aionll per al ma1elX xm• Pol 
881' conlldlrada'l'otn pw~ de l'sr· 
qUIIecct~a pnvacta bu"gesa de ta I)Mlefa 
matat del aeg6t XIX que, aqú. nval•tta amb 
les<X>'OI""""""pol-""'nes.Lalaça
na pnno.pal ét de composició neodàssàca, 
amb porxos a tota la planta baixa i tres pi
sotal damunt De l'alçada d'aquests. hi ha 
a cada oxtrom un parell de pdastres jòn'ques 
gcgantmes, I SIS al coa central, coronat per 
un èbc sobrosortirt emb un relotge vol:at per 
un grup escultOtiC. A tes quatre cantonades 
de l'edilici ht ha pel1tes cupuletes La dec» 
r8CI6 de la façana la completen a més deis 
ferros de 1068, «s relleus de pedra i, espe
Clalmer't, els de terra cuta. prOfOCtades per 
Dam:é C8mpeny 1 executats per Ramon Pa
dró i Oornènec Talam entre 1837 i 1840. que 
oonsatueo:en la mostra més aRiga de laau
taJ. d' &e¡ueSI recurs deoofaau tan explolat a 
les dl!x::ades segUeru. 



390 
Carrer de Jaume I 
Categoria C, cap. VI t ipus !11 

El carrer de Jaume I forma part de la sène 
d'operacions urbanes, inlciàdesel 1824 a'Tlb 
els enderrocaments que donaren lloc a l 'ac
tual plaça de Sant Jaume, segons el ptojec· 
te de l'ajuntament constitucionalista del pe
riode 1820-1823 d'obrir un carrer que, en 
li nia recta, travessés cjs diversos teixits me-
dievals unint ta Rambla i el Raval amb l'Es
planada de la Ciutadella. l'obertura del ca
rrer, realitzada entre 1849 i 1853, constih.te~l< 
aixf una segona fase en la realització 
d'aquest eix transversal, ja que fou preced1t 
pel carrer de Ferran i seglit pel carrer de la 
Princesa. l 'operaciócomportà també la ur
banrtzació i millora de la plaça de l'Àngel i 
de la bail<ada de la Presó (actualment Ulbre· 
tena). punt en què postenQ(ment hauria de 
convergtr amb l'e.x transversal un projecte 
hereu de les seves inteoc1ons: la Vta Laieta· 
na, un.nt en el sent1t perpend;cular l 'Eixam· 
ple í el Port. 
Pel que la a les edificacions que conformen 

el carrer, es conserva un 1x>r1 nombre de les 
qve s'aixecaren oontempon1niament a la se· 
va obertura. circumstància que concorre 
també en els carrers Ferran i Pnnoosa. En
tre tots tres propora onen un notabilíssim 
conjunt d'arquitectura de mit}ans del segle 
XIX, partícularment en la seva vessant de re
sidència per a la burgesia. 

Cwraras / Cand, 1916, F/oferrsa. 1961 C. HemMdaz
Cro$'MQalf'~ 1973, pp 48..(9;1Mrsgó, 19148, 
p.l6:~. 1963. 0-68: Amlld&S; 1964, """ //,pp 
645-648, /nids, 1985, pp. 281 138-139:G.!r~u..vdíe! ,.,. 

391 
c. de Jaume I, 11 
c. de la Dagooria, sJn 
c. de la l~bfeletia, 22 

Categoria B, cap. li 

Edifici d'habitatges tipiC de mitjan segle XIX, 
sobfe paroet-les mOO gran i de construcció 
c;1e bona qualttat Consta de planta baixa 
amb altells- entresol 1 tros pisos, a més 
d'unes goltes que sobren, mrtja:nçant òculs, 
alfrisde l'ent~~~ntquecoronal'alçal A 
l'alçada del forjat del tercer PIS hi ha una m
posta; per sobre d'ela els buits entre balcons 
estan ocupats per platons en relleu, mentre 
que per sota, els plafons, de l'alçada de Qos 
pisos, contenen una sanefa trenada de te
rraQ.Jita, element quetrobalem en altreseci
ticacions barcek>Oines Similars. 

392 
c. de Jaume I, 14 
Hotel Gótlco 

Categoria B, cap. 11 

EcifiCi construitol 1852 - la data apareix on 
xifres rananes sobre la balconera centraJ de 
l'entresol- ocupa un solar de grans dimen
sions resultant de l' operaoó d'obertura del 
caner pocs anys abans. la façana eviden· 
Cia un primer nivell que endou uns alts por· 
lais rectangulars (que. de fet, andouen un 
atteiQ 1les bakoneres de l'entresol que, en 
els dos mòduls extrems dels set en què es 
pot diVIdir el frontis. apareixen sota arcs. Els 
dos p¡sos segúents. exdoenl sempre els mò
duls laterals, estan lligats pec pilastres corfn
ties estriades. que sostenen en l'eoc de les 
pilasUes, grans gerros adossats de te,-ra cU· 
ta sobre pedeStals. Encara més amuot els 
òctAs de la cambfa d'aue i una discreta CO.· 
ntSa tanquen el con¡unt, que. entre els del 
seu bpos. consblue1x una de les obres de 
més enveJgadura de la SE>Va època. 
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1393 
c. de Jaume Giralt, 3·3 bis 
Categoria B, cap. 11 

Cases de planta barxa 1 quatre p¡sos, preson· 
ten res caracterlstlques pròp¡es dels edilicis 
del segle XVIII, amb arcs escarsers als bat· 
xos, fir.est~es i balcons de ferro IDf~<tl 1 Posa· 
na de rajOletes. Com a úntcs elements de
COJatius destacables ht ha, empotradcs als 
paraments cecs al damunt de la planta bai· 
xa. ttes caparrons de pedra. fragments es· 
cultòncs d'oogen imprecis; dos podnen da· 
tar del segle xv o xvt mentre el tercer. més 
gran tal damunt de la porta, és un cap d'en
gafat del segle XVIII força malmès. 

1

394 
C. de Jaume Giralt, 4 
Categoria B. cap . 11 
Afectada d'enderroc pel PERl del Sector 
Ortental del Barri Antic 

Casa senyor1al dels segles :<vt t·XV~ t sobre 
àmplia i torturada parcel·la, s'organtza a 
l'entorn de dos palis, l'un d' accés des dol 
carrer a través d'un portal d'arc escarser i 
amb escala que pu¡a al prinapal. i l'altre co· 
munictlt amb aquest T Ol8 dos han estut tant 
transformats que és dlfiol esbnnar corn fo
rem prirntt vament A la façana ht ha balcons 
de ferro lorrat al prtnctpal i al pnmer pis, aixi 
corn motllures a ~s l~ndeS i els brancals tant 
dels balcons com de les finestres. La faça· 
na, a base de carreus ~rregulars tlns al se
gon pis, mostra l'afeg1t molt posteríor de la 
remunta d'una planta, amb obertures tapia
des. El poeta Joan Maragall nasqué en 
aquesta casa el1860, i de5COI'lel)(ern si es 
conserva algun tnterior amb la decoraoó 
d'aqvella època. 



av. de Joan XXIII, 2-14 

Constru1da a començament del segle xv11 

~~ ~~~=~~ r:;: :~:~~:: 
parta roctang!Jar, ~b ni'/€11 infeóor ¡ LWl pis, 
a més d'un segon I"'IOTTéS en el oos c:entlal, 
donam a la façana pnnopalla composició 
basilical. La coberta és a dues vessants, ex
cepteene'coscentral. coberta quatre. Pro
petar del F.C. Barcelona, hi ha ubicades tn& 

laHac1ons esportives i sanitàries. 

235 



1
396 

c. de Joan Güell 
Jardnt de can Mantega 
1 óePetalel 
e do v.o&or< d"Hongna""""' d"Atagó 

Font del • Niftooo 

C.tegoria B, cap. IV 

Encarregada~ 1880 a l 'escvllor Venanci 
Vallm•~~Sna I Barbany (Agapl segons Fa· 
bre/HuortootaoNoat. 1984) pot l"alcalde de 
l'enca~alndependenl VIla de Saru.l'eslàl:ua 
alleg()nca d'un nen tobte un ah pedestal 
amb foni, eecutltlàpidel tou ubicada en la 
p1oço v-Baloguor. quo -egué en 
obnr·tt el Ctnt\Mó de Ronda. Després d'un 
.,g petegrlnllge h$1 .... f8l.l'8ab )ai'Qns 

do can-. 
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397 

c. de Joaqufn Costa, 19 

C.t_. B. cap. 11 

Oel1857 ~adala61a U'larexa entre el ve. 
tlbU 1 un replà de l'eecala). és un edfici d'ha
bitatges l'ltre I'T'MIQf)l'es, de planta baixa, en
tresol I quatre psoe Baixos i eroesol. de pe
dra, t'emmStquen dms de tres gran$ arcs 
de mtg punt que doterminen els eiKOS verb· 
cals de !QUI la 1~. Els tres primers pisos, 
amb balconada 11 pl'incipal i balcons els al· 
tros, est31'1 Uf"'ll$ per franges verticals de te
rr«XJ/t4111uedel aJa panys de paret tntemle
dis, emb el f'1'IOW !renal amb un medaló al 
n'IQ a 111 dett extrems 1 amb elements lc> 
r•centrtll per blllnnesels altres dos. la 
da«• a p&anta. entre una mposla i la cort'l· ..... ____ plalonsméspe. 

btS ocupats per medanons que contenen 
buslot~ ..,.,...ns. 

398 

c. de les Jonqueres, 2 
c. d'Amadeu Vives. 3 
c. d"()rugooa. 2-6 
e. de Ramon Mat, s/n 

Edl1k::l IMIM de la C.lu de Pensiona 
.,_, 1 11 Ytlltu I d 'Eatalvla 

Categoria 8, cap. 11 

El 1917-18, contomporèniament a l'eddid 
central de la Ca xa de Pensions per a la Ve
lesa I d'EstalviS, EMc Sagnier i Vikavecd'lia 
c:onstru( per a la matE!IJ(81f'I:SCitució aquest an
nex, que OON'ICidelx amb &QUe1 en l'ús dels 
metenafs -pedra blanca a la façana ponc> 
pal I comb.nada amb rajOl en les 
secundànee- i en el lengualge neogOoc dels- però la..,. c:ona!llOÓ respon 
a una tlpok:lgla l'h<* més modema. propera 
a tes I"IOYe8 concepoon&d'ectio d'diones. 
La zona amb façana a la Via L8Jetana. oorn
bna canconadolatrodonides i un cos cen
tral abomba! ambCOSS06 plans, éils 1 emmer· 
~ts.l rep ornamentadó escultònca atribl..f. 
da a Eusobl Arnau. A la part postenor. COf· 

responent als carrers Ortigosa I Amadeu VI· 
ves. un I)OI'tal decorat també amb relleus dc> 
na accés a la part de l'ecMo ocupada per 
habitatges de gran superl,'ae 



399 

c. de Josep Anselm Clavé, 
15-17 

Hostal NUo 

Categoria 8, cap. 11 

Edifici de la segon~~ "*31 del segle )O)Itmb 

planta baixa i quatre p¡sos, amb quatre bai· 
cons per platta I quatre portats iguals als bai 
xos. Totes les obertlXOS tenen la ••l'Ida ert 
IK:OI'd arrodonit emb 001 brancals Els bai· 
cons sóo d'ampteda decrexeot de baoc a 
dal1. 1 els centrals del prmer i segon ps • 
tan Lnts en una balconada.. 

1400 
c. de Josep Anselm Clavé, 31 
c. Nou de Sant r rance9C, 42 

Palau d.' Alfarrb 

Categoria B, cap. 11 
(po<lnollle) 

Del palau dets Marquesos d' Allarrü, eons
trVt al carrer Nou deSant Francesc~ 1774, 
no resta sinó la façana al carrer deJosepAA 
oe1m Cla"Ó. ~qua I fou alogoda -<And parla 
d'una reslalXaoO-a n'I11MS seg&e XIX OI:W\

oci,...,..,le_do~~doiDuc 

do ... ...,_ ........... pols -deogs 
de la gue«a CIVIl, sembla que el palau r•à 
dempeus fins a prioopls dels anys quaran
ta del nostre segle, en què una operació lm· 
mobihària de ca1re especulatiu comportà el 
sou enderroc • posterior edificació de vtven· 
des en « seu solar T II'VT\8.toot. Adolf Aofen
sa.desdelseoc3recmunieipal.aconsegú 

mpeW la -00 dola doloc:ada faça· 
na neodàsslc;J dll carrer Josep Anselm O. 
vé. JUntament amb la Cf!JQI8 que d 'una ma· 
nera estriCta 11 dóna suport. Inclosa en ela, 
una volta i un arc són l'ún~c testimoni d'un 
vesttbul presidit p&l una gran escala, po$$1· 

blement datable amb ~eriootalli la faça· 
na. Es conserven lotogafed'aquestespei, 
•xfoomdeiallA'TlJ)CUOIIIóecoraaótn.eoor. 
d' esbl•mper•, i deft ¡ardlns pen,ants que, M 
costal de la façana neodàsstca. donaven M 
carrer Josep Anselm Oavé A la façana. do 
carreus de pedra de Mont¡uic i paraments 
estucats. destaca l'acurada talla dels relleus 
eooJtòrics. eroe els QU<iscal esmentar t'em
marcament del ponai •los quaue mènsUes 
que sostenen el balcó principal 
Abanoonades des d'ak*'lores. raspeaea:
tual de les escasses: rostes de l'anbC Palau 
d' Alfacràs es deu larnbé en pana pet1tos 11'1-

torvcncions rues a tonne per Florensa, corn 
és la conversó dels dos portals Qua flanque
gen el prina.pal en !•nostres i el revestiment 
afogt a l'ang1e amb Nou de Sant Francc9C 
pet" tal d'R:egrcw-lo mmèbcMnefi: éllllbla fa. 
çana que es vol¡¡ conservar. 

401 
c. de Júpiter, s/n 
Sanatori Antltuberculóa 

Categoria 8, cap, IU 
(P-Cunosl 

Del Sanalon Anot.-"'-'óo dol Tobodabo. 
Obra de Joan Rubió • Se~Wi destrl.ll duranl: 
la guerra sense haver arnbat mai a ut•l!tzar· 
&e, només en resta.., peu, en molt males
tat de cons8fWCIÓ, tlll»veeó que segoneun 
Pf<lf8d8 del , 903 tri dllbnat. safar81g i d&
...-.lec:oó. Eltà ClCiniMt.l: per un cos c:ertr11 
de p&aru oroJIJ, YOitll de VI..M CCIISSOii o
Mndncs, amanera<ruldoles.• un novtooa 
"*separa~ que OOI'té r .ca&a. 10es e1s awnb 
coberta c:óAca revestida de trencadls cer• 
mte. Consta de dos r-.vels, amb sengles fi. 
nesttes corregodet que trenquen el para 
men1 de façana, d·envt., amb un paibC:tjar 

apar el que reoA lel fNclet lligades 1mb el ................. 
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Via Laietana, 1 
c. d'Ànga Satxet"as, 2-4 
pl. d ' AniOR lópez, 1 
ç_ de la FUSieoa. t/n 

c. .. de Coneut I Te~r1t1 

Categoria 8 , eop. 11 

Oel1926-27, 1'ecüod1Correut .. otltt• 
arQUitecte~ Joeep Goday 1 c.-• Jauno 
Torrea1Grau. &~.n~granCOf'llltuc:oOeila 
da de ttes pWtea; letduet prmeteaoomu
n.quen ..,..b un gran e1pe1 cen(raf • tumnaJ 
~perlrecUptjadtw::lre. Laoom
po$ICIÓ de la façana recorre a un~ 
me abanoca11 o6oal - M.t .... hi lloba r• 
mRtCènc:lea ~renanee- que respon 
a un progr.-na ~saa: ~ue&t et 
oompleta ambleltorresquea bandiJ;I ban
dadel'acx::éspnnopai -IITibeecalnata. c:o
lumna.ta JÓniC8 i gran 09CUt- coroneolet 
cantonades de la oonstruc:oó. La 1orre de 
la dreta, més alta, allera la ametrla IOl subre.d· 
!antia relaclównb l 'e.x prlnopal oonslrtuft per 
la V.a Lwetana. Lea escultures -tant all&
gòr•ques com ornamootals- que es troben 
als e><terkxs són obra de Pore Jou, Manl.le( 
Fuxà • Eusebi Amau. lles pintures del vesc/· 
bu1 són dels p¡ntcn murals més caractOfl• 
t¡çs de l'època I rrtét relacionables amb un 
progréWT'\8 ~a.. Fr$r'ICeSCGall, Josep 
Obtols, Francesc Labarta, Francesc 
Canyeles. 
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I 
~~: Laietana, 2 
c. delsAg¡jlefs, s/n 
e del Consolat del Mar. t/n 

Edifici de' 11 Company._ 
T~nsmedlterr•nlt 

C.tegorit B, Clp. U 

~el corrlrll c::&a.aMa dat momert. del 
qualla V&a L81elana en PQMM1X exemplet 
abuldants I notabl81, eqUIII edffio d'afta. 
neslouconstr\l'!el1921 perJI.iiM Fossa 
• Martlnez, que ha'il8 esw un notabfe mo
defBsta. En eque&UI obra hi ha elernef'llS.,. 
tranys a l'arqutectwa de f*oelona. que.,. 
tan en una 111"118 marcadan'lett ec:leetJca E:s 
notable, a més d& 11 comp6txa acila del 
ves1W. la bona &Oiuoó de 1ft cantonades 
-amb torretes-l la consc:i6noa de la seva 
•mportànc&a pa¡satglsbca, en constJtu r, JI.IO" 
lament amb l'edifiCI de Correus, l'emboca· 
dura do la V1a Latetana del port 

404 
Via Laietana, 17 
c. del Solstlnent Navarro. sln 

BOP. 23-2·1979 

L'ec::ifioqueAibertJoan• TOrnerbastfertre 
191811928ClCW15tN't.nBobra pulet'aa Ba"· 
cetona d'un bpUS de eonscroco6 l'edifici 
d'ol<:oneo,ombt.n~~-inÍ.dcan 
aleehores, les refetènoes de la qual cal 
cercar481 en els .Qtlioe Bulcfings- de I'Es
Cda de Chicago. La resoh.oó de la planta 
de despatxos respon a un plante,amert ra
CIOI"''II del PI'QO"am&. ambl'agrupaoó Mea
da pit: i wnb una es~ructura resdla per 8 18• 
Cllrtar l'agrupac.odeloc:als. La mon~ 
lltat de la laçana es basa en la •rtrodocdó 
d'un Otdrt oomposttlu que, recollnt els buts 
de cada ptanta. sotuclona l'entrega amb la 
po~ent COfr'llsa amb un fris d'exuberant de
COfaoó vegetal, que constrasta amb la con
tonoó del conjunt Tot i aquest i altres ele
ments conveno:onais -com són les 
portos-, l'obra no pot amagar el seu apro
pament a l'arquitoctura moderna. cosa que, 
per exemple es reflecteix darament en el 
tractament de les obeftures , !aliades d irec· 
t&ment en el mur. 
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Via Laietana, 30 
e Citis Metcadefs. lln 
e del Pare Galita. Wn 

c. .. cambó 

Categoria B, cap. 11 

Obr1 d'Adolf Aorensa 1 Fem!r reaii!Zada en 
clJelttapes;: la PM'*A. c:orrespr:!OEW181 OJt 

I 

q.,. dóna a la Via Laecana, es pro,ea.A en
tri 1921 1 1923, i 1et Obres finalitzaren el 

1925. Lapartmésb81 )(1l, e.mb f~na ai ea· 
rrer ~s Mercadora, va 8E!f edificada, el 
1000.1931, perOcistrb.iJvamenlooostlluax 
uoa .,pbaoóde l'anu~nor El d ftfenl tre<:· 
lament. qualiabu tlorm-'. que es dóna en
tre ambdós posa en evte1tnoa el cart.c:ter de 

totó, darrera del QUal s'amaga la degrada· 
dò de la ciutat ant¡ga, amb què foren pro
/eC!Bdes les façanes de la Via La1elana. La 
casa Cambó exemplifica pt"ecisament 
&quasi caràcter eeoet~Qg65c: amb la det
c:omeJOO formal expre.va enue r escruc:va 
de pOrucs de lom>g6. "*'"'""'amb la mo 
derritat del proguma d 'ofiones. i laoompo. 

sicló histonasta de la façana a la \'18, que 
s'Òtdena segons el& tret tegn"letltS clàssica· 
basa (panta baixa 1 prirr« p¡s). dau (SIS pt. 

~tc:oronament(COI'IU8tú!timpa¡, c:ort• 

poner~~ a la casa dels propetans) Mentre 

quo en la part cen~:raltes obertures. que se
QUOtxen r!Cmes dlerents dels vanos estruc
turals. os composen seguint els models de 
I'Eecola de Chicago, als barxos i al corona
mort es CX)nCel'tren Iee referències renaxen
llltel, a panu deaQUaial'obra s'hat'lfldOs 

en el CQrrert més dasslosta de l'anomenat 
Nouoonllsme. 

1

406 
Via Laietana, 56·58 

4 e ,.IM Jonquetes, 1·3 

: I ~e:.::-·,.... ... v ...... 

C.tegoñe B, cap. 11 

Oeeprés d'obres de l'envergadura com el p.._, de Justba O .. Duana Nova. EMC 

s.g,.., 1 VAaYec:d"la a'encanegè de' cb
seny d' !Sl ec:tfio de8bnal a 6sser seu de la 
Gal xa de Pet"'SSIOS 1 que prendna un delta· 
cat protagonisme en el marc de la V18 !..aie
tana. data entre 1907 • 1920. La seva data 
de constrUCCIÓ. t9 t 7, ens ~))Sa davanl un 
ef~ de doble Mntll per IXI COIIW l' li• 

QtMed:e IOfna a r«:dar models props "'
no oblidats del IOl, d'un altre, l'edifia con
rea un neo-medlevahsme que, tot recorrent 
a una gran torre que evoca les fàbriques 
edeNis gObqoes, al ,oc de l'aparell erte:OI· 

lOf'llllalnesttes•~CCI'T'IJ» 
udea. oontlasla .nb ... pnr'IOpiS~· 

Zlntl proposats per ..., noucet'6Sme ~ co
mençava a mposar .... La !IN'lgllJanlat detl 
perlils relactona el CXJn!unl més amb .. me
dlevalrame nòrcic que no amb les foot1 k> 

d86l. La raoonaitai11'11Me6ta, més .... • 
- hal«quolaalbcohagooomen
&81 c:renel tessonWioeldii'Eacola deat. 
gow on aqued.3 obfa Ot SagrNr. enc:ta-4-
da en un sectot LWbl.l on, exoepaonaJment, 
s'assatarenb;:doglesdels..otrice~ 
de I'E9001a de Chicago. MIWLWadamont, els 
llUf'k:n ens h8f'l arnbat prècbcamenl tots 

tne*desfvnt$mercreque.ext~el 
'o'Ok.m .. proporCJOr"WOf'IQII"'à han 8Slat .. 

tetats en una recett amplaoó mmètlca.. B 
QI'UP esctitònc de la eanlOnada, ooi'Estat'*, 
és obra de Manuel Fuxt 1 loal. 
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407 

pl. de Lesseps, 25 
av de la RepUbllca Argentina, sln 

&gltsla d• 11 Mare de o•u de Gr6cla 
1 de Sant Josep 

Categoria 8, c1p. 11 

(:)a~ deli: Car"'*t81 Descalços ... 
lab6erts el 162611 costal del caml de Batee
klna a Sant Cugat norMa en resta l'esgr&. 
Sta ben oca. pto,ectada pet' Fra Josep de la 
Concepoó, •El TraoSia-, 1 consagrada el 
1687 (1682 és l 'any que aparE!fx als escuts 
deia façana). Comòspropidelesobfescon
veniUals de l'època, és de nau úntca amb 
volta de canó amb llunetes. nlutex sotaoor 
I cüpJa al aeoer, ll"'lrc>duax la novetat. que 
retrobaum en obfet més tardanes de oo
bnr les CIC)elellatet• -ubcadesentre els 
contraforts I wweroomt.ncades- fmi) petl
tesc:UpUetamblk.Jerneri. Tant elles com La 
pnnopal es cobrexen amb teUals a l'ext• 
rior, on es fan 8VIdentl ets YOfums smples 
d'obra de maçoneoa. en tant que els tnt& 
nors són engUIXats I p¡ntats, fOfa d'alguns 
elements estructurals. de pedra. la façana 
pnnc:ipaj, tripartila I amb lroriO segons recurs 
habitual de t'ordre, té tres portals molt mal· 
tractats i desfiQuratt respecte de l'obra ori
QII"I&I. a més de duee portea menors. Enclou 
amés d'un rebge. une w:tJera i dosescus:, 
U"'a tor~ cwnb una ll'l'latge de ta lmma
CIJada. als seus peus de ta QUal oo meda 
Ió, a la dau de l'arc. conté gravats els so
nesd'unrenoc:gedeSOI. El campanar d'es
padanya és perpendícular al frontis. 

408 

pl. de Lesseps, 30.31-32 
C. de SepttmAnla , I 

Cases Ramoa 

Categoria B, cap. u 
~açana) 
Incoat Expedient de Oeelélradó 
Monumental 1•..J.t973. 

Les Cases Ratnc:.. def 1906, •entteelsai· 
fios modet'nistea de la prrmera etapa de la 
carrera de Ja~ Torres I Grau, a de més 
envergadura Coostltun. per un massls pa. 
ral·leleplped soll!' o pareei·la de gran svper· 
ffcie. està rosoft por la joxtapos.òó de tres 
mòduls d•stnbut•ut Simples, unificats per la 
composiCIÓ de aes 1acanoe. D'aquestes es 
la de Lesseps la tr.ctt~~de com a pMcipel. 
amb més ornamentadO, amb una tnbuna a la- ,..,.,.,.....,ccronament eoglaonal. 
A I'Mre lrontJS, mol m6s pla, s'hi repeletx 
l'esgrafiat '*ò 1a decor&C)Óhl és mon més 
escassa i la oompo!IK)ó més smple, amb 
pr~nl de finestres (pmtitivament dona· 
va a lKI carrer estret i secundanl La part po&· 

ter ior és ocupada por un ,a rdf amb una tan
ca d'obra de la que sobresurt, a l'angle amb 
el carrer Montr()g, un ongmal templet força 
malmès. 



409 
Plaça de la Llana 
Categoria C, cap. VI, tipus 11 

La plaça de !a Uana és un esp11 ~rreg~Jar en 
el que desemboquen els carrers de la Bòria 

410 
pl. de la Llana, 9-10 
c. dels Corders. 1 
c. de les Sen"'deres, 1·2 

categoria B, cap. u 

i dels Corders, i, per sota d'arcades, els de Sobre el carrer de Serr"Oeres. un cos edifi. 
8oQIJef, de l'Aie de les Candeleres i deSe- cat reposa sobre un bigam senzil de fusta 
rnc:e-es. per bé que l'eix pnmordial és el. que parat-lel a la façana de la plaça. Tot i estar 
descriu la contJnú\at entre Bòna i Corders. ahneat amb la casa número 1 o. un ptS més 
!!s el punt de conftuènoa dels anoos bams alta. forma part de la nUmero 9, amb la qual, 
medievals de la Bòria. de Sant Cugat i de encaraqueenrecitat respecte d'elia campar· 
Santa Catenna, i tot l'Indret OOI"'SE!(Va bastant te~x l' alçada. Aquesta és una casa artesana 
bé lescaracteristiques d'aquella època. Ha moll reformada al segle XV1H, quan apar e· 
tingUI diferents noms al l arg defs segles- xen els balcons de ferro for¡at propts de 
deia Peltssenadel.a BOria, de la PeltS:Sena l'època, mentre que un dels de' pmner piS 
Ma,or, dels Calderers i, finalment. de la conservaencara latosanadepedfaerrwnoó-
llana- i ha estat ftoc de mercat de prodUC· furada del :Ml. La casa número 10, com la 
tes de gerreria i, posteriorment, de l anes. 9 amb portals de llinda de tusta. presenta. 
Fou també ceñtre de sortida dels antics en genefal. uns trets sii'N8fs. 
correus. 

Gallrao, 193-', p. 31t,Coria', /i73. pp 112-83 
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pl. de la llana, 11-12 
e dEn Boquer, 1 

Atc d'En Boquer 

CatiQOtla B, cep. 11 

Als balxoe d'un edfio del segle XVIl profun. 
damont rafel al xx, amb obertures emmar
cades en pedra i façana molt refiOIIada, 
s'obtel'entrada al ca11ard'En Boquer a tra
vés d'un arc escarser molt amph, obra no
va que reemplaça l'antiC eooés allll'ldanat 

L'rnleOor "cobert amb oo btgat de IU&ta, 
per IOC8 del qual r en angle reae s'arnba a 
l'attreextremdelpu,~perLr'lilblgade ....... 
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412 

pl. de la Llana, 14 
c. de leo Candeloo. 2 

Cllegorie B. cap. 11 

El pas del carrer de lés Candeles per sota 
d'una senlll1rii!'Tla construcció del sega ICV~' 
et conSbtoox un bigam de fusta ~mitat , a la 
banda de la plaça de la Uana, per una Hln· 
da també do fusta, menti e que, al costat opo
sat, ho é8 per un arc de mig pont de pedra 
sobte lmpostOI. 

413 

c . de Llançà, 20 
c .. a cM a. P..,.llona 

BOP. 23-2·1979 

Constrúda el 1912 pel mestre d'obres Jo
sep Graner 1 Prat, la casa FQIOI, coneguda 
com a casa do la Papanona, és un cas clar 
d'asSimrlaaó epidèrmiCa de trets formals de 
CSI re modottista en una arquitectura noc!Jta 
molt VInculada encara a les obres del segle 
x.oc_ En aquea~ cas, sobre uns baixos for
mats per llei grans portais iguals hi ha cinc 
PIOS amb tres balcons cada un. units. ex
cepte el darrer. en b8k:onada. l · elemeft que 
redamal'llenoó6aelc::oronarnett, consti
hil per una delc:omt.nll papalona amb les 

- deoplegadeo. P<ojeaade a bose de " 
I"'IS COI'bee tendents .. sem.cet"de -81-k.t
dinl: a un frontó- I recoberta de trencadfs 
cerèmic poKcrom 11mb predorrlln de grocs 
i vetds~ fonnee 1 procediments que vinculen 
l'or~ i, do retruc, 101 l'edifio, al 
modern.sme. 

Cn« lNl .lllllilt ~ ~ 1au, -« R. pp rar 
lit i 
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c. d 'En Llàstlcs, 5 
C.legorio B, cap. 11 

C.aiot del segle Ml -potser amb V85Vgls 
del 'IN- que presenta un ampliSSlm portal 

d'arc rebaixat que donava accés a un pab 
Siluat al font de la par cella i pel qual podien 

entrar·hl carruatges. Al oostat dret hi ha un 
altre portal, do fals regràs, i a mà esquerra 

un antic PQI'tal adovellat de mig punt. A la 
pltmta noble. IIObreef portal carrosser, hi ha 
un gran balcó, ala losanade pedra del qual 
hi na. dins un medalló de marc rococò. un 
bon retleu de Santa Eutàba. L'ediliCI ha a. 
cat.-derrocatrecentmeolr, deia façana. nc> 
m6l te'n conserven els baixos -l'obertura 
gran tmb pc:w1a de ferro r les altres 
laplldee- r ti pnmer p15 amb efs seus 
bOICOns 

nor.r.. '"'" 8 

41 5 

Carrer dels Lledó 
C.1egorio e, cap. VI, tipus 1 

Caner de treçB med!6V81 fofmat a per11r del 
segle Xli, quan s'autDfltZà l'ediftcaoó adc> 
sada alt murs de la mural a romana. L'ans· 
tocrècla ve bastlr-hl nombrosos palaus, dels 
quals encara avui se'n conserven notables 
exemplars, easent, després del cauer de 
Morucada. ol que en conserva un nombre 
/Y1810t. p&r bé que en pèsSim estat de con
servaoó. El caràcter senyonal del carrer de· 
oue ~entr-ae l•ns torça tard, com ho C)e.. 

moetren les notables construcoons del se
~ XVII. les del XIX, en c:arwi, són ¡a obres 
ocwreclet però de bpus corrent Malgrat al 
Y~~ntal c:tOI"'IOIggC deia seval'eclkia, al car· 
rer preeeru U'l ca-àder torça UMafi qoe, en 
oetts trama. ptfmet •ntut ~ seu bnllast 
pas$01 

416 

c. dels Lledó, 1 
c. dol-Coçodol. 2 

Categoria 8 , cap. 11 

1 417 
c. dels Lledó, 3 
bda de Coçodol, I 

Eóficl emb estrUCiuta de p81au medieval• 
amb algu'll e1emeots pnm;uus. probebl& 

ment del aegle xv, el més VISible dels quals I 
és un portal adovallal a la laçana que dóna 
al carrer del Btsbe CaçadOr. El conjonl. pe.. 
rO, és una constrUCCIÓ de pedra dels segles 
MtlMI-aónd'~eselspon:<isd'atc 

rebaiK8l. els marcs de les obertures ... -, de 
tres pt101 amb prominefll oorr.sta • amb r• 
fonne~ del MCJ'e xo: com són els bak:ons 
aauolo 

C.ltgoda B. cap 11 

Aquest eOfici c:on&efV8 encara l'estrudura 
d'un pelau me6eval orgaMzat a l'entorn 
d'un pau Consla de planta baixa i tres pt· 
101, I 'OOrn\ delt QUejS és un afeg1t moh po&

lerior. Del palal.l pnnllbu en resten, amés de 
l'obra de pedra dels beixos, el portal ac» 
velllt d'arc catpanel, molt ample, 1 ~un. 

ekWneni:S més al pati Són de la reforma del 
MO'IMI.Jf'lpor\81 redetelsbailconsdet» 
dta de leiJ ctu. prwneres plartes. 
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1

418 
c. dels Lledó, 4 I 6 bis 
Pa lau Flvalle r 

Categoria B. cap. 11 

Tot 1 haver estai molt lltnSiormal alsseglel 
pottenors 1 el deplorable estat de conserva· 
QÓ del con¡unt, aquest paau conserva abun· 
dants vestig1s d'una construcoó senyooal 
dels segles KN·YN L'extensa façana de pe
IQ carreus mostra les obertl.r'es renovades. 
eepeoalmenlets blk:onl del pn!'lC1p81. a-nb 
gr.,..losanes de peO'a modbada del se
gle lM• Ertre els dvef101 portals d'èpo
qu. dderents -alguns tapats-deslaca el 
pr.nopa I mésoran, d'arc pla amb mènsu
let renwxenbstes. A través d 'ell s'amba al 
patl, ple de pedaços, I en el q ue destaquen 
l'escala descoberta. de doe trams i de pe
eta. q..e s'acaba IOta U"'l plfiot'esca edfaja 
.-nb eacut • que tou proeongada més receri· 
ment ..-nb un lefoer tiam; 1 un linestral gObc 
amb bones esetJihM• de pnnopcs del '1N 
tenl: de mènsUes Representen, oom és ha· 
bltual. dos caps, ma&eulr I femen(, habitlats 
elt~modade l'època i iOVInt associatsa l'811 
de Pere Joan 

~~~-P2fl2~1941wi 
/_p JllCrlo. ttT.J.p •. e-Ml 19ll.fl.•xtOnct 
lf" p J:S.L 101 
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c. dels Lledó, 6 
c. de la A81na E~OOOI' de Sicl'lia, s/n 

Cotegoria B, cap. 11 

Anomenat perQno .Palau de la Retna Ebo· 
nor- sense cap altle moou que e1 vanatge 
amb el carrer que du el nom de la rema, té 
!rets de casa senyonal QO«•ca . del segle KIV 
o 'I:.V, ttansf04'mada en casa de velns al se
gle lMI. època de què daten les actuals fi· 
nes~res i ba6coos 1 els do6 ponats de llinda 
de fusta dets bavco&. Són C818C18ÓSbQU81 
f1"18d.evals IMdeRs l'apetel de petits oot· 
reus. el portal adovellat -que meoa a un 
vesllbll embigat d'on arrenca l'escala de 
veïns. construïda duren! l'esmentada refOJ· 
me dins el pnmitlu pati. dol qual s'endevinen. 
tapiats, els arcs-, rêStet d'una finestra co
ronela i, ala façana laCeral. una finestra qua. 
drttda wnb guatdapds amb lanceta. en no 
ga.re bon estat. com La rea deia construc> 
oó. que té una a6çada de ues psos. 



420 
c . dels Lledó, 7 
Categoria B, cap. 11 

Malgrat que està sobte una parcel·la gran 
i molt rectangular i que fou reformat al segle 
XVIII, aquest edifiCI conserva a la planta i la 
façana l'estaJCtura i IOI'ça elements d'un pa
lau gòtic, La façana és d'obra de carreus pe-
llis i mtegra un g ran portal adovellat 1 una fi.. 
nestra de lhnda esculPida als baixos. i ta so
lana de cofumnes prismàtiques -
restaurada- gàrgoles ' una finestra lobula· 
da a la part alta. Pel portal s'accedeix al pab 
per un vestlbul amb arcs diafragma i embi
gat de fusta, el qual fou ampliat al seg:e lMII 
amb pòrtics d'arc escarser soble sei'TII
coiiJ'I"'nestoscaf'I9S. També són d'aquest se
gle els balcons de ferro forjat i el portal amb 
Uinda de fusta de la façana, i els balcons que, 
aJ fons del pab. s'obren a la terrassa sostm· 
guda per arcs i permòdols de lé.bnca enca
ra medieval 

421 
c. dels Lledó, 11 
Palau Mercader 

Categoria 8, cap. 11 

De pnnopis del segle XVJI, aque& eófici. de 
planta ba• xa. dos PISOS i golfes (a més de la 
remunta. reculada rera la oornisa, que Nar
ds Nue! construfel1863), constitueix unex
cej·lent exemple de l'arq01tec1:ura barcelo
nina del moment. La façana es oobrax d'es
grafiats amb lomJeS corbes i barroetes, i té 
una prOI"mnent corntSa de pedra 1 un g ran 
portalescarserdemotitsalcomplexe. L'ele
rnenl més nolable del conpJill és, però, el pa
ti, mott ben r~aurat. La seva escala de dos 
trams. tota de pedra, és dissenyada segons 
els prinopts de l' 41Q!.Itectura obhqua.. de 
Garamuel. Està coberta amb trams de volta 
d'aresta sobre arcs rampantS que &l'tanquen 

dels capitells incbnats de pilastres r coiOOl
nes. Dos d'aquests ~unad'elleslaqueocu
pa l'angle detsdostrams- estan taltades pel 
oooue del fust, •tour de force- constructuJ 
possible gràcjes al VIrtuOSISme de 
l'estereot~. 
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1
422 
c. dels Lledó, 13 
categoria e. cap. u 

El1857 JoeopGalart pr(lfeCtà per a MMuel 
de Figvorola éK!uesla casa de veins carac· 
terlsbea del seu momoré. La façana és tripar
tida. amb tros oborturos a cada nivell, que 
són portals escarsers als baíxos i balcons als 
quatre piSO$, L'edilicl lou bastit a l'indret on 
hi ha111a un casal gOtlc reformat a prioop¡s 
del sogio )(VI El tiOU pelli, amb galofia d'arcs 
de m¡g puf'l( aobl'e columnes toscanes, tou 
.ntegrat a ta COOSfrucaó del s. XIX i es~ 
servè 10C818, en un carcanyol dets arcs. un 
medaló de marbre amb un bust de perfi i 
lmb~laen&.obrar~<!un 
~ 8ltnCte Dos med6lons SIIT'Iiat$. 
pr~ recupetats d'algun altre Ioc 
de l'obra endefrOcada. tOfen encaslatsa la 
nov~taçana, entre eAI balcons del prinopal 
Els btlxoe de l'edifiCI han estai restall"ats re
oentmeol, posant en «Mdènoa els ehmeots 
més aniJCSde la constrUCCIÓ, que endou dl· 
vefSOSiragments de la muralla romana. 

-=~ 
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c. dels Lledó, 15 
Categoria B, cap. 11 

Completament remodelada al seQie XIX, 
aquesta casa d'habitatges té cinc pisos d 'al· 
çada, el darrer una remunta i el primer, de 
notable alçacja, habilitat com a tjblioteca in
fantil. Els elements més interessants, super
vivents de l'anterior construcció del segle 
XVIII, os concentren als baixos de ped ra. 
Dos arcs escatsers flanquegen la porta prin
cipal, d'arc pla ricc:rrlent&mmOIIIurat. El bal
có del seu damunt. tot i la barana decimo
nònica. conserva la losana de pedra, lam· 
bé amb motllures i la par1 1nferiof decorada 
amb petxines i altres ornaments. RE!fael por
tal. una volta escarsera dóna pas al pali del 
XIX amb una curiosa EtSCala amb ef segon 
tram sobl'e un arc. Segons Serra Goday es 
conserven a l'interiOr de l'ed1fio uns sostres 
pintats a finals del segle xr~ o pnoop¡s del 
XN . 
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c. dels Lledó, 17 
pl. dels Tragmers. 3 bis 
bda. de V~adecols, 1 

Casa Bulbena 

Categoria 8 , cap. 11 

Casa d'habítatges.sense gaire pi'etensions, 
tou projectada el 1871 pet' Ramon Portu
sach. Amb façana a ta placa dels T ragrners, 
entre aquesta i la de Uedó hi ha un consi
defable desnlvefl:couesponent a la oota 
més alta de l'rnterior de la muralla romana. 
alguns vestigis de la qual deuen llobal-se 
al seu interior on, segonsSerraGoday, hi ha 
algunes columnes gòtiques de l'esuoctura 
ant9!'ior. La façana prioopal consta de bai· 
xos -amb tres arcs escarsers' ocupats ma
joritàriament. pel' magatzems-, un entresol 
i quatre pisos. amb tres balcons a cada plan
ta. sempre amb el del m.g més gran, ernla
Sttzant aixll'eix centraJ 
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425 
c. de Lleida, 9-11 
c. de Tamant. 70 
c. de I'OI•vet"a, 68·78 

BOP. 23-2-1979 

Agrupaoó de nou edificis d'habitatges en
tre ~tgeres, amb dos pteos pef' replè, ocu
pa una eKtensa àrea òe la mansal\él on s'ubt· 
ca, •ndosa la cantonada amb el carrer de 
l.letda, on &e OOJen els habtatges més grans. 
Reailtzada per Ramon Aeventós i Farrarons 
el1928, tamport6nelad'equestaobfarad
ce en la l.CiWzaoó que 11 fa. per prmera ve
gadaaCalalunya. d'un-geloonal ex· 
prGS91()01StaiOSPratenlelex.peoènc:iesoen
tutoropees en el camp de l'habitatge mas
suJ. AJ)d, tadisposloó de l'escala en façana 
permet a l'arqUttecte el recurs de les tnbu· 
nes acnsta1-lad8s de planta triangulal, coo
tr~per la IOiuoódl!efeodadade 
._ ptames SISef'l8 • pnmera. les quals mat· 
quen la component hontZOftal 
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pl. de la Llibertat 
Mercat de la Llibertat 

BOP. 23-2·1979 

Bastit entre 18881 1693 segons projecte de 
Mtquel Pascuall T.n:Ofer, sembla que !a in· 
tervenció de Francesc Berenguer I M&s.tres. 
a qui habtualrnerc s'atJibuei>~ t'obra, es limita 
als detalls ornamentals introdu'I1S en el dar
rer moment de ta construcció. Tipològica· 
ment es pot arrenglerar amb els altres mer
cats d'estructura metàl ·llca aixecats a Bar· 
ceiona contemporàniament. Es de planta 
rectangular. amb tres naus; la central més 
ampla i alta, té coberta de teula a dues ves
sants sostinguda per encavaMades parabò· 
!Iques de feao; la de les laterals, també de 
dues vessants. s'unetx, amb la d'una ves
sant dels trams baixos dels dos costats curts. 
Els murs de tancamen( són de maó vist so
bfe sòcol de pedra i amb gelosies de l!ibret 
de fusta sota els ràfecs baixos que resseguei· 
xen tot el perrmetre. Les dues façanes tes
teres s'OI'ganitzen com a façanes principals 
formant frontons triangulars i concentrant 
l'ornamentació de pedra i ferro. en els qvats 
són VIsibles els entrellaços de corbes carao
terlstics de Berenguer (tot ¡ qve no aliens a 
Pascual) que conformen. a la part central . 
l'escut amb tres lliris de Gràcia. 

/dl~•. !954,p. 10; M;;d<Ay, 7964.pp.454tl;Atqu-
1odiK&, 1975. p 74; ~. 1983: RQ.s, 1983. p, 18; 
ForvbonaiMiratles. 1!165. p. 34. 

Casa molt senZilla sobre patcel·la petita, 
consta de p¿anta bailCa, entJe$01 i quatre pi
sos i els seus elements són tots els propis 
del segle XVIII: ba.lcons de ferro forjat, corni
sa, esgrafiats geomètocs -tant detenOI'ats 
que són pràcticament lrM&bles- etc. No
més és destacable, a la taçana de la Dague
na, l'eXIstència d'un cos voW sobfe bigues 
de lusta 1 revoltons que abasta des del fof¡at 
del primer ps fins el terrat 

428 
bda. de la Llibreteria, 8 
c. de les Trompetes de Jaume I. 1 

Categoria e , cap. 11 

casa llpica del segte XVII, és de planta bat. 
xa i cinc pisos i, elCcepte el darrer -una re
munta de' XIX- Ja seva obm és de grans ca
rreus. ben visibles en la cantonera arrodo
nida que anrua ets dos lronus. Les obertu
res dels baixos són arcs escarsers modlurats 
i els balcons són de ferro lorJBt 1 molt vol.ats. 
destacant-se espeoalment la balconada 
que, sostinguda sobre permòdols metàl·tics 
ressegue~x l'angle de l'edr1ia ertre una obef. 
tura i l'altra. 
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bda. de la Llibreteria, 9 
c. de ta Tapioor•a. 1 

Casa Bautea 

Calegorla 8 , cap. 11 

Sabem que !ou el mestre d'obles Narcrs 
Nuet qui, el 1848, pro¡eclà aquest edifici. 
Obra caractectstica de ITIIIJ81'l segle XIX, des· 
taca per la qualitat i la rolatJva complexrtal 
de la composiOÓ i decoració de la seva fa
çana. Observant r alçat de baix a dah Vetem: 
uns baixos i un entresol estretatnet'lt relaoo
nats; un principal amb balconada que res
segueix tot el perlmetre I de la qual arren
quen les pilastres estriades que, als extrems 
de cada un dels frontis, sostenen una COtni
sa sobre el segon ps. Damunt d'aquest Nuet 
hi coHocava només les golfes però una re
forma moderna. dels anys VInt o trenta del 
segle xx, hi afeg( una altra planta. amb ober· 
tures d'arc de mig punt amb baranes de ba
lustres • flanquejadeS per pilastrescorintles, 
sobre tes quals reposa la prominent cornisa 
term1nal. Del ptojecte primitiu hi ha encara, 
entre els balcons del prinapal, elements de
corall us de terra cuita i lantasres vegetals a 
Tapinet"ia i un bust lemenl dins d lpeu sos
tingut per Sirenes i flors a ta bar'lda de 
Lllbtetena. 

Orici, 1944.p. 53. 
AAM ttiip.3t4C(1848}.exp. 1020bo'JC(I859J. 
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c. de la Llibreteria, 7-9·11 
c. del Paradis. 8 

Categoria B, cap. U 

COnjunt de tres edilicis protectats urntària· 
ment a mitjans del segle xoc.. Tots tres cons
ten de planta baixa. amb obertures de pe
dra emmotllurada, I quaue pisos amb bai· 
cons. Destaca la bona qualitat de la cons
trucció i dels acabats de la façana, en ta qual 
&pateixen plafons de terra cuta ocvpant ver
ticalment l'alçat dels ptSOS segon i tercer. 
amb un tema trenat present en altres edili-
CIS de la zona, mentre que al pomer hi ha 
només florons. lleument diferents en cada 

, ., una de les tres propietats. 

C/n(;l, 1944, p. 51. 

431 
c. de la Llibreteria, 13 
Categoria 8, cap. !I 

Casa tlptca dels volts del 1850, consta de 
quatre pisos i de planta baixa de pedra, amb 
dos grans arcs de mig punt -dlns els quals 
s'inicien els balconets de l'entresol- I una 
senzilla porta enlre ells. Destaca. en gene
ral, la qualitat de la construcció I dels aca· 
bats de la façana i. en concret. la presència 
de plafons de terra cuita amb tres dissenys 
diferents: un entre les obertures del primer 
pis que disposa de balconada, un segon 
més gran i complex tot al "arg dels pisos se
gon i tercer, i un altre per al quart, a base 
del tema trenat tan repetit en cases veines. 
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c. de Llivla, 2 
c. del FIQueró. s/n 
c. del Pintor Alsamora. 1·12 
av. de AlO de Jat'181t'o. Wn 

Cln V•l.nt 

Categoña B, cap. 111 

M831a de planta basi61C81 ~ emb 
l'ala esquerra"* gran que la dreta El pa
ramenldemaçonenaha petdtAI'esiUC t ltl 
obenuras tenen branc:.Ms de pedra t lllndol 
arqtJef8des de totxo 1 llU'clnel, mentre que 

~~~~:~~~ 
amb una conservaoó mon defloent 

1
433 

pg. de Llu ls Companys 
pg. de Sant Joon 
rda. de Sant Pete 

Arc da Triomf 

Categoña 8 , CAp. IV 

Arc tnorntal segcn IM PfoporCIC:IIW a... 
QU8S però 8mb ur-. mli.,.... I I9Jrw .... 
ments orlliWI"NWUUt que permeten partar de 
~louprOfiCC.IItoonltn.llel 
1888, cx:rn I entrada at·expo.oo UM«· 
sal d'- eny, oogoni-de Jooep 
Wasec:a t an'lb relleut MOitOnc:l de Joeep 
LJmona. Joeep Reyn6l. Torquat T a.o, An
toni Vilanova, llanque,ats per tarnee lladel 
segons models de Menuel Fu~ • Pere 
Garllonel 
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434 
pg. de Llufs Companys 
pg de Pujades 

Monument a Francetc de P. Rius I 
Tau~t 

Cltegoria B, cap. IV 

aeoons el PfoJecto l)(esentat al concurs de 1 --u El monument.inaugurat et 1901 ,esconstrul ~Í n I ! 
.~8=~~,=.:=~~:·: ~ 
:.~:.:=:--~~:. '-----'-''---- --' 
les lt'I&Cflpoons de-QI.IOWe C818S. hi ha,. 
lleusdebrOI'\28ai iUS~U~ItiiT'IOf"'l...l'axe

catsdurantet mandat deA1US1 Taulat. Tam· 
bé són de bronzo el bust de l 'alcalde, ado
sata l'obel·sc.tla restadelsolem.entsescul· 
tóncs, allegofies figurades; el Treball I Baf. 
celona drets damunt el pedestal: adosada 
a la part J)C*enor del monOllt. la Fama. ala
da. tres petrts gens ewnbolltlen la lndústna. 
la Clènoa i l' Ar1 
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pg. de Lluís Companys 
Monument • Roger de llúria 

Categoria B, cap. IV 

E ~"~Carregada a Josep Reynés, l'estittua de 
Roger de Llúria fou instaJ.Iada provisional· 
ment a ta Ciutadella e/ 1885 I el 1888 passà 
a formar part del oon¡unt de monuments de 
personalitats catalanes que d6COfaven el 
que era l'accés a l'ExpoSICió Universal. Junt 
amb la de Viladamat és l'ún1ca de les que 
no han estat destruides que pt"àcbcarnent no 
ha canviat de lloc des d'aleshOfes. 
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pg. de Lluís Companys 
Monument a Antoni VIladamat 

Categoria B, cap. IV 

Torquat T asso rebé e/ 18861' encàrrec d'una 
estàtua del pintor barroc Antoni Viladamat, 
i el representè seguint la fesomia de l 'hipo
tètic aliorretrat d'aquest en on dels quadres 
de la sè6e de la vida de Sant Francesc, lflS· 

tal·lada el1880 e un extrem dej passeig d'en
trada a l'ExposiCió, no fou retirada ni durant 
la guerra ni durant !a postguerra. i no cone· 
gué ta sort de I~ que s! ho foren, la mafor'ia 
fose~ per a fer la Mare de Déu de la Mercè 
que corona la basftica barcelonina. 

437 
pg. de Lluís Companys 
Monument a Pau Clatls 

Categoria B, cap. IV 

Ouanelt9141'estàtuadeRataetCasanovas 
és separada del conjunt de vuit det Saló de 
Sant Joan es decideix substituir -la per la de 
Pau ()ans que, el 1880, Rafael Atchés ha
VIS modefat a proposta del Congrés Catala· 
nista. Unoop fosa en bronze, s'inaugurà el 
19 17. Derrocada del seu pedestal elt937 
romangué en un magatzem municipal fins 
el1977. en què es torna a inaugur& en el 
seu actual emplaçament 
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pg. de Lluís Companys, 14-16 
c. dels Almogàvers, 2 
c. de Buenaventura Munoz. 143 
c. de Roger de FIOI", 13-17 

Palau de Justícia 

Categoria B. cap. 11 

Josep Oomènedl i Estapà i Ennc Sagn~e~ i 
Vdlavecd'Ma col· laboraren en la construcció 
del Palau deJustk:ia, oi:M'a 10108da el1887 
i que. tali ser fa00f"onadael1898, no s'inau
gurà fins el 1908. Mentre els autors de la 
eGUa d'arqt.Jiectura.. de Barcelona c::onSide
ren a Sagrief responsable principal del pr~ 
,ecte, Fontbona creu que, contràriament, és 
la pet"sonalitat de Domènech la que hi pr¡. 
ma L'edifiCI, amb una clara voluntat monu
mentalista. s'estruc:tlKa en dos cossos rec
rangutars amb dos patiS cada un 1 separms 
per un cos central que conté els accessos 
i la sala del ple de l'Audiència S'acoedelx 
a aquesa oos per un pòrtic monumental ele
vat respecte del carrer per una escal1nata. 
i que dóna pas al vestlbut de doble alçada 
cobert amb darabola de 'lldres de COlors i 
amb escala mOI"llf'YYee"'. Exteriorment 
s'acusen els tres cossos, destacant les V1.it 
torres que coronen les cantonades dets la· 
teras. i ta mapr alçada del saó de plens aod 
corn l'alta llanterna que el corona. 
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pg. de Llu ls Companys, 18-22 
c. dels AlrnogAvors. 1·9 
c. de Rogef de FlOr, 19·37 
av de VIlanova, 2-20 

Grup Escotar Pere Vila 

C.tegoria B. cap. 11 

Emmai'Cat en el programa pedagògiC que 
lé6 insbtUCIOOS polfbques catalanes endega· 
ren des del1917, el col·legl Pere VIla. pro
jectat per Josep Goday I Casals es comen
çilaconstn..~~Jef192 1 peròktsobresresta
ren aturades detpr .. del cop lllllifar de p,. 
mo de Rivera. Confirmant el caràcter polftlc 
del pra,ecte amb l'adverwneot de la Repó. 
biiC8, la construcció fou represa 1 enllestída 
êl 1931 en unes formes f"'IuCe(ltJstes ja a/\8-
crOnques que foren molt criticades pels ra· 
OIOnaistes.. L' organtZaelò és en tres OCIMOS: 
eis nens. a l'esquerra. el 080Cfal més petll:, 

dedícat a bbiiOteea i aata d 'ades, I el de ne
nes. a la dreca Dol porxo. de grans coll.lll
nes els unetxen. El pab en,ardinat, Qot ocu
pava r àmplia zona dev8('1( Iee construcoons. 
!ou rèpida-nent tota &ubst!ltida per pistes e• 

portlves en è~ recent. 
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c . Major de Sarrià, 74 
Can Canals -Miralles 

Categoria B. cap. 11 

Casalot de tres plantes - ba1xa i dOS PISOS 
amb bak:ons-- i coberta plana constru'1t pels 
volts del 1 800~ les seves façanes, cobertes 
d ·esgrafiats geomètrics. g1ren cap el fons de 
la par cel-la conformant una tribuna serTIICir· 
cular. la ~açana principal, a través deia qua' 
s'acx:edex a l'edifici, estaeocaradaaunj8l'd' 
com¡gu que s'obre al carrer a través d'una 
re~xa amb una lntetessant porta de ferro for. 
jat de l'època que, com tot el conjunt. es tro
ba en un estat de conservació no ga're bo 
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c. Major de Sarrià, 93 
pl. del~de laVila,11 

CategOfla B, cap . 11 

Ed1f10 det segle XVII en cantonada, consta 
de planta baixa, un pis i golfes, amb cober
ta a dues vessants acabada en ràfec La fa· 
çana. plana. és de compoSioó Simètrica di
vidida en tres franges hontz.ontals, les dues 
w periors amb esgrafiats de bona factura i 
traça geomètrica tot i que fOI'ça esbol'rats. 
L'estructura formal del con¡unt està poc re
tocada ~l exceptuem les tx:Jrigues de la plan· 
ta ba1xa. 

442 
c. Major de Sarrià, 109 
Categoria B, cap. 11 

ConstrUCCIÓ ooue mitgeres. del segle xw o 
XVlll, de planta baiKH I p!S. la seva façana, 
plana • acabada amb la baJana d'obra del 
terrat, enclou als baixos un arc de rrug punt 
amb dovelles de pedra 1, al ps, finestres em
maJcades amb carreus i 8f'I'\Pil ernmodurats. 
Malgrat les reformes mtroduidesoferl:'llx en
cara la 1matge de casa menestral del primi
tiu poble de Sarnà 
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I ; 3
de Mèlaga, 2-4 

Torra del FMitotge 

C.logoria B. cap. UI 

D'aquesta mas.a, pocser del segle XVI, en 
queda I"'IOTTée el cos central. menue que la 
resta tou eodet'rocada en S8f' urbanitzada la 
plaça de l'església, o de Màlaga. •la plaça 
lbèna l!t de dettacar una finestra gòtiCS. 
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444 

c. de Mallorca, 184-188 
c .... Jeroni F. Gflnell 

Calegor~ B. cap. 11 

Sabem que, d'aquest con¡unt de tres cases 
prOjeCtades POf Jeroni F. Granell i Manre
sa. la nUmero 1881ou construïda el 1901, 
essent·ne ell mata lC el propietari, I no és d ll· 
dl dedUir orcumstAnoes Slf'rflars per a les 
anrea dues. La composició gen&ral permet 
d'.nterpretata untànam81't. a partw de t'al· 
terf"181"1Ça de C06SO!I amples. amb parells de 
bek:ons unü en balconades, amb d'altres 
d'ellrets.. ~b IMfes de finestres ressegU
dea per madur• V8fbC8Is que es resolen als 
balxoa amb complexes volules CUMIInes. 
própel del moder...,. granal·lil. peteot 
també els relle!A de pedra entre finestfes. 
«>bfe • bllcons ••les baranes dellerrat, 
1, a més. alt esgrafiatS que recobfe~xen to
tesleslaçanee. Atsbllxosapar81xen dobtes 
obertures d'entresol ' semi·soterran• 
-separades per ampls trepanats en lloses 
planee de pedra-combinats Irregularment 
amb j)Oftals d'escata, ja que l'amplada de 
les tres rinquos no és idèntica, OOfresponent 
a la central un únic cos ample 1, a les altres 
dues. un d'ample flanque,at per dos de 
pob!S 



445 
c. de Mallorca, 253-257 
Casa Àngel Ba111ó 

CalegOfia B, cap. 11 

Josep V1laseca 1 Casanovas, en p!'ojectar el 
1891 aquestes tres cases, enllestides el 
1896, ubhtza en el disseny de les façanes un 
mòdul que es repeteix sis vegades -dos a 
cada finca- de tal manera que el conjunt 
permet una lectua unitària. Cada f'l'lÒdiJ està 
recollit, al corOf"'afY\EEflt, Ptlf un gran arc~ 
tat i se separa dels afues per pilastres amb 
esgrafiats que reootren l'alÇat des dels arcs 
fins al primer pis. En aquest. com al darrer, 
una balconada ressegueiK horitzontalment 
tot el conjunt. Prominents balconades sobre 
mènsules esculpides recullen els parells de 
balCons del segon pis. Només als baixos -i 
en menor grau a l'entresol amb 
balconeres- és perceptible la distribudó de 
les tres finques (ben evident en canvi eo 
planta), mlt¡ançant la desigual alternança de 
portals de mides diletents, amb pilars de pe
dra i Mindes de ferro. Vilaseca recorre en la 
decoració epidèrmica de l'obra a un reper· 
tori ornamental propi elabofat de manera 
edècbca, essent insuficient ta presència 
d'arcs apuntats pel' a qualificar el conjunt de 
medievalista. 

RogiJrt, 1897, p. 8-4. ~ XXXVJJ; Cri:l. 1951. p_ 89; 
~a'PoupMna.l913,p.l38:~ 
1911, pp. 29-30. 33, 59 j 95.96; 8ohlga!.. 1983. 
AAM. e l!,P. 4369 (VP')(1891). 
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446 

c. de Mallorca, 278 
c. de Roger de Uüna, 99-101 

Palau Montaner 

Categoria B, cap. li 

El 1889 Josep Domènech 1 Estapà pra,ectà 
1 r111aè la construceró ~ palau Montaner. 
edifici aillat paral·lel al desaparegut palau Si
món, bastit a la mateixa mansana i pel ma
t9lx arq(jtQC!e per a l'altre propretari de l'edi· 
tor1al Montaner 1 Srmón. E11891, quan J8 se 
n'havien mxecat les dues pr•meres plantes. 
Dornènech 1 Estapà. per desavinences amb 
el propctari, deixà la drrecOO deies obres, 
que passaren a mans do Uufs Domènech 
i Montaner. encara que lou Antoni Gallrssà 
QUI ofrc::ialmen les prengué !W seu càrrec. Do
mènectl j Montar'ler completà l 'obra construl'· 
da. arxecà el darrer PIS i es CUidà de tota r or· 
namentaoó lntenor, en la que comptà }a, a 
més d'altres, amb els que senen els seus 
col·laboradors habituals: Homar, Arnau i Ri· 
galt. Mentre que el que s 'endevina com a 
obra del pnmer arQUitOCte és d'una notable 
!llmpltcllat i contenció, la rntervonció del se· 
gon,queconclogué l'ecifdel1896,conc::eo
tra a la part alta i sota un ràfec molt promi
nent una prolusa decofaoó cetàmica i es
cultòrica, present també en el cos baix late
ral. tot plegat amb un rrop.ent llenguatge 

Taehada 
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modernista i pre-modernista - Cirici en diu 
estetldsta- amb tot d'elements que hom re
trobarè. méstardenl'obfade Domènech. A 
l'interiof destaca la nquesa espacial i deco
rativa de' haH d'entrada amb l 'escalinata i ~ 
passadls volat del primer pis, il·lum•nats per 
una gran dar aboia de vidre i ent'iquits amb 
escultures. mosaics i rustes. Després de 
complrr drverses funooos com a edilici pú· 
blic, el 1980, un cop restaurat, s'hi instal·là 
la Delegació del Govern a Catalunya. 

Rc(J«"t. 1897, p IM, 18m XL;Cit~a. H~51, pp. 92i268: 
fJa/tlrp$.1fKi.3C.pp. r3.69. 75.87169;_~ 1963 
D.p. 91,Bohtgas, 1973,pp,4 1.Q,Coro. f9738. p_ 5 1, 
flernJindR.CrwiMOF~ 1973. p. 166. u...;., 
198f.p.J6.~ 1983.Conlrtlllvms.1983,Gwcltl· 
~ T983,pp 14· f5 T,FQrWQCroiiiMlra/lss.T985,po 

""" AAM exp. 3657(0P1(f889-1913), 



447 
c. de Mallorca, 283 
c. de Roger de llúna, 103·11 1 

Pillau Caa•dea 
Collogod"Advo<als 

Categoria B, cap 11 

l'actual ecifia del Col·logl d Advoçats 6s tn.lt 
d 'una ampliaaó dol Palau Gasades, adqUI· 
nt pels advocats ol1922 l'edifiCi OfiQinal. 
oonstruit el1883· t 885 per Anloni Serra 1 Pa. 
J815, cons11tueut t·IU.-nbraçana a Malotea 
del COI'1IJ'll taf com •• el coneo:em. 1 se'n 
ooneerYOn els e1em1ne1 "* lr'U!fe:!IS&ttS. t!s 
de ~ rec::tarlgi.AIIt. amb un pali certrel 
el voltant del QU81a·orgamzen la pfanl:a baf. 
xa 1 els dos psos de qut consta l' ecllflcaoó 
El pab, antigament comat per una font pom
paana, éos oobeft pet una dat aboia i format 

per c:okmnes de marbre de cileferis c:cb't. 
L'~piació d!Aa a terme de 1950 • 1953 
per AoJStJ Botrelt Senill IObre una Plf1 del 
Jlfdlt at solat que ocupaven les qua:)" .. de 
l"ar<>çpolau -pt-~ 

amb ea- re~tera la modulaoó i bona 1)611 

dels elements d'aQuest. repet¡nt·ne lalaça· 
ne a Roger de llUr/a i un~nt una i altra en un 
lronlls angtAar coronal per escultures • en 
rebfal: respecte dt l'allneactó dels altres, lot 
delxanl espai per a unt pt111erres M'Ib fonts 
tplanc:es.IIOiuoló~petaunxamtrt 

de rE~XarT~ple 

~iJh:.,.lfi5,p 243;Rogon. tB9l,p 'Jl.~ 
,-'LvtMoragas.ti5J.pp t0S.IIO:t;61Q,19ll,p. IOl 
AAM •KJI· 140e {01?(1112 1M3), ALO ·U<IH 
(19491~ 
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1448 
c. de Mallorca, 284 

C... lgl•alM 

Categofia B, çe¡p. 11 
(ascensot i rexa protectora srtuada a ta 
pianca baixe} 

Encara quo ol plànols munJCipals de la casa 
queconslfvl ol 1899 FrancescFarreressón 
signats pel Uuís Domènech i Montaner 
-que aleshores edificava ra verna casa Tho· 
mas, ben dlrorent- sembla qve6sa Anlonl 
M1•isl FiguerOla (queapa•etx com a M1Uan1 
al •·bre do Bohlgas) a QUI cal otorgar..ne 
l'autona. jll que è8 a el a qui les pobic:ac.lons 
c:ontempcdt'leS asagnen l'edifici. AQUeS' 
preMrU unan eressantJITIOI'WXtoma taça. 
na de pedfa. ~ bf.w"'conservada. 
ta diac:nbuOO de la qual ve pautada per la 
c:ol4ocaoó dels elements més destacats • de
COl' atS leltnbunes -dues als eK!rems del 
pnropal undos pet' una barana Oe pedra 
I una de central al pr1mer p¡s- i en els re
matsdo lesoberturescleldarrer pis, amb or· 
nel'l"'effi&::::IOOS abarrocades que sobresú1oo 
de ra barana del terrat. El 1913, quan l'edlli· 
o era propietat del tarragon!Josep M~ lgle
alas. protoctor do Josep M.Ju)OI i G bert, 
aQuMt hi pro,ecté t'actual ascensor. amboo
g.nals obêrtUI"es anglAars 1 M"lb una retxa de 
teno OOfooada per una crestena.. 

.. 
H ., ~ ·rru·n· 

¡: 

~ 

,.... , 
'T 
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t_ 
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449 
c. de Mallorca, 291-293 

Casa Thomas 

Categorll 8 , cap. 11 

Construfda encre 1895 i 1898 per Uufs Oo
rn6nech I MOOOiner, la façana posava da
rament de m8fllfest els diferents usos que 
ICIAI'~,diiE!fenaartenlreel tradarr'lefj 

del semi-soterrani i entresol ---destinats a un 
Us mdustrial i unrticats per la gran obertura 
80VIU811a0a M)la llfC MCtlf8ef~ i el pf'imef 

Pd -deStinat a habitatge amb una galena 
correguda deccUmes ~,.. 
cobertel d'elements florals. El 1912 Fran
ONC Guardr.l t V181, gendre de Oomènech. 
a~eg~· 11811)11011 l'edifiCI.., LW'II ampliació 
,_.. .-ara amb lenguaCge modefrM:sca 
que-unboncülogomblesplan
apr......-a ... repeCw-nedsetements 
I adoslCanl 11 feveellmtY'C cetèmlc i el COfG

nemenl .-nb torres laterals 1mb~ de 
l'edito prm111.1 Al seu lf'lteriOf,les ofiCines 
de la planta baixa conserven la seva nqu&

u orn.amentM que, a la seva deguda esca· 
la, et manté en eiS esp&JS d'ús índostnal. ra
solts on la li t'lla IniCiada en l'editOflal Monta
net' 1 S.món però ut¡IJtzant coloomes de IOl
xo aplantJi al eriloc de columnes de ferro i 
amb un llactament molt més ttebalal de la 
l um 
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450 
c. de Mallorca, 302 

C.N Vailet I Xlró 

Categoria 8, cap. 11 

Eófici d'habitatges construït 911912·1913 
pol' Josep M. Barenys i G!:WllbUs dins un mc> 
def'risme tardà d'ornamentaciÓ bàsíc:anlent 
floral però atnb algunes refetènciescentreu
ropees 'I!Sibles tant a la façana corn al recar
regal I ben OOI"'SefVat veS1tbj. OostaQuen als 
b&Kos, rtanqvetant ej portal I sobre els pa· 
rella d'arquets del semi.soterrani, les fines.. 
tres QUaSI arpdques del'ertreP. AJ seu da
munl hi hi sengles tnbunes OOffespooentl 

alpspnnc:tpel.llqual hi ha.amés,IX\8. bai· 
coneda .-nb batana de pedra. ~s de feao 
bjalla et.- belc:ons del quatre PISOS res
UIIU, ll'ldou la de la baloonada certtal del 
dalfer Tanca l'alçatll'l eotonament esciA
pc on es combi,.....lormes de diverses pr e> 
ceOènoel tvnb treJ grans arcs en releu que 
recullen els bBicons de l'Ultima planta 

1

451 

c. de Mallorca, 312 
Ç, de Gtrona.. 125 

Farmkle Pulgorlol 

Categoria 8, cap. VIl 

li"'lll.9Jfilda d 1914, conserva la rna,ona das 
seus olomon!s Of9nals. El seu c:onstrUClor 
fou Mm~ Pau, ttmb fusteria de Francesc Tor
ros,l6'npares de Pere Anglès i marb!'es de 
Nogués Hnos. l' ornwnentaoó de la façana. 
amb .oooi revestll: Cie marbre. s'envnodla a 
la lonha anuou dels arcs de l'ecifio. obra 
de l'arQUittcle JI.A M. Fossas prOfBClada el 
19121.,....elmlllelxarr¡enquès'obnli ............ 
~1-ppM..1tJl.»·-aA.~-'
WJII.plf_~ UlllllJ.WJII.IliQ.$mA. I.W ·-· NM &ÇJo r.-r P'J(fflf~ 
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452 

c. de Mallorca, 351 
e de Nàpols, 238·245 
e de Provença, 378 

F6brfca Myrurgla 

B.O.P. 23-2-1979 

I 
Pro,ectada pet AntOill Putg Gaira!t el 1928 
I acabadade consttulr el 1930, aquesta n.au 
industrial amb oliones és un dols mlllors 
exemples de la produc::dó ar<Ptoctòriea ca
talana dels anys 20.JO no WlCUiada a ror-
todòXJa del GATCPAC la •mplilicaoó Iol· 
mal aconsegl.IICia et nodtax. en aqoesl 

&Wlf, d'inluènoel ~com poden 65-
ser ~ protomaornVtsme de Perret o la de
puraaó claSSICISia del Noucentisme. sense 
dofugtr elements tns.pirats en ta plàstica lun
Cionaltsta - finestres horttzootals corregu· 
des. trac:ta.rl'*lt 'lf>tl de l'eslruclura de 

ferro-. emmarcaü. PBfÓ. en una compoa
oó bè:slcanenl Ordenada pels exos 1 la SJ

metila Aquest tret compolltlu es ta pa:en1 
no tan( en les naus. 1"1'1611kgades a progra· 
mes funaonals. com en la Siluaaó t disseny 
dels espais repres.en~atJus. Aixr. l'escala de 

doble tram que dóna accés a les oficines de 
ta fàboca, Situada en el xamlra i que centra 

amb una compooere vertical Ss dos COSSOl 
més baixos de desenvolupemett honllOn
tal. es resol com un e~pa au:Onom. d'acu
rat dtSSeny arl cNko i IIOiuntat monurnerGII, 
recolzada per l'U$ de marbres, baranes de 
llautó , fustes, etc,. i ta col locació d'una es
cunura de Ferran Monogal on~ focus de la 
oomposiaó. 



453 
c. de Mallorca, 401 
pl. de Gaudf, s/n 
c. de la Marina, 253 
c. de Provença. 450 
pl. de la Sagrada Familia, s/n 
c. de Sardenya, 314-318 

Temple Expiatori de la Sagrada Familia 

Categoria A, cap. I 
Monument H1stòriro-ArtlstJc d'Interès 
Naoonal D. 1974/1969, 24-7 
BOE. 20-8-1969 

Començatel1882 per F. de P. del V~lar 1 lo. 
zano com edilici neogònc, el Temple de la 
Sagrada Fam~ia passà a ser dirigit l'any se
gOent pet' Antoni Gaudi. que hi treballà fins 
a la seva mon. ei 1926. En l'obra es palesa 
la successió de les etapes evolutives de 
l'autor, que pane;x del neogot~C~sme de la 
cripta, començada per ViUar. per Iniciar un 

• cen naiUralisme en l'omamentaaó de l'ab
sis, d'estructura encara neogòtica. A la fa
çana del Naixement que s'lflida el 1891 , 
l 'única de les tres previstes que Gaudi arri· 
bà a constrUir, s'accentua ¡a el natural1sme 
desbordant, el simbolisme ll'omamentabs
me tan accentuats en quasi tota l'obra de 
l 'arquitecte. Les quatre torres d'aquesta fa
çana són un bon exemple d'esti~tzac•ó i pu
resa geométrica, acordades amb una deco
ració destx>rdant. L'obra reflecteix un esfOI'ç 
de creació constant i fins i tot d'ImprOVIsa
eó, i en ena queden paleses totes les solu
cions estructurals i d'ut11ttzació de materials 
tangratesaGaOO. En morir aquestel1926. 
estaven constrllllS la cripta, l 'absis i pràcti
camen t tota la façana del Nruxement. Des 
d'aleshores i sota la direcció de dferents ar
quitectes (O. Sugrañes iGras. F. de P. Quin· 
tana i Vidal , LI. BonetiGarf, F. deP. Cardo
neri Blanch. J. Bonet i Armengol) es conti
nuen les obres dei tem~e. Que en l'actuaM
tat té Pfàct1cament enllestida la façana de la 
Passió. corresponent a l'altra porta del 
transepte 

F~ 

-r~---)·m-o-. ¡l ~¡ ¡ ..• ; 
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454 
c. de Mallorca, 401 
pl. de Gaudí, sJn 
c. de la Marina , 253 
c. de Pro vença, 450 
pl. de la Sagrada Famftia, s/n 
c. de Sardenya, 314-318 

Escoles Parroquials del T emple de la 
Sagrada Familia 

Categoria A, cap. I 
Monument Històrico-Artístic d' Interès 
Nacional D . 1974/1969, 24·7 
BOE. 20-&-1969 

El1900 Antoni Gaudf constrwx. a tocar de 
la Sagrada Familia i amb caràcter prOVtSio
nal, un pelli edifici escolat de planta baixa 
Els seus murs, de rajola segue•xen en pian
ta uoa suau ondlJaaóqueetsdóna una ma
pr solidesa. la coberta és resolta pet mitjà 
de parabolOides hiperbòlics fets també de 
ra,ola.Aqu(la plàsbcaexpr8SSIOf"'Staespre-
senta. com a «<a Pedrera-. despulada, pu
ra I neta, configurant simples espaJs i Sim
ples volt.ms. Succ:;essivament cremada el 
1936 i el1939,1'edifici fou restaurat a partir 
d'aquesta darreta dala per Francesc de 
Paula Ouintana i VIdal, sense ser del tO( fi. 
del al Pforecte de Gaudi. 
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455 
c. de Manuel Arnús, 1-25 
pl. def Funicular. sJn 

Casa Evarist Arnús .. El Pina,... 

Categoria B , cap. IU 

Conegut com .. El Pinar•. Enric Sagn.er i Vi
llavecchra construt et 1903 aquesl eófio per 
a Evanst Arnús. ~s un habtatge unifam1Uar, 
dat. de grans dimenSIOnS, 'o'Oitat per una pi
neda fimitada per una tanca de mamposte
ria a la qual, en el noc d'accés des del ca
rre!', s 'hi adossa l' edifiCI de la ponena. La 
manSió és imaginada com un palau-castell 
I la seva volumelna està formada per un cos 
central, de plarna en creu. amb les quatre 
ales cobertes a dos vertents molt pronunaa
des I revestides de rapies Vldnades de c;o. 

lofs. per diversos cossos amb coberta pla 
na adossats entre les ales, i per dues torres 
quadrades 1 amb teula! piramidal l'una 1 oc
togonal ! emmerletada l'altra, que ha perdUI 
la punxeguda coberta de paveHó origmal. 
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456 
pg. de Manuel Girona, 33-35 
c. de Francesc Carbonell, sln 

Can Raspall 
Col-leg1 Estudis Generals Uuls Vives 

Categoria 8, cap. lll 

ElCAstent ta aJ segle XVII, com +ndlca una •ns
cripaó del 1661, Can Raspall és una masia 
voltada avui de jardl. la façana s'organitza 
simètricament, amb finestres geminades a 
banda i banda del balcó del Pfimec' pis, so
bre la porta pnnopal. Damunt la galeria qve 
corona un oos central sobresortint, unaco
berta a quatre vessants. Cal remarcar tam
bé els esgrafiats. El 1935 s'hi instal·là el 
COI·Ieg1 que encara l'ocupa 



1457 
pg. de Manuel Girona, 55·61 

Portal d 'entrada a la c .... M lr~ll•• 

Categoria A, cap. I 
Monument H•stòrico-Artlsbc d'Interès 
Naoonal D. t974f1969, 24·7 
BOE. 20-8-1969 

AniOnl Gaudr pro,ectà per a La finca d'Her· 
rneneok~Mlfalleselmur de tanca 1elp00af 
d'ecx:étal ¡arcN(190H902). 081 pnmeJ, que 
ha perdut la reixa sobfepouda, només se 
n'ha conservat un petit fragment. auOOent, 
petò, per a copsar la seva orgàn ca unttat 
amb ol portal. senz~Uaconstruccióde pedra 
en la que es continuen les Hn1et ondulants, 
vagament zoomOrfiqves;, tan caracterlstica· 
ment gaudil"kanes. S'hi obteo duet portes, 
la menor de kts quals ooneerva la tanca de 
terro onganal. Eooe les dues obertur•. un 
plató erlonsat oonbndna t.r~ rê«i de cartró
pedra. matenal fabriCat pel prope~an. En la 
reeta .... aoó a fons etecl:uada ef 1977·1978 
el conjunt va ser retorçar. restabllflt la mat· 
quesana de teules de fibrOCifllent, que haVIa 
de&aparegut, I elimlnanl els p lara • la r e~xa. 

fots per Oo!nènec Svgrafles, que tancaven 
l'obertura major . 

.-,..-- ---

458 

pg. de Maragall, s/n 
e. dl Santa Fe, s/n 

Torre Uobeta 

Categoria B. cap. Itt 

Casa Pllf,., datat:lle a les danene~ del se
gle xv. omt>-~-.,.. ....... ' 
cober1a a quaue 8iQOes que conec.a dl plln-
"baxl• dos psos. Aeawwnenl ..... ,... 
taurlda i ac:ondaaon&da per li teu nou ús. 
1 • )u) ha S'JP063fla recuperiOC) de la sène 
de lnesttes arqueJBdee del ligOri ps. d'una 
finetere. gObca gemnada el Pfll'net', I de les 
portosd'accésenue8h.reselements. l 'arre
bolsat de la paret recobr•x la pedra exoepte 

on cantoneres • zones de bon carenat 
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1
459 

pg. de Maragall, 378-394 
c. de Folch. tln 
e de Pettltca. lln 

Can Querol 
Fundact6 V'alldejull 

CategQfl• e. c•P- 111 

Consuult el datter quart del segle XVIH 
(1775-1777), C&nOvefol és un notable ed1· 
fio resldonoal de YOiumetna cúbica, amb 
tres plantet i QC)fet obertes a l'extenor per 
m4¡8 d'óci.As. tneOtte queies obertures dels 
dOe 1)1101 són b8loons ala façana PMQpal 
'tneares a* altles, ordenats tots regular
~ eeoor-•xot Y8l'tiCafs. Les façanes te
,., 11 ptanca baixa elluceda mrant 80col 
deearr-..•la reata deralçat, insa la gtan 
oornSI de pedra que el W'IC8. està cobert 
d'11Qtaiats.l.8cobet1aesa~e'lertel"'ls 

460 
pg. de Maragall, 383-389 
av de Fredenc Rahola, 2-8 
c. de Per•S 1 Met'dleta, 1-3 

can Fargaa 

Calegoria B. cap. lli 

OfgarwtZada bèsicament ~segle )(\lll , la ma
Sia de Can F argas esta constituïda per un 
oos central de cronologia anterior, amb plan
ta rectangular I coberta a quatre a~gOes, al 
voltin! del qual s'agrupen un seg1.111 d 'ate
g.tsdec)fefentl~senlreelsquedes

taca la f-can~ ltJd.oesl: amb una galet'"' 
d'arcsreblottttlNI~sóndemaço

nena•wreboludes només en part A lapat1 
postenor tM t\1 un pebt jardf de gust romAn
bc . .-nb broi*Sor' estàtua. separas: del car
ret" amb un mur d'obc'a no ga¡reall i untan.
~delOptntUIM 
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Placeta d 'En Marcús 
Categoria C, cap. VI, tipus I 

L'importantlssim eix del carrer de Montca
da acaba, al seu extrem nord, un cop salva
da la interrupció del carrer Pnncesa, en una 
placeta tancada ~s edificis del carrer de 
Corders i per la façana lateral de la capella 
d'En Marcús. Tot i que s'ha esmentat et ce· 
menti ri de pobres donat per Bernat Marcc,is 
el1 166 juntambla capellacomaprececlent 
d'aquestàmbll, hi ha documentada el1418 
la reol'gantzació de l'encontre, fins alesho
res IncOmode i amb desnivells, entre el car· 
rer de Montcada i els de Carders 1 Corders, 
formant-se en aquest moment la placeta que 
havia de ta<:;llitar el pas dels carros i del:s en· 
tremesos de ta processó de COJpus. L'arn· 
bient caracteffstic de l 'Indret prové, bàsica· 
ment, de la seva planta •rregular, de la tipo
logia i trets de les façanes que l'en~en (a 
la casa número 3 hi ha un escut al Umdar de 
ta porla) i del protagonisme que hi adquireix 
la ca~ la. Una marededéu gMca dins un 
nlnxol obert al seu mur • la rmatge de sant 
Joan Baptista que hi ha en una fornlcula a 
la cantonada amb el carrer d'Assaonadors 
acaben de monurnentalitzar l'ambct de la 
placeta 

~.v(1o,J9-J4 , p_ 312:/1Jruud/GI.J(JdNerri6,_r947,vol. 
t. p 340;~n 1 $anpeor•. HJ72, P- 44B, CiliCI, 1973, 
pp. 70tiJO;RosTomflf, t973,p S.Amllde:s. 1984, vol. 
11, PP- 69S-696 
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c. de la Mare de Déu del 
Pilar, 15·15 bis 
Categoria B, cap. 11 

Edifici construït al segle XVIII, presenta a la 
façana una planta baixa amb portals d'arc 
pla i de l~nda de tusta; una planta pr1ncipal 
amb balcons de ferro forja! i Uosana de rajo. 
tetes; i, en1re aquest principal i els dos dar
rers pisos. una singiJar planta petita, a ma
net'a d'enlfesol fora de •oc Al capdamunt, 
una 00ft'1sa ceràmica. A la seva àmplia fa
çana destaquen la distribució relahvament 
singUar de les ober'll.l'es i, afavorida pel pre
dOI'nlni del ple sobre el bui1, !e presènOa 
d'esgrafiats geomèlf.cs, a base d'un seou•t 
de plafons rectang\Jars d'Sf9es esmussats. 

Co:lmas. 1913,p_2f>l_ 
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c. de Margarit, 7-9 
c. de Tapioles, 11).12 

Pona del Convent de Sant Joan de 
Jerusalem 

Categoria 8 , cap. 11 

Porta r9llada al prll'l"'ef terç del segle XVII, 
segons una barreta de conceptes cinccen. 
tistes, barrocs i dassieistes desenvolupats 
amb l'adveniment de la ITIOilaiQuia borbò
rica I que, en IOfça aspeaes, colnc::ldelx amt:> 
obres contempor~ com els portals de les 
esglésies de Sa/U Marta o de Sant Feip Ne
rL L'erecc•ódel portal• del conjUnt de la fa
çana de 1 • antJga esgléSia del Convent dels 
H~talers de Sant Joan de Jerusalem, a 
la desapareguda neradeSani.Joan, loo pro
moguda pel priOI' Josep de \t'itallooga 1 de 
Saportella, patrOCini patent en el seu escut 
oval a la linda deia porta i que permet datar· 
la amb una certa prOCISió entre el t728. any 
en què oomenca el priorat de \t'ilallonga i el 
1734, en què mor. El 1881 el oonvent fou 
venut I poc després enderrocat L'esglé$8 
també fou derrlolida elt8881 ef seu portal 
es reconstruf a la part exteo01 de l'abstsde 
la nova esg\4!Sia parroqwaJ neogòbca de 
Sarta Madrona.obradelt884·1888d'Adnà 
Casademuot i VIdal, ooencaraestroba Les 
parts esoJIOnques del portal, esped.aWnent 
la imatge det sant tllUiaJ, dins la IOf"nicula to
ren destruldes el 1936 i s'alribueo(en a Pe
re Costa O M1QOO Sala. 
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464 
c. de Marlet, t 
e de l'Arc de Sant Ramon del Cal, sJn 

C8tegorif. B, cap. 11 

SeNil adio d'habltalges de prYlClPS del Sl& 

gle XDC, constru1 al sciat en què fou uoba
da llltrpda JJ8V8 que, •ncrustada als seus 
baJiolanrveldelaVISI.a,teslli'I"'IO"''al'extS
IènCII en aquesta zona d'un important cal 
~ S't.legax,enca"'àctefshebracs,. 
.. Ntld, o4lniBció ....... del Rati Samuel ..... 
teren.delqullnos'ac:abtmala~. il'any 
695 de tH6glda. corresponent al 1314 de 
rerJcrisbana. Sola la lèpd8 una*"a de més 
Ql'an..,OOdatadet t820,dónalatraducoó 
del text al castelà • narra ~orcumstànòes 
de la seva trobala. 

a.lwdD, /(IIJ. p IIJ<j, Ona, 1973, p 2S3 

1
465 
c. del Marquès de Barberà, 33 
c. de Sart Ramon. 10..12 

Catagorla B. cap. 11 

De les darrenes del sege )(1111, és lN casa 
de planta ba xa' quatre psos. la seva faça
na. a exc::epoó feta dels balcons en degra
daoO ascendcnl dels extrems, és COOlple
tarnenllksa. amb pet11es finestres vertJCals 
c:isposades bça irregUamlert. L'ordenació 
del frontiS é5 coniada afs; eo;¡gr~ ara mol 
malmeeos. que hi desenvolupen un ampli 
programa decoratiu. en el que pnven efs 
gran get rOl de llors•les garlandes. El ràfec 
que tanca l'ajçal és amb çal"'êÜ6 ceràmc. 



I :~de l Marquès de 
l'Argentera, s/n 

Estació de Fr•~ 

Categoria B. cap. 11 
(vestlbol• nau motàl· hca) 

Del 1926 al 1929 I en funCió de les m iiOI'es 
urbanes mot1vados per I'Exposiaó lnterna
aonal, la 11el!a estaoó de tren. que des del 
1848 s'havia anat ampliant, es veié substi· 
tulda per una nova oonstrucdO, obta dels 
arqu~tectoa Pedro de Muguruza • Raimon 
Ouan 1 Aeynais 1 del'eognyéf Andreu Mon. 
.._,S«ra.lee d..tesgrans naus d' .esme
IM lict. enllestides el1928, constt1.1ren una 
novetat pel que fa a l'avançada solució tèc
I"'IC6 ~ FtOS _. 1929 no s'acabà • 
ved)U_ fàbrica de maó de planta rectangu
ilr coberta per tres voltes de quatre poms 
amb cassetons. d'\.N'l grandiloqüent claSSI
o.ntala romana. ta responsablf.tatdeiQU!i 
és de Duran i Reyn.als• Pelai Martlnez i Parl
oo. COmpleten el ~unt les depenclèncMt8 
aleg•dos o Bll'lbdó6 costats, en les qualsd6&
tac.a una monumental escala de martxe. 
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467 

c. de Massanet, 7 
c. dol Tr~. 1 

C.togotto e. çop. 11 

Aquesta casa la façana de la qual ha estat 
roataurada recentment oonsorva a la del cat· 
rflf del T r agl un portal adoVellat de rrng punt 
paroalmcnt ocult per I& C81xa Oe persiana 
d'un local cometoal. La casa. de planta bai· 
Ka I QU&tro psos,té una VISible cantonet"a de 
peót'a - en la qual hi ha gravada, a l'alçada 
dol Pflmet pt, la dota 1679- i, a les dues 
pnmeteti planlea,. hnestrett balcons de marc 
11oa&na de pedfa modlurEtda. tfpcs cid se
gle XVII Mentre el$ pnmers nM!IIs sOn lots 

de pedra. • c:IOii'datrers PISOS semblen frut 
d'una renuu del tegle xva 
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1
468 

c. de Massanet, 1 O 

c.togo<~o e. çop. 11 

Casa tobfe petcella medieval amb planta 
baixa, 00. J)ltOII golfes que conserva pot
set", ala pM baixa. perts d" una consttucoó 
dol YN. Els dol portals són a base de llindes 
de lusta en les quals es perllonga la molflu· 
ra dots muntants dO podra. L'edifici no té bal
oone volats per O consofVB a les finestres bai· 
c:oneree baranes de !erro del segJe XVII , mo
mcnt de la reiOfma genet al sofena per la ta
ÇWIB Al~ un ratecsesostertaso
b<e~debga 
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c. dels Mercaders, 1 O 
c. de Std6. s/n 

C.togotlo e. çop. 11 

Tres arca nc.ttel'tlleument rampants i de 
dovelles pet1tet lormen dueS crug.es sobre 
el carrer de Stdé, completades amb un bi
gam de fusta vist. Sobre la primera crugia 
hi ha un cosdel'edlfia~ caner de Merca
dera número 1 O, quo és del segle xoc, de la 
mateu(a època que el del nUmero 8. que re
colza IObre la segona Ct1.JOo8. Malgrat aques. 
ta renovaoó edlhcatòna,l'arc, que fou cons
trui\. ~XVII, conserva els ela'nefU pn. 
tn111U1 lna 11 .astre de la J)Wta baixa 

1

470 

c. dels Mercaders, 11 
e dei'QI. 2 

Categorlll 8 , çt~p. 11 
(elomenls g()Oa) 

Casa bastida al segle xoc sobre parcet·la pe
tita en cantonada, amb planta baixa 1 qua· 
lre pisoe, Les par1s en què ós visible el mur 
de pedra, a la banda de Mercade!'s, testlffiO' 
l"'eff una antigUitat més gran d'algunes parts 
deia construcció. encara que e4COOJuntes· 
tèforçarnodl~ 
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c. del s Mercaders, 13-15 
Categoria B, cap. 11 

Sónduescasessobre parcej-la petita, pe!'Ò 
que donan al carrer de Mercaders, amb una 
façana força ampla. Als baixos, de mampos
teria no gaire regular, s'ht conserva, a l 'es
querra. un portal de pedra de mig punt amb 
petites dovelles, parcialment tapiat per tal 
d'adaplar-hi el !ormat rectangular d'una por
ta moderna. A la part correspor'lerlt al núme
ro 15, el portal, més gran, és d'arc pla de 
pedra, i s'endeVIna, al seu damunt, un arc 
de descArrega de ra_iol . Encara que alguns 
vestigts podrien ser medievals, el gro'x 
d 'aquestes constJuccions deu ser dels se
glesxvu o XVIn. Els baixos de l 'edifiCi núme
ro 15 estan comunicats amb els del carrer 
de I'OI1 número 4, formant un únic local 

472 
c. dels Mercaders, 42 
pl. de les Beates. 2 
c. de la Volta de la Perdiu, sln 

Categoria B, cap. 11 

Palau del segle X\I'N de grans proporcions. 
amb planta baixa, planta noble i dos psos. 
Als baixos s'hi obre lX'Ia amplís:slma porta es
carsera per a cauosses. que dóna accés a 
un pab -paro~ subedificat- amb es
cala al seu voltant. coberta amb un pòrbc 
d'arcs rampants sobre coi1.Ml'lfleS toscanM 
de captells i bases paraHeles a la barana 
ascendent. Els balcons són de llosanes de 
pedra modlutada i s'emmarquen amb ca
rreus i una gran llinda. També és de pedra 
la cantonera. lleugerament arrodonida. Les 
seves façanes tenen tot l'alçat de carreus i 
mentre que la que mira a la ptaçeta està ben 
conservada, la dat carrer de Mercaders es
tà en força m al estat. sobretot l'extrem més 
proper a l'a VInguda de Francesc Cambó. 

~ 1934, p . 106, OtiQ, 1973, p 263 
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c. de la Mercè, 17 
e. de la Ptlta, 3r5 

Categoria B. cap. 11 

Dels toglel XW.XVII. .. un eófia d'haooat 
oes enc:aniOr'\ada, amb tr• portals amb b 
da de fusta els baixos •trM bak:ons de fet' ro 
fOI'Jéll al Pfrnet' pis. Al segon hi ha balcone
res i a1 darrOI' finestres senzilles. Part dol pa· 
ramem *'de pedta, dl carreus ressegulj 
amb lliltUÇ, I aie) de tnN dellacaf del Ç()l'l

JUI"Il ... al'exttem dret de la façana. una •· 
nestta gObc:a del segle 'IN o XVI. 
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c. de la Mercè, 19 

Categorll B. cap. 11 

Construïda segurament al segle XVII, aquet. 

ta case Sou refeta al segle NQUert.. Té als~ 
xos""' portal .-nb.....,.. Qfen lnda. dM w 
cons de ferro i rapes al pt'lrlCipal, balconl 
més pelltJ e la següenc pl3ntt'l i linestree a 

la darrera, sota un ràtec sostu"'gut per caps 
de biga: Toteslesobertur81tenenmarcde 

pedra 1 la reca del par.-nent apetax 
aneboosol 

1 475 
c . de la Mercè, 21 

Categoria 8 , cap. 11 

E<ificldeplantabaixa,tnttplsoslgoles, pro. 
bablement basl.t al segMi XVII 8Qbte un al
tre d'&NenOr. testwnoni del qual6s el portal 

adovelat dels baixos, et'(rt dos de reaan
gvlars mês grans. 
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c. de la Mercè, 23 
c. de Marquet, s/n 

Categoria 8, cap. 11 

Edifici de' segle XV!tl de planta baixa i qua
tre pisos. amb dos portals al carref de la Mer
cè. un amb Uu'lda de fusta i l'altre d 'arc re· 
baixat amb bonesmotRures. EJs balcoos són 
de ferro IOf}at i un dels del p!'imer pis resse· 
gueix l'angledelaoonstrucdóS6flse, pe!'ò. 
arribar a cap obertura de la façana que dó· 
na al carrer de Marquet. 

477 
c. de la Mercè, 36 
c. de Marquet, s/n 

Categoria B, cap. 11 

Edifici d 'habitatges eo cantonada constru~ 
al segle xvr~. Els seus baixos són de carreus 
petits i a la resta de l'alçat té esgrafiats gat
rebé invisibles. Els baloonss6n d'obra i els 
portals tenen llinda de tusta, al capdamunt, 
amb una cornisa ceré.rrica. 

478 
c. de la Mercè, 38-40 
Categoria B, cap. 11 

Són dos edificis amb parcel·la petita oor& 
truils al segte X\fl•. Mert~e els baixos, de ca
rreus regulars de pedra, i el p!'.met nivel, 
amb balconada de ferro fof'jat i raJOles a la 
llosana. presenten una certa uoítat en amb
dós edificis, a patbr de la segona planta els 
fOtjats d'un i altre no coincideixen. ja queia 
primera és un principal al38 I un entresol al 
40. A la primera. et$ altres baloons són tarJl. 
bé de ferro forjat, amb rajoles de gira-sol a 
la llo$ana. a la segona. amb arc escarsef als 
baixos. hi ha dos balcons amb gran losana 
d'obra, pròpia del XVIII, i una balconefa. 

1

479 
c. de la Mercè, 46 
pl. d'Antoni LOpez. 7 

Categoria S, cap. 11 

Edfici del segle XVHI amb planta baixa, en
tresol i cinc pisos, el darref corresponent a 
una r8fllUI'U p:!Sterior. Els elements més in
teressants són els dos portals d'arc escar
ser de la p(anta baixa i el relleven forma de 
gos que, a tal de mènsula. suporta tres tor
napuntet de letro que sostenen la balcona· 
da en descriure l'angle de l'edlfic:i a ni\iell de 
princípal. 
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Plaça de la Mercè 
Categoria e, cap. VI, tipus 11 

L'espai que actualment porta aquest nom és 
el fetmat per t'antiga pfaça. més l'aconse
guit amb l'enderroc d'una 1Wa do cases dut 
a terme el 1982. El sola/ lou urbanitzat se
gons projecte del SeNi!i de Projectes Urbans 
de l'Ajuntament. La plaça, rcctangvlar, es
tà presidida en un extrem per la façana de 
la baSflicadela Mercè I l'altre per la Font de 
NeptU, \!Ollada d'alzines, mentre que a la 
banda que mira a mar hi destaquen les la
canes de l' anllC edifiel de Ja SOCietat del Crè
dit Mercantil• deia casa nUmet"o 13 del car
rer Ample. El frontis oposat el formentresedi· 
flcis entre mitgeres diferents però amb prou 
elements comuns a tes façanes com per 
proporcionar-los un cert caràcter unitari; a 
la matehr:a banda i a l'extrem més pròXIm al 
templet)¡ ha la cantonada de f eófiCi de l'an
tic convent de ta Mercè, ara Capítania Ge· 
ne!'al, amb una porta de marbre de mitjan 
del segle xvn. 

CiriCI, 1973, p 193, Plans, f!JB3, pp.82-63 . ..-rmK.Ie$, 
1964, V()l. 11, p 414 

481 

pl. de la Mercè, 1-3 
c. Ample, 10 
c. de la Mercè, 5 ·7 
c. de Simó O!ler, 2 bis 

Església de la Mare de Déu deia Marcè 

Categoria B, cap. 11 

Malgrat que els origens de' con:íunt conven
lual es poden fixar al segle XJU, amb refOf' 
mes durant els dos seglos'següents, l 'actual 
església ésobl'adeJosep Masd'Ordal, que 
posà la pomera pedra el 1765 i, probable
ment, només exetcf com a con1ractista i no 
com a dissenyador, Consta de planta de 
creu U a tina derivada dels models congrega· 
ClOnals contrareformistes. amb cúpula al 
aeuer i quatre capel! es a cada costat, a més 
de la dita del Santfsslm. Eltet d'adjuntar un 
cambnl -on es consetva la IITlatge gòtica 
de la Mare de Déu, alribuTda a Pere 
Moragues- assimíla al temple l'esquema de 
santuari, casuíshca insòlita en una església 
urbana. per bé que encara és més signili· 
cativa la façana, l'únic exemple baroeloof EH'l 

què 8S planteja un p;: combinatOO entre fron
tis pa i murs corbats plenament barroc, en
riquit amb ornaments escultòrics de Carles 
Grau. El1775 s'enllesbren lesobtes, essenc 
del darrer quan de segle la luxosa decora
ción interior , greumentdanyadael 1936. Un 
portal Cinccencista de traça encara goticit· 
zant. obl'a el 1519 per RenéOudoux per a 
l'església de Sant Miquel. fou empotrat el 
1870, en desaparèixer aquesta, al mur que 
dóna al carrer Ample. El presbctefi i la cúpu
la foren refets ei 1888 per Joan MartoreQ I 
Montells. la immensa imatge de la Mare do 
Déu, obra do Maximl Sala, que coronava la 
cúpula, fou detruida, com les estàtues del 
portan de Sant Miquel, el 1936, i la nova, fe
ta pels germans Oslè, s'inaugurà el 1956. 
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pl. de la Mercè 

Font de NeptiJ 

Categorla B, cap. IV 

la fon( de NepnJ tou II'\IUOUfada al pon de 
&redona el 1826 L'-.Mua del déu és obra 
d' Adnà Ferran mentre que les esfinxs i ob 
motJUS al-legòncs foren reaitzats per Celdoni 
Guixà 8 1929 passè als janinsde Montjtk, 
fins el 1975, en què fou desmuntada en 
OQ!n3tr\ir301oFundaoót.4wó Bl083ha• 
tal V'lllUgtKada de nou ala p.;a de 11M«· 
et. recuperant 11 ~ ong~r*la deli 
MUl elemenls. l*dudl a M<nltk 

483 

c. dels Metges, 15 

Categoria B, cap. 11 
Afoccada d'enderroc pel PEAI del Sector 

OnoBal dei Bam """" 

Aquesla consiJucoó de plata baixa i tres 

p$0S, amêsddstip.cs balcons de ferro lot· 
pal del segle xv.. ¡:w..-..a elements que fan 
pensar en !a ttanslorm&e~ó d'una casa gòti
ca. com són el portal adovollat i els carreus 
IHeg.Jar$ de la pianla baixa 

2n 
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c. de Mèxic, 36-44 
c. de Mootfar, 2-8 

Antiga F•brlca de Fllata Cnuamona 
Cuartol de la PoliCia Naaonal 

CategoriB: A, cap. I 
Monumonl H1St6nco-Artl$bC d'lrt., .. 
N~ 0 24811976. 9 1 
BOE 17·2·1976 

I L'"""ijafàbn<ode,..ts•,..•tsdeoocoea. 
saramona 61 obra de Josep P\Jig • Cada
lalch, del t9tt Ocupa tota una lila. axam
franada com les de I"E•xample • té una plan
ta d•stnbolda Slmétncament, marcant !'e.x 
amb les dues torres La raaonaMl&Ció ckM 
oon¡unt, constru'il ma,otttàtlMief'lt només en 
planta baixa. és evdent. •xi. es disposen 
lles MIA paral!ees d8cicadel: 1 !dall, 
n\lgatzern..preperaaó del oot6 t !eiXItS, .. 
per8dlt per dos carrers tn&enors que envol
Ien la neu certral (magatzem) L• IOrre& 
•en dpótü d'a.gua per eYitar les wregufa· 
nuu de IUbrnlllstrament de 1'41pocit garan
tn olllux en pr9SSI6 constant en cet d'~ 
dl Lot n.aus són rectangiiars I els OKtrems 
són ocupats per cossos batxot destinats a 
oiiCines I SON91S, detxanl buits ols trlaoglos 
IObret'l. ESituchxaimentl'obra ~è retO/ta 
amb parets portant de maó"'* al'exteuor. 
Pllatl de ferro 1 V1QU8S armadet que tupor· 
ten voltes de raPa reomPenes amb lorrr. 
gó La oobefta és plana, a la cesafana. L es
pa¡a)dcreal permet mliltudde poss.bitats 
d'Wilt28oÓ i, pet tanl, manfesta una gran vo
cactó lunaonal . La decoraciÓ, mdt contin
guda, es basa també en el maó. ressegwlt 
tots els volums amb cresteria de pinacles • 
merlets esgraonats. les tOfres són els ele
ments més vrstosos del con¡unt, totes dues 
de P'arta quadrada; l'una, amb remat de
coratJu 11erTo klqal, --mon mamès, com al
tres pettsdeiClOf'liJI't- marcal'acx::és•lé rè
lOisde ceram.ca i banderola de ferro. l'al
tra, 1menot, amb la intersecaó del cos at· 
C\Mf dEl dJpOSit a la~ superiOr', és coro
nada per un pnacle cònic revestrt de cerà
m.ca. obert amb ates parabòl-ltcs 1 amb es
cala helieoida/ al mig. La fàbrica és ut.l1tza· 
da com a quartet de la Policia Nacional des 
de la Guerra Cl>ñ 
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485 
Carrer de Milans 

Categoria C, cap. VI, Upus 11 

Un <XIP erderrocal el1847 el Palau Reial Me
rrcx,escomençàabasa.ralseuSJOlaret~ 

IUlt d'ec:tficac:lons que constJtooxen el que 
s'anomena barn del Palau, orgar.tZades s. 
gons L.irl f"'IOJ tramat urbanísbc, esp!liOs l mo
dèlic a la seva època, ¡ que encara manlé 
vn ambienl prop d'un barn senyonal d'èpo
ca -fCit'llèf'IOCeoo- Uno d'OQUOQoo /"'IOIGG5 VI8C 
és el carrer de Mw.. que Frarnc:ese Dalwl 
Mdonap«>IOCiàel1849 Conslnoldu<""le 
dècada segúenl, elto«nen dos trams en en
'"obtús que van del carrer Awryóa l'en
creuament dels carrlt's GIQnàs i AtaOII, un 
Ioc: qve alesholea etil conegut com plaça 
dels Ueons. Ets 00. trams COincideixen en 
Vl'll placeta P<*gor\11 de qunze costats. on
ze dels QUMs l6n edlflcals. les dverMI 
construccions que c::onigu'en carrer 1 plaça 

responen a prOfiCtlil cikweru però IWT'Ib un 
prograna OOI"'"'Ü de taç.aoes que supoea la 
repebcl6 en eilel d' oo seQI.II <f elemenea. 
mentre que I& seva orgaMzaoó eo planla 
ea desVIncula de l 'ordenació radial sugge
nda per la ptaça. & més no un dels edlb. 
el que ta carionada amb el carrec Alaotf --4 
que ês tamb6 el ,.. delfigofat~ és obfl 
del mateu M<Ma. que 11 prqectà el 1850 
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486 
c. dels Mirallers, 1 
e:. dels VlglltanS. lO 

cau d• la Cirila& 

Categoria B. cap. 11 

LacasadelaCarasulta. finsall983. una 
cons&rucaó en cantonada QUIIUI'MVl' ell 
seus ongens medeYatl: -amb , ..... dots 
segles 'IN·XY a Jes parts t.xee- 81lel: reb· 
tT'I08 dol$ sog* MgOentt. e.peoalm«<C la 
que. 11 1785. refeu els p.toe artilla doti de 
blk:onldetor,. S"I'1<::0NGIV8\'a,jullar-" 
gle•al'eiÇ(tdadel prmerlor,at.ungranrot
tre etCIJpll, obra g6bca de la pr~~T~eta met-
tatdei~E9e xv. que tradueix, en una vefiiÓ 

Y\Agan128da perO no exempta de destresa. 
efa trets andrOgins prop¡s dels ingels que, 
en la veretó més euta. Pe.-e Ca AIV¡¡fadl ~
via donat al teu sant Ral &el de la façana de 
la Casa de la CnAat Sovint ha estat •rurpr• 
tada. sense cap fonamoot, com a rndid de 
l'eXlstOOcia d'un proeltbul dins la construc
ció. Aquesla. en un estat 00 conservaoó no 
g81re bo. fou enderrocada per l 'Ajuntament 
l'estiu 001 1983- ooaaqoo provocè un con
Siderable enrenou Peflod{StiC- per tal de 
oonstn.Ju-hi un nou edltio d'habitatges de 
protecoó ofiCial (pro¡octat P8f Uus Domè
nech, A06el Amadó) Enlles!Jt el 1985, lnt~ 
graals baixoslavefla façana de pedra éWT!b 
les primtJVes oberture&•la cat essa a t'angle 
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487 
c. dels Mirallers, 3 
c. de Grunyi, li 

Categoria B, cap. 11 

Conslruc:c::tO~deiX\IW,quel'any 
gravat a les llindes da fusta do doa portals 
delsbaxosdalaal1772 Ema aquees, un 
aiUe portal, d'atc 89C8fseJ modur8!, dóna 
acoés a un pa11 petrt amb una eteala al \l'Ci
tant que portaaladeveins. Toteslell•ndel: 
dels b8ICOnS •linelt.rll oe la taçana del ca· 
nw detl M•r....,.s IOnambJ*'W d'arc: rebel· 
xat, en conl!~ ata mapna de case~ 
que. en el matellll: c:onleKt. tenen a.nprela 
ioda hontzorUI d'una tola peça A la ma· 
tew1laçana hi ha balcont emmodlurlll:s del 
seg$8 XVII a les dues pnmern plantes. let 
que ta pensar 8(1 una remuma de dues plan
tesmés•uM retormaQ608(al al segle xv.u 
De l'esgraliat d'aquesta &poca no en que
da pràcticament res 

Galwoo, 1934 p 311 



488 
c. dels Mirallers, 9 
c. defs Banys Vets, 16 
c. d 'En Rosac, 6 

Categoria B, cap. 11 

casalot dVI.I1e9C. ptesenta ata façana pnn. 
apaltresportalsd'•ce&eafSel' Eloonttal, 
mils gtan • de modluta& mésc:cmplex. ~ 
IICuaxl'accésa 1.1"1 peti wunor que estruccll" 
ra, a la manera gOoca, tota la parcella T 6 
una escala al seu entorn que permet arnbar 
a ta que, a pe111r del pnrcpal. mene,.. pt· 
sos supeoors. Demu"'l d'un dett bek:onl dll 
prrner ps Ulli llinda eeo.Jiurada ol segle XVI 
nl06tra dOl QnOMts 1011ennc un eeo.A A la 
cantonera de pedra entre ets carrert d'En 
AOSIC 1 dels Banys Vellsa'hi endevina un tnt 
de la d6cada del 1640 gravat a la pedra i. 
a méS amés, Comas soggerelx per al'«ilfi 
caoò, com vetem més hetorOQèn<a del que 
aparenta, uns ougens medíevals torça 
contusos. 

1
489 

c. de les Moles, 5 
Categoria 8, cap. 11 

490 
c. de le Moles, 17 
Cat~ia B, cap. 11 

EcHo de lesda«eneadel segt.exwtobfe Com l'anlenof, el més~ d'aquesta 
parcella esueca. c:on51a de p&¡rq baixa. ~ctvutesc:asobre¡:&ee~-laestreca 
anb ponai89C81'S91' de pech 1 ponota de i amb un balcó i ooa lnestra a cada un deis 
resca1a de vei'1s. 1 quatre PI'O'. .-nb un~ quarre prsos, 90n eis """*nesosesgrafiatsa 
eó de lo&ana de pedra modurlda' une 1- base de teme1 vegeta~:~ i decoralius en una 
nestra a cada~ a. eqailts. mol mal !na nx:oc6. Uuís Xl/, segons Comas. Als 
conservats. ens pcoporoonen la da1a de baJG::JI......allapc::rtaiadaanb~delusla 

1792, • prosonen, a tn6s de leshabl:..,. • 1, • -..COI&al, una porta d'arc escarser amb 
,...,_igartendel.. un,_, .-nb ur-. <.-.•una una ineetta d'eotre:d aobfeposada. 
tall al pmMW Jlll. • segon un mldlló .nb 
elbulfdeMarttdolgerrotdelots•.tlldol c-. "''·Pm 
reslallt:S, aslete. plenel de fru&&. 
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491 
c. d 'En Mònec, 4 
c. de Sant Pere mlltà. s/n 

Categoria B. cap. 11 

Els esgrafiats que ornen les 18ÇaJ'IOS omplen, 
a base de sooz1Us plafons geomètncs. tocs 
efs murs entre les diverses obertures. Gal es
mentar. a més a més, ta balconada de ferro 
lor¡al que, a l'alçada del primer pis, fa can· 
tonada, segumt la forma arrodonida que té 
també la cantonE!fa de pedra; les U1ndas i els 
brancals de QUaSI bé totes les obertures. que 
són de pedra amb motllures, i ra lambé em· 
motRurada cornisa. Cal datar al segle XVIII 
aquesta caracterlsbca ediricaaó. 

Comas. 1913. p 233 
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492 
Sector del Monestir de 
Pedralbes 
Categoria C, cap. VI, tipus I 
(Monesllr. Com•entet i dues portes del 
recinte. baixada del Monestir i plaça del 
Monestir) 

El conjunt enclou. aproximadament el pe 
Ometre de l'antic recinte emmurallat al segle 
xrv al voltant del monestrr, dins el qual hi ha
via. a més de l'església. claustre, i depeo
dèroes personals de les monges, els ediH· 
ets destinats a residènCia del clergat secu· 
lar i de franciscans al servei de les monges 
(el Conventet), dels servents del monestir, 
magatzems i altres dependències !~gades a 
les activitats productiVeS depenents del ce
nobi. Actualment el con¡unt s'articula al aarg 
de la baixada¡ la plaça del Monestir. espais 
pUblics dms del gran espaí tancat, al qual 
s'accedeix per les dues portes de la mura· 
da. situades~s extrems de la ba'xada. a més 
de per un dels costats de la plaça. Junt amb 
les portes es cons&rva part dels anbcs murs 
de tancament. La seva conservació, a més 
de les carcterfstiques dels edificis que con· 
formen el cOf'\junt, del tractament dels pavi
ments i l 'existència·del tram d 'escales que 
menen a l'extrem N.O. de la Baixada. fan 
que el conjunt mantingui els trets més des· 
tacats1 un cort ambient pro¡jsd'un nuch mo
nacal aïllat. 

1 Monesl•f de Santa Maria de Pedra;lbui 
2 Conventel 
3 TorresoportHoelfeclni•IWT'fflUI'elal 



Monestir de Santa Maria de Pedralbes 

Conju'lt funda!: per la rema Eisenda de Monl· 
cada, esposa de Jaume 11, als terrenys del 
mas de Pedralbes. que adquirí el 1326. 
l'edfia començà a aixecar-se el26 de març 
d'aq~ any i touconsagratel3demaig clef 
segUent, moment en qué tou l iurat a laco
mur~~lal temen1na 1nstltuida per la r81na. 
l'autor~ profecte resta encara en l'anoni
mat i, tot i que s'ha especlAal amb els noms 
de Ferrer Peyron i Domingo Granyena com 
a directors de l'obra, sabem de segur que 
el primer no era arquitecte, sinó ges1:or de 
l 'empresa. Algunes hipòteSis constderen 
que les obres, suscepbbles d' allotlar un bon 
nombre de rehg¡oses, frares 1 set"Jents, con
tinuaren fins el 1334. la sala capítular 
(1416-1 419) i una de les ales del daustre 
(1412) es realnzaren posteriorment. Al seoe 
XVI finalitzaren els treballs a les celles de dia 
1 del XVI~ és la cnpta tuneràna 1 el noviciat 
nou. c:>utant el XIX es portaren a terme dJver
scsrestauradoosal'esglésiaidesdel1920 
han tingut !Ioc diverses actuacions parCials 
dirigides per Jet'oni Martorel, Camil Pallàs 
i Joan Bassegoda 

El temple. de nau úl'"lca, constJtuetx un es
pai homogeni amb absis radial i capetlesla
terals eroe contraforts 1 en consonància amb 
els trams de la volta do crOUCfia. L'exterior, 
devdums austers, es COrrespon ambles fot
mes intecnes. reveHanl la seqüència dels 
contraforts per sobre de les capelles. Un 
campanar de ptanta octogonal nanqueja la 
pooa d'ingrés a l'església tot composant~ 

predomni d'hOritzontalS. Aquest monestir 
constitueix un dels COilfUnts prototfpecs de 
l'arquitectura gòt1ca catalana. entre les de
pendències del qual cal esmentar també el 
vast cJaustre, dc tres pisos d'arcs apuntals 
sobre estiitzadcs oob.mncs • amb uo pou re
I"'IOxonbStO, i 6o petita capolo dc Sant Miquel, 
que oonté les conegudes pintures murals de 
Fooer Bassa.lesquals,)IJfltafl'lerllambels. 
pulae de 1a reina Elisenda, certifiquen la im
portànCia del confunl dins el panorama del 
gòbc calalà. 



1494 
bda. del Monestir, 2 
e. del Bcsbe Cetal:. 1 

Conventel 
(vegeu núm •92) 

Aquesta gtan r8Sidènoa unilamliar fou bas
tida el1920sobl'olos restesdedilereotsóe
peodènoes dol monest1r de Pedralbes so
gons pro,oQ81 obros dlngides pel' EnriC Sag· 
f'llef 1 V~lavecchia. A la banda més propera 
a la baixada del monest•r hi haVIa ha~ gra· 
rwa. oorrlil1 C8fl'VSS8118..1 al seu COISlat, amb 
por\18 aa ~ la restdèoda de frares fran
Oacanllf lefV8 del monesbr. de la que es 
c;:onserva un d8USI18 g6bc (S. XN·xv) de 
planta ltapezotdal i redlides dmensions. 
ambcaptehMMeOfnamentar•ambgale
nasuperiOI'adi..IMdelesales.l'ecMicide 
SagrMr mlogti ta'nbt!l una lonede la mura· 
la del monM11r 1. a la façana a la baixada. 
~101 elet'nwll:s wquledOr'ICSde bona es
culura romar.ca pr~s del monestll' de 
Santa Maria de Besalú (s. XJ). El1942 Fran
C8!1C FOiguOfa pro,octêle part de la construc
CIÓ encarada a un espa. arardlnat quecornu-
111C8 amb 61 C81ror de' Bisbe Català. amb una 
façana ornoo'IOI'IIeda amb esgrafiats de Uon
gueras d'esquema claSSicista. L • ediflo: acull 
una lmportan1 collecoó pl'lvada d'obres 
d'art 

1495 
c. de Montalegre, 5 
c. de Fetlandlna. 2-10 
cdeV~.13-23 

CaN de la C.rltat 

Categoria B, eap. 11 

Con¡unt hotorogen, producte de l'actJvtlat 
construc:t•va dvrant diversos segles 
1256 LosmongosagustinesdelaMarede 
Déu de Montalogre ocupen aquest lloc, on 
IB hi havia una &sgléto~a del segle xu. 
1362 S'•naugura una 1mportaot retnOdela· 
cXI de l'edifiCI, del qual res no es COI'ISefVa 
degu1 ats bOmbardeigs del setge delt651 
IObfe Barce6onl. 
1598. Olllola l'orc:teancanys abans, s'or· 
gamza en l'edfla abandonat P8f les mon
OM el nou Semnan de Montalegre 
170fJI715 Obretderestauraoó 
1736-1749 SeQonalated'tntervenoóque 
comporta una m~n1 remoc:tetació. i~ 
etoen!la consuucoó, elt743, de laca~a 
de Sant Tomés i del daus! re tosca del semi· 
nan trldontl, conegut com a pat1 Mannng. 
Segueix un osquema denvat dels claustres 
barcelonins siscentistes tradicionals (convent 
deia Morcè. casa deConvalescèncra) amb 
dos arcs al p.s au pet lot conesr;x>nents a un 
cie nntcnor 
1799 S'e&tableu: a l"edfio, tancat des de 
•·expt.Js.ó dels t8'5Uites ~ 1767, una Junta 
de Cantat, 1 u es anys més tard s'hi funda la 
Casa deCentaL B 1803s'habl•taeiCQ!lUnl 
com a holpo amb talerswtesanals, a més 
d'~resservetSque s·arwan m.Alplcartamb 
ells anys. 
I 804 · 1832 Pnmera etapa de consnucoó 
d'un &r1"'lbc:l6$ prOfE!de rebCUat, d'autor des-
conogtA. amb un cos certral al voltant d'un 
~ran p&tt, anomenat ~~fia de tes dones>o 
Conforma la gran façana al carrer de Mon
tatogro es, de fet, I'Unica part bastrda SO· 
~oos 1'0$1Tlonte.t profecte 
1840·1842 Al margo ¡a óel'esquema ong•· 
1\tltl es ba.~elx a l'angto amb el carrer de F8f· 
l&ndinaro«iifiadeFa.tli$1>, avui sem-derruit 
1855: És con~rút. 90gOflS Pf erecte de Nar · 
eis Nuet, 1'-ecHci d'impodides i diSiing¡des>o, 
CX1$ rectanQular de quatre plantes arr~e
ral al carrer de Fer1andina, 1 amb una int&
resaant ~na intenor amb tres rwells d'ar· 
cades Als anys 181xanta Josep 0no1 Mes
ues. atqurtecce de la lflSbtl.IC*O, 1ntervé con· 
pletant obres te endegades • redacl:ant un 
nou PfOflld.IOI'den&dOr. rna1 no duta temle 
1912. L'antiga església és subst1tufda por 

una de neomedievalamb planta de creu lla· 
tina. obra d' Auoust Font • Carrer as 1. StmUI· 
tèn1ament, Josep Goday i Casals projecta 
una sala d'aotos de torm&& model'nistes, 
construfda amb façana al carrer de Valldon
zella. a contu'lUació de l'església. 

1928 Et con,..-,t 61. 1estaurat 1 paraalmert 
radec::orat .-nb arrambadors ceràmics 1 es
grafiats de gust noucentlSta en patis ¡faça. 
na pnllCipel, segons ¡xo,ecte de Goday. 
1957. l'oólio deixa óe ser l.(J•tzat com a 
hospQ 1 oorneoça una etapa de deixadesa 
i degradeQó del COI'ljllnL TOC I els PfotOCfes 
de reh8b!tltaoódel conjUll enOOga:sas da+ 
rrers anys, per ara només la zona del pali 
Mamng ha estat restaurada 1 remodelada 
(1986) segons prOjeCte dels arquttectes 
Bosch. Botey t Cusp.nera 



Nascut ambla línalilat d'enllaçar el barrr co
mercial delaBòflaambl'antJC barri marfiim, 
Vilanova de la Mar. hom ha vinculat la tor
madO del carrer dc Montcada a la conques
ta de TOltOS<l per part de Ramon Berenguer 
rv. ~ 1148. J8 que a partir d'aquesta data 
es pot detectar com s' •nstal ten o operen en 
aquesta zona ~fins aleshofes vedada a 
l 'edificació i sotmesa a diversos pril,'¡jeg.sdel 
monarca-, els ciutadans que l'avalaren 
econOrncament Mia campanya mi:tar. Mlb 
Guillem Ramon de Montcada. director de 
t'empresa, al davant. Gal suposar la •QUida-
00 dels 1nteressos del comte de Barcelooa 
en benefici dels seus creditors. De la regu
laritat del traçat d'aquest carrer 1 dels veïns 
hom n'ha dedl..il una urbanltzaoó programa
da. queoontra~a amb la 1rregutantat de les 
\lleS dels altres batns de la autat vela. Ja des 
delt283 semblaqueelcarrer, encaraenlor
maoó, estA docurnemat amb el nom que du 
actualment. Durant els segles XN i 'IN es con
verte.x en el centre de la VIda senyorf\lola 
barceiOI"IIna. caràcter que manté fins al se
gle XVIII, !()(tia competència del carrer Am
ple des del >M. AJxò es fa patent en Ics se
ves edificaoons que (;OrlStJtoaxen ~malgtat 
tes aher~ •nf11tlgldes per les successi
ves reformes. especialment als segles xvn1 
i x1x, l les exceSSives restauraoons dutes a 
terme alsanysquruanta i cinquanta dS nos---

tre segle-, el nUCli d'arqvnectura ow me
dieval més rnportant de la outat. Una de les 
modrficaoons mês greus que ha patit La ur.
tatdelronJUntfou robef11Jfa, él1853, del car
rer Pnnoosa, que, en travessar pefpendiCU· 
larmenl el carrer Montcada, el divideix en 
dues parts. 
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497 
c. de Montcada, 1 
c. dels Assaonadors, 2-8 
pita. d'En MarcUs, s/n 

Casa PuJgguñguer -casa d4t Ja Custòdia.. 

Categoria 8, cap. 11 

Tot i mantenint el caracterfstic pati central, 
amb escala d'accés a ta pfanta ~- l'ac
tual configuració de l'edifici, que ostenta la 
data do 1723, és deiS segles XVUI I XIX, A la 
planta noble de la façana, que mira a la pla
ceta d'En MarcUs, hi ha, convertcdes en bal
cons. tres grans finestres d'arc carpanell po
lilobufatiguardapolsconopial. amés d 'una 
quarta 6oestra més petita. que ens perme· 
ten datar l 'origen de l'edifici al segle XVI. Al 
segle XVlO s'aixecà el darrer pis i, a rrutjans 
del XIX. foren modificats la façana al carrer 
Montcada I el pati, en el qual una làpida re
corda que durant la procesaó de Corpus de 
t7621a Custòdia es refuoià d'una tempes(a 
en el seu vestíbul. 
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498 
c. de Montcada, 1 O 
c. de la Barra de Ferro, 9 

Categoria B, cap. 11 

Edifici del segle XVI, reformat al XVIM. que 
consta de planta baixa. planta noble i dos 
pisos. Resseguint la seva façana en angle. 
presenta una tnleressant balconada de ra
pes de cartabó, sostinguda per tres suports 
de ferro for¡al i amb barana també de ferro. 
l 'any 1598 es Iu~ en aquesta casa la far
màcia Benassal. i encara avu• una farmàcia 
ocupa els seus baixos. si bé en ella res no 
es conserva del primitiu establiment. 

499 
c. de Montcada, 12 
c. de la Barra de Ferro, 10 

Palau de l Marquès de llló 
Museu Tèxtil i de la lndumentèrla 

Categoria B. cap. 11 

Tot 1 haver ostat successivament refet, 
aquest palau conserva l'es!rvctura primitiva, 
probablement del segle XIV, a l'entorn d ' un 
Pilli central amb escala descoberts d 'accés 
a la planta ooble. l'edifici té planta baixa i 
dos pisos, i p!'esenta a l'extrem esquBfre de 
la façana la caracterlstica torre quadrada 
dels palaus entre m1tgeres dels segles XN· 
XVI. En les obertwes de la façana es combi· 
nen les finestres tnforades d'aspecte trescer'l· 
nsta amb els finesuals quadrats i emmotllu· 
rats del segle XVI, moment de la pnmera 
gran relormade laoonstrucció. O'aq~ se· 
gle són també l'obertura de balcons, la subs· 
titució del portal adovellat per un altre amb 
arQUitrau i l'ampliació de l'edlliofinsal xam· 
Irà del carrer de la Barra de Ferro. Del segle 
xvu és la porta barroca d'accés a la planta 
noble, al capdamut de I" escala, i del xvu11a 
remodelació total ~ l 'ed1fici per part de Jo
sep Mora i Cirera, pare del primer Marquès 
de Llo, o Lleó, que el comprà el 1706 
Des del1969, una vegada enllestcda la se
va restauració, l'AJuntament, que l'haviaad· 
quint el 1955, hi té instal·lal el Museu Tèxtil 
i de la Indumentària, creat a partir de la 
col·lecció Rocamora. 

Ainaud!GudiaVVemé, 1947. pp. 340-341: Fkxe<'~Sa 
1949, Fieroo$3, 1959D,pp 14- 17i22:F/ares-Ainllnn, 
/964:0!Jr-11rliS.npere, 1!172,pp. 45-f-455;Ciric:t 19r3, 
pp. 7Si7l:H~-Cros/Morlt!~r>a. 197J, p , 
9:}, RotJ Torner 1973, p . S: Cira, 1979, p. 3-f, i's. rNi'll 
10S·1()(l; Amades. 1984, YOi 11, pp, 756 1 758-759; 
Hf!r~z-cro&IM<xit/PoupltMW,1985, 111~23 



500 
c. de Montcada, 14 
Palau Nadal 

Categoria 8 , c ap. 11 

Probablement ofiginan del segle xv, ef pa
lau Nadal conserva l'antic pertü medieva. 
amb la torre a un extrem de la façana i a la 
resta. solana sota teulada. Dej segle XVJ hi 
ha a la planta baixa una finestra canop~al 
amb caps esculpits al lloc dols capitells. la 
portalada de la planta bai)(a, d 'ordre tosà 
amb tng:ils qve enqvadcen l 'arc d'entrada. 
aixl com el balcó que recolza sobre l'entau
lament. s6n un afegit neoclàsSic de les da· 
rreriesdef segle XVII O pnncipis del XIX. L'edl· 

lici fou parcialment restaurat el 1979 1 està 
previst ampliar en ell el vel Museu lè)(lll i de 
la lndumentaria. 

501 
c . de Montcada, 15 
e del Cremat Gran, s/n 
c . del Cremat Xic, sJn 

Palau Berenguer d'Aguilar . 
M useu Picasso 

Categoria 8 , cap. 11 

Tot i els vestig s conservats dels segles XN i 
XN, molt especialment les pintures murals 
d e la conquesta de Ma'kxca, avui al Museu 
d'Art de Catalunya, et palau Berenguet 
d'Aguilar fou refet el segte xv. consl!luint un 
bell exemplar d'arqu:tectura gòbca flam:ge
ra, especalment nolable pel seu p.atJ, amb 
escala descoberta i galeria d'arcs apuntats. 
amb tines coUMes nuf'!"Uí~ques r àmpits de 
rosetes caades. prou seml:iant al peti del Pa· 
la u de la Genetalitat com per que Ciricl atri· 
bueixr a Marc Salont. l'autor d'aquest. la re
modelaaó del palau del carret Montcada 
Al primer replà de l'esmentada escala hi ha, 
tlanque;ada per un relleu que representa a 
Sant Cristòfor, una porta profusament orna· 
mentada, que també fa pensar en Satont i 
en el Palau de la Generalrtat. ara a la façana 
de la capella. Prop seu hi ha finestres flami· 
geres, també del segle XY, mentre que les 
obertures de la façana, amb abundant es
cultura tiguratwa, parcialment restaurada, 
són ja del segle segOent, en el que es reafrt 
zaren, com també al XVI~. diYerses reformes 
i ampliacions. Comprat el 1953 per l' Ajun
tament, el resta'Urà i l'adaptà per tald'ubk:ar
hi el Museu Picasso. inaugurat el 1963. 

~!.dooWorn.t. 1947.p 341.Fiorcroa 1949;Fb
rensa, 1955B, Flofensa, l gsgo, pp. 5, UJ.I6r22:CJu. 
f /jr'l i $.ary>etll, T9tll. p_ 31, Ona 1973, pp. 76-78, 
~~ndl!l.CrWMor~. 1973, pò. 91-92;/bs 
TOfl'l(lf, 1913 p 5: Cino, 1979, OP 24, 34 • .i$. JVn. 
92-97, P/ans,l983, pp.90-91.o.JmaSitiS/JoU¡ ~¡j(dl, 

!964,pp83-84~~- ' 985, 
filxll 24. 
M M CJtP. 1!39bi$C(J861),f:W. J513(7CXHI07}. 

502 
c. de Montcada, 17 
casa del Baró de Castellet. 

Palau del segJe xw que conserva, a més 
d'algunes restes del segle y¡v, l' estructuta 
pròpia de les oonstrucdons gòtiques al'en-
tOfn d'un pati. $egulntef gust antiC, un ane
bo$sa! que imita les fitades de C8fl'eus ~ 
breiJ~ Ia façana. En ella r a certa altura, hi ha 
encastat un relleu, probablement del segle 
y¡o¡r, amb la rmatge de Déu Pare Yoitat de 
Quer'ubins. A l 'inteocl( es conserva un S\mp
tuós saló neoclàssic del segle xrx. Un cop 
restaurat, les S$Yti dependènCies les ocu
pa, aixf com tes del vef palau Berenguer 
d'Aguílat. el Museu PICaSSO. 

287 



288 

503 
c. de Montcada, 18 
A•il Br .. aol de Nen JeaUs 

Categoria 8 , cap. 11 

Com mottes de les cases senyonals dcj car
rer de MMcada. l'anbC Asil-Bressol del Nen 
JesUs. lu'ldat per Francesc Canyadó, d<spo
sa. de pat1 i escala d'BOCés al p1s noble do 
la res.dèooa. ~tuta estructuradOfa d'una 
e<NIC3Ció de consonància tardocJòtlca 
(s. ~ amb •nòos puntvals renai:o:.enbstes 
(s lM). La façana és d'una gran senz~lesa 
tlflCOI'pota una oatena SUJ*IOI', descobef· 
181 c:omplel:ada cap .. 1950després de des
murcar "" blk:onl. S'ha pertar de l'em
prenua d' Anlcn GarboneU. però no hi ha 
prou MnenLs de IIJ(io com per afirmar 
aquesta al.fORI En qualsevol cas. cal ter no
tarunacWa.,nbloliettredades~ 
-oomtl fine5tral gOtlcal tons del pall-I la 
regular1tal d'tsP811 • ~!aes propera al 
renaiKement cata.la del XVI. Les obres de 
restaurl'Ció ¡31 assenyaladeS descobmen les 
rostos tapades a part1r de las quals es re
composà l'esmenta! finestral i la volta de pe
dra de l'escata, oculta també pel' envans i 
estucs del seg'e passat. 



504 
c. de Montcada, 19 

Palau Mece 
Museu Plc:auo 

Categoria e . cap. 11 

Tot I que se'n c~xcn dades des d~ segle 
XN I que recentment hi ha.n estat descober
tes ~guns vestigis modi ovals, l 'edilici cone
gut com a palau Moca és una conslfUCCI6 
béStCament d'tlooca banoca, estructurada 
com quaai tots e4s palaus dej carrer a l'en· 
torn d'un ampli pati, al qual s'accedeoc dea 
del cwror pet un portal de carruatges d'arc 
molt reball!AI. Part dels b8lcons de la faça
na tOn de ba motlurada, cwacterisbca del 
segle XVII. EJ p&ll1ntooor, de gr~ <lmen
•ons..tél'eecalaalacalalana. sensecobr•r. 
que mena a la pooa blfroca deia pWta l'lli> 

b'e. A 1'1ntenor t'hi conserven pinll,.l'es <» 
COtBtNel de 906tr81 dat a XIX Comptall fe& 

taurac per la Ca xa de PensiOnS als anys()l')
quanta, receotment ha estat sotmès a una 
nova restauració, radical• no gaire respec
tuosa amb l'estniCtura de l 'edilici, per tal 
d'•nSlal·lar·h• una ampliació del Museu 
PICaSSO 

505 
c. de Montcada, 20 
C- deis Banys Vels 13 

Palau Dtlmnet 
Omnlum Cuttural 

Categoria B, cap. 11 

El palilu Dalmasosós una construcció fona
mentalment del seglexv11 Si bé s'hi conser
von vost•g~• d'una construociO gòtica ante
nor Traóoonalment s'afirma que aquest 
hauna ella! • palau Cerveló, Sl bé Duran 
• Sanperear~ la seva relació amb la 
famlla BOIQdors A m6s d'algunes resaes 
ar~ ... c::onservael~xvla 
~de YOia eMrelada rnbreleos d'~ 
glos múooet -IEpdaroa de la clau 
Laprol\.ndlr~del~efectua 

dea~- del oeg1e""' confógu<àle<iio 
ac:t\JM. en el QUe ell grans patatnerU lisos 
de pedra a·Metnen amb rorncmeruc:ió es. 
cultOnce. aegona els Pf«:edw'nents compo
llbus de 1'81qutectura barroca batcelonlna 
de l'època La ma;or concentraoó ornamen
tal et tJ'oba a l'escala coberta del pati, amb 
dos arcs rampants SO:Sbngvts per COlumnes 
s.a1orn0ntQues 1 amp¡ts amb efs temes del 
rapCe d'EUtope I del carro de Nep~U en r• 
lleu, exoellet I'I'IOII.ra de la nlllk>r escuhUfa 
belfoc:a c;at.a~ana La senzJia façana coro
nada per un JeOUd de gàrgoles, envmuca 
tows Iol obettLKes amb modurats trencats. 
port-quol&.-elsdeleolines
tre~ deAa beiXOS foren refets a ta restaura. 
oó deisanysCV'IQIJaiU. E11699 s'tv flnià 
l·~-Desco<oliats.que .. _.. 
$OSIIOf'lll als Pfl11Tl8r5 anys del segle xv._ ts 
seu. des del1962. d'Orrn...n QJM'al. 'del 
matax arry l•ns el 1982 ho fou de l'lnstmA 
d'Esn.ICis Catalans 

289 



506 
c. de Montcada, 21 

CategcH'ia B, c:ap. 11 

Casa barroca del segle xvu, amb gram por
lalt rectangLAars i balcons de lloMnes molt 
modurades tlindes amb lM1 lttt que~xalal. 
u~ batroc:a del guardapob g6bc. EJ 
pac que oenua la seva estn..ICturl està com
plteamenl (lesiguraL Es r ..nca casa del C8l'

rer que conserva. aoo extrem de la laçana. 
unallfl81ltaambge10$1aaetusta. ~ 
quetoumoltcaracterfSlledelesf~òel 

segle lMit del qual pràctteameOt no se n'ha 
conservat cap més en tOla te. c•utot 
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1507 

c. de Montcada, 23 
c. de la Seca, s/n 

Cesa Flneatrtl 

Categoria B, cap. l i 

!:s una de lescaseamés~rt~guesdel carrer 
Mcncaoa amb façre I eecala del serie VI 

• algLnes p<Wdola oonouu:oóque
rert'U'IUW-se al x .. La façana conserva ta e& 

I 
<acwrlst>ea..._dol-vraunex
llem una torre quadrada acabada amb ter
rat 1 amb una lintl$lra tnfc)l'8da i, comnanc la 
resta del'alçal, la to.Jada aostmguda pet' les 
columnes d 'una solana. completament re· 
construïda on la rostauració dels anys on
quaru. aud com el portal ado\lelat de la 
planta baota, mertre que és obra au:ènclca 
delsegleXNII.fineltragòelcadelarotre Els 
balcons de Le platU ~ ' eis altres por
tals. arQUillavats. IC)n ategtts del segte m o 
XVI. El pal! té~ dMcobefta amb el pn. 
mtJu passamà de pedra 1 un oon,unc d'arcs 
a ta part alia. Els •ntoriors estan molt desfi. 
glM'ats, •tant la seva restauraaó com ta del 
pati semblen aturad&S. 

I sos 
c. de Montcada, 25 
c. de la Seca, sln 

casa Cervelló~Giudlc:e 

Categoria B, cap. u 

Bastu:ta fonamentalmentat seglo XVI, o::wTI a 
resadènoa dets CefveiiO. encara que aglub· 
nant materllls afU8f)()fS, passà al sogle se
gt)cnt als G•udrce. laml.a de potentats co
mereiaiU genovesos, essent •ncendiat el 
1625 duran« una revolta del bam de la RI

befa, amb el consegOent esfondrlmefll dels 
intenors. La façana, una do les m~!ors del ca· 
rrer. destaca pol$ carreus ben !aif ats. la pana 
adovel'ada,les gàrgoles l1ses, la galeria so
ta el ràfec i els motJuratges longitudinals 1n· 
tenomp¡As pels belcons que subslltueKen 
les finestres COfonellea OOQIMS. AJ patJ co
rrespon Ul P8l)ef regutarllZador que es1tu1> 
tura tot l'edlfia. 111 ptwta del qual és d 't.na ,.,._...,..¡a no Jl<Opoamert medeval Dons 
un dels murs del peti 1 sota arcs rampants 
s'axopugal'escala c¡ue, planteiada}B a l'eó
hcao6 més antiga. fou conformada al segle 
XVI integant matoools de l'anterior (capitells, 
columnes) i modificada probablement al 
XVhl. Es al peti on podom trobar les restes 
més pr¡mitJves. motlures i cap~tetfsamalga· 

mats amb •ndlo.s rena~xentiStes que acusen 
una torta teodèroa local enfront de ta dsJfi. 
buCió palaoal tal181'18 



I ~e Montcada, 27 
11----.-'~-i~="'T"'-1 c. de l'Arc de San: Vicenç. 1 

Categoria 9 , cap. 11 

Ed!fio caraclerrstJc del ~e xv••. mott sen
zil 1 restaurat de manera molt dscreta als 
anys setanta. Consta de planta baixa, qua
tre pisos, amb dos balcons a cada pis. A la 
planta baixa. construïda amb grans carreus. 
s'hi obren dos portals roctangulars. l a faça
na constitueix una umtat amb la de la veina 
casa niXntNO 29, amb la qual comparteix la 
oom•sa. 

l'btnll, tt51 O. p V ; Onc:l! 1913. p 11 

1
510 
c. de Montcada, 29 
c. de l'Aie de Sani Vcenç, 2 

Categoria B, cap. 11 

Edil'lcl molt senzJII, de plarta baixa i quatre 

p.eos, amb Ot'lg8(IS. probablement. al segle 
XVIII. A cada ps hi ha dos bacons i una fi. 
nestra, aquesta e l'extrem esquet"re de ta fa· 
cana I sobro ol pas d'accés al carrer de l'Arc 
de Sanl Viconç, obert als baixos de la c:ons
truocaó, tvl'lbcobena d'emblgatt amb un arc 
carpanell a cada extrem. La façana, dlscr• 
tlr'n8I"C rtstaur8da, elt6lnda a la del núme
ro27 
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511 

Placeta de Montcada 
Categoria C, cap, VI, tipus I 

El carrer de Montcada acaba, en el seu ex
trem mefidional, el més proper a Santa Ma
ria del Mar, amb un eixamplan'lent que con
figura un espai rectangular que desembo
ca al Passeig del Born i escassameot assi
milable a una plaça. L'Ofigen d'aquest 
eixamplament es troba en l 'operacsó urba
nística 3provadaol1437 1dostinada a recx
ganrtzar !'enllaçentreel carrer i et Bom; hom 
esmenta també la necessitat de permetre als 
passos de la processó de dona/ la volta. 
L'espai és mteressant tant pel fet de ser un 
dels extrems de l'important carrer de Mont· 
cada com per l'ambient que li donen els al
tres carrers que hi van a parar - dels Som· 
lx erers i de les Mosques- i les façanes dels 
edificis del seu perfmetre. 

Gafardo. 19:U,p. 3/Q· Aiv!.óGLdiot.'Ver!Mli. /~i'. \l'Ol. 
/, p. 34D,Oursn i~. 1972, p 448,Cilit:i 1973, 
p , l'(); Rol Tomtll, 1973. p 5. Am.teW. IM4, \l'Ol 11, pp. 
753-l~ 

1

512 

pita. de Montcada, 6 
Categoria B, cap. U 

A la planta baixa d'aquesta casa. i ocupant 
tota l 'amplada de ia parcel -la medieval, hi ha 
un irteressant portal d'arc pla que podria ro 
rrespondre a un arc de mig punt d'origen 
medteval retallat en època moderna. Enca· 
bits en aquesta gran obertura hi ha avui un 
establiment comercial i la porta d'accés a 
l' escala de v&ins, cosa que ta pensar on una 
operacíó de reforma d'unacaracterlstica ca
sa artesana. amb oblador als baixos. que 
podria ser teta, sobretOI pel que ta a ra faça
na, aJ seole xiX. 

513 

pita. de Montcada, 8 
Categoria B, cap. 11 

l 'actual configuració d'aquest OOfk::i, cons
truit potser al segle XVIII sobre una parcel-la 
artesana, es deu probablement a una res· 
tau ració efectuada als anyscmcuanta o sei
xanta. El portal, amb una gran Rinda de tus· 
ta, enclou una botiga i l'escala de vefns. Al 
primer pis hi ha un balcó amb lünda escul· 
pida, d~ segle XVI, i una finestreta gòtica: 
elements d 'OI'igen divers reaprofitats. Da· 
munt del quart pis, una •otja que sosté una 
altra llinda de rusta sembla ser un element 
alegi! en ta restauració del segle xx, im1tant 
solucions similars del segle XVI. 

Aor~. r~9D. p. 28; Cinci. J973, p. ll. 



1

514 

pita. de Montcada, 10 
c. dels Sombrorers, 27 

Categoria B, cep. 11 

L ecificJ. que correepon al rnod8 1ipc de ea
sa de vans dal seg:e XVII tobfe egrupaoó 
de p;;uceUosmeóevals. ttala planta belxa 
una Interessant bak:onada amb rlfdes 1 ba
rana de ferro~ queetdobieQaa .. 
carionada pec contlr"'U8r pel carrw de Som
b'erers. L'angle presenta en totl'alçai grans 
c:enlonefee de pecta. En U"'oetl ~CM' 
pla PfJnCIPSI r. ha. IOta la tlnda I • maner a 
de caprtelts. sengtes capa mascuM' llemenl, 
un a cada banda segorw la dispotcó habl 
lual en obef1urn gòtiques. • bê en aquest 
cas la data deu ser IOI'ça tardana Potser li
gu aquesta la C8$3 que, segons Aotensa, 
conserva un &!ió amb pintures 1 artesanat 
a l'entresol. 

FJcr.,.. T.61590,p.a 

515 

Parc de Montjuïc 

' ¡ .;.. 

293 



La urbanitzaCió de la muntanya de Monl,uic 
va començar a conlempiar -st l'any 1872, 

quan ldetoos Cet~ va reafltzat el prmer 
pro,ecte d 'estudis que va donar Ioc als pro. 
,taCtes d' urbanltzaoó dols barns 111uars 11111 seu 
peu, com el de &Ini Boltrà (N Atan 1867, 

jsts 
Parc de Montjuïc 
pi d'Espanya 
av de la Ro.na Mana Cnstlna 

J Foruerè 1875)olldelaFranu(J.Amat· Torres d'accis 11 reclnta de 

Q6s. 1890). Peróno.-aarnsr·any 1994que I'Exposk:Jó de 1929 

l'arQUIIecte Josep Amargós va real•tzar 
l'allant·l)f()JeCieqvoSignfw;ana re.na urba· Categoria 8 , cap. 11 

nístca que endegana aquesta operació de (1.1egeu p1ano1 d'emplaçament det núm 

=~a~:.::::-s:.:: 515) 

raaód·w•tat pút:ka{1914)a l'haV«deser I 
:a,~de I'(JCpoa.oó lntemSCional do =~:q=;~~~~~=~~ 
Laprmer1fasedeleaobfesd8J EICpOSiiCió F&narons-autordel TeaueGrec.1 quelfl-

va .....a.r-seanbels prqectes d'en,arctrna lerwQ.létambéal ~Eapanyot- Iee IOr· 

ment d'algunes finques (Pubil, la Rosate- res tormen part de ta tMbamz~ó de ren-

da ) obra de J C. N. Fo..-est~er (1917·19), la Irada af r8Cinte de I EJCpo&ctó Situant-se al 

constrUOOI6 dels Palaus d'Aifonl Xlii, de VIC- centre de l'homCide Ot•O•n&t per tes Oll6um· 

tOnaEugéfta(J Putg 1Cadalak:tl, 1919·23) nates empiiÇades davant dels palaiA del 

lla Ufblntzaoóde Mrtwnar (A font E. SaQ- v.- I de' dl Coml.ncaoons I TransportS, 

r.er. 1917, Fotes~~et, 1919, F.Aomou, 1919). moDupelqualeec:onvette~xenenelsdos• 

Lesobfes van romandre un temps aturades, ments que centren re~x que va de la font do 

constrUnt·se Ja resta de palaus 1 pavellons. la plaça d'Espenya fins a la cUpola del Pa· 

a.xt com ets pes d"~~gua.Jum (C 8olgas_) de I *' Nacional k:onogràficament prenen el 
1927 fins al 1929, anyenqul, valf'leUQ~.Xar· modet del c:&rrQal'\êU' de Sani Mate de Ve-

se I'EJCpoetOó. o· aleshores enç/lla muntan- ~·essent d'obra de pecifa arflr!Cial ¡ tOl· 

ya ha aolert diverses alterac.ons en la seva xo lliS! amb plan(a quadrada 1 coberta pita· 

leaomia, car e' 1930 van enderrocar-segat miOal de planxa d'aram SObre COlumnata 

reb6 10t1 ets pavelons 1 part defl palaus 

Amb IOl, 1 matgfat eleeu abandó. va renr· ~~~~,.,.C:: 
seenoompteelparccomunadeloszones ~ rMS,~~t;q•~.Oia'ldM 1966,'-'0II op 

cU!:t.l'al8iespor11VeSdelaciutat,)8QU08més 19·85. W/12. PO 3$-51. vol 3. PO ID- rl. vot 4 op 

de trobar-s'hi alguns defs musoos mós im- '"'"· Gr.-oda. tN1 

pcwt.atU (Museu <fArt de Calak.nya. 1934, 

Museu Efnològc' Cdon.al, 1969, Fundac:ló 
Miró, 19751 Pavelló Mies, 1983·86), ¡el tea· 
tre dol MOl' cat de les Flors, dtsposa d 'una s& 

ne d'lt'ISlallacions espon¡ves que es veuran 

..... ........,....amb,.~der~v& I 
la OimF)Ca per alsJocsOiímp!CSdel1992 

Clitrt~~MICw'<l' 1-"05 l'lodon. 192/;Qr.o, !913.pp 
114116. ~. 1911Df) t2 I.S_ St:*440t' ... 1978 

mfl:.'::!.~~ "'.E"ll.lllf!!l!r"" ____ .., 

1517 
Parc de Montjuïc 
pl. de Carles Buigas 
a~.~ de la Rema Mont~ Cnstina 
pi_ del Marquès do FOtonda 
av del Marquès de Condas. 
av de Rius i TalieC 

Font MAgica 

Categoria B. cap. IV 
(CM 8 8-7-1982) 

(vegeu plànol d 'emplaçMJcnt del nUm 
515) 

En I'EJCPQIICIÓ k"Cernaaonal de 19291oren 

espeaalment el-laborats els JOCS de lk.rn ' 
agua pro,ec~:ats l'any entenor per 1·eng.nyer 
Garles Buïgas. en espeoalla font conegu· 
da com 1 Font M~ca. de tol'tnes 1 colors 
canV~atU. Oegradat1 m~at el con)Ufl( duo 

rani ets •nvs quaranta, aquesta forc, l'úoc 
elemen!superv~vem. tou restaurada pet soo 
autor el 1954·1955, 



518 
Parc de Montjuïc 
av de Rius' Tauot 
av de te T6cnca 

Pavelló de la Ciutat de Barcelona 

CattQOria B, cap. 11 

(vegou plànol d'emplaçament del núm. 
515) 

Pav~ó pr0j9Ctal I constru'tll'any 1929 per 
!'arQUilecte Josep Goclay 1 Casals per a l'Ex· 
po&I()Ó lnternadonal de Barcelona. t::s trac· 
ta d'un eól ld de planut rectangular, fom~at 
per un .O COl, que segueix esquemes nou
cent*• en 1;1 ocmbinació de pedra de 
~lc. IOtXOYISitekmeotsdeterracurta, 
I en el que deUca. a La façana. la oompoei
oó 11'........, deooraiNa. erdoert a la plan
ta r:.xa <Ut léries 8l'l"'ètrq.Jes d'arcs ceca. 
que reculen les lnestres rectangtJars 1, 11 
pttÚ"IIC, tr .. atcscentralslfinestresquadra. 
del a be.nda 1 banda. les diverses escultu
res són obr• de Fredenc Marés i Eusebi At· 
nau. A nvell urbe.nlsbc cal destacar el pa
per Que juga aquest pavelló que, confron
tant el Pavelló d'Alemanya, Ofganitza el tan
cament de la plaça en què es troba. de~xant 
oberta els dos costalS on varen disposat-se 
et JOC d'Mealêt i de cascades, emfastttart 
d'aquesta maneral'euc pMCipal des del Pa
lau Nacional fins a la ptaça d'Espanya. 

1

519 
Parc de Montjuïc 
"' de ce.tes B<lgas 
pg de ... C89cados 
pi del Marquès de Foronda 
av de la Tècnca 

Palau d ' Alt on• XJIII de Victòria Eugtnll 

Categoria B, cap. 11 

1""00" "'brd d'emplaçamen<delrn>n, 515) 

Úf"'CS palaus edificats del que fóra pr()fOCte 
genet"ll ptt ala MOCió nacxM"'88 de I'Expo.
.aóde 1929, pto,tatde' 1916 realitzal per 
JoMp PugI Codalaich I Gt-.. 8usq.Jels. 
COnstnJts ertre 1918' 1923, són obra de 
PUig • c.dllak:h. preena en re&Mal dos pe
..,..., no dot--. org¡nCzatSpwduel 
!"'lliA~degrensdmenslons.~ 
luoonanlla pAarca a perw d'una retio..A.II'). 

-petmOc>b~--· 
que • ctspoeen CXJh.mnes ocm a .:ncs el& 
ments inCenors de tuS(en(aCió de la oobef· 
ta.lella(:.lnel•rel06enptanl:e¡att4escom 

a rectangUCata rTII.K1 cecs. Jé1 que la il-lurn· 
t1kl6•zet"'UUI.~unSIStsmadeda· 
raboes ladeooractOextencwcsromet~ 
1"(1Qrèlic1wnenl-' periode barroc óntte de la 
tradiCió C8l8lanL els RlUr$ c:ecs amb esgra
fiars que reprodueixen coUnnes salonlOn
ques: elemerU de remat als angles 1orrn<n 
IOI'f·qut~elmodefdel Port Reial 
de v~. 1 c:o.os d'aooés que repeta
xen la portada de l'església de Cakjos dc 
Moncbul . A f"'vel urbanlstlc. els dos palaus 
són cabdells. car configuren el seu entorn or· 
gMtzant el tancatnert do la plaça en què 
s'ubiquen, i dofinint amb la seva disposició 
part de l'ax que Ullf.llx la font de la plaça 
d 'úpanye amb el Palau N8cional Els lflte

rlort d' 8fllbdós palaus s'han VIst modificats 
pet tal d' edaplarb a les nec:8SSitatS expo. -""-
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520 
Parc de Montjuïc 
pg. de les Cascades 
pl. d~ Marquès de Foronda 
Mirador del Palau Nacional 

Escales I Mirador del Pelau Nacional 

Categoria B. cap. 11 

(11egeu plànol d'emplaçament del núm. 
515) 

FOI'men part de l'eiK monumental que uneix 
la f ont deia Plaça d 'Espanya amb el Palau 
Nacional, al voltanc del qual es construTren 
les instaHacions i edilicis més sign~flcatiusde 
l'Exposició del 1929. FOI'en Pfoieclades per 
Josep Putg i Cadafak:h per salvar el desni· 
vell entre l'Avinguda MatiaCnsbna i l 'ampla· 
çament del palau principal i completades 
amb les fonts construídes al petlode 
1927·29. quan el dlrectOI' de les obres era 
Pere Domènech. L ·espai està tancat visual· 
ment per la gran façana del Palau Nacional, 
les façanes laterals dels Palaus d 'Alfons XIU 
i Victòna Eugènia, del mateix Puig, l les ar· 
bfedes del passeig de les Cascades, i 
s'obren cap a l'Avinguda de Maria Cristina 
lla plaça d'Espanya. obtenint-se des del mi· 
radar del capdamunt una de les viSions més 
cataclerlstiques de Barcelona. El conjunt és 
absolutament simètric. amb cascades 
d'aigua al centre i escalinates als costats, 
unes I altres combinades amb elements ve
getals de jardnena retallada; les baranes són 
molt ornamentades. amb balustres i testos 
- pèssimament conservats per la baixa qua
litat dels matenals-, completant-se el con· 
junl amb algunes escultures, entre les que 
destaquen les dues noies nues de Josep Ui· 
mona, a la part baixa. i la parella de Hgures 
reclinades de Frederic Marés que tanca el 
conjunt de la part del mirador on. fins la poc, 
hi havia també grans mastlls metàl·lics per 
a coUocar-hi banderes. 

296 

521 
Parc de Montjuïc 
Mirador del Palau Naoonal 

Ptlltil u Nacional 
Museu d'Art de Catalunya 

Categoria B, cap. li 
(Palau Nacional) 
Categoria A, cap. I 
(Museu d'Art de Catalunya) 
Monument Històrico-Anlstic d'Interès 
Nacional D. 4 7411962, t-3 
BOE. 9-3-1962 

(vegeu plànol d'emplaçament del núm. 
515) 

El 1924 es convocà un concurs de pl'ojec· 
tes per al Palau Nacional de l'Exposició In· 
ter nacional de t 929, que I ou guanya! pels 
arquitectes Eugeni P. Cendoya • Enric Calà 
i en 1$ seva COf'lstrucció, entre 1927 I 1929. 

h1 col-laborà Pere Domènech Roura. D'un 
monumentalisme eclèctic. en el qual el clas
siciSr'Y"'e general es combina amb elements 
d'ascendència xorrigueresca, la seva plan
la , simètrica., està centrada per un gran sa
ló de planta aproximadament elfptica i el seu 
perfil exterior, magnmcat per una gran cU. 
puta sobre ei cos de façana, dues cúpules 
menors i quatre torres, tanca visualment 
l 'avinguda de Maria Cristina de manera es
cenogràfica. La cUpula foo pintada pet' Fran
cesc Gatf i són obra de Josep Obiols. Josep 
T ogores i Francesc Labarta altres pintures 
mvrals de l'edifici. El 1934 passà a ser seu 
del Museu d 'An de Catalunya. 



522 

Parc de Montjuïc 
(carref darrera Palau Nacional) 

Ermita de Santa Madroda 

Categoria B, cap. 11 

(vegeu plànol d'emplaçament det núm . 
51 5) 

L'ermta de Santa Madrona és l'única sub
sistent eri:re les nombrosos capcles que lil)
gué l a muntanya de Monljuic. De petites d i
mensions, és una consllucaó de pedra de 
planta rectangular bastida el1734 -la data 
és a la llinda- aJ !$oc d'una capella més 81)
nga documentada des del segle XVI. La oo
befta és de teUa a dues vessants. al vèrtex 
de les quals hi ha, a la façana, un campana
ret d'espadanya L'interior ésenglixat, amb 
restes de pintures aJ Iresc. Fou restaurada 
el 1907 i actualment és fora de cllte. 

c.rr-ICetd. 1906. PP-~;c.rr..fc.d, 
til6.pp.951«i2:~.1li33,IJ.164.V~ IYI'C,
s.o.tw, t9l3.p. 13.F~ 1976- t977,.q "· 
p 14,fi0Cit 
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523 
Parc de Montjuïc 
pg de Santa Madrona 

P1llu et. les Arts Grtffques 
M uteu ArqueoiOglc 
Cateo<H'il B. cap. 11 
(Palau de iea Arts GràtiQues) 
Categoria A. cap. I 
(MUSO<J Atqueo<ògoc) 
Monument Hlstòri<:o-ArHstic d'Interès 
NacOOal O. 47411962. BOE. 9-3-1962 

(vegeu piAnol d'ltf'nplaçament ~ nUm 
5 15) 

Bastltencre t927•t929ocmaPalaudeles 
A111 G1ttiQuel de I Ex~ lnlemaOONII 
del 1929 per r•qUitede Pefagi Martfnez. 
amb la col ~106de Ramon Ot.an Aey
-·•uneóicodeplarfa.....,....__. 
lnlngi.Jw. orgMtzat al vollartd'U"' rudi h&
Kagonef CObert .-nb un cúputa també SI:Sa· 

vada Elt dol braços def tnangle que ftan. 
quegen ta I~ tenen al davant sengles 

oo!OgOGS~o amb ates de mig punt sostingutS 
I*' COhJI'T'II'lel. Tot el COOfUnl és un excellent 
exemple del dass.c.sme culte de línia bnr 
nelle$Ctuana, amb els paraments blancs I 
amb e4t elomeota estiuet urals' ornamer4:als 
recobef1t amb~tonacotta-. pl'act!Cal per al· 
gunaarqutectetd anys v.nl. Des del 1935 
8Statf8 el Museo Arqueològic. 

1
524 
Parc de Montjuïc 
c. de Ueoda 
PO de Santa Madrona 

P1lau d'Agr lcultunl 
Merut de lea Flora 

Categoria B, cap. 11 

(vegeu plànol d'emplaçament 001: núm 
5 15) 

El palau d'Agricultura es va començar a 
constrUir l'any 1927 tota. la direoció tècnica 
dels arQ~,~tectes Josp M A1bas 1 Manuel M. 
Mayol Es tractava d'un dels grans palaus 

de'"-........,..,., de ""'celona de 
1919. Jlll QUt ~· Ll"'8 super6cie de 
16 000 metres quad1ats El OOt'ljUI'll s'Ofga
n.tzava al 'II'Oilal'C d'un gran pab cetr.rd, 
atJièntlc ~ dt comui'IIC8Ció. que es tan. 
cava per Itt one naus d' exposOO, de pran
larec:tang~Aar,rdoesgalenes~ Tct 
el COI"\JUr'll tegUOIX elscènons de l'arqUII60-
turl nouc:enllsta, Utilitzant materials propis de 
l'arQultOCiura c:.at~ana tradicional, tals com 
la • t&rraeotta• , la teula ¡ l'estucat blanc. La 
il·lum•nacló de lo$ na~n~ és zen tal mit)ançant 
darabolos. Part notable és l'abarrocada fa~ 
çana del cos d'toeéJ, amb pòrtic semiofco
lar. A le ~-guet"ra foo enderrocada una 
part de la construcoó. mentre que una altra 
ora utr•tzadacom aMefcaldetesFiors, tun
oó QUO ha I!ICt!lbet donaR. a l'eólici el nom 
mésooneglll. QUO os mant6 fins i 101 avui dia 
QIJêW\ deaeparegU ol mon:;at, \l'la nau ha es
tat ac:laQtada per I'A)U"C8menn com a teatre 

""""""" 



525 
Parc de Montjuïc 
pg. de Santa Madrona 

Mus eu Etnològic I Colonial 

Categoria A. cap. I 
Monument Històrico-Artístic d ' Interès 
nacional O. 474/1962. 1·3 
BOE. 9-3-1962 

(vegeu plènol d'emplaçament d9 nUm. 
515) 

El nou edifici del Museu fou constrult el 
1972-1974 per I 'Ajortament de Barcelona 
segons pro¡ecte de Jaime Puigdengoles 
Pons realitzat en elsefvei corresponent, dt· 
rig it aleshores per Antonio lozoya Augé. 
L 'obra, de maó VIst, subSiiluf un bell palauet 
pal·lacia constrUtl pel' Josep Puig i Cadafalctl 
abans d e la QUena i que, al moment de ser 
enderrocat.~ complia la funciÓ de Museu 
Etnofòg¡C 

~~~, ... 
1 ~~·-, I ~ïllílíf~~ .. -

• . ~~ 

ÇÇ- y--il- ='' -· 

526 
Parc de Montjuïc 
av. del Marqués de ComiRas 

Poble Espanyol 

Categoria B , c ap. l i 

(vegeu plànd d 'emplaçament del núm 
515) 

Es tracta d 'un dels tres recintes que forma
ven part del grup «l'Art a Espanya• de I' E~~;
posició Internacional de 1929. La seva cons· 
trucció es va aprovar el desembre de 1926, 
tia direcció del pr~ e va estar a cèrrec dels 
arquitectes Francesc Folguera i Ramon Re
ventós, del pintOf 1 dibuixant Xavier Nogués 
i del crltic M•quel Utri•o. qui van realitzar dl· 
versos viatges per Espanya per lai de 
documentar-se i poder portar a terme la 
construcció d'un pob'e que los la slntesi de 
l'Espanya Monumental, Interpretant e4s mo
dels per tal de donar lloc: a un conjunt har
mònic i uT'Iítari, fOI'ç.a reixit malgrat el plant&
;amer.t pintoresqwsta. Elements importants 
del conjunt, tancat dins un rednte emmura
Nat amb Àvila com a referent, és la Plaça Ma
jor, amb funció d'espai d'entrada, l'església 
i la disposraó dels carrers que, junt amb la 
interpretació arqui!ectònica. recullen l"am
bient de les regions i àmbits que 
representen. 

Gua.. s.d, Tolosa 1929, Femarldez. 19.'10; Bohtf)as, 
J~T; C.rici. 1973. pp. 119-121, ~-Cro&!Mo
la/Pooplatla. t973,p. 190:Valld;s. J9rM9i'6. K!llll o. 
15i'; Rowa, 1979, pp. 46-47": Gira". 1980. val. U. p I 15· 
Rowa. 1983, o 30. Hcm311Cel--~~ 
1965", lit.w 131; ~-Morares, 1985, pp. 133-1-fi ; Gr&r~ 
das. K!i I. pp 219224 l'Ol 3, pp 62-63 
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527 
Parc de Montjuïc 
av de I'Estad 
av del MarQUès de CaNias 
av dees Montanyans 
pi de Sar<Jadi 

Font de Ceres 

Cattgol'ia 8, cap. IV 

~--d'--del noin 515) 

Al centre d'un estanycitcUar s'ai)(eca et oon
¡unt etcvltòric alluslu 11& deessa. la font ét 
una obra de Ce6don GUtX6 que fou mugu
ractlel 1825 a l'encare delufbanllzal PN
-o de Grècaa DesmutWade ell870. po 
~ qu.atre anys despf6t ala Plaça de ea.. 
co de Gatay del Pot~M Sec, 1 d'al!( a l'em· 
plaçtment actual et 1918 

528 
Parc de Montjuïc 
pl. de Sant JOHil 

&ü;tua EqOeatre de Sant Jordi 

Categoria B, cap. IV 

(vegeu plànol d'emplaçament dol nUm. 
5 15) 

l' ($àtua del sant Jou començada a ll"'Ide-
lar per Josep Umona el19t8, i 6s una de 
Ioc obre& mét ltgnlf~C<~tiVO$ d 'aQVeSI escul

tor. alterant-htlamanet"atrad!Cional de l'f'IOS.. 

trar el sant gueuer. Vn cop tosa en bronze. 
el 1824 loo emplaçada al damunt d'un alt 
pedeslaf de bloc::$ de pedra de Mon,oic. af 
rrwadof dM Uobreoat. on él encara 

529 

Parc de Montjuïc 
pf del Dante 
av deMramar 

Font tH la Bellesa 

Categoria B , cap. IV 

(Vegou plànol d'emplaçament del mim 
515) 

L'estany citcUat de la fort és certrat per l'ee
fàtua •Sollesa» de Josep Umona Esculp· 
daal1925. és una rèplica, en marbl'eblanc 
l llougor&ment més oren. de la versió orlg.
nal, modelada per Umona l'any antenor Es 
tracta d'una més de Iee idealltutcfes figure~ 
klmer'llno& que react~tor conreava des de 
començ.¡ments de seg., segu¡nc peUiet 
modorn.stes. 



530 
c. de Montsló, 3 bis 
ptge. del Patr~a~ca, 1 

C.aa Martí, · Els Ou.tre Gat.,. 

Categoria A, cap. I 
Monument HistOrico-Mi:atlc d' lnterèl 
NacionaJ O. 248/1976,9-1. 
BOE. 17·2·1976. 

Consan.ida emre 1895 • 1986, CXII'IIbtuetx la 
prmora obra .mportant de Joeep PlJIO • Ga· 
dalak::h. Panax d'un oonoep~e neogOOc tan 
pel quelaaka~comal'omamen
tació. amb \ni •nterprec.adó mon lue de 
l'arqutectura popular catalana i amb molts 
elemen(S que a6n ~ I"!"''defi"IISIOS 
Té arcs apurtats a la planta baixa I una tri· 
buna profusar'T'IQf'( 8ICUiplda La cantonada 
s'enlas.tzava amb una II'Tiatge de Sent Jo
sep, de la qual només 98'n oon981Va la pean
ya, amb Sant Jordt i el drac. Forma part~ 
pro,ecte la reixa de leuo lor,al, obfa de Ba· 
l ar(n, que tanca el passatge del Patriarca. 
L'edlfio , a més, està estretament relacionat 
amb l'art català de prii'ICipttclesegle)a quo 
fou la seu del Cercle Artlstic de Son Uuc 
(1903·1936) i ostatja en els seus bru)(OS la 
cervesena •Els Quatre Gats-, •oc de reunió 
d'arbstes modornistes. Recentment s'h• ha 
obert un establiment amb el mateix nom. 

1

531 
c. de Montsló, 5 
ptge. del Patnarca. 2-4 

Categotla B , Clip. 11 

Alnt:dda a Josep Pug • Cadafalc:tl com a 
obra de cap& 1920. no pa delll::arUf.., que 
estract només de la rebmld'un eciioque 
)Iii eJQS(HI quan. Wll anys ~ PUig basi' 
.as Qua¡¡-e G<Doo o casa Martf Ja lleshc> 
re!~ dlslenyl lli I)C)1.J drt ttrro bJ11 -
realitzada per MWlUIII 8lllñn- que tanca 
e1 pe.s:sa~.ge i un81x retftci que .... CICUPI 
amb la casa Martf, a 11 que ee ref«ax en ........ --.......~CU>ól~. 
tot • ser coneguda com a C8l8 Caneres. a. 
lenta com a emblema la mat81xa M que 
aquela. A la pla~U baixa té arcs de ma0 'liSI 
aobre cdt.wnne8 • L.Wl portal amb tr'l"'pi de mo
SIIC. Al damunt hi N. dOt ptot emb fil"'8to 
tresi balcons talats al mur I voltall d'esgr• 
fiats. Et tercer p.s estè IO«TTttl)tf una Q816-
na d'arcs escarsers tobfe J)llars pntn'18ticl, 
I tanca l'alçat una CQfl'llsa 1 merleti &~grac> 
nats de maó, remat que oootinua a l'edilici 
clel COSJat. el nUmero 4 del passatge, amb 
els mat81xos e&grahats•l•nostr88 però amb 
portalsadlntelats als balxoe, tot ' que hi rea· 
pa¡exen el revestlmer'll cerèmlc sobre ba· 
sament de pedra, tret QUO os manté alt ma 
gatzems beixos que s'estenen e c;onbnua 
o6 hns al final del passatge. on un pont rec
te, lobulat 1 recobert de trencadis btanc:, eo
rT'Il.OCa la tefrassa postenor del PIS ptiOOpel 
delacasadeiPortafdei'Angelr'IÚ'I'I 248t't'lb 
el quo h.av.en estai els teuS jBrcànl A la la· 
çana dol po$88{ge hi ha dol pakn de,. 
JC)Ie:sp.ntades.. UnMtbaert~.IObre 
et portat del túnefo 4 '· mM a la VOta de 
Mc:rtsló. unaltreambsat"tEJOI. d"excel~ 
<ibWc modemtSia soca torl"'ic:Ua de pedra 
moloman,.,•aoa 

~ ,., wd •. , '" 
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532 
c. de Montsló, 8 
Categoria B, cap. u 

Alaplanla baxad'unasenzJIIacasadeveins 
de mitjans del segle xtx -del tipus d'un bal
có i una finestra per pis- s'hi conserva un 
portal del segle XVI. amb molllures molt fines 
i, sobre la lindamés ampla quo els muntants, 
un relleu renaixentista amb elements vege
tals; putti. Tapiada. dins dc4 seu marc, s'hi 
otxen ara una porta d'escala i un finestra 
d'entresol. 

Gallrdo,l~, p. IO,. 
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533 
c. de Muntaner, 231 
Casa Parés de Plet 

Categoria B. cap. 11 

Pro;ectada el 1910 per Bonaventura Basse
goda i Amigó - no consta la i~tervenció del 
seu germà Joaquim, amb QUI habitualment 
col-laborava- aquesta casa d'habitatges 
entre mitgeres no fou enllestida fins el genef 
de 1912. essent B 19111'any que apareix 
al coronament de la façana. En aquesta des· 
taquen ets doS cossos verticals formats pels 
parels de tnbunes de cada pis. Són de plan
ta poltgonal. tancades amb vidre 1 fusta i amb 
Ol'naments de ferro forjat, i es cobreixeo, al 
capdamunt, amb una teulada d'escates ví· 
dríades. La resta són balcons i balconades 
amb barana de ferro forjat i llosanes de per· 
fil sinuós. Els baixos de pedra han conser· 
vat intactes les seves obertures, tant les de 
sem1·soterrani I entresol com el portal 
d'accés. 

~I'!NitWCro&'Mof~ l973, p. /50; BclhiQn. 
1983; FOrl/:)On4/M~tAIIM. 1985, p. 1911 . 
.AAM: ~txp. f2490(0P}(I910} 



534 
c. de Muntaner, 342·348 
c. del Rector Ubach. 21 

C.I-'>B.c:ap. ll 

Reaitzat ontte 1930 i 1931 per Josep Uús 
Sert, amb la collaboració cie Sixt 11escas i 
Mtroea, aqvost oQfici d'habil:atges en düplex 
001 ca.rrO!' de Muntaner és una de les obres 
mós slg111fic8tives del corrent racionalista ca
talà i ospanyot. La seva estructura ti~i
ca es prosenllt com una proposta innovado
ra altemabva al bpus oonsoaldat a l 'Eixam
ple. Els as habitatges en düplex, distnbulls 
adoepet"reptanaahernatJus. permett'oroa
nrtzacaó esp«:aaJ vertical en oontrasl amb 
l'hontzontal, tlneal, tradcional. Abd, es dis
tlnge.xen duel ZOf'l8l en planta que es co
I'T'IIXIQIJ8I"Y8f'bcaltnerU.Iadent.,ambels 
dorrn4oot. dóne ala façana laleral: 1a eres
lat, amb la cuna.ll"'8f"t8<b-iving i un dof. 
rnton pnropel, alcarrerdeMurtaner. El ck> 
ble espai d' aqll86la Ultma zona reflecte.x 
emblemét!Camenl: la distribució general. En 
façana, les grans superlicies estucades. de 
color 1/$1'd pèllld , enlasiUen el rigor geomè
tric do la oomposioó, en la qual apareixen 
els elemerlts carecterlsbcs del Movimert Mo
dern, oom són les finestres de oomponent 
horitzofUI. e1 disseny estil •l;larc:oo de les ba
ranet i, en gen«Hal. l'absènoa de qualse\lol 
reoxsexpres:sru que nos' entenguin com a 
atgn~ficant d'algLna f\raó iflteoof. 

535 
Muralla Romana 

C.I-'>A,c:ap.l 
Monument HittOrico-Artístic d'lnte~ès 
Nacional O. 3-6-1931. Gac. 4-6-1931 

Vestlgfs existents: c. de l'Arc de Sant Ra· 
mon del Call, 9/c. de l'Arc de Sant Ramon 
del Call, 11/c. d'Avinyo, 17/c. d'Avinyó, 
19/c. dels Banys Nous, 2, c. del CaJI, 1/c. 
dels Banys Nous, 12/c. dels Banys Nous, 

14/c. delt Banys Nous, 201bda. de Santa 
euw¡,, 11c. del Bisbe, s, pl. de Garòga 1 

-· 1/n/e. - Monljuie del Bisbe. 
llnlpl.Nova, l/<:. delaP .... 18/C. deiBis-
be Ceçadof, 31c. dM Sots.tinent Navarro, 
4-&te. det Bisbe Caçador, 4/c. del Sots
tinent Navarro, lfnlbda. de Caçador. 3-3 
bis/e. del Sots-linent Navarro, slnlbda. de 
Caçodo<. 6/bda. de Caçador. 8/c. del Call. 
3/c. del Cal, 5-7k. de l'Arc de Sant Ramon 
del C.ll, tic. d9 Cervantes. 1, c. d'Avinyó, 
21/c. de Cervantes, 3/c. dels Comtes, 
8-10/bda. cktla Canonja, s/n/c. de la Tapl
ner1a, 31-33k.del Correu VeU, 5/c. dets LJ&. 
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dó, 7/c. defs Uedó, 111c. dels Lledó, t31c. 
dM I.Jedó, 151c.deb:Uedó, 17/pJ.delsTra
glneB, 3 bil, bd8. de Vlladeoob, 1/c. de 
Sant $impld, 2-61Pati d ' En Llimona. s/nJc. 
dtiiP .... tOie.delaPalla,12Jc.delaPa· 
Ka, 14/c. de 11 Palla, 16/c. del Regomlr, 
~-dol~.7-8/pl.doiRei/pl.deRa
mon Betquer el Grantc. defs Comtes, 4-8 
(Palau Reial Major: Saló del nnell)lpl, del 
ReVpl. de Ramon Berenguer el Gran (Ca
pella Reial de Sanla Àgueda)Jpl. del Rel/pl. 
Ramon Berenguer el Gran/c. del Veguer, 
4 (Casa Padellb)lc, de Santa Uúcla, 1/av. 
de la Catedral. &In/Pla de la Seu, 1/c. del 
Btsbt, 12Jpl. de Sant Felip Neri, s/n/c. de 
11 Palla, 2-8/pl. de Sant Felip Neri, slrJc. 
deiS Montjulc del Bisbe, s/nlc. de Sant Se
ver, I/PSI de 11 Seu, 2J1v. de la Catedral, 
4Jc. de 1a Topkloria. 37-39ibda. de 1a ca. 
nonja, tlnlc. del Sots-tinent Navarro, 24/e. 
del Sots-tinent Navano, 26/c. del Sots
tinent Navarro. 28/c. del Sots-tinent Nava
rro, 30/pl. dets Treginers, 4/pl. dels Tragi
neri, Slbd1. de Viladecob, 3/pl. dels Tfl· 
glnetl, 3/bdl. de Vtladecols,Sipl. dels Tra
giner~, t. 
Possibles vestigis: pl. de l'Àngel, s/n/bda. 
de la Lllbrelerla, 14/c. de Jaume I, 19/c. de 
l'Arc de Sant Ramon del Call, 5/c. de l'Arc 
de Sant Ramon del Call, 5 bis/c. de l'Arc 
de San! Ramon del Call, 7/c. de l'Arc de 
Sant Ramon del Call, 7 blslc. de l'Arc de 
Sant Ramon del Cell, t 1 bis/c. d'Ataülf, 8/c. 
de la ComtesN de Sobradiet, 10/c. 
d 'Alaúlf, !Olc;. d'Ataülf, 11/C. d'AJalj,, 12/c. 

d'AtaOtf, 141<:. d'AtaOif, 16/c. del Timó, 
s/n/c. d'Avinyó, 7 bis/c. d'Avinyó, 
11·13/bda. de Sant Miquel, s/n/C. d'A~ 
yó,15/c.d'Avinyó,23/c.-BanysNoos, 
4/c. dels 8anys NcM4, tOlc. dels Banys 
Nous, 16/c. del can, 8/c. de Cervantes, 
2Jpt de la VerOnb. s/n/c. de Cervantes, 
4/c. de la Comtessa de Sobradlel, 3/c. de 
la Com! ena de Sobradiet. 4/c. de la Com· 

lessa de Sobrad~. 6/c. de la Comtessa de 
Sobrediet, 8/p1ge. del Ctedit, 4-8/ptge. del 
Crtdl1, 10/bda. de Sant Miquel, 3-5/c. de 
Ferran, 34/c. de Ferran, <41Jc. de Jaume I, 
18/Ç. del Soca-tinent Navarro, 2/bda. de la 
Uíbreteria. elc. deia Tapineria, 1/c. del P• 
leu, 4/c. d .. Palau, 6/c. de la Comtessa de 
Sobradiel, Slc. del Regomir, 4/C. del Rego. 
mir, <4 blslc. del Regomlr, 6/c. d'Ataülf, 9/c. 
del Regomlr, Slc. del Aegomir, 8 bislbda. 
de Santa EuiAIIa, 3/bda. de Santa Eulàlia, 
4/bda. deSant Miquel, 1/c.d'Avinyó, 9/bda, 
de Sant Miquel, 2/Pia deia Seu (subs~)Jc. 
de la Tapineria, 3/c. del Veguer , 2/bda. de 
11 Ulbfe!erla, 7/bda. de Viladecols, 2. 

La murella romana lou consttuida en el ma
meni de la lundaoóde la c:dORa en l'èpo
ca d'August. en lunOó deckM'IItat l'àrea ur
bana ~ te5tlmons conservats. la pn
nwwaOOI'Wll~. de2mdegruxiurs 

9 m d'atçeóa. .aava c:onstrturda per dos pa
ramentsd'apattl pect ood'opuscefll.fl)o i un 
r~ood'opusl~lllSert.adafl> 
ta ella IObre un fonament de grans pedres 
rrrogulars. 
La seva planla 81'8 rectangular amb els an· 
gles retallats, per sdaptar-la a la topografia 
del Mont Tàbef. A la meitat de cada costat 
estaven ~tusdes les quatre portes, de les 
quals tan soll n'han quedat les restes de la 
del N.O. e la PlttÇ& Nova, de tipus trífora I 
<t'opus quadrahrn .. les altres. entre Jes 
QUWs destacava la del s. e. per ser de bpus 
monurnerul.-nb dob'e arcada geminada. 
van ser enckwroc:aders duranl: les reformes 
del segle XIX. H segle rt aquesta muralla va 
SEW IOUIIrnertrelotçada. c:cnstruirt-set.n8aJ. 
lr&COOina de 2m. que se li adossà per l'ex· 
terior. Fou toca .-nb un nucli -d'opus~ 

mentJCILfl)o i un parament o façana extOfna 
<t'opus QUêlldré!IILI"f)o, carreus que en gM 
part taren reeprof"tatsdefs~fune
raris I rO~giosoa d'extramurs, els quai'S, per 

raons R'lllltafl. van ser •stemàbcament des
munlalS Larnurallaesroforçaambtr~nom
brós COI"'IUffl de tofles de planta rectangu
lar i c::arcutw en ets angles ries portes.. Les 
10rres eecaven consrn.ldes sobfe una ptan
ta mas51Sl58 feta de lorma cortinua, a-nb la 
malaxa lknlca de la resta de la corona. Te
nien dos ptoe; d'apareM pelli <t'opus cec
tlJ'Tllo amb finostres de rrug pum i portes en 
el prlmCf pis per lai de mantenir la contirnl· 
tat del pas de ronda. 
La planta del recinte que tancava aquesta 
murana no va variar respecte~ fundacional. 
encara que al 008181 S.E. es constru( un .ças. 
telum• o ooe defensiu. potser per augmen
tar la prOI:ecció pel costat de mar. 
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Sector de les Muralles 
Romanes 
(limrtal: pela carrecs: c. de la Palla. c. dels 
Banys Nous. c. d'Avrnyó, c. d'En G¡gnàs, 
c. d'Àngel6aíxores, c. del Sots-tinent 
Navarro, pl. do Aarnón Berenguer el 
Gran. c. de lo Tapineria, av. de la 
Catedr~ í pl. Nova (ambdues façanes) 

Categoria C, cap. VI, tipus IV 

AQUeSt sector central de la outat vella, deli· 
mit&l pel primer cinturó de mur ales. corres
pon al aolatqueocupalaoutat romana des 
de ., seva fundació 
Per tota &et C8181r carrers actuats de toea 
eqUIIIla àrea ea conserva un extraordinan 
oon~ de vtel!QIS que són les restes dels 
editlot públiCs de l'antiga coiOnia romana. 
En l6n un bon tescrmori lea estructures po
sadel• descobert a la Plaça del Re. al ca
rrer dels Comtes de Barceklna, ¡ a la Plaça 
de Sant Iu; també elslll068ics í pinures que 
aparegueren el s. )(IX en S8f erldenocat el 
Palau Reial Menor i et convent de l 'Ensen
yament I aíx( en altres punts. 
Les svocossives reformes lníclades a I' alta 
Edat M1U3na han fet que la riquesa histOrie» 
8fqueol0glca s'anés acumulant sobre la ciu-
1St romana deucarc-noa ei sector N. estruc
t~.M"estan notables com la basi11C8paleocn&
tian8. la catedral romàrica o el pl'll'niiU pa~ 
Lau bcsbal o comtal 
Per 90breesCOOIClkla u traçat d'època gt>. 
bea sobte el que S'ha anat ac:tuant dutart se
~. ~urant hnalmont el pasatge urbà 
actual TOl: el constltua)( un arxiu material 
ülliCi 11'\SUbst¡tU!"'tlte per a l'estudi de l'evolu
oó urbana de la ~ra ciutat 
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carrer de la Neu de Sant Cugat Carrer del Notariat 
Categoria C, cap. VI, tipus 111 

EnclòS en l'antiC barri de Sant Cugat. aquest 
carrer, can els altres dels seus volants, man-
té les caracter(stiques del seu traçat medie
val. El seu nom sembla tentr relació amb 
l'existència. en algl.rlsdelseó6dsdelcarrer, 
d'un pou de glaç on s'acllllulava neu pro
c:edentdetMontserryque, posseriorrner«, era 
venuda a l'estiu per refrescar aliments í be
gudes. La façana. adaptada al recouegti 9· 

nuós del caner que tenen tes traces ties fa. 
çanes dels seus ediliCis. fa que aquests re
cordin, encara que molt Ltanstormats, els 
seys origens medíevals. 

~taw . ..ol.ll,pp.7to-nt 

Categoria C, cap. VI, tipus 111 

No gaire ample i de traçat recte i regular, el 
carrer del Notariat forma part dc la Utbanil· 
zaci6 dets terrenys de l'antic~ del Gar
me duta a terme invnociat<Ynenl després del 
seu enderroc, el 1876. Moltes de les cases 
de piSO$ que aleshores es construTren en 
aquesta zona, eotte 1878 i 1888. són obra 
del mestre d'obres Joan Frexe. Es tracta 
d'edificis de planta baixa idnc psos. oom
postos acadèmicament i amb escasses di
ferèf'lcies entre ells. levat de l'edfici del 
CoHegi de Notaris, pro;ectat el 1880 per 
Leandre Albareda 1 ampliat postenorment, 
que destaca pel seu caràcter més monu
mental. Acaben de donar qualitat al conjunt 
els tonals de fet to los de l'enllumenat públic 
i la palmera del ,ardl de la Gasa deia MISefi. 
eòfdia. QUe tanca la visual per l'extrem que 
desemboca al carref d'EiisabelS. 
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539 
c. Nou de la Rambla, 3-5 
Palau Go.ll 
MUHU del Tutre 

Categoria A, cap. I 
MonUment Hlstòrk::o-Ar1lstic d'lnteràs 
Nacional O. 17'9411969, 24-7 
BOE. 20-a-1969 

Entre 1885 i 1889 Anloni Gaudi projectà i 
construf per a Eusebi Güell un palau al ca· 
rrer Nou de ~ Rembla. La seva façana, de 
pedra blanclt d'.......-.s rtmes VGI1IC8I i he). 

ntzori;l'JI, pretenta la novetat dels arcs para
blllicodo , . ...,ada, quo;ncerrompen aquosos 
nfme8 i que • douen amb rEIIxes de ferro 
b"JII de 11ntes WlUOliOS.. Una 89Cala monu
ll'llf"'lll dl marbre de Garraf, mena al oohaL 
sul)lnOf. Aqoeel .. un espa que uavessa 
V8ftJCelmenc toc t'ecifio, com un pab cobert, 
i replaclafOf dela~alta i. noméstndi· 
r~. de les lineslres. Al terrat sobre

surt l'eXIrtrn oOnc d'aQUeSta cúpUa, de sec> 
cló pe.rabOIIce voltat de divuit xemeneies. 
unes de pedra, altres de rajola, i altres reco
bertes, wxr com l'egullacentral , de mosaics, 
tant de trOS!K>I de ceràmica com de petites 
pedres trr8QIJ&ra. Cal esmentar també el so
terrani, CObert amb voltes de maó sostingl)o 
des per grans columnes i pilars del matax 
material despiAades de qualsevol Ol"flém8fl

lacló. al quals' accedeix per una rampa he
- do maódopta_ 
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I ~ou de la Rambla, 6 

Calogorio B. c.p: ll 

Edilici entte mtgeres de planla batxa • tres 
P1508 c:orwn.it a pr¡nopiS del segle xv.. roo. 
Oernarneot - el 1913, quan Comas escnu, 
encara no hi era- ha estat KlOOfporada una 
tribuna de f USia l'ildre QUe oculta tota la pri
mera planta 1 amb ella els esgrafiats corres
ponents, via.b6es només als dos psos alts. 
Comas hi pogué vevro onc;,e~re ~mi 
toiOgiQUII, medallons amb busts d'herOIS I 
•o~eut-.door<eslgarlandesdo llo
ret Remata ol c:onjllrt, era ptàc::tlawnenl.na· 
Pfeo.lble, une cort'IU modll.xada. 

308 

1
541 

c. Nou do la Rambla, 14 

Calogorio B. c.p. 11 

Edilio det légle >Ml entre mtgeres, amb 
planta ba xa 1 quatre pesos. Tant el petit por· 
tal d'arc Meatlér -totes les altres portes 
dels beixoa eos han srnbBt malmeses-com 
les finestres I balcons, tenen marc de pedra. 
AqUOS! s darret"S IIÓO de leno IOJjat i ceràmi· 
ea • són més pet¡ts com més alts. El més no
Uiblo do lo oonotru<x:tO m ols osgr;:tfi;:ttç, 
d'esü SIIT'ollar al dels del nUI'nefo6, petòmolt 
malmeeos per un baixant que, alhora que 
els tlfOIIOniiiTib la seva h...-nll8l. en uenca 
laooml)(liii(JO 
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c. Nou de la Rambla, 34 
Blr London 

Categoria 8 , cap. VIl 

Constrlll el 191 O, consetva part de la seva 
decoraCIÓ original. espeaalmen~ l'envnatca
ment exterior de fusta i altres elements del 
mateix material, a més de pintures, a 
l'Ini et' IOl' 

~. r~ . ......, t n, s.ny, r9IJO, p 68, 8MigM. 
lii!U. wJ I p IN 

. --..... ,._ ... -
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c. Nou de Sant Francesc, 
16-16 bis 

Catogorio B. c.p. 11 

SOn dues ed1licacions del segle XVII sobre 
pa.rcella gran Amt:xlues tenen de pedra les 
losanes. llindes i rebranques dels balcons, 
balcooeres, finestres I portals que anplen els 
seus tres pisos sobre planta baixa. Memre 
el número 16conté un pati irteressant, la se
va beuol'\lll Inclou un passatgo públic. El~ 

esgaNats que repete.llen motius a mane~a 
de carreus, pre&en~en una cooservac:ió molt - · 
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c. Nou de Sant Francesc, 
20·22 
&;~ala de I'Espertt Sant 

Categoria B, cap. 11 

La data de Micòncia do coostrvcció de l'es· 
glésiade l'Esperit Sant 6sdel1732, i sabem 
també que la sova primera pedra fou col -lo
cada ol 1734 i quo ja 81 1736 era consagra
da. Sota l'advocaciO de la Mare de Déu de 
la R::lnlde laSal11.ésfruild'\Mla!r.ciativapor· 
tada a teune pet la .conlrana de Cecs. Coi· 
xoal Conl:ratetaoo, despl"ès que la seva pn· 
tnef8 capella los andefrocada el 1716 per 
les obr81 de la CMadefla. El redttl ecifid, 
d'a.Aaf deeCOnegut, és de nau tnca. amb 
capelelt trtbunes als costats 1 amb una sen
lila façana de carreus pellis, tennt com a 
llr'IC omamentla porta motiU ada 1 corona
da amb la data de 1735, la creu ftaoque,a· 
da per galledes. atnbutdel'esmentadacon
lrar~a, I un emblema he..àldiC amb tres pet· 
XOI que, IOQOI"lS Aué, pertany a l'intendent 
Antonlo de Sartlne, relactooat d'alguna ma
not"aambl'empresa. E11936desaparegue· 
ren l'altar amb cambril, alguns ex-vots i tota 
la d9col'acióinterior. A la sagristia, un plafó 
de rajol poheromat datat elt804 i la imatge 
de la Mar o de Déu htUar certrfiquen que l'or· 
~ oo es va c:ompletar fins als if'l· 
eis del Xlll:. 

Gran conslruc:oó del segte XYI o xv. amb 
una extensa façana i l'ak;ada cooesponeru 
alt eeus quatre piSOS, que s'Obren a l'exte
rior amb linestJes i balcons de llosa de per
fits metàJ hes I ra¡oles, renovades en algun 
cas. Enllelesdlv«sesoberturesde la plan
ta baixa destaquen dos arcs esca~ amb 
dovelltl 1 muntants de pedra Pel més gran 
a'acx:edelx a un ~P' local que abasta tam
~els belxoa de l'edrfic:i M\1> façana al ca
rril' de Mer cadets nüm 15. El seu 8SJ* c:o
rr~ a le p&anta baixa de l'Hostal de Gt
rona. del grlf"' pali d'arascarpEWletsdel QlB 
en reeaen encara elemen&s IJàegratS en la re
modelaCió feta per tal d'InStat lar-h una ga. 
-d'lli to ~ble. però. la """'-1 cf-oO'o amb algun ""•· oa que Amo
del parla d'un cs.apareguc Hostal d'En Gt-
rona fi/ carrtr d'En Grunyi'. 

1
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c . de l'Oli, 6 
Categoria 8 , cap. 11 

Edifio de ptarca brrxa COOSln.i: a comença
mera da segle XIX sobre una parcel-la de 
~ òmon&lons. Cal remarcar-ne els 
demenrs de podra que envnarquen les 
oberturetde leJ façana, espeaalment els do6 
grans arcaeecar90fs qoo als baixos fl~ 
gen la porta de l'escala, i també els balcons 
amb barana 1 estructura de ferro i losana de 
ra¡olel En ~uns aets paraments extenors 
t'tndewlen r-.rrd deldlbutxadesd'es
graflata. T011.., sota la cornsa de la caS!I 
ve&na. Mfnbla que un porl.al amb Indi de 
fuita COfl'etpan 18mb6 ,. nú'nefo 6 
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pl. de les Olles, 2 
c.de~Mo.me..lfn 

Categoñ. 8, e.p. 11 
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pl. de les Olles, 7 
c.dolaVodnena.lln 

Categoria 8 , cap. 11 

ConsttllJeiX un dels exemples que ens han 
embat de lel relofmesque, a partir dc prin
cips del 5egl0 lCVUt, es van tntroduir en mol
tes cases del barri a li d'ampliar la seva su
perfície, rr11~anc;art VOlades sobre elscarrors. 
La pobresa dols materials i també de la tèc· 
nica eKpliQuen l'oecassa supervivència do 
moll:rlld'aquesl ttec. Aquesta casa. pa¡sat
gf~ notable en el context de la pla
ça, presenta a ta aeva façana un pomer ps 
\'Ciat IObte • baxoa i, al darTu't. un segon 
encara m6l l)l'omnenl que el primer. 
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c. de l'Or, 44 
Categorll B. cap. 11 

Obra de Francesc Bereoguef i Mestres del 
1909, és un dels seus rnllors eóficis d'habi· 
1atges entre mtgeres. Uns aguts pinacles de 
maó VIst COfonen la façana i defineixen les 
li l'lles de torça vertlca.ls en les quals s'alirion 
els balcons. amb un interessant tractament 
del feno IOfjat a les baranes, i amb •osana 
de revoltone i tr.-.cadl¡_ A la resta dej para
ment BefenQIJef hi dtsposa esgrafiats a ba
se de ClOI'\'8I8 «*Jrtollgades. caraderisbques 
dels aeus dissenys. Ais baixos, qoatJe arcs 
angt.Aart de maó dellcarreguen sobre mat
xons de pedra suaument modklats. 

isso 
c . de Pàdua, 96 
e. de Río Roeas 

B.O.P . 23-2·1979 

EdífiCi d'habitatges constr1.11 entre 1934 i 
1935, fou pro,ectat pet S.xt llescasi Mlfosa 

dins l'ortodòxta comfX)Sitwa del GATCPAC, 
fncorpot"l)nt·hi una sCrio d'clcmenls cons· 
ltl.dus props do la tradk:Jócatalana - voltes 
d'oscala, rajolot vtdrsaOOs. otc.- i d'altres 
inuouol' on lo oonatTUooió d'habitatges, com 
el fibfooment •la tola metà! b . a causa dels 
eecast08 ~tóc:nlcsleconOrnics da qyè 
disposA Ouam a I'Ofgarmac¡ó tipo6ògic:a 
deli habl&argea. cbtnbl.ll:s a tres per rep&à, 
e=-destacar la 1ooorporaoó de tes terrasses, 
supeoon Its habitatges del anquè ps 11'11· 
flW'Çai'Mll"'8ei!IC&taiftonorcol-locadaaltnel'l' 
jadof En façana es retec:teix la YOII.wllat s.m. 
plíficadofa r8CIOnal.saa en els grans para· 
ments eshJCats. lea f nostres erwasades al pa 
de façana 1 el contrapunt establert per la re
solUCIÓ vokmètrica dels balcons. 
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Pla del Palau 
Categoóa C, cap, VI, tipus 11 

En el trQII'1 rnatbn de &Ycdona, lort6cal per 
l'anornenadaMl.lfaRadeiMardesdel1563, 
s'aixecaven al segkl r;v les dves ..alles
(naus) gòtiques corresponents a la Alie dels 
Draps i a la Uotja, el convent de Sant Fran
cesc i les Drassanos. Amb el trasllat dels vir
reis a l'Alie dels Oro.ps (1656). que fou adap
tada com a palau pet Fra Josep de lA Con
oepc:IÓ entre 166311668, l'explanada que 
a'estena eroe aQUeSt edilici i la L.loija, con
-.ombta-peOcane<-
artena pnnctpel: del bam-. s'W contor
tnlft oom a nou c::el'lre repr8Sel't&bu, entrort 
del que 11 consbtl.la la plaça de Sane Ja~; 
me. seu de les tnsbtuaons klcals. AqueMa 
voknac cnstallltlà el 1820 amb el pomer 
P<ojocled'...t>onlzaoódelaplaçasaló, , ... 
lttzat pel coronel José Massanés. les faça
nes de la Qual êrert conbmades per la~ 
-remodelada el1772-. Ja Duana(1790)i 
el Palau dols Vffrets, que h dona nom. Les 
obl'ess'i01Ciarenel 1822 i oonllnuaren. inter
rompudeS peoòdicament per motius pol~ics. 
fins que el 1833, pe!' Ol'dre del capità gene
ral Manuel Llaudef, s'inicià u!'\8 operació 
d'eucamplament per la banda de mar amb 
l'enderroc de la vella muralla i Ja construc· 
c:iód'unnouirnoot.rnertaiPortaldeiMarse
gons pro,ecte dei mat91.X Massanés del 
1836 EnaquestatélSI8,empcesal'any 1934, 
s'obnren t!IIS carrers que donarien Ioc a una 
de les prrneres operaoons II'T'I'I'IObüne de 
la burgetoa balcelorwla, ols quaue blocs 
d'habtalgeserue els que s'indouen les Ca
sos d'En Xilré 1 ta Casa Colasso. Amb la 
~ruooó de la Forc del. Geri Català (Fran
cesc Dal'del MOlina, 1855) s'acabà de ooo
tormar la plaÇa, però l'enderroc. gairebé 
conl9(1'1porani, 00 Portal del Mar i l'incendl 
que deslrul el Palau Al)lal l'any 1875 -
immediatament substituit per cases d 'habi· 
tatges sense pretensions representatives-, 
afoctaren ja definltlvamont el caràcter rT'IOI"'IJo 

mentftl que, des de bon oornença'Tlent. es 
YOtgué donar a aquest osp31, tancat actual· 
mort peri'EIOOia de Nàuelca, constrUida en
U u 1930•1933 MgOnS pro,ectede.Joequlm 
Wasec8 I Adctt Aofensa, al Joc CW'I h havta 
hagut el Portal del Mal. 

1
552 

Pla del Palau 
Font ~ G.nl C.tali 

Categorf.t 8 , cap. IV 

Mêfgtal qoe,aet 1825Francesc0ariel Mo
lina~ pro,ect8 una Ioni. per al Pla de Palau, no 
tou fina el 1856 que aquesta s 'inaugurà en 
honor del Matquèsdel Campo Sagrado. En
clou allegories de les provínoes i eis rius ca
talans, a més de la dol ger~ català. ~s obra 
doiOgormot'I$F011U$10i Angel Barana, ltaliam; 

aftne1t11 Bltoetona. pefò sembla que tam· 
~ ... ~ Jooep Arocet Saoogosa, 
Q'A MQON Tllflló 1 Galda-Martfn escUpf et 
gen U que coronaeiiTIOf'II..I'T'I menue 
que per 1 Foncbonl només c:d·laborà en 
r·~ ... dlc:oflllVI. JoJ seo'exx ha sofert 
mpot181"1tSr..,.~ 
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1553 
Pla de l Pa la u, 15 
c. de la Duana. sln 
c. del Genet• Catal\os, s/n 
av del Marquès de r Argentera. 2 

Duana Vella 
Govem Civil 

Categoria 8 , cap. 11 

El oomte de Roncali, dedicat a l'eng•nyena 
mtlrtar lmifllstred'H•senda deCaties W, va 
pro,ectar 1 bastir entre 1790 i 1792 un nou 
eddid per ec:ok la Duana. óespfés que un 
.nc:endl destrul' l'antiga el 1777, comptant, 

-·amb lo oollabotaoódeJooop IYem. 
les emboonl del COI'TMWÇ C8SaÜI trobaten 
,._rndedQd'-eóficaoó.
l"'lblt com asipca•la comparem amb obres 
del ..,... i'T'ItflYS c:tecxwabYes.- La I$Çaf\8 és 
una obta 1ooyana de t'academicisme. bicro
mbbca • elecbsta. P'ef'la d'estucs que •rnten 
matbtes I modluretatrancesades. L'•nterlor 
$'organtza a l'enlorn d'un gran pati que, 
contta51antwnb la façana, formula un idea· 
n mée sever, recordar'C el ctas9cisme del pati 
del Con<Jent de la MOf'cè. En la decoració in· 

l
lef'ior destOQuen ~ ptnlures murals de l'ace· 
dèmlc P8fe Pau Montallà, de temàtica e» 
merc:lal-relaridaa la outat-, rei!QIOS8, ffll· 
lotógica, buci:lka I QLO:otesca, deslacanl 
t'~ monètQUIC8delasalad'ac:tes. El 
19021'ecifid fou dosCinal a Govern Civi de 
ia pr<Mnoa 1 anys despfés &lngué lloc una 
resaauraoó p&fcaal teta per Adcif Aotensa. 
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554 

Pla del Palau, 19 
c. de la Reina Maria CrJStma, 14 
Pas de Sota Mur~la. 15 

C111 Collasso 

Categoria B, cap. 11 
(pò<tlcs) 

EófiCI alçat al Pla de Paau C8C) a f1lltllll1S def 
segle x.oc. O'autona encata rubtosa, ha es
u.c atnbOO a Antcri Rovira f R.era. però refe
rtroesconluses8SS1gnen al dbUxant, pn. 
tOl' I escenògral Uu/s AlgÑI: 1'6Ut01'18 del ca
racter(stic pòrbc per/pt&r d'esW neogrec. 
Aquost pòrtic, de C()(lvencló dòrica, té co
lumnes nues a la part ba1xa leatnados a les 
dues tercerespartssupeóOrt. r•ttee pfgos, 
wnb baloonefa al prmer i bl6oonleh altres. 
tOll amb barana de tarro lotjM amb un par· 
llO.Aat disseny a base de grat'e cercles. •la 
votada de les seves 10181 ~ pr<> 
gr8SSMiment a mesura que .-.em aac:encint. 
COnstrucaó veina de les cases d'en Xllré, 
reprodue~.x el model dels porxata i de la ca
sa burgesa del vurtcentsseoso rooóHCf, p&

rò. a la seva riquesa ornamental. Al segle 
pas&at era coneguda com casa Carbonell 
I donava d1rectament a la muralla de mar i 
., .... pOOaj edèclic. 

555 
Pla del Palau, 22 
"' d'Ant~ lópez, "' 
c. del Consolat de Mar, 4 
pg d'Isabel l i , l 

llotJa 
Borsa I Açadèmi¡~ de Belles Artt de 
Sant Jordi 

Cltegoria A, eap. I 
MonulTient Hàsfòrito.AitJstlC d 'lnteth 
Nadona.l O. 3-&1931. Gac. 4-6-1931 

1352·1357. L'arqutecte Pere Uobet cons
truellc vora mar un porxo desrmat a tlotJI, és 
a Or. a Ioc de conLractac:IOI'll comeroals. 
138().1387. Durant aqOMI perloóe Pete 
Nrey avceca la part pnnopll d'una CCOilruo
oó mon mé$ embaosa delbnada a \a ma· 
teutaturoO. Se'nOOfiSI8fYa~ 

" gon 0010 giDC. amb ool:lona """"de "-" 
taiCbteduesfileresdetr•llctdlralragma. 
.s. xv l'edlfio tou arnt:Jial '*tal d'eetalfar 
la 0uane i el Consdat de Mat I al Mgle .. 
g0ent encata se'n completava la decoraoó 
eocU!Onca 
1174· 1802. Es procedent durant aquests 

anya a una profunda reconstr ucdó de l' edr· 
flcl. Després de set abandonal el p-o,ecte 
de BartorrreY Tami' Pere Branllj. tou Joan 
Sdef • Faneca QUI es Ulu cirrec de l'obra. 
oonc.nuada. un cop mon.. pel teu ili T 01"1"\è:s 
Soler r Ferrer. En ta nova Uoqe es respecta· 

ren alguns deM amtrreru ~ espe
~el gran Slló.' s·~ el cor...-w 
amb un pali quadtal i noves dcpcndènc:tes. 
unficanl~ extenormert amb façanes cf un 
dassiosme acadèmic, afrancesat La pnn.. 
ci pal, encarada al Pla do Palau, preserG un 
atri toscà cobert amb volies r un pòroc alt de 
cohxnnes jònlquos tunb frontó. AJ pati hi ha 
esotArures deN Trav6s, A. Solà, F. Bover, 
M. OWec- I a l'~ d'hOnor dues allego
nesdeS Gum 
18 13. Aeparaoódelet~ per J. lucn 
J 815: Tornàs Soler repara els despetfectos 
produïts al sa'ó gObc duranl 1a guerra del 
Francès. 
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556 
c. de la Palla, 9 

Construc:oó mol sonllla del poriodo baf roc. 
ambplartabal.xarqUél«ro~»C~S Elsseusb~W
coos són tant del tipus de llosana de forro 
lofJEII com dels de ISosanel do pedra_ 1 les 
seves obertures -dues rengleres de finee. 
ttestdues de balcons 1onen marc de pe
dra Als baixos. un portal d'arc eecarser al 
C05UII de 1a poneua de reeca1a 



1
557 
c. de la Palla, 13·15 
Categ<Kia B, cap. 11 

Edilici de planta baixa I QlUllre pisos sobre 
una parceHa amb molta façana i poca pro
funditat. Té balcons de lerroforJ&t ' rapes. 
tfpics del segle XVMl. moment en què cal da
tar el oon)'Xt. Espac::aahleo! rtmarcabkJ és 
la presènaa d'ooesctA encastat a la planta 
b8txa. Bona escUI:ura en ""'rbre del XVI, es 
conserva en mol mal estat I pteeenla, fiM. 
~ per dos pum, un bQ¡)I rehu amb la 
Imatge de Sant Jordi. 

558 
c . de la Pa lla, 21 
Capella de l'Hospital de Sant Sever 

Categoria B. cap. 11 

MossènAiomarva lundarS 1412, alcaf(ef 
de laPala.!'Hosptal deSant Sever per aten
dre als clergues pobres • malc:its de la dl(). 

C8SI barcdonna Es conserva nanés. onc&a. 
vada on una oonltrucoó amb aparença de 
casa de veine de pnnops dol sego XIX, la 
porta dola capefta, amb uno fornk\Aa for. 
mada per una serllana que, tot i etear un re
pertori clàssic, esté. orgarMtzada amb men
tal.tat encata got•cltzant. Hi apareix grava· 
da la data, 1562. •ndtcant una re!Ofma de la 
construcdó medieval Fins el t937 hi hagué, 
octJI:esdinela trtple IOfnWa. \esrnatgesdel 
bsbe sant Oleguer, desapareguda, aoom· 
panyant dedosoraru. •a al Museud'An 
de Catalunya, obfee atr•bufdes a l'escuhol 
~quatrecen~a, PereOier. 8retauledela 
capella, sota t' acNocacló del mateuc sant 1 

aVLJ aJ Museu Diocesà. tou contlactat el 
1541 pels pintOf'l ponuguesos Enriqve Fer· 
nandes • Pedro Nunyes i és uoa de tes mr 
llors reahtzaoons del xv1 català. 

1 559 
c. de la Palla, 31 
Antiga Plrotknk:a E.atapé 

Categoria e, cap. VIl 

Constnlda ablnl del1910, et seu ll'ltoròs ra
cica en eltancimenC de façana. tant de la 
caxadeiiiP8I'Nt'lll •elselotna-iscp.JOlasr» 
tenen. com~ cib.ax e base de corbes que 
detemwta ta fultane de la porta i els 

"''""'""'" 
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560 
c. de la Palma de Sant Just, 2 
Esgl8sla de l 'Esperança 

Categoria B, cap. 11 

Endavada en la oonstrucoó que tou conveni 
de I 'Esperança, és una església del sctcoots 
de pel! tes dimensions, de nau úOCa amb ca
pelles laterals d'ornamentaaó bai roca ben 
restaurada. A l'exteriOf hi ha una porta Sffll. 
ple d'arc molt rebaixa! coronada pet" una r:ar
tel-lal unrelleudefiAescarnoses. Ndamunt, 
i aJ péU d'una lornícutaqueronté una imat
ge de la Mare de Déu de l'Esperança, un 
gran escut reaal. Completen la façana uns es
grafiats, realll2ats modernament tot segumt 
models del xvm, a base de gerros florals i 
garlandes d'espefit rococó. Otxant la Guer
ra C•vill'edifio dei convent de l 'Esperança 
- que 811854 havia estat remuntat per l 'ar
qU:tecte Jaume Jamblú-, fou vtilillat pro
visionalmenl per tal d'emmagatzemar·h•ru
x:ius documentals. 
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561 
c. de la Palma de Sant Just, 4 
Categoria e, cap. u 

Malgrat qve l'estructura d'aquest edifici és 
la d'un palau gòtic dels segles 'IN o XVI, la 
restauració del 1909 no permet endevinar 
què restade!aconstruccióoriginal. Ja al se
gle KVUI es dugué a terme una reforma radi
cal del conjunt, tOl afegint-fi pisos i balcons. 
i refent el pati, on apa1ei " el recurs de laco· 
lumna truncada. Fou aleshores quan es re· 
modelà el gran portal adovellat i es conver
tiren en balcons les finestres del pnncipal, 
de llindes gòtiques. únics vestigis Clars de 
la casa p!'imitiva. Entre dos d'aquests béú· 
cons una fornlcula commemora la canoni!· 
zadódeSant JosepOriol, que sembla que 
visqué a l "ed.fiti, i proPQfoona la data de la 
moderna restauració. que afectà també els 
senzills esgrafiats divUtescos que cobl"tll"en 
la part baixa del frontis. 



562 
c. de la Palma de Sant Just , S 

Categoria B, cap. 11 

A !a planta baixa d'aquesta discreta cons
lrucció del segle XIX hi ha una gran finestra 
gòtica del segle xv que, tot • la seva mala 
conservadó. manté totcslcssevespartsinal
terades. De perf~ rectangular, l'emnarca un 
guardapols sostingt.A als extrems per ar11mals 
fantàst•cs do pedra IOtça erosionada. 

C/rlo', 1973. p.269. 

563 
c. de la Palma de Sant Just, 16 
c. del Cometa, 4 
Pati d 'En llimona, s/n 

Categoria B , cap. U 

Edifici de mit~ns del segle xtx, amb plama 
baixa entresol-units en laçana per arcs de 
mig ~nt~, principal - amb balconeres. una 
angular- , i tres pisos. La façana, de c~

posició d aSSicista i acabats de bona quall
tat, està d ecorada amb p¡lastres de capitells 
iòAcs que van del pr•oopal fins a la cornisa 
a1 n•vell del fOI'jat del darrer pis. Trobem de. 
coració escultòrica a les nindes dels baloons 
I a tes mènsules que els sostenen. 

564 
c. de Panamà, 13 
c. de l'Abadessa Olzet. 37 

Vil-la Hèllus 

Categoria B, cap. 111 

Consuuit aproxrnadarnel1 entre 19CI6 i 1908 
per l'arquitecte M.J. Raspat, és un ed1f1Ci 
amat de tres plantes cobert a dues a.gües. 
amb una de quadrada adoosada a un dels 
laterals. lambé coberta a dues vessants_ A 
la façana pmlCipal el ràfec es doblega da· 
munt la finesua de les golfes, meoue que la 
postenor està composta al voltant de la tri
buna centlal de la planta baixa, cobel1a per 
una 1euassa-balconera amb barana de ter
ro. Els paraments són estucats, amb esgra. 
fiats al VOltant de les obertures i sota els 
ràfecs 

~- 1961, Bo/Jigall,. 1983 



565 
c. de Panamà, 21 
c. de Miret i Sans 

Torre de S.nt. Cltertn• 
Font del Ueó 

Categoria 8, cap. UI 

I 
Masia d'origen med1eval que hom ha volgUI 
rolaoonar amb ej Mas Pedralbes adqtlnt pet 

ta ro~r\él: Elisenda de Montcada el 1325 per 
a oonstn•~ eii'T'IOneiWK do Podralboe. AJ tO 

gte xw era propetal deb dor'rwwcs • pren-
ou* el nom del ClOf'MIIri d'aquesu, decical 
aSar<aCalenna eor-vao~guns
gOica. Està Joonada per dol c:ossos .00 O> 

berta a dues atgün, un.ts per un pali tancat 
quo dóna accés al con¡unt. A la façana pos
tooor h1 ha un notable porxo de grans arca· 
des. A 1'1ntenor, un gran lleó de pedra 90St• 
l' ..:ut del qual brolaltl 101'1( que donà nom. 
pollenoonent. • IOll .. inca 

Crio. 191l.p 2r¿c.n,.¡~ 19l&p. /27_ ...... 
t( 1919 \olforo_ le&f. p f1 
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566 
c. del Paradfs, 1 o 

Temple Romà 

Calegoria A, cap. I 
Monument HistOrico-Artlstic d' Interès 
Nac:ional. A.O. 27·12·1924. 
Gac. 30-12-1924 

Los lmiques restes que ens han Bfribat del 
tomple r00'\3 dedicat al culte lmpenal, que 
s' fllxocà a Barcino al segle 1 a la pan més 
•• del Mons Tabet,IÓI'l qoaltecolumnet 
d'oni·e COfVtt I P8f1 de l'enlal..llamert, ele
ments que consldi.JMW'I un dels angles de la 
construcció. 
Una de les columnes estigué durant molt 
1emps a la Plaça del Rel. Les altres. ocultes 
dtns d'edificis, romangueren en el seu Koc 
originari. el mate~x on encara són. corwertrt 
ara en pati d'una casagòCK:a molt restaur• 
da. seu del Certre Excu.c:nsta de CataiLn
ya. la pnm8f8 reoonsliUOCtó t'llpocètlca del 
temple,apartldel'.-uddels~~ 

aervats, tou tofa per Antoni Cenes l'any 1836 
¡posteriorment per Pvio I Cadalalch desprél 
deies troballes de restes de les ocxnises. Es 
tractava d 'un temple perfpler I hexàstil de 
17,5><44 m Sltuaf alm.g de l'antic fòrum 1 
c:>rJerQ.t seguint l' euc menor de la outat, stnb 
la seva escalinata oberta a !Sia banda de la 
¡:jaça. 



1567 
av. del Paral· lel, s/n 
C- de Cabanes, sln 
e_ de Palaudanas, sln 
c. de Vda • v•a. sln 
Xemenel•• cM 11 FECSA 

BOP. 23-2·1979 

L 'anomenat ..Orup Mata:- ( 1 908) forma part 
de IM •nstal·laolons destinades a la produc:
o6 d'energ¡a elèanca que als inicis de se
gle es vsn ere&r a les rodalies de Barcelona 
P8f aba$111 '- ciutat. Del conjure original en 
destaquen te. tres XemeneteS. que han es
dlwlglA t.n1 fila vtiU8II i un Wnbol per al bMi 
del Poble Sec. aixl oom efgunes c:onsr:ruc
aonsdapocaak;.Ana, d'estructura metàl-• 
ca atuanttKS& p!f'Qda de blau, que oompo
aen lel tevee parecsamb paramerts octes. 
L .. xemenaes. de 72 metres d'<dçada i 4 
de diàrnetr~. tón trooocx:òn.ques sobfe ba· 
M$ perQI«lllepipèóques. toc. de maó vermel, 
lla seva superficie és I ha (ara cosrdes amb 
aneii&S motèlliQveS per tes mottes esquer
des) e><oeptuant l'anella en forma de COt'nl· 
sa ambctontellons. prop de la boca. Actual
morn unaMCala meté.l·llca puja a una plata
forme s¡wada tobre la COtrisa. 

1
568 
c. de París, 193-199 

Edtflel Alt6rill 

B.O.P. 23-2·1979 

Germ.in Rodr{Ouez Anas, arqtitecte w·c ... 
latêi mQ\III'TIOI'1C raoonalistacatalàdeiGATc
PAC, prqoctà i oonstruf aquest ed11i6 d'ha
bitatges enue 1933 i 1934. El programa, 
orien!ata treure la màxima rendibilitat al so
lar, endola la construcció de quaranta ha
bitatges -que" repartiren a sis pe. replà. 
tree 1 11 banda del carrer 1 tres al pell 
•nteocw-.aalaonemalogrificaibat". L'iMi
mo-...,q.J~~te-endUpfex, 
reP tl OOronetnenl de l'edtia amb una w
lt.rnetnl eegraoneda que, en façana. es r&
flec:letx en et <Xli dlefenoal que centra la 

compc-=:tó. nooroeament Slmèmca • ser~&
Oa LalaçanaalcarrerdeParfses¡;wesenta 
com unapell.fiplaestucat. enJaqualla<b
poeiOó de les lineetres ervasades i els ba· 
cons enoolumnats fan patents tant la densi· 
tat del progama com l'organrtZaOó tnter•or· 
tres obertures per habtatge centrades per 
un balcó que sobresurt 0Sfen51tíemenl. 
L'adopció d'un entr&mat d'estructura me
tèllca !*mel• la reduc:ció de la secció dels 
p¡lars I 111 mtroducoó d'un ordre estructural 
emb I'Obfecbo d'lllltbe!"ar al màlom la planta 
baixa, ons'•nstai-lailaSalaAslòna.. Ladeco
raoó d'aquesta 1 del bar srtuat a l'altcl fou 
resolta pet la pl'opecat. segons dssony dG 
J.A Castaflé, dins d ·un gust-art decóo que 
,alou ret:JtA,aa el 1934 per rarqutecte pro
,ec:::Mtaenla rews:a AC.Iet que posa en e....· 
dènoe les t8f'WliOns e&liisbQuCS I c:onoepluafs 

""moment. 
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1
569 
c . de Paris, 202 
C.u Blitlles 

Categoria B. cop. 11 

Enue 1903 i 19051'arqt..llec:te FrancescFer
•101• C$1reras c:onsttufaquesta casa i la vet
na núm. 204 per a membres d'una mate~xa 
famDia. 101 prOfOCI,ant façanes de oomposi
oó de buits, convenc::10nat i pesada orna· 
mencaoó En la casa que ens OC\Jpa, la por
ta pmlCipel ettè flanquejada pe1les obertu
res dat ten"'IIOerran I l'entresol que divef· 
gaxen dat prOfOC!e oriQIMI, de planta bat
,.. homoQènoo (quan ol1909-tegait· 
l1JI eiC81"M, k:luEduardMercadefquenS~Q
,. ... _) ...,.....,.._unatnW>ado 
pedra pr..enca ~.norrwnents més l"'t8gg'IIS 
en lellormellfQUiectòniQueS que la resla 
dettelementt~.d'unmodern.sme 
floral i feiXUC que lé el COfonameol. SO!itln· 
0\A per quatre pllaSires dea del tercer p.s, 
com a element més destacat 
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570 
ptge. de la Pau, 11-13 i 12-14 
Calegoria 8, cap. 11 

Del Passatge de la Pau. els edificis amb els 
nt:meros10,10bls,1 1, 12, 13 i 14c::onstrul'ts 
ala dècada 1870, consbtueixen una unitat 
urbanlstica. COrresponent a una de les ini· 
datives que a ta segona meitat del segle xrx 
es dugueten a terme per tal d'obtenir una 
ma,or ed11icabilltat dels terrenys. La zona 
mes imme&ata al carrer de J .A Cla\16 est6 
pràcticament coberta per diferents cossos 
que enlacen eta edilicis d'una banda i altra. 
Ja ala pen deecOberta. els edifiCis 10 1 10 
bs, d'una alçada de plarU belxa i quatre pi-
80S I bpc:l6g!cament uflltanS. entacen a nt

\181dtmodUt•diOOf~ambelseci
los que lonnen la part <Xlberta del passat· 
ge, • n"K*ten, ala dau de l'•c d'entrada. 
l'any 1871 . Enc::or,.unt, es tracta d'un nota· 
ble exempe d'IN.ervenaó en a teuat de la 
outat vella, d'actuaoió residencial de grans 
proporoons en una zona en què la ¡xoximi·· 
tatoo port lela que l'actlVItatedJficatòria no 
dec81gués malgrat el desenlo'Oiupament que 
I'Eucample ja. tenia en aquells moments. 



571 

av. de Pedralbes, 15 
e_ de Jordi Girona. sln 

Pavellons d'entrada de la finca Güel l 

Categoria A, cap. I 
Monument Històrico-Artistic d'Interès 
Nacional. D. 1794/1969 , 24·7. 
BOE. 20-8--1969 

Entre 1884 1 1887 Ant001 Gaudí bastí el con
junt de pavellons que configuren el que fou 
l'accés pnnop.EW a la finca que els Güellte
n•en a Pedralbes i que donaren el1918 pe!' 
establir-hi el Palau Aetal, La gran porta de 
ferro forjat de l'entrada representa un drac, 
QVe torma part del complet programa dàe<> 
ratiu que al·ludeix al mitològic jardf de les 
Hespèndes. Entrant a l'esqueHa es troba la 
casa del conserge. distr~buida en tres cos
sos, un de panta octogooal, r'IO!'nésamb bai
xos i cobert amb cúpula, 1 dos de planta qua
drada. amb un pis i sunitar cobel1a. A la dre!a 
hi ha el pavelló desbnat a cavallerissa, for
mat pel' una sala rectangular, amb arcs pa
rabòlicstransvtH"sals que sostenen voltes de 
maó de pla, i comunicat amb un altre pave
hó destinat a pcador. ts de planta quadra
da i estA cobert amb volta de revolució aca
bada en una llanterna. unides en superlfcie 
continua. L'estructura dels murs és de tApia 
recolzada sobl'e paredat í emmarcada per 
resistents p¡lars de totxo llist. acus.ats exte
riorment. La ceramica policroma que re<» 
breix les Uante!'lïeS f el treball do rajol fa pen
sar en l'orient isl9mic. 
Al conjunt, restaurat el 1978, hi ha lnstal·la· 
da la Càtedra Gaudi 

572 
pl. del Pedró 

Fon t de Santa Eulilla 

Categoria 8, cap. IV 

DeslruTda l'obra barroca el 1936, el monu
ment a la santa, avui VISible, és la restaura 
00 dcl1952, amb una escultura de Frede
ric Mar és, de' que fou inaugurat el 1687, 
cons11u11 per Miquel Colomer i Jaume Arnau
dies, a-nb una imatge de Uuls Borvfaç el Vf:M. 
Aqu8sl sui.Jslj(\Ja una ob-a més seflrila. pro
jeCtada per Josep Darder 1 construida per 
BenetPaJ"és.ques'inaogurAel1673. E11982 
la font recupel"à r efflPaçamert orignan, PEW
dut el1823-1826. La imatge de Santa E ulà· 
lia. de la qual se'n conserva un fragment al 
MlJSell d'HiS1.0f1a de la Ciutat, et" a una mos
tra excel·lent d'escultura bairoca catalana 
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1 573 
pl. del Pedró, s/n 
e. de I'Hoec:lllal, 142 bs 

Anllgl C.pet .. de Sant L .. tzer 

Categoria B. cap. 11 

Capella romànica que ongnariameft forma. 
va part de I'HOSf)ltaJ dels malalts mesells o 
teprosena. fundat pel bisbe GUillem TOI'ro¡à 
(1 144· 1 171) 9(1 una zona no urbanitzada. Al 
~ xrv es canVIà l'advocaaó de l'esglé
N. fina Mavort de la Mate d& Déo dets ma
lalts, perla de sane Llttzer. el nou patró deli 
lepfoeoe. Avul'edifid, I'Un.carestadelcon
..._,._engcl<pa-loo~que 

l' erwollen La capela c:onsra d't.na nau cap. 
çad4 per un .tlln temc;:a1QJer que dOna a 
un petllf'ltenor El nu extecn compta amb 
11 tlpca deooriOÓ d'wc:uaoons oegues•S.. --..11 Oln&te s'hi obre una finestta, r(n. 
ea que '' l'eeg6Mtl la façana . als peus de 
la neu. dóna a 11 ptaça, els habitatges que 
tê aóoCaats per la banda del carrer Hospital 
se'n men¡aren ben bé un tetç, 91x( com la 
part de la nau corresponent. Es disbngeuc. 
potò, un boci de l'accósoriglnan, en arc de 
r'l"'lg punt, tapat I subStituït per una porta 
adinleflada, l 'enttada a l'edrrio on, f1ns ta 
pocs anys. t'hi ub<:&va un estanc. A la fa· 
çana hi ha també una lorf'Vc!Ja i uoa espa
danya Tort que la vola es manté de pedra 
VIS(a, ets murs nenors presen1en acabats 
i estocaJs d'èpoques p::liStenors ' a I.Wl d'els 
s'obre una capella la:Gtal blwroca cobef1a 
amb YOII3 ovNdo Fora cSe oJie des del 
1913. • datrGI"' anys s'ha •noat una certa 
nete,a lr'ier,.. per b6 que sembla que ~ 
cara perdura la sova utMrtzació com a 
magotzom 
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1
574 
pl. del Pedró, 8 
Hostil del Carme 

Categoria B, cap. 11 

Encara que Amades Identifica aquest edlfi· 
ci amb I'HO$tal del Cnrrno, un dels més im· 
portants del Raval. aabom que a comença· 
ment de sogte era ocupat P6f un apotecan 
I després. per una vaqU6f'ia . El mateix Ama· 
des en par1a corn a fen erra. a la que aHudi· 
na t'emblema eobfe el balcó pnoopal que 
Gallardo, però, 1nterpre1a com a referència 
a t' apolecan. A l'estreta façana. amb un es
grallat no Qalr& &nbc que mta carreus. hi 
des&ac.e re.nencat balcó dd pnmer ps, amb 
una Indi de ~a que ostenta. en releu, 
la data I 703 I que té. 8 banda I banda, C&

pattOf'll eect.ipta prooedetU segurament 
d'tna líneslta del XVI. Sobre la l nda. una Ilo-
u de pedra té gt8val el retent escut, en el 
que poden idetltllicar·ae una terradura i una 
endusa vottodes de tulatge. 

I 
a...rao. 1934, , ~" ~ 1936. p. 1'8: Am.l 
dH, ,._. .ol I, ~· of41 ofofl 1 of$3.454 
M M • 1111 UofòiiC(IMZ} 

W~[:J' ~ 
~· -
~ 

1 575 
c. de Perls I Mencheta, 26·46 
l de la Clrabassa, s/n 
c. del Ma-qués de Fotonda, 2-8 

Can carabassa 
Col·legl de Sant Josep 

Ed1fici amat del soglo XVI I, d'Ot•gen ruraL 
Constrtuouc un magnflic oxomple d'arquitoc
tura noodàssaca1 està orgaf\llzat on tros cos
sos. un de central mós alt i amb frontons sos· 
bnguts P9f columnes a los dues façanes, i 
doe de ~ter alt M'Ib galeries porticades, més 
baucos ln!egraten el conjunt d'edifias rl'IO

dernt d'un collegi, ha estat utilitzat com a 
b:bliO!eca del oercre. 



576 
Passatge Permanyer 
Categoria C. cap. VI, tipus I 

El passatge Pe.manyer foo projectat e 1864 
per Jeroni Granell i Barrera {encara que al

guna vegada ha estat atribul't a Pere Basse. 
goda i Mateu), i és el més representatiu dels 
passatges oberts a l'Eixample durant la se 
gona meitat del segle XIX, )a Que tot el con

junt va ser dissenyat unitànament, junt amb 
la resta d e ht mansana. G ranen recorre alb· 
pus edJficatori denom'nat de •cases a l'an· 
glesa~. cooSistenterJ un model de casa un.
familiat entre mitgeres. amb fardinet partJQJ· 
lar tancat amb t81)(8 al davant de la façana, 
que s'organitza en semisoterrani, ~- ruminat 
per un pati excavat al jardl, i planta baixa lleu
ge~" ament aixecada. ala qual s'arriba per uns 
graons sobre el pontet que salva el pelli ce
lobert. Partint d'aquest esquema, Granell de
senvolupà, amb IO!'ça contenció ornamen
tal, un Renguatge arQUitectònic emmarcable 
enelscOI'rentsedècticsen boga. Els dos ex
trems són tancats per reixes, amb pilars so
bre els quals seuen infantsesculptts. Tot i la 
qualitat del conjunt, ê's un testlmoo de les 
pmneres desvirtuacions sofertes per l'ampi 
espw l iure i pübl1c de les mansanes projec· 
tades per Cerdà. Efectivament, l'espar ocu· 
pal~ passatge no era ofi~nàriament edi· 
ficablo i l'obel'tura del carrer privat - o 
semipúblic el recupera per a l'ed1ficació 

Cirlo. 1913. p . IQ7, Ht,r1Yrx1Bz-Cr0&1Mora/Pooplan8 
1973. p. 143: rarragd. 1974 8, p. S. 0111W2C. 1979. 
p. 90¡88rey, 1960,p.2~. ~mf3g6. 1982, 
pp. 482483, ~. /983, núm. 17. Ft:nbooa. 
1963,p. l lQ, IrVciS. 1!ll85, p. 2Cl;~ú:x~Cros/Mo
'a/Poupena. 1965, lllxa 11, lniCJs. 1618-S, P- 201 
AAM exp. 1328C(! B62).exp.l328bfsC(l8621,e><P 
135811i1C (l863),c:!ip- 1547C(l864},axp.I5AI(J864). 
exp r84QC(I867). exp 40.10(1814·1875), eK,O 177t 
(OPJ(I883-1908-1009) eKP; I~(OPX1912) IMH:'o(ll. 
V Gr811 Fo/ ArJOO Cot-Jec:ci(J ParticUar. 

~Oi.~~ "e.~ t~\\ \:~.~o.h o1 t''o.~~ &~n\\\o.m~n. vu·'V\ct ~ 

//~/~r/"1*" 

323 



1
577 
moll dels Pescadors 
Torre del Rellotge 

Categotle. 8, cep IV 

eu. ...... _""_"'_ 

I 
pelseronye~s.,......tborbòncsaparordol 
1743, es prevoo una nova llanterna per a 
substltw ta qve dos do pmlCipis del soglo 
lMI matcava l'enuad.a dol port. l'obraés 11 
nalttzada i datada elt772 Les SUCCéSSivet 
empl6ac:ron:s del pon dutes a tem-.e al Raig 
del segle Jal eceben ltnllf'IOPeJant ~ 
lai, QlJ8 sena convertit en relotgede quatre 
esferes. 

32' 

578 
c. dels Petons, 6 
Categoria B, cap. U 

casa d'habitatge~ del~ XVI, amb plan-

I 
t1 bau(a • quatre 1)1101, el darref afegit. • 
bak:lons són d'obfa•ata ptallla baalt8 hi na 
dos portals amb l.nda de tusta. Del~ • 
gúent són els esgral•ats, que Comas data al 
1786, 1 que són de temàtica bucòliCa. amb 
escenes ióll•ques ¡ e.morets. 

eo--riOf. pr~.ZJS.nlJ.~'~'· 
1/(J/ l. p lm 



579 
c. de Petrltxol, 1 
Categot"la B, cap. 11 

Casalot óe planta bai Ka I quat1e pisos. man· 
té, dels segles xv o XVI, un portal dc m¡g 
pu"IC edcwellat, però pel q..e la a la r88ta pre
MW'U el repenori caractori~CM: det l8gle XVII 
bEIIoot"e de letro lorpt.t • ra,ofel eecattades, 
óstnbt.oó espontàro de les oberturea a la 
façana, predorrwll molt acuSil del pe aobre 
el bUit, obertures d'8fc pla o eecaraet, eiC 
Eta discrets esgrafiats EH¡ ~mton a r8S99gU'Ir 
amb &aneles les obertures. els Um~ts la: erals 
i ols lorjats dels pisos. 

ecwn... 15113, I) 236. 

580 
c. de Petrltxol, 2 
Categoria B, cap. 11 

Edifici~ xvuJ de parcel la gairebé regulat, 
amb planta be1><a1 quatre pisos, que s'obren 
al caner amb balcons de ferro kx,~at • rap
)es Ns beixos. porteed'wcrebatxat•delln
dade lusla1, atspaoamerts, sen.ZJISesQIII

-amb-OI•pojonsd"---

581 
c. de Pe1ñtxol, 4 
C.N Fontrodona 

Categorta B. cap. 11 

El 1847 MIQuel Garnga i Roca veu aptOVat 
el NU pn:)f8cte per aaquetcaCMt. wnb ba
xas de porWs recsangulln. pnnopel amb 
beloonada i quatre P1105 amb duellnearres 
I dOl blloons a cada un. eep~~ alS 'ICWtlelll
ment per tres releos de terra CUla, 81Tlb ft. 
OUfM d'•nlanlS que 9091enen OSfleles de 
ten. l' edl6ci no es constnJ exactamen1 oom 
Indicava el pro;eae, J8 que totet tes obertu
ree es convef1lren en b8kons I elt plafons 
de terra cLita !Ofen només dol. U banda • 
querra de la casa, que a' empila l1rw a liS 
obertures per ps. degu6 w .,...ll'l"'l"'né--QUOiaC<ltllltiJC)CoÓ.,....... 
ra tou ...tesbda. 1 en repet•x qu~~~liter• 
meni IOts ab elements linl .. pu"IC Ot per 
mttr• com a més I'TVn8Ciata la Nctura ...... 
\6r\al del'obta AJsbalxoed'aqueMa pan ate
glda 6savui vtsitie una excelleni81UUC1u. 
re de volies 90bre cob .. mnes de ferro que de
giJCron correspondre a un magatzem 

Qrlc:J. rllJ.p 118 
MAl .xo 2fiiC(IlWlJ 



582 
c. del PI, 1 
Casa Bamola 

Categoria B, cap. tl 

Casalot del vuitcents sobre parcet-la molt 
gran -ocupada a la part posteriof per unes 
galeries comercials- amb planta baixa i 
dues de nobles amb balcons molt transtor· 
mats de ferro forjat i rajoletes. Al damunl, i 
sota una cornisa motllurada molt prominent 
hi ha les obertures el-lfptJques de les golfes; 
als baixos, anc ampks portals d'arc rebai· 
xat amb motllures. Els esgrafiats rococó que 
completen el confunt són uns dels mllors de 
la outat, I a més de marcs d'obertures. gar· 
landes i sanefes. Qsposeo, entre els balcons. 
bustos al damunt d'omaments a manera de 
pedestals. 
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1
583 
c. del PI, 5 
c. d'En Perot lo Uadre, sln 

Pala u Maldà 

Categoria 8, cap. 11 

El palau que, abans de posseir la baronia 
de Maldà, els Cartada es construïren al se
gle XVII, s'aixeca sobre una enorme par
cel-la -juntament amb el veí nUmero 1 del 
mateiK carrer és la par cel-la més gran de to
ta la c1utat volta c:lesbnada a una única edtfi· 
caaó resklencial. Té planta baixa i dos P· 
sos amb balcons de llosana de pedra, em
molllurada a totes les obertures, i està rema
tat per una polent COt l'lisa, en res mfleKions 
de la qual es ta potent l'adaptaCIÓ de la fa
çana a la ccxba que el carrer descriu. En I· ex
le!'iOf de carreus pebts destaca la cantone. 
ra amb el carrer d'En Per ot lo lladre. A tra
vés d'un dels ampl1s portals de ta planta bai
xa, la ma¡oria emmascarats, s'accedeix a les 
galeries comercials que, conservant el nom 
del palau, n'ocupen els baixos i el que fou 
l'esplaneM fardl de( fons de la parcel da. 

584 
c. del Pi, 7 
c . d'En Perot lo Lladre, s/n 

C ategoria B. cap. li 

Construit al segle XVIII amb planta baixa i 
tres pisos, aquest edifici d 'hab tatges veié 
com a la pnmera meitat del segle X{)( la se
va façana fou reformada tot respectam, pe
rò, la composició del XVIII. D'aques{ segle 
deuen ser l 'estructura dels balcons de ter ro. 
d'orna.rnentació renovada, els permòdols del 
matetx material que sostenen els del pis prin
Cipal i l'arc de mig punt de pelites dovelles 
que constitueix l'accés a la construcció. Allò 
més vistós de la modernitzaaó del segle XJX 
són els novs marcs dels balcons i els orna
ments que, en fo..-ma de sanefes de palme
tes. separen ~s p¡sos i que amb mot1us de 
pifasues i esgrafiats reoobfE!Ixen la plarta de 
les golfes. 



1
585 
c . del PI, 8 
ca .. M•l .. ch 

Categoria B, ~- 11 

~n.ll 811852 aobre p&Joella med118V81 
per l'arq~.~loQo Mon ROVIra i Tnas, consta 
de planta baixa, enlreiOI i quatre pt90S Cal 
COOSidefar-41 una Yef1l() rechJda• •mpl•tica
da deia ve.:ne casa OOmefo 10. ambla QUal 
comptll1elx. a més de r esquema general 
d'alçat, el bpuli (Je ~ • cJ'entt!AOI,tot ,. 
oorrenl ala ma181xc» diSsenys en ._ blranea 
de let'ro tos. Ai'AI. a .. plaiU betxa h• trobem 
t'arc de mg punt .-nb dovellola S&ltacaval 
dw'ls el qual es reculen, 1 m6s del ~t en
tresol, eia ac:oesaos a l'eecala de veu'IS i al 
COI'T'Iefç que ocvpa eis bJI)(ot. A ta resta do 
t'estreta façana a·ha presondt do qualsevol 
tipus d 'OI'nament. 

lL 
r,¡ 
fi 

lfr·· .¡ . ...._. 

1l j 

. 

1
586 
c. del Pi, 10 
Categoria 8 , cap. 11 

Coml'eóflo anenor, obra d'AniOt'll Rowa 
i Tnas. aquea degu6 Mf conetruit poc cte. 
pr6sdelt850. ioertesWI'IIIiludsatnbll pet· 
mernenconadenW-'>obradelmacax•qu
tecte. s·atx.ee8.sobe una patOll-la QUall r• 
QLW. oenrada per una eec:ala 1 un pa11 Cn; 
arcs de 1T11Q pool rnc::6Jrats COt'ten8n kll 
obeftlxes dels bralxol• l'entl.:; t. 1mb .. 
dau de YOita conYIJftlda en mbniUa.. IOite· 
nen la bek::oned8 del pnnc:.pel Alt ues p.
IOIJteslatUels beloonl~llt'I'IJ)6el:peÏ()Ia 
I8VII barana de lar ro ropotoo el <isseny de 
11 del pnnapal En eis penwnentt entre • 
hi ha p(afona rebaaxltl, oentrlll I* meda· 
Ions de tOfra CUlta que W loquen, dine co
rones de Ior er, rOIUet vdlats de p6Catl ·-
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1
587 
c. del Pi, 11 
e d'En Pet"ot lo Lladre. sln 

Cltegoria B, cap. 11 

Casalot sobre paroal te moll gtan. podna r• 
colir restes del segle 1N en una constrUCCIÓ 
dol XVII no exempla de reformes dels dos 
segles següents. ConSia de baixos, planta 
not:l'e i un pis, a més d'unos golfes sota la 
coberta. A la façana cal assenyalar l'amplj 
portal óe rNg pur"t amb Qfans dowles - la 
re~tadetesobeftla'etdefsbel.xossOnrefot 

mes rrodertl81- 1. c:cmbnats amb finestret 

de dlvefses m.del. btlk::orw de fefro tor,al 
Mguns fWnb btancals • • n0es de IUSia En 
ta composiCIÓ dom.na et ple sobre el bull i 
la distnbució de tea obertures és més av•at 
lnegular En un dels paramenls del pís pnn 
opal hi ha un petrt releo de pedra amb un 

OOCUl 
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588 
c. del PI, 12 

Categoria B, cap. 11 

Consttucoó del segle xtX sobre patoel-la 

wregular. ll*:a esquemessrnètrique:s tans 
en la cistnbuoó -que enclou un pet• c:eh

lt~ a-nb dues~- com a l'aÇal eon. 
ta de batxos, amb onc obertures, Pl'•t'ICipal 
amb balconada, tres písos i golfes, í la seva 
taçana tendeix a la horttzootahtat en VIrtut de 
l'~bftloonocl.o.tdoi9sfine&OOfl''ll

tel sobte el pnnopel I el segon prs, a mN 
de la ~ranca l'eOib lttroduelx, en Clin

""'·una cena verucalltallldecoraoódela pe
rements cecs a base de relleus de terra CUl 

ta. Aixf. uns norons or culats centren Mts lat· 
xos motlurades entre els psos i. entre ols bai· 
oons del pl'loopal, hi velem una rica deco
riCIO vegetal liCitant medallons amb ~os 
lemenns. exemple deUcal d'aquest tlpus 
d'Ofrwwneñ baloe6onf que, JUSl8menl amb 
• elements de ferro. tan pensar en els anys 
1845-1860 com a da!Bi del con¡un1. 

589 
c. del P I, 13 
c. do la Porlaferrisa. 34 

Cal~a 8, cap. 11 

AJ damunt d'unS~ zona •~eriof que ordena 
ets baixos i l'entresol amb el conegU rOCU"S 
81 un seguit d'arcs de m.g punt, aquest eófi· 
o en cantonada de la m01tat dei segle pas
sat hi disposa quatre plantos, Otdcoant la se
va fl'Çana segons una equ llbfada combina· 
oó de linies verticAls i horitzontals. Les pn. 
meres són 1ntrodutdee: pets patels de pda.s
trN estriades que arnben W. al pnmer p.s. 
Entte els bakxlna defS restants. els esll.CS a 
Oferents Avele& erntf181Quen gat1andes de
coratives de terra cuta. Al seu damunt un 
potent entaulament proporaona, juntament 
amb la cornisa CJU6 lOS pilastres sostenen i 
la baloooada qu& ressegueix 101 el ¡:xioopal, 
ta component l'lont.lonUW en un notable pro
;ec:te fins avui d'aU!or deloonegut. 



1
590 
Plaça del PI 
C.tegoria C, eap. VI, tipus I 

AqUO$t8 plaça. com altres de la wat. ó:s el 
rewtat de la rec:ul)efació púbica de l'espai 
ocupa! per un dols dos fossars de l'osglósia 
dol Pi que, 81 seu moment, fou COI1$bluit so
bre ~s sorrals acumulats per les rieres del 
P1 i de la Rambla. ~s rectangular i homog& 
018, amb edifiCIS notables d'alçad~ sim~ars 
a tre& dels S&LJS costats i amb la façana pri rl
Cipel de l'esgiOsla gòtica deSaria Maria dei 
Pi al quart Sembla que el nom del lloc deri
va òel Jec que des de temps •fTWT'Iei'TIOflals ht 
ha hagut IXI pi p1an1a1 en aquesta plaça. » 
IUn en ur-. moments. acompanyat de ld
PflftmentleeXIstleftossar L'actualrepc-e
......,..d'oquoota..ooólou-"amb 
unes ClOtWidlfatjn dmenSIOOS. el 1985 

1

591 
pl. del PI, s/n 
pita. del PI, sln 
.. de San< Josep Onal, sJn 

EagiHIA de Santa Maña del P I 

CategorÍfl A. cap. I 

Monument Històrico-Artfstic d'Interès 
Nacional O. 3-6-1931. Gac. 4-&1931 

L' osgiÓSia de Santa Mana del P1 consbtueuc 
una de IMobretrnée represertalivec de l'ar
qWeellJ(8 gObca catalana. caractentzada 
per una ICW8d8 hontzortalltal• perlecta cis
p(*OC)de )et masses reaeguldes per mol· 
ballqueeetructuren•rrusga.-eb!l c:ect 
....... decor.::.ó~ Con:stn.lidaat 
lorg do .... toglo XN (- 1306-1391), .. 
d'una 1011 nau. 1mb set llams i absis pol
gona!, c::obttts amb YOfta de creuena • .-nb 
~ ~·• erare corttaforts de plafta 
quadrada La façana preseRa la porta pnrl
opel,ll oencredl.l'lsiscemad'a-cua(:IOilSe» 
ouet. i una gran rosassa • esta~ 
per petrtos torretes \/Uitavades 1ncondoses. 
No oone.xem l 'autor del Pf'OJOOiedel temple 
porO sabem que a 1360 era mestre major 
Guillem M811f I que 811415 el director de les 
obr811 "' GUillem Abel. 8 t 443-1444 ho era 
Francesc Bacet 1 el 1463 passà a ser .,..... 
tre ma,or tWtomeu Mas, responsable de la 
tOrl'T'IInac::tO, aquell mateix any, del mass1s 
"""""""' de planta OCIOgOnal del COSial de 
la capçatera. començat al darret quart del 
seg5e X'N. El mati!IX Bartomeu Mas oonstn1 
.. cape~~~ del C8pkll. adossada al c:os:t:f ()"el 

de resg1611a. entre 1468 • E!l1486. B 1863 
s'edifici l'actual cor damunl rerilada 
pnnapol 
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1 592 
p l. de l P I, 1 
c. del Cardenal CaNI\as, stn 

C.u de la Congregacfó de la 
Puriulma S.ng 

Categoria 8, cap. 11 

Edilici de tres psos alçat sobre l'ant•ga ca· 
sa rectoral de t'esgléSia del Pl. La m•Sió de 
laoongregaoósocentrè eo l'assislòncta ats 
oondomnats a pena de mort Ï* tal de 
sabsSet·neSes ~ e~Prl(oals. Cont
tn•el 1542 -dalai«~ un portal de pedra 
ornel amb esa.c • ~fou reforma! el 
1613 - any que aparalt a l'escut sostmgut 
per àngels a l'angle amb el carrer dat Car· 
dena! Casanas I en una autorització 
muriiCtpal-,1 el 1769 - &la IÑnda de fusta 

d'un altre portat, al costat de l'escut de"' 
CliJflO'egació. novamert represeru- MM
"une galena aiP8'lOf ct'•cs de nwg ptX'II 

-fllgtns laplats-IObrt pqstres Ql.e rec:or· 
dentesconstt~gObqoes; endou tarm
bé un~ d'actes normalment utilitzat com 
a capeüa Els motllurats de la façana i el por· 
Ull amb llinda d'una SOla J)(lÇ8 demostren la 
inl.ogradó tardana d'elements rena'xertiSiot 
dec.81reornamentafeens&, petO. correspon
dèncaa esarucrural Cal COI'lSiderar. en qual 
88'101 cas. el fador Ot lot retom'leS, 8Yiden
oables als paraments ' a les obe!lures. 

593 
pl. del PI, 3 
e do Petritxol, sln 

C.N del Gremi de Revenedors 

C.togoria 8 , cap. 11 

La casa grerntal és ll'l8 aonzifla constrUCCIÓ 
amb planta baixa, entre$01 i quatre piSOS del 
1685, Segons l'any quo apareix al medalló 
als peus de la 1matgo de Sant Miquel, escU· 
IUfa mOOema que sub6tltuetx la que degué 
desaper~xer durart la guerra. Aquesta és 
dns d'una lorok::tM ~~anqueJada per sernt
colurnnes • coberta per entaLAatnenc I fron
tó, de c1as:stc1sme sever. per bé que vottats 
de ftors i garlandes. Complelen l'ornamen
tació de l'edifici els esgrafiats que, segons 
Comas, duien la data de 1781 . Tot i una re. 
cent restauració que no ha respectat gare 
els-OO'ogonait, han estai r...,.aadoo 
en els seus tiets ossencllls ~ figures d' an-
gelolso:>bre ___ ""'dspor· 

IICUantzen. que ocupen els paramentS ltu
ras de la façana. La resta, ben ordenada per 

pooos. __ ,... __ _ 

des, algunes voltant tnStruneots musicals. 
I, a la part central, unn:tntJhonofffic. En~ 
111, ols grans Qe(ros del darrOI' ps, sota la pro
minent comisa, han estat oilrrnnats 



594 
pl. del PI, 4 
Categoria B, cap. 11 

Edifici d~ segle XVlH sobre parcel·la poc pro
funda, presenta una planta baixa amb tres 
obertures d'arc escarset", una de les quals 
s 'ha convertit en aparador i una altra en ac· 
cés a les galeries Mafdà. Al seu damunt hi 
ha un entresol i dos pisos, exce¡:Xe a la ban· 
da esquerra en que n'hi ha tres 1 pn, amós. 
les obertures són balcons en lloc de fines· 
tres. Unes i altres són emmarcades per sen
ZillS esgrafiats que. a la zona dels baixos i 
entresol, imiten carreus i disposen a la resta 
senzilles faixes perpeocjcu!ars que quadri· 
culen l'alçat 

Ciric/, li73,p. 174. 

1 595 
pila. del PI, 1 
c. de N 'Aisjna, 1·3 
c. de la Boqucna, 27 

Categoria B, cap. 11 

Característica casa d'habitatges d~ segle 
XVI11 bastida sobre parcel·la medeval; és de 
planta baixa i quatre pisos i té balcons de 
ferro forjat i rajoles ceràmiques a les façanes 
de la placeta del Pi i del carrer de la Boque
ria. El llarg frontis al carrer de N' Alsina, en 
canvi. mostra un mur sense cap promiflèn. 
cia en el qual s'obren sense g(llre regulari
tat, pebtes finestres 1 balconeres 

596 
Carrer de la Pie1a1 

Categoria C, cap. Vl, tipus I 

Espai SJtuat entrerrlg d 'edificis tan represen
tatius i mon...-neotals com són la Casa dels 
Canonges i l'absis i el claustre de la Cate
dral, una porta del qual s'obre al carrer 111 
dóna el nom. Les espec¡als caract.Ofísbques 
ambientals d'aquest indret Pl"ovenen essen
cialment d'aquest partio.Àaf entOfn, amb un 
edfd g00c a una banda i IKl de neogòtic: (ex
cepte a l'extrem més Pfopef al cal"rer del Bis
be. amb esgrafiats de gust noucenbsta) a 
l'altre. 

~,19:U.pi48,Àmldiii,IStU, od.I, (Jp ' 
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1
597 
c. de Pllerrer, 94 
e. deCesast Amlgó. sln 

C.n Verdaguer 

Categoria B, cap. 111 

M8SI8 de planta baSiliCal, amb cobertes a 
dues vessants i amb un atc de rT'11Q pum aoo.. 
vellet en el portal d'accés.. Té un cos ados
sat en planta baixa a cada costat. destina! 
aoaretgefmogo.tzom los fQÇanOSOGtan o& 

!ucades• en bastant mal estat de conserva· 
oò El seu ongen sembla remuntat-se al se
glolM 
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1

598 
c. de la Porta lerissa, 1-3 
La Aamt1a. 118 

Palau Mot- o del Marquès de Comillas 
Conselleria da Cultura de la 
Genar~lltat da Catalunya 

Categoria A, cap. 1 
MoniJment HlstOrlco-Anlstic d 'Interès 
Nack:mat O. 31111969, 13-2 
BOE. 3·3-1969 

5egons proJOC!e de l'arquitecte Josep Mas 
1 d Ordal i sota la seva direcció, ~ mesl:re 
d'Obr• Pau Mas, getlTii deJosep,e:onsti'U 
entre 1774• 178911 PalauMo,a. undetsedi
licd: de linals del segle xv. que més dara
menl s'aiU'Iya òei'Ofn&rnertaaó barroca 
s ·wwcnu en una vesaan1 moll més dassa!r 

~ ~~~=~~'!: 
quascal esmentat In p¡nt\.l'esmllfals con
tempOrèf'llll de Francesc Pla .a Vega.tà-, tare 
en alguns salons lnteriOI's com en part de les 
façanes A Pfli"'CCPS del segle xrx el pmtor 
Josep Flavg~er completà la decol'aaó e xte
rior, completament perduda. E11B56 Anto
ni Row a 1 Trias construr ~,~na lòg1a amb grans 
oolumllOS corfntieS 1 decor&CIÓ de terra cu· 
la separada del pelau per un jardi elevat amb 

tanca ala Rambla Elt934escorregll'ali· 
riacióper !aid'~ la \IOI"E!fêl. cosa QUO 
cM»gà a obnr oo la façana delaRa-nb4a una 
porxada a la planta belxa . Alama:eixaépo
ca. desaQateguó el ,ard'. actuanJent substl· 
tuft PE1f I.I"'Sgrans rnttgallems, Que conser
ven. PElfO. a la taçana ~QU'\S eemencs de 
l'obra prrnlt!Va A in&ls del segle passat el 
pa.au rou adqUitlt per Ant0010 López 1 LO. 
pez. MarQuès do Com ras i després d\JO 
narg abandó durant el qual pali l6l parelld'¡o. 
cendis. el 1962·64 fou rehabi'itat i adaptat 

pet' a dependònoos de la Consellena de ClA
Ma de la Goncrol,tot por l'arquitecte Fran

cesc M1t¡ans. 



-'-tñ. ·r-

1
599 
c. de la Portaferrissa, 2 
Foni 

Caoogorio e. cap. IV 

L'obra actual, amb preoederoi coneguts al 
scVo Ml, fou edificada en a seu actual em
plaçament et 1818. El plafó quo, al damunt 
de les 81xet8S amb mascaJOf'IS. ocupa et fons 
de l'atc en què s'Inscriu la. font, és una rea
itzaoó de Joan Bapbsla Gt..vemau Sans del 
1959, en la qual ee representa rescat ideal 
dt ta Porta Fernça de la murala al segle 
>Ml 

333 



600 
c. de la Portaferrissa, 7-9 
c. d'En Bot, 1·3 

Casa del Comte de Fonollar 

Categoria B, cap. 11 

Aquesta oonstrucoó senyorial conserva res. 
tes d'un palau de pnoopis det segle XVIH, 
com són una par1 dels baixos i, sobretot, el 
pati amb escala aJ qual s'~x a travós 
d'un vQGilbul cobert amb voltes de quatre 
ponts sobfe arcs carpanells molt rebaixats. 
L'escala és coberta amb voltes rampants 
que a la banda del pati descansen damunt 
oolumnesiserrnoolumnesd 'ordretoscà. la 
resta de 1'ecMci, encloenl la seva llarga ta
çana amb balcons 1 portals escarsefs. !ou to
tEll ment refeta segons projecte d'Elies Ro· 
gent el 1857 

Qnc;., 19lJ. p 1 TIJ, Tn«td, 1964 p, 22. ~. 1986. 
p. 101 
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601 
c. de la Portaferrissa, 1 O 
c. de Petritxol, 17 

Categoria B, cap. 11 

Casa d'habitatges del segle XIX, Ió una plan· 
ta baixa de pedra amb obertures d'arc es
carser i un principal amb balconada segui· 
da que ressegueix l'angle on C'S troben POl'· 
taferrisa i Petritxol. Aquest principal està llt
gat amb les dues plantes segOcnts per pla· 
IOI'\3 verticals que ressalten durnunt dels pa 
raments i que a la part central s'interrompen 
per deixar lloc a medallons de terra cuita 
amb caps humans. Separat per una corni· 
sa, un tercer pis de balcons més petits té al 
damunt el gran cornisament terminal refOr· 
cat amb permòdols. 

81~ 
I 

I 



602 
c. de la Portalerrlssa, 13 
ptge. de Magarola. 2 

Palau M•g.~rola 

Categoria 8, cap. 11 

la c:oniguraaó.:tual dol que lou PaMu Ma· 
garola os dou ~a lo. obresd'am
~i reforma de l'odífia altegle IMI fe. 
tes en ótefants •mervenoons dol sogle xoc.. 
En la pomet"adoc;unontada, dell8A6,1' et· 
qutecte Josep Ond ' Bef,.._det al~ a la 
constnJc:oó un torcer pe I féu lleus mocMí· 
caoons ata laç.ana. Coneoown també la que 
téuNardsNuecet 1866, ¡:wobeblemenemél 
profunda. 1 ~ oomportè l'lixecomeot d'un 
PIS més. Degué ser en aqoesl ~quan 
es trasllactAI al passatge lr'IIEiriof 1.1"1 portal dol 
segle X'YI, amb frontó &emíclrcUar amb la 
Mare de Deu de Montserrat. voltat pet àn
gels' el Pare E tem, ¡jrwca resta de ta Procu
ra de Moncset"rat bastida al segle xv en 
aquest Indret La porta fou convertida en ac· 
oés d'una capella de la Mare de Déu de 
Montserrat endosa en l'ecMCI ~roc I de
penen! dels MaQSrola. El palau d'aquesiS. 
ei fronhsdelqual s'enHestlaelt772, escon
serva paroalment, essen«·ne els elements 
més VIsibles ta portada d'arc escarser molt 
motl urada 1 amb escut I una part dels bai· 
cons. }a que els notables esgraltats quo ço. 
bneo la façana fOfon doolf\.111s !)O 1.1"18 resao
raoó de principts dol eoglo IOt Toca una ala 
delpalautouat.bst:tuJdaO 1880perl'actuual 
número 13 bis del matouc carror, obra del 
mestre d'obres Agustf Mas 

DilD il 
il 

.I 
335 



1

603 
c. de la Portaferrissa, 17 

Cau JoHp Mar111 fj¡brtgat 

Cal~ B. cap. 11 

Aquest palau del XVII. tot •lel relcwmet del 
segle sog()enl. ,_.,.. bona pon del .... 
aspecte Otlglnan pel que ra a la leçane • • 
pab. AA'Jd, a la prwnera IÓI'l Vltlblel ._ tret 
obernxes d'a-ceec:at11EW •teocoa. laC*'l
b'al mcdUtada I amb dau de volta .:UPI· 
da. •la ptom.nenl cori"'SS*'"b que~~ e gran~ 
mascatorwgr~de bcltw lactu"a A tra· 
vésd'unlargvesllbuld'll'lll«....at'U~ 

de qualle p.xU a·arnba a un peti amb • 
cala coberta amb volet d'arGIU aobf'e liCI 
ramplfl(ll plastreti01C811811 capte~& pen
jatU, amb ekwnents esob)ra de gu~ ro
cocó. Pel que la a la ¡ntervenoO del segle 
)U)(, fou profectada el1864 pet M1qoel Gaf. 
riga 1 Roca. duta a terme per Francosc Bat· 
h, I OOI"'SSstl en refer els balcona de la faça· 
na. el•m~nant les fi!"M*res.l redistnbulnl tots 
els antenors. D'aloshores, deu set l'orna· 
mentació pintada als SOSiros dol pr1ropal, 
conservada en part, I també el bc41JtUdlnei 
dols darrefos al qual s'obre una gaiOfla de 
VIdres de colors. 
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604 

c. de la Portaferrissa, 21 

C&leo<>f~ B, cap. li 

Casalot dels segles XVI--XVII, oonata do plan
tabaixaambponalsd'arçeec;a~sor -unde 
refonnat- tlresp901 ambunafine&ttai dol 
grans balcons de ferro lor,IEll i llosana do ra
jOletes en el pnrner. ues beklons ~~al 
segon i Ires més. amb lo6êiRit d'obr81 al<*· 
ter Al patJ hi ha ooa eec::ala deecobetta 10-

bte ates carpanells de pec:h, 1 a la laçtW'It'!l 
són vtSables uns eegrafiats geomèencs que 
ordel"'en l' aSIT\é(rca dlltnbudó d ' obet· 
lures. 

605 
c. de la Portaferrissa, 22 
Categoria B. cap. 11 

Casak:t barroc sobro una gtM parcel-la an'b 
planta beuLa. pnropal, un pis i unes golfes 
IOta la coberta. que té ll'\él cx:wAsa oeràlri
cabenCOI'lSCfVada. Tant~princ:ipalc:omal 
ptS, pen) de manera dlferenl, s'hi combinen 
finetstres i balcons. lots plegals arrb marc de 
pedra errmodlurada. Els baJcons. moll vo-
ltUsal prinCipal,.sOnambiOs<wladeferrob'· 
jlllt r8f(lles. A les golfes, un segut de fine& 
tres quadrades amb atrpt ¡:womll"'er"'t. Els 
teXC~. ocupats per unes galenes comercials 
queocupentambél'espai del jatc:f, escon
serven moll tr aniformats. 

a....-oo 11r.1. p. 11:1. ~ 1973. P- ~~ 

606 
c. de la Portaferrissa, 25-25 bis 
c.deiDucdelaVICtòna.2 

Cau Jover 

Categoria B, cap. 11 

Ouan el1856s'obrlel carr• del Duc de ta 
\llcl()na tou..-.-"' po1ao Gtello. r any 
segútn.t<XIII"'Idnn~amb 
la ubcaoó del vel ecifío, - oomen:;6 8 

""""''"'· _,. "'"'""" de- Onol 
Mesll•. aQUelLa case~ per e ...-.e 
,._..,.. 1 ..... de -- Cot*& de 
pant8 batxa, pnnapeltiJII p.c:. I hi delta 
cataQUOOWdetac:ot'oiiJUXOóltadocofa. 
<>ódelsdoopottalsd'oceòoldelsbelc:onl 
del seu damunt. ernmarcets per pareh de 
pilastres amb capttelsconntJS I Qtoteecot li 
fust Tots els p!IIOIIÓn sepEWats pel' lleus cor· 
1"1998tlaquetancaauperlcli'!'T'I«11a0Clf'llllrul> 
CIÓ és S06bnguda per sènes de orar. 
perfll6dcXs. 

(;\oio_ 1913,p ,, 
AAM up t/4,. e fi Ml) 

·¡ Pr n r 
r. vñ f 1 

!ri = 
...~.....~... 

;;=[ 
- .._ ... .t 
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607 
av. del Portal de l 'Àngel 
c. de la Cucurulla 

Font de Santa Anna 

Categoria 8, cap. IV 

Construlda el 1356, veé desparèlxer. el 
1621, quatre dels oostatsde la seva planta 
pr1millva. probablemente octogonal. Aeleta 
diverses vegadeS durant el segl-e xoc, adQuí· 
rl la seva imatge ac1ual el 1918, quan s'ht 
afegiren gerros de ceràmica 1 plafons deco
ratius del ma!E!IIX matenal. obra de JoscpAta
gay. Ha estat superlicialment restaurada el 
1985. 

A<lorl, l946.p . .. I : AirllucKkdoW ....... 1947, p . J2(J; 
~. 1970, pp 68-69:VoOH.. 1970.pP.19-«J.~ 
fJiC), 1972, pP :J8.37; Otd, 1913, p. 169. Cina. 19ll, 
pp. .. 28-432; FortiXJt'rl. 1978, pp. 268-269: JwcK, 1980, 
p 186; ~ ISI84, YOI' I . pp, 223 i ~i30 
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608 
av. del Portal de l 'Àngel , 3·5 
Palau Marlmon 

CategOfla 8 , cap. 11 

El Palau Marimon és un bon exemple de 
construcció civil del segle xvn en la que es 
fa patent la pervivència de l'organització roo
díeval dels palaus al voltant d'un pati. El 
d'aquest casal conserva una interessant llot· 
ja toscana sobre grans arcs rebaixats, a la 
qual es té aocés des del carrer travessant 
un vestfbul de voltes rebai)(ades que comu
f"MC8 amb el carrer a través d'un portal es
carser, les portes del qual conserven uns 
paniculars picaports a l'alçada d'un genel 
a cavall. la façana fou refeta al segle XiX. 
quan es renovaren els balcons, dotant als 
del principal de sengles frontons, i s'afegfla 
cornisa que clou l'alçat de l'edilici. Després 
dels Manrnon. penangué als marquesos de 
Cerdanyola 1 més endavant als Sanllelly, es
devinguts a finals del XIX marquesos de Cal· 
des de Montbui. nom que de vegades rep 
aquest palau 

G8/Qrdo. 19J",p 105,Drlc/. 1973, p. t69;C*"'i, 1918, 
t1Ü71. XXXV 



1

609 
av. del Portal de l'Àngel, 9 
c. de la Canuda, 45-49 

Palau Solterr•·Barbert 

Categoria B. cap. 11 

EdifiCI mcit Ofatl amb tenzd4: laçana car ec· 
terlsbca del segle XVII. en la que a·obfeo. en 
cada un li*tr• pe$CIIl, U'lteQI.ll de belconl 
emmarcats amb carreus de pec:h. mater al 
usas també en la c:aneonera amb el carrer ca. 
nuda - arrodon.da ,.,.. ~~ el pnnopal i 
en aresla de$ d'al(- ¡ la COIMI rnoc&.wa· 
da. pel damlrlt de la qual a'a•xeca ef1C81& 
un mut mM tT'IOdetn L'II'ICet.or, que tou un 
dets m6s klxosos de Barcelona. he eMat mol 
moótk:at però eortllo6fVS encara alguns 
~ptuoaos talons 1 una part del mob•han 
Les alteradons afeclen també els b&>coa. 
completament ocupats per bot¡gues I al }er· 
dl, desaperegu en set ocupat el seu lloc pel 
cinema vef. 

OrlO, 1973,pp I~ 169, ~.IN-I v<J/ I.() t36. 

1

610 
av. de l Portal de l'Àngel, 20-22 
e de Monlll6. 3 
ptge. del Patnatea tln 

Catalan~~ dl Gas I Electrk::ltat 

Categoria B, cap 11 
(façana I veelibJ d'entJada} 

TotlleiS8\I'elc:ltrlef.anarelab'181nenlr• 
duides. Joeep Oornfw'wlch 1 EQpl r~ 
guê en aque~tldla. t.a.c dit 1893 " 1895. 
a. seva habh.lll ten0enoa rnorunetUIIIII.. 
peten( sobretot ala façana ptlfiOpal En ela 
apettoteniOtS*ttets queconliguren el seu 
partiCIJar ec:lecbosme. que el manlé aper
tat peròparallel. alelotweemétexptíe:lta 
mer< mode"''"" de r6poca emb leo que1s 
comp811eoc l'acusat ctsaenv deis detallt. • al
gunes lonts. com podrlél W el secet$IOf'll$ 

me ...,enès En reamentada t-o-na hi retro
vern les caracler(ltJQuesobertUfet escar• 
res emmarcadet. ell ates de tT11Q punt pe
raltats, ets frontons rebe1k81S. ta QA18M de 
columnetes 1 t'omamencaaó vegetal QCOil'IG
trltzada -Qno parla de mequu·'llsme -, • 
ments ptesents en altres obres de Oomè
nech Els lr\têfiOfS han estat compl81ament 
reiets. exceptuant el vcstlbul amb escalma· 
ta. AQuest, te façana ptm()p8111a menys..,... 
blclosa a Monlsió són, de lot, els elet'l'ltOI$ 
nlè:i ~·r.caiJus quo romanen de l'edlfia 
pnmtou 
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611 

pl. del Portal de la Pau 

Monument • Crlstbfor Colom 

Categoria B, cap. IV 

B mont.ment a Cokm fou pro,ectat per l'ar· 
quotecteGae<A 8uga$. g~ dol con
c:ursmllf'IICIP8Iel1881,1nol'.naugurèfins 
el1888. ElsescUtorsquei"I.I"Ceei'W''Quet811 
toc en Pere Carbonel. Josep Garnol Rafael 
Alché • Josep Carcasl6 en les allegorles 
dels regnes; Josep G.not, Manuel Fuxè, 
francesc Pagil1 Eduald B Alentorn en • 
estàtues dels oollaboradors de Colom, 
~VI.JC~UtesiOndepedra.l'l"'ll"t-
tre que són de bronze la de Colom, de Ra· 
fael Alché, eiS quatre lleorw d'Agapk VIAm!· 
,ana 1 Abarca i els vul releus amb~ 
obra d'Antori V•lanova 1 de Josep Ulmona. 
desapareguts poc desprée, essent subsb· 
tul\sel1929 per uns de nousdeFuxè, Car· 
bonell1 Torras La cdumna monumental és 
de ferro I conté l'a9Cerl90t'. completarnert re· 
noval en la rostaurac•ó a fons a '*'ec dels 
arquitectes Buixadé. Margam 1 Casanoves 
feta el 1982·1984. 



612 
pl. del Portal de la Pau, s/n 
av. de les Drassanes. 1 
pg. de Josep Carner, 26 
av. del Parallel. 2-30 
c. del POttal de Saria Madrona. atn 

Reials o,. . .. n ... Muralla MedJeval, 
Porta de Santa llbdrona I Batu•rd. 
MuMU Marftlm. 

Categoria A, cap. I 
Montment .-.~òrico-Artilbc d'lntetM 
Naoonal 
o 89611976, S-3 Retait Oras&e ... 
BOE. 29-4·1976 

categoria A, c:ap. I 
Monl.ll"nfll"d HtMOnco-An.lsOc d'lnter .. 
Naoonal 
O 474/1962. 1-3 Museu Marftlm 
BOE. 9-3-1962 

1282- 1348. Durant el regnat de Pere el Gran 
es construehc la primera. drassana. consis
!901 en un gran pati pontat i fortltiCDt. 
1378. Peto el Cemnoniót, d'acord amb la 
ciutat, docidei)( prossegu1r la construcoó de 
les Drassanes, a baSe óe gratiS naus, amb 
arcs do m•o punt sobre pilars i cobortoa do 
fusta. El mestre d'obres ore Arnau Ferr&l' I 
Joan Gener era el director de l'obra grossa 
de fusta. E1 1390 encara t'h•trebelava 
1612-1618. LaGonot"&htat 1111xeca tres naus 
mé$ a la banda de la Rambla. 
1681. Joan d'Àustna constrU81x el baluard 
de \8 banda de llevêtnl. 
s. X\1111. Despfél de la Guerra de Succestló, 
~ Drassane~ passen a ser C898fna d'liti· 
l ena.. Entre altres r81oml88. esoonstrueot la 
naugrancentrali~adequados 

a les necessctats mil•lara. 
1935. L'exèrotoodetxtot et c::on;un.ala ou
tat, que el desnna a Museu Maltim. S'noa 
a 1936 ma pnmera restalr'806. que no 
s'Miesbràfinsel1966, essert·neefr~ 
sabloAdoiiAo<ensa 
Pel queia ala murela. r·..nc ffegmenl ~ 
servaldetsr&CIIU!ImuratsmecievtUender· 
rocats~ 1860.oorresponal'ampkaoc)feca 
al ~ XN per Pet-a al Cerimoniós per tal 
d'engk>bar el Raval El pany~vAI fou 
basili adossat a la prmítNa drassana, • en
ctou dues torres. la de Mar' 14 de Santa Ma· 
drona, en la quala'obfe lapona del matent 
nom. Bonapartdei'Obrafou retetaarneítat 
del s. XVII, quan es oonstruT el baluard de 
Santa Madrona, que ptendrla la seva torma 
definitiva després de la intONenciO de PrO. 
per de Verboom, a ptinclpls dol segle )(VI•. 
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61 3 
pl. del Portal de la Pau, s /n 
pg. de Colom, s/n 

Junta d'Obres del Port 

Categoria B. cap. U 

L'eng1nyer de camins, canals i ports Julio 
Valdés, aleshores sol$-d'rector del Port de 
Barcelona, projeclà el 1903 aquest edifiCI, 
enllestit ol1907. Ail lat i de planta rectangu
lar, consta de planta baixa i un pis. amb!Of· 
res a1s quatre vèrtexs. tot concet>ut 1 deco· 
rat en un bigarrat eslil eclèctic que recorda 
els grans ca51nos francesos. Per la seva SI
tuació contnbueix a configurar l'aspa¡ de la 
Por1a de la Pau. lloc on desembocaven els 
passatgers que arribaven a la ciutat. L 'aco
niment d'aquests viatgers fou l'Us ong1nal 
d'aquest ecllfici, concebut com a -embarca
dor de viatgers-, en què eren de gran im· 
portànaa els espais de rebuda. acolliment 
i de tramts burocràtics. Per aquest motiu a 
la planta bat><a s'hi instal·laren les ollcines de 
Correus i Duana (on els tràmts pod1en du
rar d1es) 1 a la planta pts un restaurant ano
menat ·El Mund1al~ . El1918 i d ins la remo· 
deiaaó de les instaHacions portuàries feta 
després de la Primera Guerra Mundial, la to· 
talltat de !'edfici es dest1nà a ofio nes de la 
Junta d'Obres del Port, actualment POI't 
Autònom. El 1940 calgué rostavrar-lo a fons 
a causa de les dos! rosses patides durant la 
Guerra CiVIl . 

Edifioos, 1917, pp J2..J3 1 37: ..oJ¡,m.tny, 1!)8<1, po 
133134, 1511184 



614 

c. del Portal Nou, 1·3 
pl. de Sant Agustl Vell, 8-9 

Cat&goria B. cap. 11 

La data de 1699 a la 11 nda d'un portal cor
responent a la casa número 3 ens propor
ciona l'ongen de l'edifici en e1 qual, porò, són 
eVIdents les intervooaons dols segles XVIU i 
XIX. Tots els clcmenls cot'nposit1us 1 els ma
terials són d 'una g ran pobres<~, essent d es· 
tacablcs ol balcó on cantonada al princ1pal 
1la potent corniSa i balustrada. que propor
ciona a l'edifici 1'\Úme!'O 1 una certa Impor
tància paisa1glsticadins el marc de ra plaça 
de Sant AgusU Vell 

1

615 
c. del Portal Nou, 2·8 
Categoria B, cap. 11 

Possiblement orlg1nè.na deis seg'es xv o XVI, 
una porxada recorre els baixo s d'un segU t 
de cases d' amP,ada 1 alçària diverses. r obra 
de les quals ta patent renovaoons que arri
ben fins~snostresdlesi que, Pfobaljcment, 
han afectat tambó els domonts del porxo . 
Aquest té una estructura dc blg tJCs de I~.Jsta 
Que reposen sobre massissos ptl,;:us de pe
dra i cat suposar que, en un pnncipi, deuna 
abastir a moltes més cases, Ja que en QU& 
den vestigis en altres COI1Sl1l.JCOOfl de la pm. 
ça de Sant Agustr Vell. 

GIIIMdo. l!ilJ4 p. 106, C.rld 1973. p 288 

616 

c. del Portal Nou, 21·23 
c. de la VOlta dols Jueus, l i 2 

Categoria B, cap. 11 

El pas que proporciona el nom al carrer de 
la Vol:ta dels Jueus està constJtull per dos 
arcs de pedra enu-e els qualS un bigam dc 
fusta sosté la constrUCCió del damunt. 
Aquesta COITespon a parts 1gua.ls a d•XlS fin
ques: la número 21. els balcons de Ja qual 
testarTlOI'llen un or1gcn al XV11 llosana de 
pedra- i lntef\lei"ICIOOS del segle xrx -
baranes- . lta número 23. amb balcoosde 
ferro for,at del segle XVIA. En aquest darrer 
edifia, de planta baixa i tres 1)1$0$, hi ha a 
més unes golfes, ubhtzades també com a 
habitatge 



1
617 

c. del Po rtell, 11-17 
caml de can MOfa. tln 

C.n Mora 

Categoria B, çep. 111 

Ma518 de 1101 cn..oos. wnb ¡:iarU baixa i dos 
pisoe I golfes a la crug¡a central, amb teula
da sobl'oolevada, porta la data de 1750 a la 
llinda de la porta d'enltada. A la dreta de la 
façana, 1 perpendicular a una quarta cn~a 
aleg.da, hi ha un coa amb dependènoes 
auXIliats. • un pit wnbgalena d'arcados eo&

bngudeti per cok.moes, oobet1 amb teula! 
pla • barana de beluitres. L'espa¡ eRte 

1

-COOIIac:onoorucoópnmtMioonfigu
ra \.r"l pMt davar'll de l'entrada prn:::!p8l 

C....,. 1 Atf)c>._ 1171, p IZT. F.orfi/HI#t~~t. 
1118-1111. '1/d .. 
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618 

c. del Pou de la Figuera, 5 
e. del Pou de la F.gU8t«a, 6 

1 
Categoria 8, cap. 11 
Afec;t&da d'~roç pel PERI ~ 
Sector Of~nlal del Barri Antic. 

AQUeSta casa és de planta baixa i quatre pi
sos amb uns &Or\ZIIIs esgrafiats. que propor
cionen la data do 1789, a base de faixes in
tefrompudos por florons. El dibuixes fa lleu
gerament mOs protons~6s al vcllant de la klf

nk::tAa oberta erueels balcons del primer piS, 

en el IoC on. a les altres plantes, s'hi obre 
1,1'\8 fineltrela El lloc de la matge religiosa 
t'ocupa un QGfto omamental de pedra. 

1
619 
c. del Pou de la Figuera, 1 O 
e de Moncanyans. 12 

Cat~ 8, eap. 11 

Aquesta casa do pll!lnta baixa i quatre p¡sos 
presenta restes que suggere.xen un original 
medieval, potS(Ir una torre gOtiCa totalment 
desrlgurada. do les quals la més notable és 
un portal adovollat ah~ baixos. L'edifici de
gué pabt nombrosos reformes dels segles 
XVI al lC DC, essont documentada la que a mrt
jans det I"'IUCCOIS mod1fdl les obertures. 
deixar~~ -tes eproXI"T\8d&'nenn CO'l'lles eonoi
xem a\1\.11 dia 



620 

c. del Pou de la Figuera, 11 
c. d'En Setra Xrc. 5 

Categoria 8 , c ap. U 
A fectada d 'enderroc pel PER! del 
Sector Oriental del Barri Antic. 

Coostrucdó dol tegle XVII, do plarl:a boo:a 
i onc piSOS. s'l.bca en una canklnada d'an
Qk! remarcar. amb grans carreus de pe<ta 
d'aresta anodoricta Cobrooen la façana 
\rlliò eçgraliats de d•buox força hàbi qua_ • 
pan de la mala COI"'II!!IMK:: general, han .. 
tat destn.~ls en é.mpl•es zones del mur. Ln 
parts consei'Vades mostren els habrtuals cu
pide! ls. sanelos ¡garlandes. entre les quals 
es disposen •nstn.monts musacals 1 altres Ob
,ecteshcteJogonis Menys corrents són la fi· 
gurad'untmbe6erwnb~Sifll:::l8n. 

tesca que Coma8 relaciona l!ll'lb un per~ 
natge popular del barn. i elleó corona1 que 
m(l6(ra la caf1-.a que propclfciona la data 
1789, que COt'IVé tare a la pan arQt.Jtectònl· 
ca com a la decOI'atNa 

621 
rbla. de Prat, 4-10 
Categoria B. cep. 11 

Conp.Jnt d'odfias alnbú'ls a l'arquitecte [)o. 

mènech Boada 1 Pleca i databtes a la pnme
ra dècada del segle xx. Són QUaire cases 
erire~T~~tg~:Wes. amb dos modefscistnbu:Jus 
eisr.Jmerot4110.ambsasmetresdefaça
na • un sol habllalQe per replà, i els I'Ü'n&

ros 6 i 8, de doCze metres i dos ~blatges. 
Estan r8901ts amb una façana untàt.a Que 

mostra entresol• CM'lC pttOI!I (exceple al ~ 
mero 1 O, amb boCJga). Els dos edifias cen
trals tenen un dar euc de srmetna remarcat 
per la porta d · acoét ' el COfonaiMI"'( ondu
laruambexubefanc.dec:Ofaoó. Bmateixe,o. 
ronamenl es repeteuc als eclificis laterals, en
cara que la ..,..,.,.. parbO.Jar queda ttan
cadapel-delapo<1ad"..
aocr ooml'ordenlaO deia bak::on:s: no axJ a. 
smetna genarJI del cor..,.: que es ocmpo

sa per r CIPC*JÓ deli ed6as BXIfena. LI e» 
coraoó es concreca als m&~cs dels baleont 
' als coronametU amb f'TlOCius lflSPirats en 
un I'I"'Idefn.sme abarroca! La façana esdi 
en general ben con5ef\l&da, aucf com tam· 
bé els Ofnarnentata vestlbúls de les dileren13 
escales 
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1
622 
Carrer de la Princesa 
Categoria C. cap. VI tipus 111 

l 'obef!uta del canet de la Pnncesa. a partw 
de 1853, oonstrtue~x l't1bma fase de rea.!· 

..-del"'""""" cooc:ebut ..,.,.. .. peri<> 
deCOI'IStll~ de 1820-1823 d'enla· 
çar 11 Rambla 1el Raval atrb l'Esplanada de 
ta Outadela tni(JallÇanl un nou carre.. que, 
en l'n.a recta. u8Y8SSés ellaberinbc entra
mal elets baf RI fTllldevab.. Aopelrdame.-C atu
r adN lel obres a causa dats esdeYefwnerts 
~ ..... .-..... pnm<n""""'del 
segle XIX, l'ax tr8J"ISYEW$êd -formal pef la 
p&aça de Sent Jaume • els catrers de Ferran. 
de Jat.me li de la Pnncesa-manté una re
metcabie Uf"'ltal tJpo60glc:a. malgral el gaire
bé mtg ~ que durà la seva obertura I 
oonsWU81x un dels primers exemples de 
coUabotaaó de la nova classe emergent 
- ta burgesia- amb les Iniciatives mumo
pals•. encara, m1~tars. en la construcció de 
la Barcelona rnocJetna. 

623 
c. de la Princesa, 12 
c. dels Col:oners. sln 
c. del Pou de la Cadena. s/n 

Cau Malet 

Categotl& B, cap. 11 

o·~ wregUal' parcet 1a maion'.àrianert ex
pcopada en obnt-se et carrE!f, només en va 
quedar oom a edilieabkl una estreta llenca 
entre Pnncesa 1 Col:oners per a La qual Fran
c:eec VIa valer el 1853 un pra,eae de ree
dlficaaO Aquest endou una lm¡laa façana 
t.ntàna dMdda en tres partS, la ceroal més 
elaborada, amb balconada al pnnci~. pa. 
fons als murs CéCS i coronament a manera 
de lrontó aermciroJar sobre la cornsa. Ms 
belxos.8fCIJa()OOSI)e(alsportatsienuesols, 
modurades només les centrals. Et proj9Cte 
óellnitlu de façana posterior el stgnava Jo
sep Buxareu i Gallart el 1854, per absènaa 
de Vila, i es tracta d'una reclllicació d'un eh· 
seny anterior d'aquest. Com el pnncipal, el 
h'ortis de Cotooers organrt:za els baixos amb 
un sistema d'arcs - aquesta vegada cecs 
I amb finestretes molt alterades- i alterna 
a la part alia balcons amb finestres. Darrera 
&eu s'amaguen, potSef, restes de l'antenor 
con&lrUCOIÓ; d'aquesta no se n'endevina res, 
a no ser els baixos al carrer del Pou de la 
Cadena, amb un arc escwser tapat i una on. 
g¡nal cantonera. 

MM. ~ 1150.C( 185J). ap. JtJtjC(1854} 



624 
c. de la Princesa, 14 
c. de la Barra de Ferro, 3 

Categoria B. cap. 11 
(façana) 

Ecificí pantafta formal per dos cx;JSSOS: IJl del 
segle XVII, amb façana als carrers de la Bar
ra de Ferro i del Pou de la Cadena. i l'altre 
del XIX, amb un frontis prinapal al catrer 
Princesa. L'habilitaldela.uriO entre les dues 
parts es mari1esta en el tractament d ·aquest 
carrer, en el qual, tot respec:tantl'alç,àriadels 
fofjatsdel cos posterior, s'aconsegueix ma,.. 
ter11r un model de façana clarament del nou
ceots. amb uns baixosemb port¿Wd'arcpla 
i quabe planles lligades vemcalment per pla
fons ernmollurats en els paraments cecs la 
lmportànc:ia de la coberta a la catalana s'as
senyala Situant-la entre dues cori'"ISeS. Els ca
raclerísttCS dibuixos de les baranes de terro 
apunten al perlode 1845-1860. 

625 
c. de la Princesa, 22 
c . de Montcada, 7 

Categoria B. ç ap. 11 

Edrtici de parcel-la poc profunda. és el tfPIC 
retall després de l'obertura del carrer Pnn
ccsa. Consta de planta baixa amb entresol 
i quatre pisos. Als baixos de pedra hi ha un 
sog¡jt d'arcs, tolS ells corresponen a unaco
neguda pastisseria excepte el central. En 
aquesl s'hi obre la porteta do l'escala de 
verns coberta amb un lronró serOOrclAar 
ambles dates 1852-1952 que semtjen cot· 
respondre a l'any decooSllucaó de l'edifici 
i al de la reforma en la que es remodelar811 
els baixos •la botiga ' es construr aquest por
talat Dels piSOS, amb balcons oom més alts 
més pe«:s. cal ter notar la balconada dol prin
cipal que descnu la cantonada amb el ca 
rrer Montcada. La resta del frontiS mostra un 
arrebossat amb plafons a nivells dilerents. 
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626 
c. de la Princesa, 27 

Categoria e. cap. 11 

Construït immediat.amenl desprós d'obnr-se 
el carrer Pnncesaei18538Quesl edficid'h&
bdatges tobte parcel-la ampta • poe Ptofun. 
da .auaoom d'altres del rnaiEIOI carrer a ma-
'*•""-La-delllaçana 
es IM'Ibé ben freQUeR ala Batoetna d'._. 
hotes. beixos amb onc ates -8QU8SI cop 
c:•panelts- que contenen potUIIs 1 tner• 
tols. pr1ropel amb balcon&da 1, arrencant 
d'eq~a. piastres amb captells connlls: 
aques~s sostenen una corn.sa sobre la qual 
hi ha encara un tercw pis. AJ damunt. la suc
ce&Stó de grans carteles. que IOttenen la 
promulent corrvsa final, s '•nleuomp en pes
IIIIObre cada balcó per deow ftPII a les 
f•nestretes de les goKes 

627 
c. de Provença, 231 

C.N Puig I Cl dlfllch 

Incoat Expedient de Declaració 
Monumental 2-7-1974 

El 1917 Josep PUIQ 1 Cadédalch léu per a la 
seva sogra ia telorma d'un edifia ,a elUSienl 
de planta balltl 1 dos pesos t separat de la 
rntgeta de ponen~. la 1nterveraó en la fa
çana va COI"'SSSCII' en I'Ofdenaoó' emfaSitZa· 
a6 de la part cen1ret emb ia belconada oe1 
primer ps • el finestral de pianta eotba dei 
segon, que sobresurt del pla de taçana 
recolzant-se .sobl'e CM Oies. La mateixa cor
ba suau es ropet01x en ptanta a la cori"IIS8· 
ràfec i a la bak1Sllld8 del terrat, que rncor
pora uns pdar1 que, !!ns la poc, sostoo.en 
1.n1 pèrgcja a pAa de façana. Ats baixos. una 
séne de coknvlela manera de pOmc, a més 
deia porta de l'ettala. .-nb la data i esgra
tats. A 1'1menor 11 conserva el despatx Pf~ 

lesSionalder"~- amb molla deia• 
va doctJrnenlaoó personal L'edifio suposa, 
1an1 per la c:ompoeoóóe la laç.ana com peis 
eiEmefts erniJ(a\l,l'adtcnpoó de Puig a una 
arquitectura qualifiCable com a noucentiSta. 

Jl/ld,19l2..\(J1$tJ.~19T5~1976,p 45, 
~ 191P, p 7. c..q, 191f, p 30 

c. de Provença, 267-269 

Categoria B, cap. 11 

Enric Sagrwer i V11avecch~a construl, el 
1905-1907 aQUeSta casa d'un rrt<Xiernsme 

- amblaçaoade<XJm¡>OSiciO g fTlè. 
trica aterada pet' la 1t1bt.na del ~ a 
la banda esquena. sobre a~ d 'accés, 
emnarcat, c.orn la resta d-obert\xes dels 1:& 
xos, per rnotlur" d'&rc ç¡u panell. Ers baJ
cons, molt &enllll&, estan d'tllcits en tres zo. 
nes per dos parells de p iastres lises que 
deunen rei8C40nar.se amb la decorao6 del 
coronament desapareguda La barana del 
ps pnnopal, la ~eva tribuna' els baixos con
tenen ornaments emb detalls natura is:les 
props del moderrnme and com JOC$ a ba· 
se delesdiferentttexturetdonades a la p&

dra. CBtacterllbcl de l'obra de Sagner. 



• 

1
629 

c. de Provença, 324-326 
Cases Armenteras I Parellada 

CategOfia B, cap. 11 

Projectades respecbYalllefiel1909 • ell 1907 
per l'arQUitecte Am au Calvet i Peyronl, res· 
ponen. però, a un mateix profocte adaptat 
en cada una a solars de diferents dimen
Sions. Alxf, mentre l'amplada de la segona 
nOOlero 326, permet l'existència d'una gran 
tnbuna sobre el portal, en t'e~x de smetna, 
l'altra, el324, Ol'gan•tzalasevafaçana, molt 
méseSlfera. desplaçant a l'extrem dret por
tada i tribi.Jna de proporoons més modes
tes. Coronades P6f un ràfec volat que no 
mostra cap InfleXIó entre elles, les dues fa
çanes recorr81l a un idèntic reperton. 1an1 pel 
que la a les obertures com a la decoració 
esculpida a les tribunes. portes i sobrebal· 
cons ' de ferro a les baranes d'aquests 
Aquesta decoraòó ta ús d'elegants temes 
vegetals geon1etril2ats i remet com també 
ho fan altres obres deCalvet. a expenèooes 
de l 'arqOIIooura cootreuropea contem¡» 
rànla • 

-
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630 
c. de Queralt, 20 
ctra. de Sarrià a Vallvidrera, sln 

Estació Super ior del Funicular de 
Vallvidrera 

Categoria B, cap. 11 

Constrvcció del 1905 destinada a terminaJ 
del funicular que enllaça r estació de lten del 
peu de la muntanya amb ef poble situat a 
la seYa creste~. constitueix un excel-tent 
exemple d'ed1ficaoó modernista singulat. 
ASSignada a Bonaventura Co1'1411, O nd l'es
menta com a obra d'Arnau Calvet, i no sem· 
bla del lot Improbable que sigui fruit de la 
col-laboradód'ambdós. Els baixos de l'edi· 
fici estan revesttiS amb un gran sOcol de pe. 
dres trregulars en el qual s'obren dtversos 
tipus d'obertures de perfils parabòlics i sinuo
sos, segons !&mules tlpicament modernis
tes. La resta de l 'alçat és arrebossat i pintat 
de blaf'IC, encloent rajoletes blanques i ver
des escaquejades en els angles i els remats. 
Aquests darrers han conservat els tnedalons 
decoratius i els ferros terminals amb para
llamps - ambdós elements d'un marcat ca
ràcter centreuropeu que s'avé poc amb les 
li nies de les portes, però en canvi ja no exis
letKen els esgrafiats sobre els murs blancs. 

Cmc;l, ,~, p. 146; 8MioM. 1.983. 1.'01 2. p. 202 

c. d 'En Quintana, 5 

Sobre una parcel·la pelita i estreta s'aixeca 
un edifici de mit)ans segle XIX , la façana del 
qual separa , segons recurs habitual al mo
ment. els baixos i l'entresol de la resta de 
plantes, essen( la balconada del principal la 
que ma:gina les dues parts. Per sota i dins 
un arc entre pilastres, hi ha la porta del res· 
taurant «Can Culleretes.., existenl des del 
1786. A la pan alta pilastres amb capitells 
jOnics i medallons de terra cuita resseguei· 
xen l 'alçat fins una ser\ZlUa cornisa. Entre 
aquesta i la que tanca l'edilici , sostinguda 
pel" permOdols decOI"als, hi ha encara un dar· 
rer pis. 



632 

La Rambla 

CategOfla C, cap. VI, tipus IV 

La Aanbla.l'lli"'IC8 va ampla dt la Barceb
na emmur&lada que travessa de ITIUI"tanya 
a mar, té el seu origoo en ot torrent que COf"'&. 

lilula eJ lím,t occidental de la Cn.Aa! al segle 
lUH, al peu de la murats od:ficada pet' Jau. 

me I. ques'obnaambanc portal$. AJsegle 

XN, la nova muralla QU8 englobeva el Raval, 
doi xava la Rambla com a eh.: dins el recintA 
murat. La muralla de la Rambla es conser· 

vè ~lUda Qxant eis segles XVI I XVI, però tl 
rorrtn1cc:::tnef'Ç6a prenct"ecarècler vsanor• 
oes a la constrUCCió de dfVef'101 edlids r• 
llg10SOS al Raval, convertint-se aixl en la via 
dels oonvents. D'altra banda, des del XVI, 
ues edrliCis pUblic::scar9Ctentztuen tres eec
torl c:llerents de la Aambia. ta Ul'llverSitat o 
EltuclGenerel, a l'actual Rambla dels E•u

diS, elleatre de la Santa Creu, al que és ara 
Pla del Teatre, lla loneriadecanonsalapar1 

de la Rambla de Sar-ta MOrk:a La Aarnt:lla, 
petO, noloul.l"'caner~dllinsque 

no es va donar permls per aixecar edilicis 
&dosats a la muralla, let que començà cap 
elt704 alazonedela SoQueria. L'any 1775 

tou enderrocada la part ba xa de la muralla 
1, s IM darrenet del seg. M l, s'urbantzè 
com a carrer amb un passe.g, sobretot en
tro el P1a de la BoqUO!'ia • el de les Comè· 
diet, que actuaven com a plaeM. Durant el 
segle xrx les intervenoons a la Aamtja i kle 
aoves mmeclacioos foren c:onstams~ és 
construr una font monumental li pla de les 
Comèdies { 181 6): s'obri una plaça (1810)al 

soial que ha\llen ocupat ets Tri!"'ltaris, en el 
que més lald (1&44) sh edifiC:8na ell.Jceu; 

ol 1824 os començà a obl'ir el carrer Ferran 
i anys mM 18Jd (1836·1840), es constrtJia 

plaça de Sart Josep B 1843 fou ~ro
catl"ediflddefs ESiucbGenerals, usat com 
a caserna des de ta seva Clausura per Felip 
V, obl'int·se aleshores la Porta d'Isabel 11 
(1847) en er panydemurallaquedesdel se
~ XN tancava la Aanbla per la PEW1 alta 8 
1848 s'II"IOarenlesobresde la. plaça ANI; 

entre 1649 i 1856 s'enderrocaren tOioslcs 

restes de lortilicacions, ciotorminant·se l'ac
tual alntaOó. El 1859 ee p4artaren els pn
mers plàtans, procodorts de la Devesa de 

Grona, que dona.ron ;a la imatge cat aaerfs

bca dol passolg, encara vigent El !erro ro
tat, en !anals, fonts¡ altres elements ara d&

sa.paregW, ~de configurar I• RJmbla 
de if'WI de segle que, a gans llet~. ls la 

que ara COf'lelxem,;. que. mapítènamerc 
l 'arqUitectura d'una banda I altra del carrer 
és dels &egles XVMI i XJJ<. 

Con5truc::o6 atuada a la Ramtia de &na 
Mònica, a tocar de mar i al davant de l'hort 
dels lr8r"'I9Carl:S, es constn..í a le$ darreres 
dècades del segle XVII com a ampllaoó de 

la lonetla de canons: delpr6s del1714 es
deWlguétàboca dc campemenlS durat1 00 

temps. Convel-t1da en seu del Banc de Dar· 
oalona el1&44-1845, tornla ésser depen
dènCia nwar despr61 de la Guerr1 Ovil 
l'eslal ae1ua1 mostra rec:fiio notat:lMrnert 
desligotao roopoctedolaprmovaplanca 
una terOOla part més gran- a oonseqOèn
aa de l'adlpeació com a en&~~a~ banc::èna. clJ. 
ta a terrr'le per Josep Onol Mesuea el 1858 
Que la. recali pet nord, 11 C06I.at de .. taça
na, la met•xa reestructuraaó afeg( un ps 
més, redissenyà els exteriOfs segone; cnte,.-.,.---.,.... .. -
~renwatsimb rrcnons., COfOf"'IWMrt 

wnb baUtrada- i c:of·loct sob'e 1e porta 

pt•oopal un grup eswtònc amb figuraoons 

de4 cometç i la indústria, obra pnmet"enca 

dels gertT\&IW v~ del 1853-1859 
r .. reea.cqueiOISienln lelal~cc:rn 

ef del COl'~ cxwretpanen a 111 reublll· 

zaaó m1blat de posiQI.*ra 
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634 
La Rambla, 7·9 
c. del Portal de Santa Madrona. sln 
c. de Santa Mònica, sln 

Convent de Santa Mònica 

Categoria A, cap. 1 
Monu ment Històrico-Ar1ístlc d'Interès 
Nacional D. 388/84. 
O. Cultura 17·12-84. 
DOG. B-2· 1985 

~s t'únic delsedoflc1s Siscentistes que es con· 
serven a la Rambla. El oonjunl actual esté. 
format per tres cossos Simples ent()(n d'un 
daiJStre de planta quadrada annex a I' esglé
Sia i a les altres estructures afegides aquest 
segle L'ordredelsAgustJnsOescalçosoPa· 
res Aecol· lectes s'introdui a Barcel'ona ej 

1618 i comprà l'any següent una casa prop 
d~ portal de Santa Madrona on s'inaugurà 
desegUida una petita església. El 1626 es 
posa la pr1mera pedra de la nova, que no 
tou bene'ida fins deu anys després. Aquest 
temple, destru:t comp!etament el 1936, te. 
nia l' esuucrura traQiaonal de nau ünica, amb 
quatre capelles quadrades !)e( banda comu. 
nicades entre elles sota tnbunes. 1 creuer 
amb cúpula al centre. Amb la desamortJtza. 
oó dej segle XIX esdeVIngué esgtésla parro
QUial. cosa que afavorl una reforma de cai
re edectldsta feta el 1887 per Joan Marto
rell i Montelts, que afectà sobretot a !adesa
pareguda façana. l 'ala occidental del con· 

vent to.n.a las dependènoes parroquials 
l ' ala onental pa$$à a mans del Min1steri de 
la Guerra 1, a finals del segle XIX. part 
d 'aquest sector fou cedit a la Creu ROja A 
l 'antiC daustred 'època barroca, amb arca
des de ITliQ punt sobre p.lars a la p!anta bai
xa, balcons al primer pis i noves arcades al 
segon, s"hi embotr a la postguerra un tem
ple p!'OV!sional que fou abandonat quan 
s·ennes;~ la nova església ocupam el solar 
de lave-1a. A l'extefiOI" ressalten les tres plan
tes amb façanes i cobertes de teula a dues 
vessants, deslacanl-hlla e«actertstK:a to((at
xa quadrada amb teula t a quatre vessants, 
tot actualment en restaurad O. 

w 
: 
' 



I ~!5Rambla , 8 f=¡ 
~ de la Banca. sln ~ 
Casa lhrch de Reua 

Categoria 9 , eap. 11 

Un cop enderrocada la mi.Kala de la Ram
tu, Joan $del I Faneca pro,ecllt oonlltul 
per a Salvadot MarCh. ertte 1775 , 1780 
aqoesl ec::i6o senyorllll. paracigma de la ,. 
$ldènoa. pròpia de la nova burge~~a cornet"· 
aal en el seu d.-g cf'aseolll l"eatUI de 
1·anstoc:rto.a tradlaonll La seva~ .. 
d'unc::lasllalme~I,II"W'i..:W,Iel 
peces es ciltnbuelxen MQOf'll una orgar.t 
zacaó de l'tJIP&I ordenada a p&l'til d'un pell 
c:ertral que raoonelltza Iee: ptopotOC:WW M
huc de ta façana, toc demoltrarc e1 b&gatge 
16cnc de Soler ' Faneca. bon c:oneuutdor 
dels tractacislee dèlea. Del peu wrenca de 
manefa lateral l'eecala d'honor que mena a 
la planta notlte, en la que destaquen les 11· 
coves angulars 1 el salonet VUitaVat obtKt a 
la façana postet"IOf. que lou pro,tetlda de 
rnanel'a Slmllaf a la Pf!nopal Algunes sales 
c:onsewen pntures anònimes que tormen 
pan de la f'I0\'8 decoració que robé ~ palau 
el t 79t Elt876 TombRtbaltavacomprar 
el palau 1 hi féu ref«mes entre els que es 
compten la IUbsldUCió de l'eecala per uf'\9 
nova de marbfe tia cd locació tobre el bai· 
cópnnopald'unrelleuambaf legonespro
gre5Sistes. Elt8921'edilicl passi a tof oçu. 
pot pel Banc d'Espanya que, ol latg dojs 

anys segUeols, l'adaptà alesi"'IVeS nec:;w. 
sdats segons pro,ecte d'Bes 1 Franoaec Re> 
ger¡. En aquesta reforma. a méed'.Uetm
letYeniX'IflS, es oobrf eiJ* cenull .-nb a. 
rabo&a, es tancaren .-nb rE~~XW le8 portesla
tetatsdelafaç.ana. s·atter•ae tacanapo~te
fl()( i es basú un prs més. El 1933 el Banc 
d'Espanya ca'Mà de seu tel PIMu r..a bul 
insque. despfésde ta guerra. s'hi .neta~ la 
ei-Mownenco Naoonlll-. T rat'lltefllala Ge
nerailald 1981, ~endeg;tl~pr~ 
de reforma 1 reYitalltzaoó. dt.A a tenne per 
Cas1es Solsona enre 1982, 1984 per tal 
d'W'ISiallat'-t. el 0epett.amert de Clifura. 

i 
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636 
La Rambla, 10 

Categoria B, cap. 11 

~s un dels pnn'l&fS edifiCIS oonsuulls en 
aquesta zona, al dalrer qvart del segle XVIII, 
•mmediatament després de l'enderroc del 
sector de muralla que tancava la outat vella 
per la part baixa de la Rambla. AJs seus bar· 
xoshl ha tres portals d'arc escarser motUu· 
rat, més gran el central, i al damunt s'hlmxe
quen un alt principal amb balconada 1 tres 
psos amb balcons. TOles les obertures es· 
tan emmarcades en pedra. mentre la resta 
del parament és arrebossat 1 p¡ntat. Els usos 
d•vmsos a què hom l'ha des11nat han anat 
transformant el seu intertOr. Aixl. en temps 
de la República fou seu del Centre Autono
rmsta de Dependents del Comerç I de la In· 
dúSlfla. quefoucanone¡atel6 d'octubtedel 
1934, e després del a guerra s'hi •nstal·là,lins 
el 1971. una escola smcllcal. 
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637 

La Rambla, 12-16 

Categoria B. cap. U 

Conjun( de cases bastJdes, com la veina nú· 
mero 10, poc després de la desaparició, el 
1774, del sector més proper al mardelamo· 
ralla de la Rambla, per bé que hi són viSI· 
bles 1mportants mtervencioos del seçle xiX. 
Responen a un ooooepte unitari, amb un ma· 
teu( bpus de baixos de pedra amb finestres 
quadrades a l'entresol I amb una mat er xa al
çada dels for,ats 1, Sl exceptuem els quatre 
p¡sos del n~ero 12. un pis més all que les 
allres does. poden ser conSiderades Slmè· 
triques respecte a un únc erx QUe passa pel 
por! al més dcstacall p6f l'ampl1 pany de pa· 
ret cega entre els balcons del número 14. 

638 
La Rambla, 25 
c. de rArc d~ Teatre. 1 

Casa Xurlguer 

Categoria 8, cap. 11 

Sabem que !'autO!' d'aquesta casa d'habi· 
tatges entre m•tgeres és l 'arquttecte Fran· 
cesc Damel Molina i Casamajó. que la pro-
jectil el 1647. Amb prou l~nes s'endevmen 
avui ets quatre p:M'tals dels baixos, sobre els 
qvals hi ha un pnmer nvell amb balcons a 
manera d'entresol. Al seu damunt hi ha la 
balconada del pru·ICipal. A part;r d'aquest els 
murs cecs entre balcons es veuen ocupats 
per elements decoratius de terra cuita a ba· 
se de temes fonamentalment florals. Apar ei· 
xen també en altres parts de la façana. en 
la que retrobem temes presents en obres 
conlempo!"àn.es, com són els trenats dels 
plafons laterals i les màscares entre les fines· 
tres de l'àliC. Per sobre d"aquest la balustra· 
da ha perdut les figures d '1nfants que, se
gons el pro,ecte, ocupaven els pedestals 
que la interrompen i que completaven 
aquest edifici, espooalment interessant pel 
fet de ser mostra de la prodUCCió d1ns 
d'aquest gèMre d'un dels aJquitectes més 
notab'es del mamen! 



639 
La Rambla, 26 
c. dei G!njd, s/n 

Categofia 9 , cap. 11 

Aquest edil iCI forma part del grup qve, a la 
darrena del seg6e XVII i PfmC:Ipll del XIX, van. 
gué a sWst.tur el pany de ll'U'alta alesho
fBI enderrocat. Amb plaru bllxe i QU81re pt. 
aoa amb tres balcons per ps. aliO que lt pro
poroooa unacertae~ltal éal'obra 
de pedra a tota ta façana, de grans carreus 
regulars que óbulxen motDurea 11 voltant 
dels búts. Als baixos, amb obertura& rectan
gulars. hi trobem un H&u encoll(lnat que els 
di9ttngeix de la restad&j paran'\Onl cxtori<x 

I ~0Rambla, 27-29 
c. de l'Arc del Teélre, 2 
C. de lancaSIOf, 17 

Teatre Principal 

CateQOtla B, cap. U 

EXISient, oom a Teattede la Santa Creu 
depen& de l'ho&ptal del mateiX nom- del 
del1587.11nb6.ar•noerddet 1845ccml6ll 
c:xnstrucoó dl Cll'èder sever i clàsSIC de dir· 
renes de segle xv•• Francesc Darwel M~ 
na s'encanegè do& anys després d'l.ll8 pro
funda renovació de I' edilici, des d' aleshofet 
Teatre Principal L'obra. adscrita al roman
tidsme -de vegades anomenat isabell-, 
té una façana tr.partida l:eoget"amem ~ 
xa. el seu COl oootraJ, més at 1 destacat te 
aJs batKOS. oom als oossos laletals, arcs de 
mg ~. 1 al pn na pal tres grans arcs rMI, 
que abasten dol pt908. pnrT~~CNamett. 

aquests eten tanc&ta amb Vldoeres i eroe 
els • als seus carcanyols hi haVIa decoract6 
escultOríca obrada per Bertomeu Ferran. 
Aquests ek:lmonta, com la decoraoó anilo
ga del OOt'onament, dosaparegué -després 
d'algunes rnodilicaoons- a ~ts 

del ~o)()(, arrandedlversos1ncendi1. En 
l'ac:tuallrootis Iee: arcades són cegues' én 

eles s'obren bak::ona amb frorló i òculs. i 
t·aucdocororwrnwc é!l J~ulll)ef par els 
de pebtes pilastlee: que sostenen una corr. 
sa quo os~ ala part ceooal. al dQ. 

l'TUli del relolge Ef"'lre les dependèrOeS ~ 
teriofs COI'\Sef'vades -el teatre és lora d'ús 
fa Oòcade$ deStaca un espai o rcular c;o. 

bert amb cüpula casetonada. que ha estat 
utihtzat com a petrta sala d 'espectaclos. 

categoria B. cap. tv 

PrevtSidesdel1896,el~aFrecs. 

nc Sder. conegiA com 1 Seraff Purra. no 
s'.naugurt W • 1906 i!s obra de l'atq...
tectePa-eF~'der~AoAMO... 
rol. espec::loiii:IU., e~tatuMa o6oal. EJ c;on. 

,... """"'o· un""""'*"" t>osame«do .,..I 
dra sobre el quea·-.va un estrany pedee-
lal de marbre en lorma de número dos, en
voltat d'exuberant h.Aiatge més o menys~ 
dertllsta, del Qual emet"Qe!x.en les 109Cnp
oontJ l'eteut de la outat Dall de tan apara
tósset&al, i corooarc el OOf'lllJOl. seu, enac:t~ 
IUd dMpreoc:upeda. r.wua twrtlé de mar· , ... ,._ I 

~ llU I, PP. ZIH-295, c-wt IASO. pp '*'• r.- JMI. pp 111-221_ ~ ,., td 
( p. 177 . .5l.at:wa:t-. ,.,. pp. 21P-220r394-JI1 F~t
~l...,pof/541. a.w~ 
IlleS, pp ... a.s. Scbfl'«<l& lti81J.pp lfz¡ ll.of1 135. 
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1642 
La Rambla, 38-42 
e_ Nou de Zurblno. 2 
pego do Boc:o<dl 

Hotel ... Quatre Naclona I Hoat•l 
Sant Marc 

Categoria 8, cap. U 

EXIstent dOS de pnnc1p¡s del segle XIX a la 
cantonada amb 18 plaça del Teatre. I'HO!cl 
de les Quatre Naaons fou relormat arrut.¡ans 
dettegleXDt (a l'entaul8ment del portal més 
proper ala plaça del Teatre. ara OQ(tespo

nerc a l'holtal de Sant Marc, hi ha la data 
1849) .-nb una llçena en què es remarquen 
emb p!IB81 els•xot.X.e els portéft• on 
deelaquen e&l .. rOl de beklons I fEllxe&. 

L'edllo nmedall aqullltc:orfespon al que 
a pr~r~C~ptt dels onquanta Francesc Oanoel 
Molina bestf pe~ a Ramon de Bacardf • que 
lnleQI' a el passatge emb el nom del prope
tan 1 amb l'any 1856 a la raxa (tot • que el 
t8S4 quan se'n leu una remunta, ta eta 
consuuil) POSieríormef'll , tota la façana de 
l'ed•lk:l loo ob¡oote d'una reforma pet tal 
d'urvlicar·la lormarnent amb el oos construït 
ej 1849 La data de 1865 que apareHt ala 
rei~«t sobfe el portal couesponent al núme· 
ro 40 de la Rambla obert segUint el model 
del passatge 11ntogr~ en un etx vertlcall que 
repetexetstrets del cos d'edifiCI més antiC, 
ens serveuc d'onotüCIO per a Situar oono-
16gtcarnene aquella reforma que oonJeñ al 
conp..r1t la seva "'*oe actual. 
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1
643 
La Rambla, 39 
c. Nou de ta Rambla. 1 

c .. .a F,.detl 

Categoria 8 , cap. 11 

A pan.r d'una de !essenzinesconstrOCCIOOS 
que a finals dol sogte lMt• principis del XJX 

poblaren la port bel)(a de la Rambla, una tm· 
portant reforma dvla a terme el 1864 pel 
mestre d'obf'es Pete Casany dola a l'edifici, 
aleshOres prof)letat de lloJeoç Fradera. de 
la seva aparença 9Ciuaj, 81 més oo pel que 
la a leltaçanes que organ.tzen extenotmenl 

la~ amb eroeaolt bes~ essent els 
balconS del darnw, coberts amb frontons 
tnangUars 1 wrodonts alternatlvamenl • ..., 
dels~quemésSing...,•tzeneloon

)Unt. ~embels releos~ de 
la resta de twcor. 1la COfn&Sa motllurada 
Una nova ll'llervenoó en l"obra degué remo
defar els ba•xosa bese d'arcs que integren 
l'entresol. una IOfuclósunlaralaquejEI. Ca
sany vt1htzè en la laçat\8 del )Std' elevat. 
Aquest darrer no es conserva per O sf la ba· 
!ustrada amb gerros per a Pantes que l'abo
cava el carrer Nou 

MM ...:p f1.44 C(ti58).•1<1J 1480C(t864). ~ J57G 
C(t~) up 111 fl(lltWJ. _, l89blsC(i8S4) 

. .. 
~ .. 
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644 

La Rambla, 43 
e_ de les Penedides, sln 

Antic Col·~ de Sant An~lo 

I 
Categoria 8 , cap. 11 

lnstallatalaAambtaet 1593•dedlcatal'cs· 
nrldellolo6aoleclogoadogNOca.olcd·lc> 
g de Sani Aoge¡, marw de rcwdte deb av
meitescaAc:acs. tou r~ entre 1786 i 
1790 segons prqecte de Nards Serra. em. 
verot en caset'na oe la Guàrcia CYII COOSSf· 

và, fins et 1985. en què lou enderrocat qua· ·-------· espeoaimett la capela de nau ..:nca • sen-
trt c:::1as11osta. 1 el dausue. 1mb quatte ates 
de mg ¡:u"ll tobre pAstr• diiiCCió qua
drada a ced8 una de les QMnel. cobertes 
amb voltee d'are&ta creuada separades per 
arcs. Aquesl claustre. del qual només se'n 
COI"I99MW'IIelarc:adeseldeoors•eimuiWllb 
finesltea eobfepoAL COI"'ItJIUIII la part més 
ll'll:etesBlW dll ~~ata seva 
banda notd hi........, el refeclort •les alies 
La façal"'l, eXIstenl fins ta poc a la Rambla, 
fou bastida .. 1790 r renovada un segle des
prés, era una convencional oonsuucoó amb 
balcons 1 bar tnes de ferro 
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I ~Rambla, 45-47 
c. de la UI"'C), 3-5 

Antic Col·!egl de S.nt Bonaventut11 
Hotel Ortent 

categoria e. cap. u 

El COI Ieg. de sant Booavenl:ura, dels Iran· 
ctscans, es va constrUir el 1652 per acollir 
els estudiants aecanons. teologia i filosofia. 
Fou axecat eo dues !ases. una de 1652 a 
1670, QUan ea oonstn.11ren el daustre I el re
lecton, I una 1eQ01"11 ta les acaballes Oel XVl1 
quan, amb motiu del canvi d'alll"laaons de 
la flarntlia.l'.,quteetemunoPB' Pere Serra 
oec.cttprqot;l6r-,vènesdept!ndèn. 
a...,.....xee(1779). la Lla de Oesamc:wU:· 
maó prOYOCt,. el 1835. una mutació del seu 
ús. CCW"'YttWWI-se el 1842 en -Gran Fonda 
d'Onent;o ReMen nc:JfMa el clauslle 1 el r&
onte del refeaon nolònamett 5terals: el pn

mer. que M let de carroos 1 YOiles d'aresta 
emb Cinc arca de mig punt a cada costat i 
pilata Ql.lllldl'&ngl.i.llrl, cobert amb databoia, 
ta de saló Pf•I"'CCpal de l'holel: el segon. de 
planla rectanoutar. és un espw rectangular 
voltat TottdOOeetMaraenclavatsenuned
fioi que Pto,ect8 ol mestre d'obres Eduard 
Fontser• I Mestres el 1881 I que loo cons
truil l part¡r de l'anysegoent pet' Jull Manal 
I Pey. Als baixos de la sennlla façana del se
ge KDC s'hi alegi mM tard un grup d'wcs 9(). 

bte piastres: ,!Onlques que emmarquen les 
dues pm'leree plantes. 
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646 
La Rambla, 61·65 
c. de s.arc Pau, 1·5 

Teatre del Uceu 

categoria e . cap. 11 
Incoat Expedient de la Generalitat 
BOE. 13-5-1981. 

En~ coote.llt de la reutt1112ació, a partir de 
ta desamotlllZaCió del 1835, de solars ocu
pats per lnswudons reig¡oses. fou construil 
en el de l'antic convenc dels TMtarls el tea· 
tre del Uoeu segons pr0f8Cle del 1845 de 
Miquel G&moa r Roca. guanyador det oon
rursconYOC8l Amb anc arnfileatresi capa
Cilal pet a 4000 espectadors. es col kx:è al 
OORiil del'onodòlOI.arqutec::tòrka, una po
IICióoon:Jiraaa 11 ques'adoptèen la real.t· 
zaaó de la laçana. en la que, pw deoslódal 
promotor de l'obra. Joequm deGI$pef1. se 
subslJIUf et disseny de Gamga pel del pro
¡ect~StJ¡ tranoM V.guié, wnb elements t.sto
rk:istes I detalls ornamentats de regust pr.a. 
teréSC El teatre fou Inaugurat el 1847 perO 
el 1861 un incendi obligà a refer bona part 
del teatre sota ra dlfecc:ló de Josep Onol 
Mestres, que la ha111a Srgnat el pro;ecte de 
la façana de Vlgul6, només retocada en la 
restauraoó Mestres, QUe es mantingué fi. 
del ats pri'lclps helerodoxosdel francès, ao
m:ud que • valgué agres desaprovaoons, 
program• let lNquot decoratives.. reaitza· 
des per un eQUIP dinQit per Josep Mirabent 
i Galel i enel~~avon pr«ncom Mar1i 
i Alsna, Joan VICeOS, A~ R.gal i Armn 
Caba. Al pnrner replà de: l'escala pnoopal 
hf ha ...-.e allegona d& la mUstca de l'escul
tor Agap:t Vallrnt}31'8 • Barbany. El Liceu. 
una de les més notablos creacions auspicia· 
des Per la potent burgos.a •ndustnal catala· 
na, tou sotmòs oncara a diverses remocle
lacions, entre ellos los d'Emili Sala del1873, 
lade/1881 dePereFalquésioncaraunaal· 
Ira el 1909 Amós dols salons amb pintures 
il·luSionistos o~ pompoanos. dins l'edifici 
hi ha també ol Cordo doli.Jcou. notable con
,.mt modemista arnb obros d'Alexandre de 
Atq..,. I 00 flamon Casas, 
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La Rambla, 77 

C.N Doctor Genov' 

Categoria B, cap. 11 

Aquest esuet edfla eRre rr.cger11. un deli 
candidats al prem cte fA,utUtnenl per • 
c:on&lJUCOOnSaca~el1911.bJprqec> 
tat per Ennc Sag,.-1 VllaYec:cha per tal dt 
ser ocupa~. ~a~ el per la tarméoa 1 lllebot'a 
tond'<Wlèbtslarrnac:4klbcsdel doc:totGenl> 
v6 Als bao«:JJhlha~arcap.nnc ambrem
bletna d'EICtiapl en teleu a la clau L ·en
den tTIOI8ICI QUe, dolpr61 de modlla 
001'11 per les succ:esavet aubiWU()O('II de 
rètols comeroals, han e&tal re6tauratt: en el 
cissenynoal petOseneecap mecrlpaó Me> 
S8ICS Sll'l"'llarl elf ttobem IOla el rèloc prc> 
rl'llnent laOQUefat per pnacles, en els dol 
panys de mt.11 que separen et.linestr91s de 
cada un dels tres pnmera ptiOI, 1 al voltant 
de l'arc apuntat QUO dov la gran ober1ure 
vertJCal que tanca els esmentats finestrals 
dins un perl•l com de VItrall gObc. L8 darrera 
planta presenta ttes arcs carpanells da por 
I~ canopial. a maneta de galena, cont•gurant 
el QO!iosme moderat del con¡unt. L' af'lbeem 
blema en bandefola, de IOt" ro forjat, dOSaPa· 
regué en perdre l'ed1fi0 ta tunc:tó de 
farmàcia 

648 
La Rambla, 82 
A a de la Boquooa, sln 
e del Cardenal Casal\es. 1 

Casa Bruno Quadros 

Categoria B. cap. 11 

EJ 1883 Josep v•aseca • Casanovas es téu 
càrrec de •a retorma d\n eOhcl de pnno· 
PlS dm XIX. reforma QUO. mowada probable
ment per la renovaaó de la bobga qJeOCU· 
peva bona per1 da l'edito. etec:té la decc> 
r81Xl de les faç&ne~• la diSU•buetò l"'lenot 
i que comporti l'•xecamenl d'un Pll mM 
v•aseca reconegué el seu pan.oeutar eo1ec 
to sme aqul amb predomttll de relerènaos 
eg(poes patents en el marc OM baCona ' 
en ta galena colurmada del darrer pa que. 
alhora no detxa de ser una reforènoa ales 
construc:oons gòttquos' betrOQUOS catala· 
nes. tot plega! en contrapoeiCló a l'or!Onta· 
lisme de la bol1ga que s'esten pels para· 
ments ats en forma de panòpiiOS d'om 
brel les i ventalls de ferro fos I culm na en ol 
drac xinès del mat01x matonal do la como· 
nada. prOjeCtat a manera d'ensonya comor· 
oal ' quo sostò un para1~}U8' un far Olot tam· 
bé de ferro Aquesta vofgua jUXtapo&Ctó 
d'est~ constitueix. en l'obra de Vilasoce. un 
recurs caracterfst1c que, per~entment 

pr~JCal, el mar'llndrà apartat de les formes 
cons~derades p10p¡es del modernisme 



649 
La Rambla, 82 
Pla de la BoQuona 
c. de! Cardenal casanas 
(Casa 8tuno Cuad<OO) 

Antiga Botlgl Bruno Cuadros 
ActuaJment Oficina de la Caixa 
d 'EstaMs de Sabadell 

Categoria B, cap. VIl 

(vogeu plànol d'emplaçament del rUn 
648) 

Constnida segon~ el prqectederebma de 
liCI( redia tet per JoMp Yiasec:a 811883 111 
ot:wes del qual tren acabades el 1885. la 
bcXIga, amb deoofaoó edèdJca i elemenct 
ornamentats ~ants, es desenvolupa 
en dues plantes amb un e&pa~a doble &'ça· 
d& i SOSife PN'llit A l'extenor, la dec:oraoó 
recobrecxcompletamenl;etsbaixosil'entr• 
.:lfdetoeallcesaat:..dec:es~ 

presents wc en •uet.~s de tustena 1 en 
etsvóespt"lattcomenlel pltltUf'eson• 
c:open personergee: extr• de lèmnes Ji'PO" 
neses 1 en els Ot'naments de letro qus aba
ten les parts altea de ta f$Ç4lna, destacant el 
drac XInès que actua d'ensenya de l'esta· 
blwTier'(. 81980 • dugué a terme t.M\8 r• 
forma lles:tal.lfalaÓ general del c:ortfU(1I per 
tal d'adaptaf-h 1e1 diOnes d'IJ"'8 eau 
d'-

~ 1962 ...... ~~.-. eh:( lf13,p. 95; sr...''"· 
pp 21. 31, SJ..54. 71, "'· 17: ~ 1~. 1101 .. p. 
202; SMIIIf. 1984 p, 34, ' nc)rt :M 
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La Rambla, 83 
c. de la Petxina, 1 

Antiga Cua Figueres 

Categoria B, cap. V Il 

Cons!ruida fent cantonada, utilrtza el llen
guatge modemiSia i encloo un relleu escul~ 
tòric a l'angle i profusa decoració de mo
saics, Vdrallsllerroforjat.Sabemquelou pro
jectada el1902 pel pintor i decorador Anto
ni Ros G~l. amb la Intervenció d'un llarg 
seg1.11t d& col ·laboradofs vrtralls de Granell 
R1galt. metalls deM. Vila i Oomènech; asW· 
tur a de Bemadol's; mosarcs de Merogl•ano; 
escUturaal'exteóordelambert Escaler; pin. 
ti.Ka de Boix, marbres de Col nus; tusteflS de 
taller de Medemant. treballs al coure de F. 
Lacarnbfa i senalletia de Badia. Recenlmenl 
ha estat obfocte d'una remodelació per tal 
d'•nstal lar-hi una pastisseria, operació que 
ha comportat la restauració dels elements 
decoratius. 
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La Rambla, 99 
c . de les Cabfes. 10 

Pslau de la Virreina 

Categoria A, cap. 1 
Monument Històrico-Artístic d'Interès 
Nacional D. 27·1 ·1941 
BOE. 3-2-1941 

Entre 1772 11778 Manuel Amat i Junyent, 
vitr91 del Perú, as féu construir a la Rambla 
un palau que, un cop mort ell, comença a 
ser conegut com a Palau de la Virreina, 
referint~ a la seva vídua. Sembla qve el ma-
teix wrei . coneixedor de l'arquitectura. in
ter"Yengué en el pro;ette de l'edilici, cons
Init amb la Intervenció dQ l'arquttecte J osep 
Ausictl i Mir i de l'escultor Carles Grau. El pa
lau, amb planta baixa i tres pisos, respon a 
esquemes barrocs, amb ornamentació ro
eooó afrancesada. especialment en l'escul
tura de la façana. reculada respecte l'adua 
alimació de la Rambla. Aquesta s'organitza 
a partir d'una sèl'ie de pilastrescorlnbesque, 
sobre un cos basamental, sostenen un gran 
entaulament rematat per una balustrada 
amb gerros. Cal esmentar també un pati 1n· 
terior. rectangular amb angles arrodonits, 
una doble escala per ascendir a la planta no
ble des del vestlbul, i la sennua façana pos
terior. sobre el mercat de Sant Josep. Entre 
els salons que han conservat la decoraCiÓ 
anbga, majoritànament d'estil imperi, desta
ca el menjador. cobert amb volta i amb pin
tures aHegòriques en estil rocoeó 

Os:sorio, 1916,l.ampérel, l92'2,Bo-le'. 1925A,pp.3-13: 
GarM.t934, p,:>.27-30;~, 1936. 1)(>114175. 
AMJt:rC/'1, 1944: ~~em.t. 1947 . ...;.1. I , pp. 
3.f7-350 11Mtt. XLVIJL 'KJI. 2. figs. 13r2· 1374; G!aM, 
1941, Flor~, 1953 A , p 74, ~- 43--45, Azc.fl3tt!. 
19$-5-<1, Fcyl, 195$: Mar!itd, 19596.1, 'lC/ 111, pp. 
42-44, /4'ntJ. I2-14,~, 19618;~.1962; 

f'.lor-WAma-rr. 1964: 5aoo.l-R'co. 1967: Putg, 1910, 1À.l• 
ran 1 5anpe(e. 1972: Cir/Ci !973, p. 92: Hernéndez
CtWMOfa/Pouolana, 1973, pp 6667, Cir/ci, 1975, pp 
723•2~:~·,., 1m. VOl /,Mxi!05. 23pp.; TMdd, 
1964, pP. 1-49·152: Hortll){){N)zCfOSIMora/Pooplana. 
1985, (I'X8 49 
AAM. .v.p.l9~ 1:'!fsC (f8tS8)-



En \telnatgo amb els edifias més rnon..rnoo
tals de la Rambla, aquesta construcCió on 
cantonada, pro,ectada el 1 850 com a casa 
d"habtalgos per Josep Fontserè 1 ()omè. 

nech, oorelltueut també un notaljo exemple 
do l'atqutoauta qoalific.ada de rOfÑ!ntlea 

La seva laç.ana clstr•buetx els9ements pro
ps del moment en tros nivels. AJ pomer, cor· 
reeponere lllt.xolde peaa. t. ha alts arcs 
de rng JUt que probatiernef1 c::or1enen un 
encreeol (era un lltel) EJ segon rwel at:JM. 
ta dol p!IOitc*::MS pet' pet els do piastfet 
JOnoquoodlldela~del-fins 
af tnlfcal ~que aQUeles SOiit&
nen. Al seu da'nurt reposen. 18 c:ins el tet
cef M'li format per dos pt90S més, els bai· 
conldeltet'oer ps1, en la vertJCal dek!s p.-
laS~r•. lel peanyes de grups esc:U!Oncs en 
relleu d·1nlan1s en¡ogassats. De terra CU1ta 
pncada en blanc. deslaquen sobre el rosat 
de l'estuc i t6n l 'element més atractiu del 
lrontla. tancat a la par1 alta per una comP. 
xa COI'I'IISA M'Ib pefmOdots. Ocupat per una 
reloegena i pena molt ll"ilga.l'edifia rep po

ptJ.&rmentefnomd'aquesta Capdelesd· 
verse~ c:tec:oraoor. extenors de r establitner't 
-ftldou la modemsla de Josep Bon. pre
m.eda el1911- no s'ha conservat. 
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La Rambla, 1 09 
c. del Pintor FOrtuny, 1.:3 
c. d'En Xuclà, 8 

Companyia de T•bacs de Filipines 

Categoria B, c ap. U 

Ocupant el lloc de l'an!Jc seminan, Josep 
Oriol Mestres projectb l'ed1tici el1880 com 
a rEISidèncla particular per a membres de la 
familia López i López, tot 1 que, durant ta se
va construcció, el disseny fou vanat per t.IW 
d'adaJ:;Mat·kl com a oficines de la cornpan· 
yta Transmed•letràn~a. proptetat de la mate~· 
xa famlaa N 1929 (en adqumr·lo la Compan· 
YJS, J8 h1 eslava 1nstal·lada), fou encarrega· 
da una remodelació als arquitectes Josep 
Mana SaQI'ller i Vtdal i Josep Mana Al vas. es· 
sent aquest darrer el responsable de les mo
dificacions en la part baixa i en els balcons 
de la vella laçana de Mestres, que ha con· 
servat els seus trets bàSICS i les escultures 
allegònques del Comerç • d'Ultramar, da· 
tada a/ 1881 de Francesc Pagès i Serrato-
sa. El 1932 es etemaren e(s veins maga!· 
zems de •8 S.gl~> cosa que permeté l'ober· 
tura de' carrer del pntor Fortuny Això obli· l 
~ a l'edolk> a dota•·se d'un nou loonlis a j 
~~=~0:,~~:~~:~~=: ~ 
tot imitant parts de la façana a la Rambla i 
seguint el seu l)l'ograma general, desenvo-
lupa un fronbS monumenialista que enclou 
un frontó sobre pilastres i, a l'angle arrodo
nit amb el carrer d'En Xuclà, una fOJnfcula 
amb una estàtua del pintor F011uny assegt.A, 
realitzada pelsg~rnans Osló i instal ·lada el 
1942, quan ;a era enllestida l'obra arquitec· 
tònica, en la qual sembla ques'l'lllleballà du· 
ran\ tota la guerra 

!morlo,t9 16,p 6l. F~.t934, Coric<.t9TJ, p68, 
Gar~-Martirt 1984. p. 174: Cc:lmpanyia, 1985, p. 25: 
Gflrcla-Manln, 1985, 1J0. 172·173 
MM ~. Il9J(I88()J 
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La Rambla, 110 
c. d'en Roca, 25 

Categoria B, cap. U 

Edlftci def segle XVIII sobre parcel ·la medie
val, de planta baixa i cinc pisos amb balco
nades de llosana de pedra als dos primers 
pisos i amb balcó i finestra als altres. A totes 
les obertures els brancals i les l indes són de 
pedra motllurada. Als esgrafiats. ordenats 
per plantes, hi ha amós d'infantsonlro gor 
lancle$, els alllbuts de l'amor i pedestals que 
sostenen bustos. La remunta del capdamunt 
podna correspondre a una intervMCtó de 
Josep Buxareu i Gallart. 



-65-5------------- ~ -65-6-------------

La Rambla, 112 La Rambla, 114 
c. d'en Roca. 27 c. d'en Rooa, 29 

Categ<H'ia 8 , cap. 11 Categoria B, cap. 11 

Ccm~casa 'o1;1lna. aTtb1aoorfll8dektqual 
COIIlCtdeollad'aque:Sl8. éauna construcaO 
de Cinc piSOS de4 segle XVI I M'Ib UM cllkt
buaó d'obenuressmllar i amb evtdonts re
novaoons en as balcons de leu o for¡al on 
les belanosde tranliOÓcapel seglem. Els 
csgafats, ;mbgattandee I ~bill!,. a6n 
pràcbcament•nvlslblet 

Conslfucaó de pn na pis del seQJe XVII amb 
una Mtpl.a laçana però sobre paroel-la de 
poca profundtal BaiXOS i enltesol estan 
completament de:sli{1JralS per les boogues 
(JJeelsCJC:C4)011, malgralqueesVISibleel por
tal d'atc esc3tSef En la vettJCal els bak:ons 
de losana do pecha. que ocupen els OJatre 
psoe .on subsbtuns pec rllleSCres. EJ lloc de 
a. del pumef és ocupat per U"'a noca ble tor
nb*~ mol ornamentada que(:()l"'(é una bo
nemnge, de lldlm rodó, de la MaredeDéu 
de la MEWcé 

657 
La Rambla, 115 
Rellil Acadèmia de Clinclesl Arts 

Categoria B. cap. 11 

El1883, 10trekwrnattL1"18cons&rucc:aópre. 
XJStent en ta qual JB ha'MO ~QUil
li e anys abans els arQUtecca~ Jolep Ond 
Mesares il. ~Jolep~•E. 
tapè dotà a la AU Acadèmia de c.oes 
•Ans deia seva contigurac:l6 eaual. que en 
la~delelobfOI~.,....,..delllf'I

CIS de la eeva CM"tflf8 lea pettlde l'ecifio 
encaue la seva empreruétbenew:iere .on 
el veslJ'biJ, l'~ I , IObfttol. fi laçani 
AQues1a organtza lel ob61li'.II'Ciff"'lfnee')
laQO - que endou duet ..cUtur .. de Ma
nuel Fuxà. eAements dl ft uo "'* • diYefaos 
releus de 100'8 cuta- 1eQ0n1 un ex cen
tlal. confirmat pel cos VUitavat Que ct..*nlna 
el front••• que havia de cobnr-se amb un cli
pula Més endatrendM, cluee eevoltes torre
tes 96 rematen amb eengles obeorvaronta. 
bonòrnlc i me!tordògc. Oomènec:h, peltlnt 
de M PfeOliSSOS d'un eclecticlame a ta ma· 
nera de Vlla$eCI, ae s.t!Jll amb aqtl&lta obra 
a l'a11an1guarda d'unes lorm\Jaoons pr• 
moderrütesque esde111ndran. J*Ò, carac
ter(Sbques en la aeva produocaó I)O$tenot', 

\IC!fgudatnent al marge deft recurtot e:stnc· 
la~ITIOderMtet: 
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La Rambla, 116 
c. de la Portaferrisa, 2 
c. d'En Roca, 31 

Casa Joaera Nadal 

Categoria B, cap. 11 

Aquest edik:i de ~nta ba'xa, entresol , prn 
ci pal i dos PISOS. amb una font adossada als 
baixos el 1818, és una constrUCCió del se· 
gle xvm que Veié renovada la seva 1matge 
en una reforma feta el 1898 pel mestre 
d'obl'es Pere Bassegoda i Mateu. Aquest 
dissenyà l'actual porta d'accés per la Aam· 
bla, el seuvestfbul ielmiradordelterrat que 
corona el frOiltis. i d1rigl diverses reformes in
teriors i una restauració general de la faça· 
na. Aixf. els vells esgrafiats divuitescos ~ 
que Comas recorda i descriu- foren subs· 
trtl.its per uns altres de nous, que podrien S8f 

l'obra de F ranoesc Soler i Rovirosa a la Aam· 
bla de les Flors que esmenta Feliu Elias 
També les baranes de ferro i altres detalls 
foren reemplaçats en aquest moment de tal 
manera que. de la façana barroca en resta, 
amb prou femes, la d1stnbució de les obel"· 
tures. les Uosanes dels balcons. la corn1sa 
i, potser, la cantonera. 

~.Jf. f9t3.P 240 EJNts. f931,p 6S;C~r10. 1973 p 

AAM: exp. 823 Z (1698) 

, I 
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La Rambla, 125 
c. dels Tallers, 2 

Hotel Lloret 

Categoria e , cap. 11 

Cor'wlln.l:pell\10bdel1850. aqUOII:va!lfd. 
ia d'habtalgel CO"'\\8At en hoCel moaara una 
façana cornpoeta ambelltretac:arac:s.fSk::t 
del moment balxoe a-nb 81CS óe m.g punt 
-oclits en bona part per bot•gues 
moder--prinopal..-.b~-quo 
en aquea~ Cili 0"' .., la canton1da amb 
Talera- deia ,.-1 otr11tJI ~la qualwren
quen p¡astres corsnues. AQuestea 101t.-.en 
una coTc&aat't!IÇO del tor)lt del tercer pas 
-tmb bek:ons mes petJts que els del pomer 
r segon-, damunt del qual hi ha encara lot 
obertures de la cambra d'll!re. la corr'l!sa I 
la barana d'obra deltenat Ail bauc:os de la 
taçana a Telers hi ha, ben conservada, una 
lleca del 1876 

660 
La Rambla, 129 
Categoril B, cap. 11 

Databtt lfs voltanls del 1850, "un edílio 
d'habtal:~ ortre mtgefet amb balxot • quo~ro-.Bpmw __ _ 

mene per una tnbt.w'\8 COI'T'I8foal moderna 
S81"1teC8PifllerêereMiir•IIPI'., ... -.. 
bak::onl per plalonlde terra c:utaótpoMls 
en Yei1IC8I d'ettrel'~ wgetll. 
_ .... _____ quelor· 

maven pan del repdJtl hlblull dll mc:rnenc 
i que trobem en 11QUM1.1 ease '* seva pa. 
maoó més C81'ac::teris&lca. A la ptaru banca 
hi ha do5 8ltabWnents I'ICilabMe. al'eequer. 
ra W. -ML&CIII Emponumoo .-nb un eparador· 
entrada que enQou te pott1 de '~Kif e gravat 
en 88lil rnoderl"dttl que 81'1'\801 el portal pn· 
nwu.cor1r~•queel19171éuJoan 
l.Jooguefea en dcuenyar la premada pu 
bs8ena Riera que, c:onvel'tld8 en J(ll8l'l8. con
serva el rnoi:llllarl, la deoof'aoó U'\lenof •t'eo
uada de VIdre i fusta edQptade a l'arc de mg 
punl ononari 
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661 
pl. de Ramon Berenguer el 
Gran 
MonurM!nt EqOestre • Ramon 
Berenguer 111 

categoria e. cap. rv 

Desprél de la urbanitzaCIÓ de la plaça, pi' e
VIsta des del 1922, al 1950 s'hi inaugurà el 
monumenc del comte barcelonl, verSió en 
btonze d'un ()UIX de la mala xa grandàna let 
el1888 '*Josep Umona en tornar de Ro
ma Del d'llit, on eta pens.ona~ per I'A,un
tamont de Bar~ t\evla erMat el 1880 
l'elbòld 'aql*laobra. La gtancuadelea
vtl .. un poWmc: etegc de Fredenc Matés. 

1
662 
c. de Ravella, 15 

C.legom B. cop. 11 
(C.M B. 10.2·1983) 

Tot• qoeelOStooc un pennfsdel 1897 per tan
car el solar d'una de les cantonadesdeiscar
refs Ravela 1 Modolel, amb plànol signat per 
Ferran Romeu i Atbó, la finca esmentada no 
corodeix amb la qvo ocvpa l' ediriCi moder · 
nlstadel'actual nUmero 15delcarref Rave
lla, al qual han estat atribuïts els esmentars 

any I arQUiocto. L 'editid. entre mitgeres i de 
mode$tes proporCIOilS, té planta baiJU~t no
mM dol PilOt. ~b balcons de pcnaanuo
sa li pnmer 1 inestres balconeres al segon 
La façana. ptana i • mèenca. és de carreus 
de pecta a mtg debaslar. en filades atterna
~ de dues m81U'ee dletents. La textura 
trregular 1 rugou; que 8IX6 M4X)Sa contras
ta amb 111 pat!s ~tallades a la ma
teixa pedra mot•urat al \o'Clltan: de les obet
h.lfet. diU: d'arc florejats'· sobretot. el co
rOI"'6ff"'e(et amb tres pnyons mtx1llin.s que te
nen com a dOl model els de la casa CaJvet 
de Gaudi, Que constJtueix també el refGf'ent 
d'altrot eromen1s de l'obra. Cal. doncs, con
Sidetar aQuest oclolio d'autor descooegut i 
datablt cap el 1900 o poc després. 

c. del Rec, 38 al 56 
Pon:oa del Rec 

Cetegorta e , cap. 11 

La meitat sud del carrer dol Roc - anomenat 
aud porqv6 ht passava al descobert la Sè
QUt3 Comtal, entro el paSSOig dol Born í el 
carrO!" de GUtftom ptcsonta, a la vorera dels 
númoroe parolls 1'11ltra correspon als so· 
tars mé$ onontals d& la Atbera endorrocats 
arrel deia construcció de ta Ciutadella-. un 
segut! de cases d'habitatges amb la carac
tetlstica comuna de tentr. enfront de la seva 
planta bel xa, uns cossos de manera de por
xo formalS per p.Lars pnsm8r¡cs de pedra • 
embgal de lu6la que tupOrta (en els C890S 

en qull no t'I hi aobteedlicaoó) les tenas
ses delsprmersptOI. Mercreelseófioss6n 
IOlS obta defs segles XVII j )O)(, efs piars po

ctlen&erte&&rnc.ndtiiCJ\JC:t\lessi'nitafse>Gs
tents del del segle xv, mottu pel qual tot so
VInt 88 perla d'aquestes constrt..ICCIOOS com 
d'un conjunt de botígues gòtiques. La or· 
culaoó per sota d'aquest porxat seguí! és 
ara tmposs¡ble, car el seu àmbit, destinat a 
ser ocvpat amb eternonts mOtils pels oornm · 
ços dels bai xot, ha estat paredat per aquests 
en la mapr1a dois casos De fet. el comerç 
és encara VIU en aquest tndret, í les seves 
neo88Sltata han dut a t.K\6 oonstarc reoova
Oó • acklbamert duos e6ements ~~de
g ada!$ aense cap cnteri unttan. ADI.ò. ¡um 
amb 11 ptesènoa de testos a terrasses • bal
cons. ha permèsaCmaadmlrar-li LnOOs 
carrers més acolorits de la Barcelona vella. 
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c. del Regomir, 11-19 
c. del Correu VeR, 1 

Casa dels Gualbes 

Categoria 8 , cap. 11 

Aquest edifiCi, de pa¡ceHa molt gran i tne
gular, conserva encara l'estructura de pa
lau del segle xrv i alguns elements d'alesho
res com són les finestres coronelles del pa
ti, l'obra de carreus petits de la façana i al
QUileS ot:>ertures er aquesta per a la qual FIO
rensa aventura Ur'l8 particular tipologia amb 
dues tones i galena. PetO l'elernenl més des
tacat. de molt, és el gran portal barroc. obra 
de prinops del segle XVII. Presenta una !a
lta acvrada i un notable decOI'atMsme als 
brancals axf oom el du..,el, on un plegament 
del motlluratge en arc de l1"»g punt dOna peu 
a una oomposioó de fules 1 fruts de gust Jo.
rari. S'ha parlat d'una possible Wnportadó 
de la peça de terrescascelanes. però la man
ca de dades defin~tlves tmpossbthta afirma
cions r01undes. La restauraaó que als anys 
cinquanta en léu Flofeosa, a més de 
consolidario. en va moctificar les PfCJPOf· 
oons OOI}nànes tex augnentantl'alçada dels 
muntants. 

Ponz.ll88,p 41,c;.r...,.,c.d, 1916,p T55.rrot. 
203$, G.lardo. 1934, p 2815. ~t.drcW«r.f. 
r941. P m, ~ t966. P- 29. 11g5. SJ-55. ema. 
1973,p_268,,...~Cr~ 1973_p 
52. F3ul. 1974 p 94 TnMió. 1984. p. 146. 
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665 
c. del Regomlr, 21-23 
c. del Correu Vf!A. 2 

Categorlo B. cap. 11 

Són dues cases del segle lCI/11 sobte par
cel !a molt petrta, que defillOlXon conjUI"IIa· 
met'll U"' petJt e.xampAament a l'encreuament 
dels carrers del Aegomr 1 del Coffeu Vel 
Met"êelanUmero2tlou~r• 

rautada no fa ga~re anys. l'altra construj(la 

a partir d'una vellacasaanesan.a, OOOset'\18 
encara el portal amb llinda de fusta i els bai· 

cons •scentesoos 

1
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pl. del Regomir, 2 
e_ de Sani S.mp¡a, s/n 

Categoria 8 , cap. 11 

De la primera mettat del segle XIX, aquest 

ed fid de quatre psos destaca d 'eotre ets 
que contemPQfé~ es bastien al barn 
per la bona QUPta1 de la seva C:Ot'lllfUCCIO 
-tot l'alça¡ .. de pedra ben e9C81rada- i 
pels acabats entre els que es poden remar
car el fi ITI()(!Iure.t de Jas oberturetdef primer 
p¡s - unides com les del segon en una 
blloonada-llel plaslres estriades amb ca· 
p¡tel J(nc amb garlandes que franquegen 
• dos portals d'arc pla defs barxo.. essent 

I rngpo<>dos leo dues - extrem~ 

667 
Plaça del Rei 

Categoria C, cap. VI, tipus I 

La plaça det Res és un espai envoltat en trec 
dels seus costats per construcaons pcrtan· 
yOniS al conjunt pal ali dels reis de la OOfona 
catalar'I(Hl(agonesa: el T1nel, la capella do 
Sanla Àgueda i el palau del Uocbnent Del 
Yell"'lllged'aquestesedlflc:aoonsiTJOf'UTlen. 

talsdenvaelseunom actual Totil'eXJstòn
QO dos d'antiC d 'una ptaoao<Ofral>o dovont 

el palau, I'OI'igen de t'àmbit actual és en el 
projec1e del rei Martf I'HumA de crear una 
plaça davant la seva Uttldèncra baroeloni 
napettald'al~befar-4adelel~ 

pat't~CU&ars1 delmerCM que n'envaialetwn· 
medaoonsl, alhora. asiOl.r U'11oc prou gran 
per a ler·hr els torne.gs que tenien lloc al 
Born , Elt403 el rel comut"'lca el seu desig 
que la nova plaça flOQUI unes d1menston& al· 
rnlarl a )es del Bom 1 semb6a QUO es comen
çaren et otwes d'endefroc i urbanització 
Tant li el vast pro,ecte rMI es condogué 
com 11 no. la plaça es vetê: redulda. fis seus 
Hm1ts BCt~s amb la constrUOCió, al segle 
XV1, dol palau del Uoctlnent I (jejs editiQs 
que la van tancar per l'extrem sud als~ 
seguents. l'àmbit ambl el segle xx amb 
l'aspecte c:orlotmatal· arnenor oentli'la ar
brat.ambunalort~dssenyadaper 

Francesc Oarlcl Molina (1853). una de les 
cdumnes del tt'ffl'ple rOI'M arran de Santa 
Àgueda 11'escala do l'os~)'é&a de Santa Cla
ra obena al rrwg oo la façana del TUlel. Tot 
8IXO desaparegué als anys treola quan, per 
tn0t del trasftal:dela caso Ptldelàsidel"ex· 

cavaaó&r~ICêl de la plaça. se'n con
figuri l'actual aspecte, tondent a subratnar 

el carècter monumental del conjunt. Una es
cultuta d Eduardo Chl~ido ha estat recenl· 
mentlnstalladaal'extr(IITI m6spropef al cat· 
rer del Veguer. 

a.llwo:!.1t:H,p IC,"Qrla. 11~.1).13~ I~J'f 
pp 10f.I12.Fotwt;lorwi, Ul83,pll0~1984 !id 
lpp.1'15• 



~· 1 668 
pl. del Rel, s/n 
c. dels Comtes, 4-6 
pl. do Rai'I'IOI"I Berenguer el Gran, s/n 
pl. de Sant Iu, s/n 

Palau Reial MaJor : Saló del Tinell 

Hom anomena palau Real Map a la que 
buresioèreaofic:aridetsOOO'iosbar~ 

i més tald dels rN de la corona calalano. 
aragonesa, per laf de dllefenoar·lo de l'• 
tre palau, .. Menor, construit el sqje XN 1 

enderrocat al XIX. Ed•f!Cat sobre restes pa· 
leocriscanes, • la tegooa fOOitat del segle Xl 
el Palau Major s'esten!a des de la catedral 
romènica ~n• aj vell castell comtal de la pla· 
ça de l'Àngel. Restaurat per Ramon Ser~ 
QU8f IV a la pn mera rratat del segle Xlii per 
Jaume I a flt\8ll del )Uit. s'ani ampl*lt 
recollan1-ee ala mur alia romaoa. Lesresres 
del pe!au romènlc aón enc3'8 ~al mu
mendonal. a la plaça del Rel. •al ~ 
nal, al pell dfA Museu Marés, amb dverset 
finestret moó~. d'&tra banda. dues 
voltes de canó d'aquesta primitiva oonsuuc
ció esdevenefl ols for'\aiT'Ieru dels espais su
periors. ReiOtmesdurant els regrlSts de Jau
me 11, id'AHonsel Ben~gne•ntegraren la part 
alta de les IOH88 de la murala i diVerses 
construccions fins a ta baixada de I'Amoe
na_ EJ 1359. dllllunampt progamade re
lonnes. P•eeiCorrnonós encarregà a&.. 
llem Catbonellla óroeoó de les obres del 
gran saJO de oemnORes anomenat Saló del 
Tmel,quenos'riostl'enoom~fins 

el 1370. Bast.! ontro dues façanes pre
existents, es tracta d'una sala rectangUlar do 
considet"ablosd•~( 17x33 ,5m)<» 

berta amb om bigal pràctiCament pla sostlo
gut per ss grfJnt arcs dl8.fragma de mg punt 
sobfe captolls 1 pilars pnsmàtics: as arcs e1 

coheSionen~ estretes -.dos de ca
nó ~ prope1es as murs laterals 
La laçare ala plaça del Ra dsposa, ala pM 
alta. de pcbtet r013SSeS calades i, ala bel
xa. de restos del xmmoft restaurades. Tam. 

bé del x•t 61 et parament nord-oest qve 
amagà ol rT'II.K amb contra!orts del Tinel i que 
conservà por&dades. importants pifllures 
murals. No s'ha conservat on canvi l'orna
mentaòO PfOJ)Ia de 13 sala. n1 les sumptuo
ses p.nturee del ~t& .-. el grup de ónou 
8-SiQJII.M'es dels comtes de Barcelona • del 
reis d'A.Jagó encarregades al mestre AIOiel 
1342 
Amb la decad6noa del palau, el T!Oel alot· 
Jà les eecnvar.ee:• &nuus de la Reial Audèn
oa (1542), ..-e llbctvdt el seu espet amb 
envans i obertes diverses portes. Al segle 
XVIII es corwertl en esgléSia de Santa Clara 
i consCfVa I' ommascaramoot geneta! fins tos 
obres do restaur806 IniCiades el1936. que 
resbtuiren ta Uf'lltat dé l'espat pa'atf i ehm•na
ren tes pOOOSt eeca1e1 que s'obr~ren al m.g 
de la façana a la plaça del Re. i a ta plaça 
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pl. del Rel, s/n 
pi de Ra-non Befenguer el Gran. srn 

Capella cM Santa Àgu.cta 

C.tegoria A, cap. I 
Monument H•stòrico-Artlstic d'Interès 
Nac5onal A.O. 2~1866 

BaSUdadurantelsrognatsdeJaumell•d'AI
toosll BorMgne. la nova capella del Palau 
Ae~al M8f0tlkln.Mtdelesobres•n.oadospel 
mest/8 d'obi' es Bertran AlQUGf el t302 (la o. 
recciO de Iee: quals rec:auna suocessrvament. 
apilftlrde 13t6enelsmestresJa..medel; 
Rel• Pera d'OIIveta, successors seus com 
a rnelb'81 mapa de les obres reufs), des
pr .. deia c:cmpra d'un S«:tor de rrualia 
lfTib 10rre propera • pSau. Ouaire anys més 
~ardeone&~rae.ab8I'T'IInl delsrrus• rii"'CC de 
leiYOhea. en tanc queelt3111'espa,a era 
deltlnar.• CUlte La tone oaogonal COfres
pon al pl'lmer quart del segle XN i les dedt
C8Q()nl cSell allars (santa Mana, al mapr, 
sant NICOlau I tant 6altomeu) es documen
ten a la aegona l tercel'a dècada det mate~>< 
segle Estructuralment respon a l 'esquema 
de nau úi"'IC3 amb coberta de tusta a dues 
vesuncs tobfe arcs d•afragmàbes i contra
forts. Mentre ol tram dels peus es oobrax 
amb Y01U1 de: eanó. la capçalera potlgOMI 
té vot101 d'coves. ret a seu hi ha la sagnSba 
Mbl•tildo dins la torre romana Dues esca
._ obef101 en el grw del mur menen al COf 

alt. ptoblib'ernene també d"lrliCIS del X"' I 

unad"elellormaunaobefluraamanefado 
tnbi.Q o trona. Aq.Jesl:es escales m.., P8f1 
responeeblee de les Bssmetnes en la distn· 
buCió de 1et ftnestres que donen a la plaça 
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del Re cap ttl llt'lyS QU8ta.nla dei segle XIV 

Pere el Cer~ renovA eis omarnentS del 
preebten •• ~d. aquell moment s tf"'Ia

ren !et obr• de 11 capela rectangular vda 
da riOillnguda per dol peus dlets a l'ext& 
nor "*entLtdelln"'l.Walaromanaen~ 
recdzakltl'eò(l() Twnbélo'Oiada.sobreper 
rn0dcl6s. •1.1\8 ~1ta c:apela més poota, tJas. 
OO&duranttl regnalde& ra Martf. a finals del 
xrv r puncaps del xv. moment que s'ad<u 
lambó a l 'actual porta d'accéS des del car· 
ror Ourantl3 soqüènoa 1464·1466, eotres
ponent al roonat del Conestable de Por1u· 
gal. JaUI"'"'e Huguot pntà al retaule de !'Epr· 
lar.a conserval ... n art u- • Alfonso de Còrdo
va sencarreQé dê decorar l'ent~xlf\at 

N MQ:e XIJ( la capela tou~ per a tas
qoee, ~~ •ns que a la resLaOraaó QUt 

el 1856 en féu Elles Rogent es consdldà 
l'obra elr~enetsemeoonatsrs'hlrns· 
~~~~m~~~q~hl~ 
hns • 1932 L'obeft\.1'8 de la Via LêPilana 
' 11 tormaoó de la plaça de Rémon Beren
O'Jif IU delcubr'l et 1934 la seva tortuosa la
çana nord .. que mostrar estructura de la 
capella rmbfiCeda amb 1es restes de la mu
rala romana El 1936 tou novament restau
rada passant a formar part. amb el desco
bnmentdcl Tmell. delorcu1t monumental de 
la plaça d(M AOI 

670 
pl. del Rel, s/n 
e diiVeguew. 4 
pi_ de Ramon Berenguer el Gran 

Can Padtltt• 

Categoria A, cap. 1 
Monument Hlstòrlco-Artlstic d' Interès 
Nacional D. 47411962, t-3 
BOE. 9·3-1962 

Tlp¡c e11.omp/ar de palau prrvat gòhc, ecttfi· 
cat a fina s dol segle X\1 dues primeres dè
cades del XVt lnoalmeot s·arxecava al car· 
ret do Mefc.adof&. però 'ou trasladal a la pAa
ça del Roi (1930-1931)degut al'obef'tl.l'ade 
ta Vta laietana. essenc aleshotes conctao
nat com a MU98U d"H~Onl de La Outa t la 
relldènc:aa nol*ta·estructura a reraornd"un 
peb amb .cai!a descoberta. amb portes a 
1"-es(IJÓ'>o ti prrmer replà i. el capdamunt un 
YEISirbJ, cobert amb !usia i Oberta al pali amb 
quatre ates aporUJs. des del que s'accedool 
a les òvorset estances prrvades. 
Una anàUSt completa de l'ediltei porta a as· 
senyalar fo)(ISIOncia de mn:cnals més antiCS, 

recSlructurats durant les dates que s'assig· 
nen ala construcció del palav(149 7-1515 ), 
finançada per Joan Hosta'nch de Sabastl· 
da en la que es prrVllegien models tradroo
nals. com assenyalen trets tan caracterlstJCS 
C001 ol paU, l'ncal.a adossada • ta galena de 
so.ana. aquesta darreta amb la parbctJan· 
tat de repctw-te. sobre p.lEn pnsmà:rcs 11'1011 
alts. a . •rlonOf del pali Ma;grat els ttets es· 
tructurM gotouaru. s · observen a p:trtes 
1l1nesttet -rrroft abundants a nrvel d'entro
SO tant a los façanes com al par.- EMOents 
sfm~omes do penetració pumual reoatxon-



tista en forma de medalons. carteies, escuts 
lllJiatoes, que no tmphquen l' assmiac::ló de 
I"''IVee pautes espacr.als. Els destacats t:llV
cons del ponopal, del segle XVII. degueren 
suplw lea finetlles coroneles ongW"'aas. 

EI1930-19J1. amb rnoou de lesobresde k; 
nemeol$dó ~es realtzaven ala plaça del 
Rel pet' bastir la Casa Padelàs. es ttobaten 
r•• de eonstrucaons de l"<n~ga colòrlla 
romana. L 'excavaoó d'aquesta zona posà 
a; dllcobert un sector de la ca~a lf'tenOf de 
la murals, una pert de -f'.-tervah.,... o car
ret dt drcunvai.Jaaó neoor de la outat. amb 
les davegueres OOIIesponeni:S, i les restes 
d'un& •lla de cases del segte t. A aquestes 
datret'es pertanyen els murs -<l 'opos cer· 
tlXT'Iot I ~nc:ertum•, algun d'ells recobert amb 
pntures, paviments I, espec¡alment, un mo
sruc dOit•pus <~SeCt i'o- També queda una 
pari del que degué constituir una oonstruc· 
Ci6 tormal, de la que ens resta !a piscina cna
tatiQot del ~fng•derium• i la zona de desguàs, 
oons1rulda a flf'lals de l'Alt lm pen sobre !a pt'i
meramaniiC), que va sereodefrocada amb 
aQUOSI mot11.1 

1
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pl. del Rel. Subsòl 

VnUgla de la ciutat roman~ I vbJgòtiCII 

Cot~B.cop.V 

Conbnuant Iee excavaoons na:actes el 1931 
aocala Casa Padellàs, va ser excavat el sub
aOI d'~ plaça W'1Sal1936 en què, amb 
motiu de la GIJefra Ct\111, aquest espa1 es 
reompli, per reprendre les excavaaons el 
1960-1961 Es trobarenr~esdeconstruc

~. que tormaven part d'una illa de ca. 
se~ de l'anbga ooiOnla romana 1 els carr«S 
Q<JOta
Und'...-.~•·r~.iral
u-e un <er~ que conduia allòru'n de la 
OIAOt 
AQuell OOI'lp.lnl relldenclaf es uanskm\6 
aVIoll en zont1 ltiCiuslnal. com es pot dedUir 
per IM r..ae. de cipOeà 1 ca"'l8lkzaoons que 
ap~~•xen per roca l'Aiea l'estruc:IIJa pati 
modlficaoonl que afedaren rnc:it substan
oalment 8 !'h, euent substltuides les pr;.. 
meres estructUJes per altres. entre les que 
deslaca un edifice magatZem amb -dolla. 
per alaCXlf'188fV8100degra, VI iol. EnaQI.Je9-
let parets i pilars epat81Xen elernenls reapro-
filots(_cap_tustesdeoolum
nes. etc) 
Postenormtnt fiQU8Stêl zona edilicada es 
oonv~U en UIWI &18111 d'enterrament a l'lfllO
rrot de la outa1 En són una bona mostra ets 
enterraments 50(8 cober1a do ~ o 
cins d àmfores. que es trobaren en 1..r1 f'IYt!t 
per c:Wru'( de les aftres construcoons. 

313 



1 672 

Plaça Reial 

enclOu: e:. de Colom, p1ge. de Bac:tudl I 
ptge. de Madoz. I 
Cetegorla C, çap, VI, Uput I, 

II"'SJ))r&da en tes urbanltzaoonl lrante5et 
d~ """""""'· la plaça ............... 
CI dt lel que es van Pfo,ectar a Barceb\1 
cUini el segkJ m reailllada lntegt31TW1 

_... .. _""" .. Oc.paolllocde 
¡· aooc convent dets CaputxJna, desamortJt · 
zat el 1835 El 1841 l ' A~ament convocA 
un concurs per a oonstrw un teatre al lloc 
dol convent, que des de I· excla!Jitraoó corn
pha aquesla fuooó El \ 848, Francosc Da· 
r\lelt Molina guanya un nou concurs. .,. J9 
de pr0f8CI8S per a convertir el tolil en es· 
pa.~ la ptaçaes~aconstrw 
111 fNt81X any, redí..ant les <in"'enaann de la 
prqedada 1 donarle-i una leogera •reotia· 
rota~ per tal de mllof•l'enlaç amb els car· 
rnpr .. X&Stents. wr~tatsq~.mper
~bles gric::les a petrtes Yet.aaonsdel rnò
d¡j dol pòrtiC • a la partiCió de la façana de 
mal()f IOnQ•tud I'T'IIt¡anç.ant ol carrGf Cotom. 
també porxat, que permot una fllliiC)( connc
KIÓ amb la Rambla Les obtes wen enllestl· 
dol el 1860 • quatre anys deSprtl ho eren 
tembê eis acabels de les façana~. Aquelles 
do ma~ cat caràctef acader'nlclsta.. tenen un 
p6nc IWllb pilars• arcs de n'IQ p!SIIala ~ 
la bau(a. que suporten un Ofd-e gegard de 
piaslfeac:xwfnbesde dos~d'liçada, so
brel'entaUament que~ IOSI:enen un 
darret' ps amb finestres actua a manera 
d 'ètJC Qevget'ament endarrerit. El tractament 
dels en~aços és de gran qualitat. destacant 
el passatge Bacardl, cobort amb dar aboia 
I creuat PfK un pon( de ferro í vidro, I ol pas
satge Madoz, tractat com a pati doecobef1 
que connecta amb et carr• Fom•n n'Vt)an
çanl ~.r~ pOrtiC de tres arcs Un 1 ~e eten 
.. pr'""""" al prooecte engonal 
L'omamentaaó1 )ér"dinooadela plaça ha'-"" 
OIA diversos aspedes, ossont la modficaoó 
més rnporta<lt la proteCfada. por Anton Gau
dlel1878·1879, IOI.egranllafont do los Tros 
GréCies ¡ els dos lanals. Rocontmont entre 
19821 1984, ha estat rosta.urada 1 romodo· 
lada pels arqultoctes F. COfroa 1 A. M~à efi· 
rnnartla a ro.Aació rodada 11Ubet111.1nt ta jar· 
ónena per "" paWnent do poO'a conbnU del 
qoaluten los pahleres quo dc sempre han 
"""plemontalla plaça 
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Aquests fanals aparei )(ienen els dos ptOjec· 
tes successius que va realitzar Antoni Gau· 
dl a l'inici de la seva carrera per a I'Otdena
ció de la plaça Reial, el primer amb quatre 
fanals i el segon, ei realitl:at, només amb dos. 
Foren dissenyats per Gaudi qui , el jvny de 
1 878 redactà una exteosa memòria descrip
tiVa, un dibuix aquareHat i un model de guix. 
De les dues solucions proposades, amb tres 
o SIS braços. dos de la primera es van situar 
al Pla de Palau, I els de sis s'inauguraren a 
la plaça Reial el 1879. E l lanat de sts braços 
està format per una base de pedra sobre la 
que se situa un Cilindre del que surten els 
braços, a dos rivells •eugerament delassats. 
Les lluminMes de vidre són a l'extrem de 
cada bfac, perpendicular a ell, i protegtdes 
superiormerC per un casquet semi-estèric de 
fefro. la tija central es corona per sobre dels 
lums amb un elm alat. Cal remarcar la sim· 
plicitat i coherència oonstructlva. reflectida 
a la memòria del 1878. Van ser restaurats 
el 1965 per Cèsar Martinen i novament el 
1982 quan, en reestructurar·se la plaça. fo
ren pi ntats sense atenir·se als colors 
orig inals. 

1

674 
pl. Reial 
Font de les Tres Gr6cles 

Categoria B. cap. IV 

Rebrats ~ 1868 els darrers \'eStlgiS del pe
destal d'un mal noconstrulltTIClrlJI'T'le(aFer· 
raneiGatOiic. el1876 l'arQtJtectemuniCipal 
Anl:oni RCMra i Triac; presenla un pro;ecte de 
font monumental per ocupar el mateix lloc 
al centre de la ~aça. Aquesl endoo una font 
de fooooolal construïda segons un cisseny 
estàndard de font pUblica de la casa Duren
ne de Paris El 1892 fou substituïda per un 
brdlador lunnós i no relOtnà a la ¡:4aça R&al 
fins el 1927, després d'vna llarga estada a 
!a Rambla del Poble nou, on efa des del 
1907. 
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1
675 
av. de la República 
Argentina, 16·26 
c. de Ballester. 58·72 
av. de l'Hospital Mihtar. 13-15 
c. de Velàzquez. 13-15 

Can Sert 

Categoria B, cap. 111 

Es tracta d'un conjunt que ocupa tota una 
mansana. format per una masia, una case
ta 1 un jardi. La masia, tfpica construoció del 
segle xv~1 d~ pla de Barcelona, de finies 
senzilles i amb algun element ornamental de 
tipus neoclàssic. ha estatadaplada per a asil. 
La casa del canonge i director de l'asil és 
un ed-fiCI de oompo$io6 simètrica, d1ns de 
l'eclecticisme hislot'ICista de finals del segre 
passat. Consta de planta baixa, PIS i golfes 
en el cos central més elevat. Tots els murs 
exteriors estan arrebossats II'Tlltant carreus 
regulars 



676 
av. de la República 
Argentina, 92 
c. de Bolfvar, 54 
av. de I'Hosp¡tal M ilitar, 89 

Casa Comas d'Argemlr 

Categoria B, cap. lt 

Casa unifami~a r projectada el 1904 per Jo
sep Vilaseca i Casanovas sobre un pet1t tu
ró prop del Putxet. El desnivell d~ seu em· 
plaç.ament permet una planta baixa I un ps 
a la laçana pnncipal en tant que la que s'obre 
a l'aVInguda de l'Hospital M.htar presenta 
bai>~:os ' quatre pisos. L'ed1Hc1, d'aparença 
fortificada, postula un medievalisme fOfmal 
enriquit pel' detalls com el monograma de 
l 'AveMaria i l'arcparabòllcd'tmtrada. més 
estrictamenl •modernistes•. Et conjunt, he
terogeni i edècbc, no desaprova tampoc les 
fosilitzacions mudèjars, tes pinzellades goti
cistes passades pel sedàs rOO"Iàntic I certs 
pun(s de contacte amb el gaudinisme de ta 
torre ... Bellesguard~. Pel que fa a t'ornamen
tació interior s'adver1ei x l'acc&ptacíó de l'Art 
Nouveau francès, en conaet a les tiOtals fi
nestres de la caixa d'escala La casa Comas. 
amb la part.cu•ar feSOffila que li donen els 
recobl'iments ceràmics. la tribuna circular en 
cantonada i els mertets enreixats del terrat, 
constitueix una de les darreres obres do Vi
laseca, on desenvolupa tot el bagatge ad· 
quirit en obres anteriors, en una creació mo
dernista que hem de reconèixer com dar re· 
ra avançada de r eclecticlsme 

677 
c. de Rera Palau, 7 
c. del Pou de l'Estanc. 2 
c. del Pou de I'ESiany, 3 

Categoria B, cap. 11 

De planta baixa i quatre PISOS, amb un bal
CÓI una finestretaacadaun.l'apa¡ençage
neral de l'edifici és de casa de veinsdel se
gle xoc Els balcons, però, de ferro forjat 
amb ra,otes i en molt mal estat, i el bpus 
d'obres que els escrostonats de l'arrebos
sat del segle XIX deixen veure assenyalen un 
origen més antic. L ·arc car panell del balcó 
del primer pis té a les imposies querubins 
emblanQuinats~ habitualment amagats per 
una persiana-, i podria remuntar-se al se
glexw. 

678 
c. del Ripoll , 25 
Categoria B, cap. 11 

Vella eóficactó de pnnapis del segle )(IX, 
aoA ai prinopej IX\8 escola. a la qual corres
pon et jardf elevat de la part posterior que 
dóna al canet de Capellans I a la seva pla
ceta. Té una alçada de planta baixa, tres pi· 
90S I golfes. coronats paf IX\8 COO"I$8. El con
JUOI:Iorma una façana 101'<;8 ampla. en la que 
ressalten els bak:ons dels dos pnmers pisos, 
amb llosanes de ferro i rapes, essent els del 
tercer Simples ba.lcooefes. L'element més 
OOiable, pefÒ, és la gran portalada, forma
da per un arc escar5el' de pedra molt am
ple que conserva encara una porta de fusta 
de dues fulles de bones dimensions. El ves
tíbul immediat és cobert amb un senzil en
teixinat de IUSia, i d'ei! arrenca l'escala que 
volta a l 'entorn d'un gran espai burt \leftlcal. 

Ñl'ladllll 1984, vall,p.2l2 
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679 
pl. de Rius I Taulet 

Torre del Rellotge 

Categoria B, cap. fV 

Foo construTda encre 1862• 1664eota ta dl· 
recoód'AniOI'll Rovna• Tnasl enc::::lolaun r&
lotQe d'Albert a.eter i lKI8 c:.npena d'lsi· 
d'e Palafk La campana es l6u famosa a 
parttr del seu Pf~*' en ...., axec.nent po
pular ell 870. en la repr9SSI6 del quat la IOf· 
te fou dotonorad&. De$ d'a!eshoret ha so
fert freqOents restauracions 1 operacions de 
neteta. essent li déluera del 1983 
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1 
:~0de Rius I Taulet, 2 
e de Mozart, 24 

AJuntament de Gr6cla 

Categoria B, cap. 11 
(façana) 

L ·AfunUr'nent deGrèola fou bas1.t a la MQ0-
1'111 malai del~ xoc en m6s d'una etapa 

eonscrUCINa Cap el 1905-1906 Francesc 
Berenguer i Mestres, habl(ual cof.laboradol' 
de Mrqoel Pascual, arqu•tocte muniCipal de 
la vila, reorgan:tza la constu.<:oó. n'augmen
tàl'lk;:eda•lactot.è;d'unal'ICIYafaçana, laprlr't 

m6t notable de l'edifiCI, en el que es pol re
matcat també el pab poe1enor cobef1 M'Ib 
clerabOia. frUit de tes empreses del segte 
XDC. En t'esmentat frOI"'bt Bofenguer COI"'See'· 

và a ta planta ba~>ca l'obra del xrx I, 
manteninH~t l'estructura tnpartida, dissen
yà els marcs de pedra de 1et obertures dols 
tres peeos rres baloonl unll en balconada 
al pnnc::!PII,,.pnmel', balooneresalscoaats 
I una h~ra tr•ple a la pen central, del ma-

/

teix t1pus que el seg\Jit d'obertures del se
gOen! nvell que. a manora de golfes. remet 
a tes ltQUOf~ altes de l'arqu•tectura ver~· 
oo1a L• c:tou 11\a oorrtsa sobre petmòdols, 
tnterrompuda ata part oenlral pet" un escut 
de Grèoa en fefro for¡at, macenal Que retto
bem la-nbé, ncamont lrebellal. ats dOs taros 
sobro el balcó prioopal I en els elements do 
re~xOI'ia de finestres i balconeres. Ha dosa 
parDgi..C la barana de podra de la baicooll· 
da. subseltufda per una de ferro. a més dots 
ornaments del tns sota els fanals. 
Aor;entmert. (198&1987)Jord 8afan i A1bor1 
Bastardes s'han fet cérroc d'una remodela 
Ctó I rostauraoó de l'edtfio, 

1

681 

c. de Roger de Llúria, 8-14 

Can aC.bot 

Cetl9)fil B, cap. 11 
(C.M.B. 1 1·3-1982) 

E11901 el Per JoaQu.m Cabot i Rovira on· 
carteo' a Josep Vllaseca I Ces.anc:wes el pro. 

f8Cietdtdi.Jes cases ~ls al carrer de 
Uüna.quea'enllesllrenel 1904 Per bé que 
la dstnbuoó intenor d'una 1 altta no cono· 
deot pel lm d'aixecar·se sobre sdars molt dl· 
lerents -junts lormon un triangle 
rectangle- les façanes presenten mdts trets 
COf'IU'II. t.re pel QUeia 81 ornamentació com 
adlslnbuCIO. Lantmero 12·14, pet'O, ésmél 
ampla i lé tnbunes als dos tldrems de cada 

p¡s, el seu mur és esorallat I els seus balxoe. 
amb portals rectangulars, poc omameotats 
El seu ren'lat esglaonat, encera que distint 
del de la 8-1 O. respon a un r'n$teix concepte 
(en el prqectemtJI'liCIII)Munt alresóntgUIIIS) 
En IQUe5la darrer-a detlaquen els promt
nents balcons cte's dol pomers PISOS. 101-

II~S per permòdols de formes entortoli 
gades, ol veslibul amb engwxatsi esgrafiats 
i, SObretOt, el compllC8t ponar de pedra, amb 
formet vegetats 1 combinacions florals a ba· 
se de fucsies. realu.at pels eeculors VIVtl 
i AJavecte A les cases Cabot Vllaseca pr• 
OOOEIIX dots seus habituals revival.smes I 
s'adsçnu, sonse cap atrevimont morfoiOgic. 
al mocletn1smo més convenc.onal 



682 
c. de Roger de Llúria, 56 
Torre d' AigOea 

Categc>fia 8 , cap. 11 
{C.M.B. 23-2·1984) 

E11867 JosepOnol Mestres í EsP'ugas pro
jectà PM a la Socioetat de Crèdrt i Foment de 
Balcelona unconjurt d'obresdesbnat a !'ele
vació d'a.gúes I que inclol'a una torre amb 
un drpòsi:t i t'edif,çi per a les màqurnes ne
cessàries. Només es conserva la torre. de 
planta hexagonal amb ref04'ços arrodonits 
als angles en els quatre primet's rivells i de 
planta circular en el onquè, corresponeot al 
dpOsrt. Tota ela esta coostruida en totxo vist. 
segons la m~k>l' tradició dels paletes k>cals, 
amb les usuals soludons de mènsula' arcs 
per obtenir caiMs de planta ' elements vo
tats. La coberta, originalment troncocònrca. 
és plana degut a una ampliació en alçada 
per sobte dels 24 meues ong.nals feta el 
1870. Aquesta torre constrtueix una fita im
ponant en el procés d'urbanltzadó de 
t'Eixample, edtficada o ns anys despi'és de 
lesprvnerescasesques'hi aixecaren. ~s un 
magnffic ex8('r'lple de !'aplicaCió de les tèc· 
t'llques tradlaOOals a la consttvedó d'edrfi· 
eis rndustnals, amb molt px;s casos simllals 
a Barceklna. i un notable tesbmoo de la re
cuperació de formes med16Vai1Sies. en 
aquest cas relacionables amb el romàric, 
que es va pi'oduir a fTlll¡ans dol segle XIX. 

Gam6, UllO: M.E.l 1982. p. 24; ~ercodrl. ISI82; To
rtc,1982A_p I ,~ 1984. 
AAM. •"P- 1622 C ( 1861J, eJtP I S2'5 bis C (1861)._ 
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683 

c. de Roger de Llúria, 72 
Casa Pere Sallsachs 

Categoria 8, cap. 11 
(façana i vestibul d'entrada) 

Tot 1 que el t9 12 fou publicada com a obra 
de Melcior Virials, els prOJectes de la casa 
Pere SaJ,sachs (1904-6) a l'arxiu municipal 
són signats per Salvador V1nals 1 Saba:é. La 
seva façana és de pedra, amb carreus de 
superlfe~e irregular i balcons de planta i per
fils SinuoSOS i barana de ferro for!at molt tre
ballada. les tres obertures detsbaixos. la tri
buna del principal I la barana de pedra que 
la 1\anqueia són emmarcats per temes ve· 
getals abarrocats. El coronament esta cons
lli ull per un ràfec recobert •nteoorment de ra· 
,oletes i sostingut per permòdols eNiaçats 
per petx•nes. 



684 

c. de Roger de Llúria, 80 
e de Valènoa, 312 

Casa Josefa Villanueva 

Categoria B, cap. 11 

PrC)f8Ctaldaell904perJLJtM. FossasrMar
t{nez 1 enllestida el1909, la casa Josefa Vt
~anueva és, de fet, l'addiCIÓ de dos ed1ft0s 
bessons en cantonada que formen un bloc 
homogeni pel seu tractament ul"'l1ari i Simè
tric. La distribució dels pisos és de dos ha
bitatges per replà -qualle entre els dos 
edificis- amb eompartimentaciO radial a 
partir de l'angle recte. absorvint la irregula
ritat al centre de la planta amb el celobert i 
I· escala. Els accessos als edificis són als an
gles del xamfrà, remarcats per una tribuna 
oberta de pedra flanquejada per galeries de 
ferro I VIdre, elements que. repetits a cada 
p¡s, culminen en un pmrTunent temP'et pun
xegut, l'Ingredient més Vlsl:ós del COOJUnt. 
Aquests elements ~tnbunes i templet, ¡» 
r6 no les galeries de vidre- han desapare
gU1 en l'eix pmper a Valènaa. La verucahtat 
dominant en la façana és atenuada pels di
'lefSOS balcons • balconades 81)(/ oom per la 
barana del terrat que corooa l'edifiCI amb les 
pesades foml8S d'ongen vegetal que pro
tagonitzen l'ornamentaCió modernsta. de les 
difet"onls parts de I" obra. 

l 
t 
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685 
c. Ros de Olano, 7-9 
Centre Morat de Gr6cla 

Categoria 8, cap. 11 

Obra de! 1904 de Francesc Berenguer i 
Mestres amb projecte Signat per Miquel Pas
cua!. El programa de l 'édilio encloia esco
la, capella i sales •. separat per un petit pati, 
un rédult teatre. Aquest darrer, amb arcs pa
rabòl-lics de maó, dues galeries i cobertes 
de revOltons, foureletel 1913desprésd 'un 
incendi. havert estat refoonat posteriorment 
En l'actualitat el principal int8fès de l 'edrlid 
es concentra en la façana d'obra vista, on 
Berenguer demostra tes possibilrtats expres. 
SJves que sabia extreure dels materials cons
tructius i, especialment, del totxo ceràmic, 
vooadel' protag<rista d'aquesta composicíó, 
en contrapunt amb la mamposter!a ordiM· 
ria de ta part oentr al del parament. Les ober
tures es disposen simbtneament -només ta 
pona, a un costat. trenca la srmetria- a ren
tom d'un gran balcó al principal, amb Dosa· 
na ovalada constltufda per canc filades de 
maó en vol ad ls, barana de ferro Ior jat i ober· 
tura descarregada rTUt,ançant un arc de Hi
bret de totxo. soludó emprada també en aJ. 
tres obettures menors. com la sèrie que con· 
forma la galetia del segon pis. Resten a ta 
façana els suports de ten o de les banderes. 
però han desaparegut Ja imatge del Sagrat 
COf sobre l'entrada i l'escut de l'entitat so
bre el balcó. 



686 
c. d 'En Roslc, 1-1 bis 
c. de l 'Argenteria , 51 

Categoria B, cap. 11 

Aquest atrotinat ed•fici d'habitatges té a la 
façana del carrer d'En Rosic un portal ado
vellat tap' al paro alment, resta d'una casa gò
bca del segle xrv o X'll; hi ha a més dos arcs 
deprimits i un altre d'escarser, tot ells de pe
dra. com tota ta part ba•xa de la façana per 
sota de l'arrebossat. La casa va ser reforma
da ats segles XVIH<VItt conhgurant-la com a 
construcció de planta baixa i dos p¡sos. 

687 

c. d'En Roslc, 4-4 bis 
c. dels Mirallers, sln 
c. de Nicolau de Sant Climent. sln 

Categoria B, cap. 11 

Eó:fici de t'ICCables proporoons que conser
va a la façana restes gòtiques -dues tines
tres del 5e08XY OlM, Una d'ela transforma
da en convertir-se en porta tot perdent 
1'ampi1- i un portal d'arc escarser, a través 
del qual s'accede~x a un pati central que or
ganitza l'ecllficació Tant l 'estructura com la 
planta noble i les restes antigues fan pensar 
en la uansformaoó al segfe XVIII d 'un antic 
palau del XVI, del qual s' en respectàl'estruc> 
tura pefò canvtant·ne la façana al •ntrodiJir· 
hi els balcons i el portal La part d'obra que 
els escrostonats de l'arrebossat permeten 
veure és a base de C81reus pelliS i reg\.Aars. 

688 
c. del Rosselló, 175 
c. de Muntaner, 158-162 

Claustre de Sant a Maria de Jerusalem 

Categoria B, cap. 11 
(claustre del desaparegut Convent de 
Jerusalem) 

Dins el col·tegi de Sant MiQuel, en ple 6 xcm
ple, hi ha ubicades les restes del dausue de 
Sanla Maria de Jerusalem que, junt !mb l'e& 
glésia, era al Raval. vora l'actual mercat de 
la Boquena. Bartomeu Mas i Bema! Nadal 
s'encarregaren a parordel1468delacons· 
trucoó de l'església, i és poSSible que ells 
mateixos projectesstn el daustre: aquest fou 
traslladat a l'actual emplaçament el 1885, 
quan el OOOfl.,lli tou enderrocat Te forma de 
..U• -ta quarta ala ma. no es construf- I 
oonforma el pati de l'escola. Consta. a la ga
lena baixa, d'arcs apuru~s entre OOI"'iratorts. 
amb capitells esciJpits, i d'arcs escar&efs a 
ta galer1a afta. Pot Situar-se dins l' esperrt del 
pati de l'Hospital de la Santa Creu i el daus
tre de Bellpuig d'Ur gel. Només es conser
va l'arquena del daUSlre, ,a que els for,ats, 
~en a'flbdós rlvells, la coberta i elsrrus 
inteoors es realrtzaren dUfant l'adaptaCIÓ al 
nouedifid 

a..w.rm.pp.295-297i362::~. 
19-fl. K11' I, p. 177. 11'01 Z. (Q 9 18, P..M. 1950, pp_ 
91-92. Ono. H,3, p. 325. cn:t 191'9, p SS.IIig m
~t98f, KJI (p34Z;~iPIIardl, 
19(1.1, p. 62 
AAM. exp 80t3(0PKJ901) 
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689 
pl. de Salvador Anglada, s/n 
Font del Xato 

Categoria 8, cap . IV 

L ·estàtua que corona r anomenada Font dèl 
Xato -nom que prové del nas trencat 
d'aquesta- formava part de la desaparegu
da Font del Vell, un altre nom popular origi· 
naiper la mateixa f¡gura. Substituint una font 
prOVIsional construida al Pla de les Comè· 
dies el 1802 amb motiu deia Vlsita de Car· 
les IV, laF~d~ VeUioubastidael 1816en 
aquell indret de la Rambla, segons pro_iecte 
de l'arquitectePefeSena i Bosch. SobrelXIB 
base piramtdal hi havia una represectació de 
la .. earcek>na industriosa>o, esculpida per Sal· 
vadOI' Gurri i conservada ara al Museu Ma· 
rl1im. El ninxo frontal dols quatre que s'obn· 
ren al pedestal l'omplia la popular escu11ura 
que ens ocupa, comunament admesa com 
a obra de Damià Campeny. Tot 1 que SOVInt 

se la identifica com a un Neptú, la seva ico· 
nograf\a fluVJal -recolzat sobre una deu 
d'aigua i amb un corn de l'abundàooa- fa 
plaUSible que es tracti d'una aHegcxia del riu 
Llobl'egat. Molt blasmat des d'un comença· 
ment. el conJUnt (en el que també hav~a in· 
tervingut l'escu'tor Josep Ferrari) fou endet· 
rocat el 1877. les estàtues eSllgueren a la 
C1utadella. 1 la figu•a del Vell, ja coneguda 
com et Xato, anà a raure el 1975 a la plaça 
de Sants (Salvador Anglacla). remodelada 
aleshores 

C,.rffMü>Cind, 1916, op 778-7791846; Elias. 1938; 
~.1983.p.47i52; M"raoos,1984,IIOII,pp. 
120-121: FatxoiHvert~" 1964. p. 26; 28-N. 
GarctB-Marrkt, 1984. p. 149, SOOtrachs. 1986. pp 22, 
5!/i 121·122 



690 
c. de Salvador Aulet, s/n 
Via L&etana. 11 
e dels Sots-tlnert Navarro. 13 

Grup Es colar Balxe r•• 

Categoria B, cap. 11 

De les construcoons oocolatt p<_..oo. 
per JosepGoday i Casals dnt ol ÇQJrent ar
qutect0r1c més unànirnemera ldmès com 
a noucertJ:sla, aquesla és una de lospoQI.Ie$ 
no ldeedt:l oom 6 edrfio ollot El prOfOCto oo 
de 19 17 i ta seva construcció abasta del 
1918 al 1922. cosa Que en laia pmnera del 
con¡unt. De concepoó daSSiosta , monu
mentahsta amb tendència a l'ús de supe!'ff· 
des planes 1 volums senZills, ta seva oma
mentaoó recul ~ents formals de t'arqut
leaurauacidonal calalana deia &eQHK: XVII 
I )CD( c:om són les tefracotlet• eta eegraf'ilts:. 
~ darrers reaiQBnlJ per Franc:eec 
Conyolles i Balagueri."'""" ... ~do la poti 
plctOnca. 

691 
c. de Santa Anna, 1 O 

Categoria B, cap. 11 

692 
c. de Santa Anna, 21 

Casa e .. ne castellano 

Categoria 8, cap. 111 

EdifiCi del segle~delianea ~X311b'espi
to~sobreparcet·la moit ampla Alòdemés 
nc::cablesOnelsmollrnalmoaoiMQiabtsde Obra clel1907 de Ja\.ITIO Torres i Grau, és 
la seva laçana. que segue¡~ten e1 procecj. unediidcfl'l8i:lr&Mgetontrerrilgefesdeanc 

rnettdeMs¡tscossosar~~ piSiosmés\XIIranurQanodna Ats dos pn-
çant ordres de cdlmnes SCIIU!tWt ~- mers hi ha. a .. pa.1 certr8l de la taçana. 

metes seguts. ornats amb gatlandes, ~ duestritu1a;;~ més grMiadal 
tre que YOiulcs més o menys veo«* envol- pnnopal_ En ..... damL.ft dels balcons que 
ten '-ober1ures i platona rornboidals en lo- constituerxen iai resta de les obertures 1, moll 

sano&CifnPenlespartsc.gu~~t. L'êlfederng I espeoamert, al8baXOI-ICM labandadr& 
punc de pedra 1 els carreus que ets eeaos- ta esté desfigurada- s'hi conc:entra una bl· 
tonalS deixen veure a lea parit betxes del ~rada ornamentaoó IIOfal de gust moder· 

~~~;t=.:'~~::::n~~ ==~~~~~:~~f:Sosatr~~ 
reOó del COOJUl"(. d'una conRrUCOIO Interessant (en tare que 

mostra deStaCada de la produc:oó model· 

eo.-..lfll.I:J.251~1DI, p 111~ r.siadiiMUIUIOr)per()dl&cfeta. 
~ UN7. 1d I . p -Qia, ttn p faA~N
_I .. wd l, p21f 
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693 

c. de Santa Anna, 25 
Categoria B. cap. 11 

Toc llt.ctlt·M d'~ COtlllttUOCIÓ del segle 
XVIII, que conlef'Va d'aleshofes un portal 
d'arc MClllaer motllurat a la planta baixa • 
un baloó amb llosana de pedra al damunt, 
tes lnt(ti'VonciOil$ que ha pabt durant el nos
tra segle n'han toc un COI"ljunt, francament 
rnedlocte. que té com a úoc element d 'in
~er•reatlelduetlinestres()O(onelesSUper· 

poeade:s que, ober1es en un cos baix, amb 
bllll~rada que dóna a la ptaceta de Santa 
Anna. •ntegren h"agments -mpostes, c:o
b .. rnnea amb captels- procedenls d' Mgo-
1\1 t::On5lrUcoó gOlica probablement del XIV 

694 

c. de Santa Anna, 27-29 
Categoria B. cap. 11 

Sembla que, besbda a les darreties del se
gle )Ml c:om habitatge dels canonges de 
Santa Anna, aquesta casa degué set remo
dof&de. pelt votis do 1930. moment en què 
sonen renovats ela balcons i refets els osgta
liats. Aquests. que no COinadeJ )(en comple
tament amb la Closcrlpc.ó de Comas del 
1913, responen perO a tipus ornamentals 
que com la Ostnbució de les obertures, re
meten ... darrertanysdel1700 A la piarU 
baotl oonserv• l'accés al convet'( de Santa 
Anna. ~stere en un pes atrompetat i cc
ben amb biOam· La seva part més estreta 
s'obre el carrer de Santa Anna amb un gran 
portal rectangi.Mr en"IIT'Ialc:al per un SISiema 
de,...,. tnertvtlt. de )es ctarrenesdel se
~ xv; ~uesll. aonologla oonvé també a 
l'arc earpenell que 831\ta l'arnPa<;ia de l'al
tre el<ttem r que MIOSté per una banda so
bre una ~a etcVpda d't~rt torça 
matUSS81'. 

695 

c. de Santa Anna, 29 
c. de RNadeneyfa, t/n 

Esg" tll de S.nta Anna 

C.tegot"la A, cap. I 
Monument Hlatòrlco-Artlsllc d 'Interès 
Naclonll R.O. 1~12·188 1 

Gac. 8·1·1882 

Del con}unt dêl monestir de canonges ~ 
Sant Sepube, fundat a mtjans del segle x~. 
noméJ se'n c:oneerven l'església. el clavs· 
treilasalacaptular. El temple és et resullat 
de nombr0881 retOfmeS i afegits, essent 

plantet31 al • Xl amb creuer i amb absis 
quadrat. • bt la seva coberta és a base de -do canó-. probablement ,a 
dni ela u La neu pnnapal fou pcolonga
da 1 cobef1a amb voaes de creuena a1 segle 
XN. Al segle '1:>1 11 començà el c:imbon so
bre trempe~ que, inacabat fou destnit rum 
amb tota la decoracaó1~ enl'inoend del 
19361 reeonstrun postenormfrt en obra de 
maó. Del matax segle són les capelles de 
S8nt Roc I de la Mare de Déu de l'Estel l la 
galeria bal1<a del dauSire. d 'arcs apuntats, 
essent del segleKVJia galeria d'arcs rebai· 
xats del PI' supeoor. La sala cal)tular ober· 
ta a Qaullre, " de planta quadrada amb 
arcs all ang6et I emb una volta octogonal. 
Al número 29 del carrer de Santa Ama es 
OOr"'SefV8 el portal del segle xv per al qual 
s'acx:eciaalconj.Jr1: conventual, la resta: de 
tes dependènaes del qual desaparegué 
desprM: de l' exdausltaoo de 1835. 



696 
pl. de Santa Caterina, 1 
c. de les Semoleres. 13 

Categoria B, cap. 11 

Construcció del ~ xw -Comas 1 Gallar
do la daten sense que sapiguem perquè al 
1771- amb baixos i quaue psos. Fora d'al
guns balcons de llosana d'obra. prop de 
l'angle amb cantonera de pedra, la la;ana 
és coberta de finestres corresponents talli. 
alshabllalgescomal'escala. Toteslesober· 
tur es tenen marc de pedra i s'envolten d'es
grafiatsa basedevolutesabarrocades..l'es
grafiat presenta tatnbé plafons amb esca
quejat en d&ag<>nal als murs cecs i, sota la 
cornsa, un lns de oarlandes. Entre la can.
tonera i el balcó del primer pis hi ha excava· 
da una capelleta amb marc de pedra. El 
1934 contenia encata una imatge barroca 
de la Mare de Déu del Roser, a la quaJ aHu
delx la invocació mariana esgrafiada SOla 
seu. Segurament desapareguda el 1936, 
l'actual efigie sembla ser deia santa que dó
na nom a la plaça. 

3a7 



1697 
pl. de Santa Caterina, 2 
c. de l'Afe de Sant s.Jvestre, 5 
e de M......,,12 

Cltegorla 8, cap. 11 

De notable ImportànCia patSalgístJca en el 
conte)(te de ta plaça. pel fet de construir-ne 
un dels fronts. 8QUOSI edfid d 'hatxtatges, del 
segle XVIII, constJtue.x una manera de oom
posatelledmal d'aQUOit momert, amb una 
certa~ en l'apartOódelesober
IUfet oo la façana Qa ma¡ona dets bakx>os 
tenen la losaN de 1ert01 rapies renovada); 
IOI .. Iel"'ett mwc de pedra i Eis portasd'81C 

MC&~• i lellínesfretes dels batxos; tambe 
• eariCterfltlea la preMncla d'esgratials a 
la façana prinCipal i a 11 de Massanet.. Men
tre en equeaa darrera es veuen lorça bé, a 
lapnmeraiOnpr~lr'MSit:Esper bé 
que tl 1913 Comas encll(8 hi legta tot un 
COI'Y'Ipiex progrM'Ia A destacar la parbcU'ar 
aoluaó d'osgrofiats IObfe pedra VIsta a les 
gartandet a la cantonada amb Massanet. 

C~t~13, t1210 
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1
698 
bda. de Santa Eulàlia, 2 
e dita Banys NOIA. 18 

Categoria 8, cap. 11 

Cons:ltu(X)Ó delllegles XVII i XVlll, de faça

na molt plana i sense ret d' espoc.alment nc> 
tal:iit. lora un portalel d'erc dell'MQ punt•pe
lltet dovelles 

1699 
bda. de Santa Eulàlia, 3 

Categoria e . cap 11 

Amb ongens dalatJies al &ege lM O XVI I 

amb reiOfmet del xv u. es tracta d'un ecMia 
de planta baixa. pnoopal • golfes estructu
rat a l'entorn d'un pati InaccesSible i rema
tat per una émpha COfr'llsa OOfàmica molt ben 
con&el'll&da la façana té encara l'aspecte 
de la seva Pfll"n•bva composició, amb bal
oonsdelbndade podra i llosana deceràm;.. 
CEl i ferro forta! Per la seva Situació podna 
oonten.r restos de la murala romana 

1700 
Santa Eulàlia de Vliaplclna 

Cltegorla C, cap. VI, tipus I 
(Endou: Eaglélla de Santa EuiAJia de 
Vilaplelna, Can Basté (antiga rectoria) i 
Ca l'Art .. ) 

El nucli rural de Santa Eulàlra de Vilapicina 
8P8f01x documentat des dels segles x i Xl ¡ 
OSIIgué ons 01 terme de Sant Andreu del Pa· 
tomar fins que aquest fou agregat a Barce· 
lona el 1897 Actualment en resten alguns 
vestigis comp6etamoot desvirtuats i en un 
pèellm estat deoonseMKXI. l 'etement que 
agiUW'Ia el ~ és la pew eso'é9a da
vant de Ja Qual s'obre una J):aceta, paraal
manl elevada tobre aJgoos graons. Amb fa
çana 1 aquesta plaça i adossat a la pa~tò
qw hlhll~.neot;oonllii\JI: perdoshabd.al:
gee de plaiU baxa tlll p.s. CObefts amb teu
lada PrktJC&morc en la rnalE!ixa allfllaoó 
s'•xeca amttS~adeCai'Attés.mentreque 
el gran casalot OO.IOtcents de Can Basté és 
a l'altra banda del carrer; es relaciona amb 
l'esgléSia mitjançant EM cos volat sobm dos 
arcs que arrenca de ta seva tanca i s'ados
sa a la fàbnee d~ temple, !Ol testimoniant la 
funció de rectoM quo havia tingut. 



1
701 

barriada de Santa Eulàlia de 
Vilaplclna 
c. de Pere d'Més. 2 
pg de Fabre I PUIQ 274-276 

EsgljsJa d• S1n11 Eultlll de Vllapk:lna 
('egeuplhlilf-delnúm 700) 

I 
Tampa parroqt.UI d'un petA nuci f\l'lf.l·• 
g10aa ""s..u Eu161oa <>o v"""""" -•• 
fonldo.,...,__..,.~doodel 
segtex....,.~rllCOflllln.l. 

da. l"eófla~ dll1782 ... d"LN.all 
reu. wnb volta de Qn() IOb'e erc:~ taxons 
La capçalefa • P~nt• la cobefta a duM 
vessants CotOI"'aala façane un eempeneret 
lomw Plf un pe&~t COl amb arcs. on hi he, 
vo11:an1 un òelA, rllltM; lf'lln(erpretablel 
d'esgrafiats 

389 



702 

barriada de Santa Eulàlia de 
Vllaplclna 
e de Pere d'Artet, 2 
pg de Fabra 1 P...g, 274·276 

Can Basi' 

Cltegoria 8 , cap. 111 

(Yeoe<J plànol d'omplaç..,.... del nún 
700) 

Eddia dal de planta quadrlda, OfgatlllUII 
en 11eJ rwell i wnb coberta a quatre vee
l8f'ICI. la façana l)nnCipel s'ordena Slrnfltn. 
cement a banda I banda d'ooax, on se • 
tuen un bah:ó i una pc)rtSada de pedra amb 

arc de mig punt. AJ prlt'OOf i segon PIS hi ha 
restos d'un esgrafiat que emmarca. amb co. 
lumnes i frontons, algunes obertures. Er ala 
r.aoria de l'~ de Santa Et.A81aa de 
Vilopono. 

390 

703 
barriada de Santa Eulàlia de 
Vllaplclna 
c. de Pere d'Ar1és, 8 
pg de Fabra i PUig, 278 
ptge de Gtau. 1-3 

C. l 'Art'• 

Categoria B. cap. 111 

(vegeu plànol d'emplaçament del 

- 700) 

Al coota1 de 1'~ de Son1a E<OàOo de 
Wapona, ca l'Alt'- tou un hostal en l'an&JC 
carni de San11ocle e Cerdenyole. amb duos 
planees 1 lent cantonada El conjunt, proba
blement del segle '1:tl o XVI, encloY un portal 
de mig punt adovellat II.K\8. finestra d'arc c:o
,..,;a. ob'a qu&~ueox 1e deoO<aOódel ¡¡O
bC f!M'IIgef del seg6e 'IN Els grans carreus 
de la planta baixa permeten pensar en un 
onoen ai'Menot a Iee data ell"'''ef'ltad 



704 
pl. de Sant Agustí, 2 
c. de l 'Arc de Sant Agustf. 4·6 

Esgte• la de Sant Agustí Nou 

Categoria B, cap. 11 

$i bé~ primer Coovent de Sant Agusti fou 
•nstaHat al barri de Ribera, les obres de cons· 
trvcció de la CiU:adeHa provocaren el seu en· 
derroc el 1717, traslladant-se ta comunitat 
al Raval. L'església nova. de nau congrega· 
cional amb capelles i trib\.11"18. es cobreix wnb 
volta decanóambllunetesi, al creuer. amb 
cúpula. S'inicià l'any 1728 sota la direcaó 
de Pere Bertran, que remodel'è. un projecte 
anterior de l 'engnyer m~itar Alexandre de 
Aez -massa ambiciós, amb ttesdaustres-
1 opté. per la façana ideada pel' Pere Costa 
(1735), fr()((js incondUs que paneix del das· 
sicisme romà, amb atri exterior que recorda 
models peninsulars. Els •ncelldis articlericals 
(1835r1936) van depredar completament 
l'ornamentació -gelosies. imatges, retau· 
les ... - de la que només en ten~m breus no
ticies documentals. El convent pati la desa· 
mortització de 1835 1 quatre anys després 
el tem ple es convertl en parròqura. De resul· 
tes del procés d 'ex:daustració, algunes ca
ses de velns aprofitaren i acOtaren depen· 
dències monacals - el cl austre en 
especial- en tam que altres comstroccions 
ocuparen part dels seus terrenys.. Probable
ment data d'aquesta època t'actual capça
lera del temple, semicircular i amb graM cer 
lumnes corfnties. 

705 
pl. de Sant Agustí Vell, 10 

Alsbarxosd'aqiJEl!Qedifici hr ha un tram aliat 
de la proxada que té contlllu'¡\al en altres ca
ses del carrer Mercadefs i de la mateixa pla· 
ça. El porxo té una gran tiga de fusta recol
zada sobfe dos pilars de pedra molt gros
sos, L'edifiCi, segurament del segle )Mg, té 
la façana prntada amb formes geomètnques 
i prf!Sef18 sobre els dos pti'ners baloons mer 
bus ornamentals de pedra. 

706 
pl. de Sant Agusli Vell , 13 
Categoria B, cap. 11 

Com l'anterrot, aquest edifid cooserva uns 
baiKOS porKats que tormaver1 part del con-
junt avui Interromput en els núme.-os 11 i 12 
de ta mateixa plaça. B porxo esUI conSblurt 
per una estructura de fusta recolzada sobre 
uns arcs apuntats. mot1 massissos i perpen
diculars a la façana, que testimomoo per a 
la porxada una cronologia qve es remunta 
com a rn(rwn fins al segle XVI, encara que les 
allles restes lacin patents les successwes r&
novaaons. L'edifici consta de planta baixa. 
enretJrada rera el porxo, i tres PISOS amb fa
çana senZIIta i restaurada fa pocs anys. qve 
conserva al prrnc1pal bak::oos de ferro forjat 
sobre cartetes del mat81x matenal. 

391 



707 
c. de Santa Llúcia, 1 
c. det Bisbe. 12 
IIW de la Catedral, lln 
~deia Seu. 1 

Cuet CS. l 'Ardiaca I c:MI o.gl 

C&!egorla A, eap. I 
Monument HIStbrico-Artlstic d'lntlf .. 
Nacional RO. 27·12·1924 
Gac. 3()..12·1924 

c.o.,unt lfQLIIect6Rc: producte dl dvef .. 
reestruc:ltMaaore del del ~'IN fint 11 Xlt 
L'ArcNca Map de 1a Seu. ws o.pa ' 
Omt. manà lransformar la MYI teedènc:aa 
deii8Qle u en palau, ocupanc leltorr01 ro
manesdelaplaçaNova(t469-<:. 15t4),...,.. 
detambunpont l'eòfiddeCai'Aiàlaca, 
amb entrada pel carrer de SanUI UUoa, 1)1'&
sen~a una estruccura alfpca en U pet ta iru~ 
gt.larrtat del solar 1 de l'obre. preoxlsterc. 
Aquesta esttuctura. la ma¡of part de l'orna· 
mentaaó I altres car acterlstiQVet (corn ta Qs. 
tnbuoó de9orderlada do les obertures en la· 
çana) tón trets tiptCament gObes. afectant la 
•modornitabo nomós a dolormlnades apliCa· 
oons escultòriques. Sl té un carèelor .mo
dernoo. petO, el portal al canor (C. 1510.1514), 
de dlsaeny -a la romana-, amb Olornonts I 
ornamentaoó reoaixent1Sia •ntOfptOiats a 
perbrd'olgungrovo.t E11420esrelormèran
nexa Casa del DegA, del.aegle 1uv. per lai 
d'ampliar l'e$J)81 del pla de la Seu. comen
çant les obtea de remodolaoó de la d1ta I• 
çana el 1548. 1 el15691e8 del carrer dl Sanla 
llúCia El 1823s'eoderrocèelponuobreel 
carrefCSel Btsbe. E118711'atQutecte Joeep 
Gatnoa 1 Garnga. sota 1a inoabva del pro
poeeon d"a-nlldueoc:MM.-Mmra. ..,¡. 
lcè • remodelà de rnaoera ll'ldlecrirnnada I 
Wllnl ~ 10C el CCW'lunl. operiOO que 
indogué 111 convet'IJÓ del ~b d'entJida en 
c:tauwet~laOOI'lCifll..leCdeloa .. 
vesatcades al OOil8t de la tanc:::J del Collr• 
El1902,essenll'edlfioeaude1Col.fegld'N:J.. 
vocats, Uús Oomènech • Montaner n'orna· 
I'TI8f"(ètdgune!l pertl, ... 1919, ct.prél de 
... adqooda po< 1"1\¡u-,...,. ... Jo. 
sepGoc:loy es feu càrrec d'una nova restau
r&CIO per Ull d'niléi lar-hi l'Anou ~.Ol> 
sa que auposè una nova ' compete r~ 
delactó dels u1teOors (on ee contetV8 enca· 
ra un 806tfe eriOIJOI'l8it amb 110.0 del canon
ge Oesplà), canVII en l!nestret i portes ar'l"'b 
rnateriels d'altres cases enderrocadel ... El 
19551ou reformada la façana de !e Casa dot 
Degà encarada 81 pla de la Seu, I el 1958 
es desoobrf I restaurà la façana po6t0rior ad
herida a la muralla romana, comlormanl un 
frontis a l'aVInguda de la Caladral, que ha· 
111a estat oberta desptéa de la guorra. 

392 



708 
Plaça de Santa Maria 
Categoria C , cap. VI, tipus 11 
(inclós el c. de les Caputxes) 

Espai sítuat davant la façana principal de 
l'església de Santa Maria d~ Mar. ocupa ej 
que fou un dels dos tossar s del temple par
roquial. que el 1806 era ja substitu'ft per un 
espai públic. Actua ment és un deis indrets 
de la ciutat que cooserva miBor l'ambient del 
que devia haver estat la Barcelooa medie
vaJ. El presideix la magnifica façana del tem· 
ple, la porta del qual baixa fins al nivell de 
la plaça a lfavés d'una e~inata. Sarta Ma· 
ria s'imposa com l'element deosiu a l'hora 
de caracteritzar l'indret. en el qual trobem 
també altres vestigis med1evals en Ja font de 
Santa Maria i en ~s construccions immedia
tes del carrer de les Caputxes 

709 

pl. de Santa Maria, s/n 
pg. del Born, 1 
pita. de Montcada, 12 (edifia d'habitatges) 
c. de Santa Maria, 1 
c. dels Sombferers. 2-4 
c. dels Sombtéfers, 6 (edifici d'habitatges) 

Esg16sla de Santa Marta del Mar 

Categoria A, cap. 1 
Monument Hlstòríco-Artístiç d'Interès 
Nacional D. J.&.t931 
Gac. +6-1931 

Santa Maria del Mar, un delsméssignlf~ea· 
tivs temples gòtics catalans, fou comença
da a construir el 1329 pels mestres Befen· 
guer de Montagut i Rcrnon Oespuig, eons
tant el 1381 Gl.IIUem Metge com a mestre 
major. la darrer pedra es cot ·kx:à el 1383. 
ConSla d 'una gran nau cenllal i dues late
rals, ltgades entre sf per relaaons numèri· 
quesmohsmples. Oinsel~eesglésia
saló.estracta d'aconseguir un espai unitari 
i lliure, eliminant tota referència al aeuer i re
duint el nombre 1 el gruix dels supons, uns 
esvelts Pilars octogonals. La porta principal. 
amb gablet i 9SCI.ilures. eslà flanquejada p« 
dues torres octogonal$, erllesbdes respec
tivament el1496 i el1902, i té al damunt una 
gran rosassa que, des1ruTda per un tenatrè
mol el 1428, fou refet<.l a mít~ deli 5. )N. 

Del segle XIX és la capella del SantfSSim, 
construcdó neoclàssica adossada a l'absis. 
l 'abundant decoractó interior fou malmesa 
el1714. durant un bombardetg que danyà 
també les voltes, 1 desaparegué definitiVa
ment c.nbl'•ncendi del 1936 que destruf, en
tre altres obres notables, el rew.ule barroc 
construil entre 1772 i 1763 per Deodat Ca· 
sanoves 1 Salvadof Gurri. 
Les tasques de restauració fetes després de 
laguerraesdouenel t967,a-nblaconstrvc
oó del nou presblten al damunl d'una. copta. 

393 



710 
pl. de Santa Maria 
e de Iee: Caputx11 

Font de Sanll Marta 

C.tegoria 8 , cap. IV 

En un doc:t.menl del1402. f«qUIIe:te Al 
I nau8at~llltl"'8f''&aeroelll....,..obfet 

IB ton delt:.ar de Mar.ldenbloicd pet Ou
rani Sanpere oom ladeS.U Mani del M• 
Una notiOI de r.,., eeg0ene perta cr~.n~ tonc 
que la mur.opelal-tahla ler prop lo CIR'I$n 

de 1a ISQieya de no&tre done sancta Maha 
de 11!11 tnar» La conlllucoó góbca. amb 06t 
goles. eecuts • un Oc\i celat vM c:onstrw· 
se al segle lM l.l"')ardf al seu damunt TO(' 
una rectauraoódol1962,enca.ratéal0bte 
una sèoe de consUUCQO('II matQinall que 
emmaeca~en parCialment l'obra medoovaJ 

1

711 
Sector de Santa Maria del Mar 
lJmltal pelS caners del Conso4at de Mar, 
dets CanVtt Vels. dels CanviS Nous, de 
PlogomenS,- Abooxadors, de 
rAtoenceoa. del Sr~. dels Banys Vels. 
de Sant Anloo defs Sombrerers. dels 
Sombrerera. pla de Montcada. e_ de la 
Vldnerl8. p1 de les Oies. fJta de Palau • 
e del Conlolal de Mar (ambdues 
,_ 
Categorill C, cap. V1, tipus IV 

Pntnef al vottant de SarU Mana de *Ase
,.., pc:w¡teoOfmenl de l'esglésta gòtiCa de 

Santa Mana del Mar. es desenvolupà VOt' a 
el port~ el baln rNWftmconeg.A oom 
La Albera, el creutement dol qual, als segkls 
)(UI i XN, el Vlncuia 9Sttetamenl&l'expanlllÓ 
per ta Mediterrània dels corner o ants batoo-
lonlns, El barn fou habitat tare. per l' anstocrè
ca, el nucli del caJrer de Montcada. com per 
ta menestral a, "gada bèsament al ~ç 
1 a les 8Ctlv1tats portuàries. La decadòllCia 
d'aquestos coirddebc amb la pèrdua d'im
potlàr'ICia de la Albera. Aud, després de la 
Guerra de SvccesStó I a partir del 1714, Fe
llpVOfdenè t'eoderr~de bona pa~det ~· 
rrl, por tal de bas!Jr-hi ta Ciutadella t obtenr 
tcrronys ll•ures al seu entOf"n. la zona més 
propor o a t' OGglé&la de Santa Mana conser
va lorçe bé motts dols trets que dernos.uen 
el 10U ongen medieval t ies translormaaons 
que s'hi eleduaren fins al segle XIX, a parttr 
del queltes lfltervenoons arquttectòniques 
i urbenflbQues en el barri decauM sens~ !:»e
ment. La conséfV80ó de caracteri$tlques 
medievals és 8Yident tant en et traÇat dels 
carrel'l com en les façanes deis edificis e»s
terta. que proporaonen una mostra baslanl 
êm¡:QdttollJCIOI"'Stlpo¡og.questornamen
tall prOpes de t'arQUttec:tura local ertre els 
eegles XN I XOC. 

712 

c. de Sant Antoni Abat, 54 
C.sa de la Gene ralitat 

Categoria B, cap. 11 

EófH::t av.! de tres plartes c:onsuul'l al segle 
lM per la Generalitat -el seu escut és a la 
lnda de10tesa:obenur~ a tocar del dlt
taparegu! Portal de ~ Antoni pet' lai de 
oobr•·hl determnats mpostos. A la plarU 
~hiMia~~~~~~ 
t'esmentat eec:ut a ta dau, escut que retro
bem a ta cantonada, ftanqOOJal per dos 
1eons. En una altra de tes pedres en angte 
~·edifici té una laçana lal:enV que dóna a un 
pebt passatge) hi aparax gravada en nUme
rot romans la data 1583, moment en què 
s'tniciè o s·enltestr l'edificaCió. la façana, 
composta simétricamert i bell c:onsefVada 
(a dilef'ènc:sa dels 10teríors). remet a construc
OtQnS contemporè/'llescom ara el palau del 
Uocbnent, d'Antoni Carbonell. en què la tra· 
dicló gòttea es oombna amb certes tMOva
elons rena;xentJstes. Els Pares Escolapts 
ocuparen 1'9d!fict des del 18161ins_quea fi· 
nats de segte es constrwon un edifiCi propi. 



713 
c. de Sant Antoni Abat, 
61·63 
Antiga església de Sant Antoni Abat 

Categoria B, cap. U 

Durant els anys !renta i quaranta del segle 
xv els canonges regulars de Sant Anto111, 
dedicats a la cura de llebrosos, es const.fuí· 
ren el convent al Raval. En exbng1r-se, el 
1803, la Comunitat passà, tres anys després, 
als Escolaois. Cremat el temple el 1909 de
saparegueren la cripta, el cor i ta decoració 
interior, inclÒS un retatJe de Jaume Huguet. 
Restaurat, tou novament 1ncend1at i volat el 
1936 de tal manera que, de l 'església gòti
ca, només se'n conserva el porxo. de tres 
arcs apuntats molt amples, amb alguns de
tals escultòrics i, en elscarcanyols. lataude 
Sant Antoni i els escuts de la ciutat, d'Alfons 
el Magnè.mm i de la seva muller. Maria de 
Castella. De les tres finestres d~ pis a!t t"'(} 
més la de l'esquefra és antiga, essent les al
tres lrwt de la restauraet6 posterior a la Set
mana Tràgica. O'ajeshores és també l'estat 
actual de la porta, amb un relleu del Sant. 
No aixflesdues portetes més petites que ser
vien twnbé per a comunicar M'Ib la nau i que 
són bona mostra de l'obra de segle xv. 

714 
c. de Sant Antoni dels 
Sombrerers, 1 
c. dels Banys Vells, 21 

Categoria 8 , cap. 11 

Casa d'habitatges en què són delectables 
partS catacten'stiques del segle XVIII -com 
els baíxos de pedra amb potUis d'arc 
escarser- i d'altres més aviat decimonòr¡i. 
qoes. sobretot la part alta a partir de la pri
mera planta, sense, però, queespugtl des-
canar una construociO de tot el con~nt a 
pnnc:ipfs del 1800. Entre dos dels balcoos 
del primer pis de la banda del carrer de $art 
Amoni defs Sombrerers hi ha una lornlctAa 
buida emmarcada per pilastres estnades i 
un entalAament i frontó d'un dassleisme es
tncte, datable tatnbé a començaments del 
segle XIX. 
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715 

c. de Sant Antoni dels 
Sombrerers, 3 

Cat8QO(la 8, cap. U 

A la pterq pnnc:tplll de l'edifici i ¡j CXlfital d·~.r~ 

ampli balcó de llosana de pedra emmotllo. 

riKSa Cllt'9CierfstiC del segle XVI. hi ha una 
esplènc::l>da lmesu a gòtiCa molt ben consor· 
vada amb caps mascull I temen! sub$t•tu nt 

les mpolt .. databte. $Ogle xv o. més pro
~.li lM. Ftnt a • platta pnnopel 
la làbnca 61 de carreus tnegulafs t &ei'Tibla 
que foo el XVI~ quan so • atog¡ren tres plan

tes. També d'aleshofet deu 98f factual con· 
flguraoó de les obefturet dels ballcOI 

716 
c. de Sant Antoni Maria 
Claret, 167-171 
c. de Cartagena, 32 
rda del GVInardó, sln 
c. del Mas Casanoves 
c. de Sent Ousnti. 55-59 

Hospital de la Santa Creu I Sant Pa u 

Categot'l& A, cap. 1 
Monument Hlstòrico-Ar11stlc d'Interès 
Nacional R .D. 171911978, 19-5 

BOE. 18·7-1978 

I 
Recinte: quant a mantenimenl de In 
condic:lons estètiques I ambientals 
Edll lcs catalogats: accéa I 
aclmlnlttrlilCió, antiga farmàcia, Casa da 

Convalescència, Cuines (laçana 
traslla~ de la desapareguda 

Església de Santa Marta), Convent de 
monges, Pavelló Centr&l de Cirurgia, 
Pavelló de l'Assumpció, Pavelló de la 
Mare de Déu del Carme, Paveltó de !fi 

I 
Purisslm11, Pavettó de Sant Frederic:, 
Pa~~ Cie Sant Jordi, Pavelló de Sant 
Leopold, Pavelló de Sant Manel, Pavelló 
de Sant Salvador, Pavelló de Santa 
ApoHOnla, Pavelló de Santa Victòria, 
Pavelló de la Verge de Montserrat I 
Pa~ló de Sant Rafael. 

I 
El conJUnt de l'Hospital do la Santa Creu I 
de Sant Pau respon a un pro;ecte de 1901 

de Uis Oomènec:h• Monla'lef • ósposa, da· 
nut el solar equvalent a nou ••es de 
re;~ • ...,segutdepo,.,.,.allals,V<J. 
tats de jard•ns I oots por soterran•s Les 
obres. en les que Oor'nOnech 00fl'4)tava amb 
tr~larg Mg ut de cd·Laboradors. s'inoaren 

I 

el 1905, i el 1911 s'•naugurava un Pfll"'* 
grup de COOSITUCOOns, que suposen la lln
te51 del COrrent domeneqUIÀ del modernis
me, amb una gran nqoosa d'elements orna· 
mentals de pedra, ferro I ooràmtea. Aquost 
primer gup 86laVa formal por nou palt'ebw 
SIS cf1n..-mena (P'Lrisslma, Mare de Déu del 

Carme, Mercè. St. Satvador. St. LIOPO'd 1 

I 
Verge de MontserJaQ, dos de recooeiXernent 
i un d'admlntstraaó. Aquest darrer. ubicat 
en un dels angles del Qu&df'at, marca amb 
la seva au agula del relolge l'erb ada pnn
opalalrecwtei~IIPfJ"'Pééllfilawaual 

def conj1J1'11:. El il de Oomènech. Pere l)o. 

mènech 1 Roura, que ,13 col·laborava amb 
son pare abans del 1911, fou el responsa· 

I 

ble,aparb!óelt914,delaconllOUIC)()de 
les abret, de pnmer amb l1dl*tat als recur· 
sos pater,.., però.ndt'181'11-secapacissenys 

més s.mplet 1 en lescoordeoadesd'edectl· 
osme que recorre sov1nt al bar~ oc en los edl· 
fiCacions de I nais dels anys 201 dels 30- oon· 
vert. farrNoa. Cl.W"'a, ~casa de Con-
va~•Mresdependènoes El \ 930 

/ es trasHadaren de manera dehl'lbva tots ell 

sefVCIS dol vell Hosptal de la Sanla Creu del 

Raval al nouHospitaldeSantPau. Entre les 
•ttetvenoons postenors dns el recinte cal u
senyalar la oonstrucoó del pevelló per a tv
be<-(1936."""'Avas).1adelaFun
daoó P\.lgvert (1961) 11a rthabllitaoódel P• 
velló de la Mel'cè( t 979·1980, V. Argenti. A. 
Gonz4Jez Moreno-Navarro l J.l. Gonzd.Jez 
MOI'eno-Navatro). QUe oblingué el Prem 
FAOdeAestaufaoódel'any 1980. L'actual 

estat de c:onsetVaCIÓ del ccn~ és moll e» 
fio:ent l tots els eófios han estat reformats 
sense respectar les constrUCCIOnS oriQ•nals 
Integrada al pavelló desMai o• .. g¡nainent a 

FarmàCia u:oostrúl el 1921-1923 hi ha ta .. 
çana de l'eeg16$18 berrcxe de Santa Marta. 

obtadel1737-1747 pro,ec:tacta pet M¡quet 
Bovor i esculpida per Carles Grau. Desmun
tada en ésser enderrocat el seu ed¡tia de la 

Al8fa de Sant Joan. QUO l'obertura de la V11 
L818t1t'ta afectava de ple, tou reconslrúda 
dins el nou reonle hoepllalan l'any 1911 
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717 
c. de Sant Camil, 31 
Grup Escolar La Farigola 

Categoria B, cap. 1t 

B grup escolar -La F angola. -•nielalment 
-Escola Graduada de Nenes de Vallcarca-
lou ptojecta!el1917 pet'JosepGodayiCa· 
sals dins del programa de conslfucclons es· 
colars dei'Atunlamenl de Bafcelona. L'obra, 
enllestida 811920, és uf'\8 daramostra d'un 
estil noucenbsta que pren com a modell'ar· 
Ql.lltedura barroca locaL La planta és assi· 
mètnca I les façanes amb grans finestrals, 
escobrêlxen d'esgraJiats geomètrics a dos 
colors i es douen amb balustrades ntmades 
per grans gerros. L'eddio consta de sotEI!'ra· 
ni, planta baixa, pis i golfes. I té a més dues 
porxades que sostenen el que al p¡s són 
terrasses. 

400 

718 
c. de Sant Domènec del 
Call, 3·5 
c. de Marlet. 4 

Categoria 8 , c ap. 11 

Ed•lici sobre parcella irregUar de grans pro
porcaons conserva. en la seva també •rregu
lar constri.ICCÍÓ. abondan!s restes medievals 
datables com a mln1m entre ets seQ!es Xli! i 
'IN. Les façanes de pedra mostren abun
dants intervencions i restauracions 
conservant-s 'hi vesbg<s d'obertures medie
vals. Als baixos hi ha r.ns a tres por1als d'arc 
de mg punt. a més d'un quart el principal, 
obta moden-.ista de pedra amb la data t 890 
que dóna accés a un dels dos paús interiors 
de l 'edifici, en~ que hi ha, a més de noves 
finestres del .X1:1 i ~rv. una escala recoberta 
de ceràmiCa , tnJ1t de la mateix.a intervenció 
moderntsta, feta per Anton Gallissà. D'ell 
deu ser també el pm¡ecte del plató ceràmic 
que cobreix un arc apuntat. amb la repre
sentació del sant que dóna nom al carrer 1 

la data 1900. l'edifici fou molt restaurat als 
anys sexanta. 



719 
c. de Sant Domènec del 
Call, 6 
c. de la Frutta, sJn 

Categoria 8, cap. U 

Sobre IA"Il reduida p81cella ht ha aquetta 
casa noble, c::ontderada une de lel:rn6tan
'0UIIde la OIAII. Ol'lCa'8 que~amert 
renovacla. 11 rr-. no pel que ra a 1et laça. 
nes. •s anys I80ia"'UU d"aqU81l segle. Té a 
la part ~xa un portal adovelat a la pnrne. 
ra planti tMts finestJes coronelet de tret 
•C$ pc:úobals cada una, dacablel al segle 
mi, al pcstn'fTl8diatamor11 eupero, dues de 
QEWTl•nadeS de formes Mél arcàlqoel t arca 
de miQ ¡:~~~.n, perO no neoDIIèrtamenl anl&
f'l()f$ al mateuc aegle XN. TOl el parament és 
de peLts carreus de superlloe rugosa que 
tant evident t'esmentada restauraoO 

720 
c. de Sant Domènec del 
Call, 7 
c. de Marlet, 5 

Categoria B, cap. 11 

Probablemett del segle XVI, aquest eólio 
-he arnta.ambabundartsmodJicaaons 
deli segles poaCenors 1 d'ISia r~auraaó 
deb anvs 5eiXalta del nostre. Consta de 
planta baixa, amb lnesues enrEIIxades i un 
portal de mg punt adovellat, un PIS pnnc::to 
pll1 dol:psosmés. en els que s'obren b8· 
con1 -Lant de llosana de pedra com 
Ollfitnlca-. balconeres•finestres.A la part 
atta t.ñl trams cecs de Q81e11a de solana 
deuen ser vestigi de la construcoó onganal 
restaurats en t'esmentada lt'ltervet"'CCÓ mo. 
c::lefna. TO( el parament és de carreus peti!s 
wregulars, entre els que destaquen els que 
emmarquen les obertl.l'es i conformen la 
cantonera A l'alçada del pr¡ncipal h1 ha una 
cape:le!atancada amb una r"xa que inclou 
una imatge de terra cU ta de Sani Domènec. 

F/ofenu 196tl, p 29: C•rd, 1973. p 253, ÑNd8:t 
19&4,Y()III,p83(J 

721 
c. de Sant Domènec del 
Call, 8 
c. de la Frutta. 1' 

Categoria B. cap. 1t 

Sobte un1 pwcef la lotça regtar 1 amb pM1 
oentr•- t'axca aquesta. casa d"ongen me
dieval. wnb platea t.xa lUes ptSOS rema
lalt per LW'\1 r~c.-àmc.l"apar_. decar
r-..pe&adelel~~amboo 

I 
pottald"eteóetrog--·-'" 
nescra coronela gOoca són.ITI89at r exces
ava reGaUraaó dats anys seotai'U., • • 
ments que tan pensar en una pnrnEr"a c;:ons. 
tl'ucaó b8SZida en un moment tll"'pleds en-
ue e1t Je9es XN 1 XVI Les a1ttes obertures 
-t.lcons de klfro 1 ceràmica. baioonefes, 
portats d' are escarS181"- assenyalen mapn
IANment al segle XVII com a moment de re
novac.ó del OOOjUnt 
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722 
c. de Sant Eudald, 9-11 

Torre de Sant Jordi 

Categoria B. cap. 111 

COnSlfulda 811908 per r .. QUitecte Salvactot 
VIMln' ~-és una IOrreun.tamNr~ 
planti b91XI• ptS. atnblel zone1 d'U&dlotn 
r«.ndee: • flvel•niEnlf ' .-nb la zone noc
turna al supenot 
ta compoetCIÓ voh.Jmèenca de f edito s· or 
08f'ILl8 a partJr de dos eos101 coberts amb 
volta de r8f()la coberta de cetèmtea. tePI· 
rats per un sem!Oiuxfre que conté la cauc:a 
d'eteela' que estb rematat po1 uno torre
tT'IIractor. l'element més emfas~tzat amb la de
coraOO La laçana és estucada tmb mot· 
lt.l'et011'181'T'181"U1s deoerimcll. mentre que 
el J&tdl ptlmbu apareoc BVUI molrTV!Iat 

~E..-..ll14pp220nJ~ 
111151J. pp IS. fi~ IJtQ 

1723 
Plaça de Sant Felip Neri 

Citlegotia C, eap. VI, 11pus I 

Plaça formada tobfe l'ani.IC cement1r1 de 
Mont,uiC del Bisbe' poster1orment amplia
da en la seva banda est I!Pfotitant les des 
trosses W.et per tl\8 bOmba C8lgUda cltfat'( 

llaguerraalfll L'ordenlmeft•l'aspec:teac· 
tuals OOO'espontn dOncs a ac:tuaoons dels 
8f'IVS anquanta Fou aleshores que. per fOt 
mar les noves lac;a.'* del costal arnpial. s l'li 
lflStallatan Ja del Grem das Calderers 1 la 
dels Sabaters, Obre& dOl segle XVI que eren 
oog•n3rtament a 1ndro11 desapareguts amb 
l'obertura do ta V1a l810iana •l'avulQuda de 
la Catedral La resta del perV'netre és ocu· 
pat, en botia part. pet !el façanes de l'es· 
glésaa de Sant Felip N8flt del seu convent. 
construcaons que l6n at seu Ioc pnmlllU 

El fet d'estar lltuadaforadetsexosdeuàn
SII del casca'lbe. \11'11 todatcomdewmants. 
el seu entorn monumental (per bé que es
cenogràfic) 1 el cat"ècter de la seva ambien
tació • .vnb un broladot 1 dues tltèoesal mg, 
en fan un espw espeoalment atracou 

Rot-, t~B,CrnQ_ 111, p254.~ 19tf4 
11(¡/((11>8$.1~ 

724 

pl. de Sant Felip Neri, sln 
c. de la Pala. 2·10 

Esglés ia de Sant Felip Neri 

Categoria B, cap. 11 

Esglésoa de la congtogooó de Clergues S.. 
cutarsde I'Oraton. Ol'dteÇJNda a Barceb
na a la segona medM del segle XYit. que al· 
çè et c;:onven~ 1 una capella prCMncial con
sagrada el 1673 L•obresderactuallem· 
ple s'iniCiafen 8117211 no s'acabaren ~.n:s 

I 
el1752. Estracta d'unaeeglésladenauoo· 
ca i capelles lat61'al$ lntercomunicades, 
creuer 1 absis rectangular, I rets !(pics del XVYI 
cata!à La façana, de trniOS Simples 1 remat 
9enl0rcular, que recorda uaoea d'engll'l';"En 

m1~tars. coot~. entre el portal• un òcli, una 
tooWct.4a amb llllatge dol sant htular. simlw 
a la que h• ha al nou de l'eegtéslaquedóna 
al carrec oe la Pala l'auor de les eso.Jitu
res és desconegut i, també, parlar de re. 
ponsat*ls de la reatrtzaoó del tem~ és 
aventurat; s'ha 1nter•. peró, la po&Sibi1at que 
el rxoteetesiguidoPoro Bertrllfl. mentre que 
la construcció s'adiJ(:I ca a Salvador AuSich 
i Font t la façana a Pere Costa i Carles Grau. 
Entre els ornaments COI)S9(V8ts destaquen 
e1 retaule map de !et darrenes del xv••. 
obra anónlma 1 dauDsta, altres re~auSes 
d'~nasi Vetg¡~~a, RanlOfl Amadeu t Satva
dor Gum. que. junl: amb les uones. lomet
xen una exceUerd mQ51r¡t; de les tendènoes 
eso.Mnques del soroents català. El oonvert. 
adossat a l' esglé5Ja i rOCSirOCI:I.I"al a la sego

na mettal del XVt11, s'obro umbé a la plaça 
i compta amb un ch.tustre tancat de dos 
nivefls 



725 
pl. de Sant Felip Neri, s/n 
e, dels MontjuTc del Bisbe, sJn 

Casa del Gremi de Calderers 

Categoria B. cap . 11 

Degvda probablement a la taml1a dels Mo
ra, aquesta construcció, coneguda habitual· 
ment com casa del Gremi de Calderers, 
s'aixecava a ~rer de1a8òtia. sobre el por
tal de Filateres, a tocar de ta plaça de l' Àn. 
gel . En reestructurar-seel carrera causa de 
l'obertura de ta Via Laietana. ta façana de 
l'edificdoo trasladadad 1911 a la plaça Les
seps on rou reconstruïda. Novament tra~a
dadaalsanyscinquama. ané a parar a l'ac
tual emplaçament de la plaça de Sam Felip 
Neri. Aquesta laçana. exemple dar de les 
solucions hibrides de taiMI golldsta, pròpies 
del tenai )(ementcata!è, presentalles cossos 
d'obertures ftanquejades per columnes • pi
lastres adossades. amb entaulaments, mèn
sules i un gran arc que acull la finestra del 
segon ps. Encara que les rernodeladons 
han afectat l'estat or•ginal del frootis, aquest 
ooostitUet)(, en paraules de Garriga, -un lú· 
dic muntatge decoratiu, sense cap sentit es
tructural -sobrelot des d'una òpt•ca 
das.s~asta ... 

726 
pl. de Sant Felip Neri, s/n 
e dels Mont¡uic det Bisbe, s/n 

Casa del Gremi dels Sabaters 

categ()(ia B, cap. 11 

De l'anllc edifici del Gremi dels Sabaters, una 
constrtJC:ció del 1565 feta en sobsiJtuaó 
d'una tàboca gòtica, nomès en conservem 
la façana, mstal·lada el 1950 a la plaça de 
Sant Fel1p Neri després que el oon,unt ong¡
nal, al desaparegut carrer de la Corrf'ba. los 
enderrocat 811943 Laconstruoo6, que ha· 
VI& estat afectada per les remodetaoons del 
1740, quantilouafeot unps-tresgèrgo. 
les delataven l'alçada or1ginal óe la casa
i es canVIaren les finestres per bak:ons, fou 
refeta tractant de recupera~ l'aspecte origi
nal La seu d'aquesta corporactó presenta 
un fort record goticista encara que combi
nat amb la presènCia de !Ofmes reow>eenus..
tes. Podem assenyalar l'eXJstènaa d'ober· 
tures apareftades i dstnblldes en e~xos ver· 
licals. les lindes decorades amb 1ntetessants 
grotescos i les mollures de ressò serià. L'es
cut amb el lleó de sant Marc, patró del gr• 
mi. les sabates orlades i les e~nes de l'ofici: 
wodlquen la luooó que correspongué a 
l'edilici. 
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727 

Sant Genís dels Agudells 

Categoria C, cap. VI, ttus 1 
(Enclou: esglésJa, rectoria, cementiri I 
Can Safont) 

El nudl rwal de San Genis ha manbnguc 11 
YOII.anc del temple parroquiat. un pet¡! sec
tor que ha esdevingut p.n~oresc al eoslat de 
losi'TlOdernes e<MJCSCions que. a parl!r dels 
anys S$xaota, f han anat enVOltant. Formen 
IQU86t COflllnt l'eeglósla de Sam Genis, Ja 
redona annexa. el c::emet~t~n parrOQUial lla 

m.a de Can Salone. tttuats a Wg d'un ex 
Ortental d. est a oeSI•IOfiTIIl pet dues place. 
lei180Se pewnent8f. totuadesa dlerents,... 
vellS 1 undes per una escala AJ costat nord 

do ta plaça 1nf01'10r hi ha la Roctor1a. edllio 
de dos pisos de carktor rural, amb cober· 
ta a dues a1gOes • portal adovelrat, tancant 

la plaça pel seu costat IUd la desfigurada 
maaa de Can Salont A la p¡aceta sopeuor 
eroba"n a rexiJen'l nord. l'eeglés&a narrOQI.NI 
doc:urneftada del deiMQ"e lf. 1 amb làbnca 
del1671. ~sd't.6'181018 nau amb creuer, 1 

té pcwtal adovellat i campanar de ¡Xa.nta qua· 
drada amb eobef1a Pttar'nld91 Al Ions de la 
plaça s'obre la porta d'ontradaal cement1n, 
de reduKies dif'l"'6flSSIO" I amb alguns pal'l

toonstríefessants. que OOr'lltltoolC uo cas ex· 

cepoonal pellat de teri'UriC de la OUlid cp..-
81 conserva annex a la p&l'ròqiJia. 
Ta el con,..,c és sobre terrenys en penderC 
amb espais públiCS suportats per murs de 
contenciÓ que ranquen els ¡anins do Ct~n 
Salont 1 una pet¡ ta masov8fia, ambdós a•)(O 
cats també sobre el l'llvell del carrer consti 

!uint un poot tostiiTlOf'li del mon rural en oon 
tac:teanbelsnousbarntdeforma:::aór~ 

1
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barriada de Sant Genis dels 
Agudells 
c. de Natzaret. 105·107 

C•n S•font 

Categoria 8 , c.p 111 
(vegeu plànol d'emplaçament del núm. 
n7) 

Ant•oa mas~ a actualment rl"!!t transformada 
J)e( tal d'adaptar-la el sou nou ús¡ per lX'Iól 

tesl8Uiat1Ó6XC8SSIV8 Colwa de~ bal
)(8 j dos PISOS .-nb taçane de pedra vt&ta i 
COberta de te..& Davant la 18Ça'la oest r;x:n. 
serva un peu ,ardi amb ~ara de pecn 1 por. 
l8d'accésret)(ada t:'al"ún.ceiemencapaç 
d'oferir un entOtn adeQUat a la pró)(ima es
giN!a de Sant Genis dels Agudells 

0no, 1113.p JJl OW, INri! pp 120·125 
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pg. de Sant Gervasi, 5-13 
Torre C"t1nyer 

Categoril 8. çap 111 

Construtdl problblement a rnt¡anS del se
gle )CI)(, la Tont CNtanyer •~.r~atorre -sen
yotïat- d'un gust rom.tn"'tC QU8 es maodesta 
des deltr.,çe.t de la ,11rdlnena fins al mobdia· 
ri lntOOOf', passant P8f la mate.)(a 1m planta· 
CIO de l'edilici en el solat. ta cx:wnpo$0Ó es· 
cenogririca de l1taçana pr1napal•la deco
r1Ci6 delt aalon&. La plaru general mostra 
una Mnl dt nou l\lltn JUxtapoSades. enca
rldel 1 una façana pnncapal, ornamentada 
amb -=:ulluret en el rema11 tlanQuefanlla 
p:wta.. 1 t.ancedes per ooa façana postanot, 
<issenyada per FranceiC ~- que el 
1 959-1961 eteauè U'lll. res&aLxaaó 1 U"Q pro
funda rebma dtl'edfio. Cal destacar ets 

I 
vastOIIJic;.r.quel'envdlen•laraxadel'ac> 
c:Oo pnnopol 

Orle. 1144 1> 41 ~ 1~1A¡¡.220:~ 
li13. pt49~tfNI/. pp2fJ.33,~ 

dl/I. t914.nt.ml4~1N4 t'Ol l, p.IN 
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pg. de Sant Gervasi, 15-21 
t de Casranver. sfn 
e. de J..U.1 Mana. 1·25 
c. dels Ouaire Camins. 22-34 

Col·legl de J .. Us·Mar'

Cetegorle 8 , cap. u 

Pro~at pet Enoc Sag111er ' Vtllavecch•a I 
construït entre 1892 i 1897. és una de tes 
grans ecllllcaoons escolars que a finals del 
XIX es C008U'Uiren efs ordes rel9ooos. El ca· 
ricier elttista d'aquesta ve confirmat, a més 
de P8f l'l.bcac:IO' rentorn. per l'afirvtal amb 
el cltxé del <Oiege- botàrlc Alguns trets 
d'aquea, cxm IÓI'l rUs del maó VISI. oia mci· 
ge def ~el. a'adeten moft bé • usos de 
1"81QU1tecu•acalalana del moment• en p¡w
llCUiat al goliOStnrt monumental amb ves
sara vdetlên prac:llcal per Sagnor a la pn
metaetapadtlasevacarrera L'edtios'or· 
gantza en tunoó d'un pati central quadrat 
al voltant del qual es disposen los diferents 
ales, InClosa la gran capella, el c:onjlw1t es do
ta d'una laçana comuna que només I !)Sl nua 
ets braços d 'una planta en U' que se centra 
amb un cos sobresothnt i un pinaclo que la 
dedos&ef a una lmatgo do Ja Marc de Déu. 

406 

1
731 
pg. de Sant Gervasi, 51 
e. de Ueó Xlii. 1-3 
IJY. del Tibdabo, 2-.11 

•La Rotonda• 

Categorlf, 8 , cap. 11 
(façana original I tempfet) 

Projectat Ja com a hotel per Ad~! Ruíz 1 Ca 
Slm~¡ana 81 1906 -encara que la construc· 
ció. amb d lorònoos rcspocto al p~qecto pu· 
blcat. deQué començar força més tard
l'edil iCI de la Rotonda ha alternat aquesta 
IUOCió atnb la do dln.ca, quo és la que ara 
té EaSiormat por dos cossos roctangtJars 
coUocats en forma do -l•• artlctAats per un 
de caVndnc: QUe actua com a ròtiJa i que es 
corona amb t.n alt letnplet-mrador recobort 
de bOCMTada decoraoó ceràmica. Aquest. 
Que COI"'6b1uetx una hta V1SuaJ de pnmer or· 
d re e l"rntC~ de ravmguda dd Tibidabo, és 
el que hi donat el nom popular a la coos
triJCQÓ Los taçanos són planoo, amb bai· 
cons de barana do forro' marc ~tn do tc
mAtica vegetal, En 91)(ccar-oo un pismésde
saparegueron ol coronamont, amb pnaclos 
i mosElJCS do tomàt•ca. festiva i espor1iva, i els 
cossos d'èbC rora sau, quo foren substituïts 
pel' un Simple lancomcnt en la línia de Sag· 
fl181', autor QUO oonstJtoox, ¡untament amb 
OomOnoch I Monlanor • Galk~ un dok re
ferents d"IQoestaobra que. tot i la crooolo
or.alafdana. et mtnté dlf"IS U'"l$ paràmetres 
darlmetll modemcstea. 

BP Ul0d8o lllC.C 195l.p t45,Cn::J t!Jel. 
I"""'-SSOna 1173.p rlld~•.r!'175.p 
Tl:~tJt~~Mt.ti'WC~rao."""~~ 

""'"'" 
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Carrer de Sant Honorat 
categoria e , cap. VI, tipus 11 

Carrer de traçat medieVal, el seu nom sem
bla pmvoor de la lont amb una capella de
dJCada a aquest sant que hi havia a l'indret 
desdel1358. COioodeix amb ellímJtorlen
ta! del barn del Cal medieval•. espacialmonl, 
està dominat per l'extensa façana lateral del 
Palau de la Genefali1at, en la que són patents 
el$ diferents moments constructius. mentre 
que a l 'altra banda els edificis del segle XIX 
es combinen amb algun allfe del segle 
anterior. 

~1934,p. l8f;Cina,l973,p.2Sl;AtrhJóes, 

1984 1101./,p 661 

733 
c. de Sant Honorat, 1 
c. del Call, 21 

Casa Moxó 

Categorla B, cap. 11 

Aquest ediriei. que sabem p rotectat el1864 
per l 'arqUitecte Narcís Josep M. Bladó, es 
lorma amb els elements propis del segle XIX. 

però amb un formalització fofça singuW. 
Consta de pl:anta baixa, amb obertures rec
tangi.Aars, entresol bastant alt i amb finestres 
quasibé quadrades i, al damunl duos ptan.. 
tes lligados per un ordre gegant do piastres 
amb capitells jònies. Sobre l'entalAament 
que aquesles $0$1enen de$ca:n$a la llosana 
de pedra mollurada d'una bak::onada exten
sfssima que resseguetx tot el perfmetfe de 
les dues façanes, corresponem. a un darrer 
pis. Són notables les complexes retxes de 
feao de les baranes dels balcons dels dos 
pisos pnncipals 1també el permòdols de(;o. 

rats sota les llosanes d'aquests. a més elet 
notable bon estat de conservació de tot el 
confunt. 

407 
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734 
c. de Sant Honorat, 3 
e de la Fruta, 2 

Cili Morell 

Categoria 8 , çap. u 

L'arq1..1tec:te Josep Onol Meslres fou qui~ 
1851 pro,iectè aQuesta casa en cantof\ada. 
les dues façanes mostren una idèntJCS or
ganització amb planta baixa, pnnc~pal, tres, 
p.se& l golfes. petO la del carrer de la Fru1ta. 
méS e.~etense. és menys ornamental que la 
pt1noPIII. a més, veu els balcons dels ex· 
trem. SUbfSt,tub per linesiTes B lrmtis a Sani 
HOI"'IO'at tê csnç balcons a cada p¡s, t•gats 
dol e esc.•~ per balconades&~> 
bre pa<m6dols decents al pmoipéll1 el po
mer v• la pena destacar el dsseoy de les 
balane~dtkwro L'ac:oésal.edrfi<:lésatJa· 
véS del portal otneral ~ens du a un Pib 
da qUIII arrenca una escata per pu)ar a les 
plantes superiora. Els replans d'aquesta es· 
;¡Wa s'Obren al pati rTII1,ançant bdores gòh
~queMestreedegué reaprofitardecons· 
tlucoont medievals del Call. enderrocades 
en aquena època. 

735 
c. de Sant Honorat, 5 
e delaff\.lla, 5 

Categon.a 8 , cap. 11 

Sobte una pareclt ll!llrreg¡.Aar, aquest edt fc 
consta de planta baixa, pnropai i dos pasos. 
amb t1etnent1 que el caractentzetl com del 
segle xv•• por111 d'arc pla o de llndade tus
ta alt bai)( ot, balcons de ferro for¡at 1 rajola· 
tet i, aJ prinapal, una balconada en angle 
arrodontt sujX!rt&da en~ per cartetes 
de fofro Tota la façana CQOSefVBI' aspecte 
de la Mva ccmpoiiCIÓ pnmbYa Al pell que 
oema la consuucoó r. ha, segons Galaf. 
do. una .matoe del Sani que dóna nom al 

1
736 
Plaça de Sant Jaume 
C.tegottl c. c.p. V1, tipUS 111 

LI p..,. de Sani Jaune. centre anst~t~ 
na1 dt laoutll. 6111 prynera operaoó urbl· 
01 que 11 dugo6 a 1erme del prqecte 0()1'\$

bluelonahsta del periode 182().1823 d'obm 
un cwrer que, en Kl"'a recta. travessés de le
vanla ponent els diVeraos tE!IXIIS medievals. 
un~lllla Rambla i el Raval amb l 'Esplanada 
de la C•utadella &lvada hiSIOncameot en 
l'enaeuamenl dels do6 carrers denvats del 
cardo' el cl9ct.mant.m romans. la plaça de 
Sani Jaume lou. fins a pmCIPIS del ~ 
puut. un"'* Qltfeb6 quadrat a l'extrem 
de .. ptlça .ctue1 on s'obren ets carren de 
la Ubreceoa. del &lbe 1 del Paraci$. Per a 
laseva~a·enderrocareni'Brrf182~ 
reeglélledeS..Ja.ne•l"eóic:ldeta.Ballia 
Aaal. 1 delapetegueren ets oemenons de 
sn Jauna 1 de Sart MtQuel La deln06 de 
la plaça no 11 oonc::6ogo6. però, líns l'aixe
cament ctt 11 nova taçana de la casa de ta 
Outat (1831·1847) •l'obertura dels carrers 
de Fenen (1824· 1848) i de Jaume I 
(1849-1853) 
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737 
pl. de Sant Jaume, 1 
c. de ra Ctutal. 2 
c. de la Font de Sant MiqueL sln 
pl. de Sant Miquel, sln 

Casa de la Ciutat 

Categoria 8, cap. 11 

Dels tres edl~s ocupats per l' Ajunlameru 
de Barcelona al centre de la ciutat, ranome
nat .. Ed,fio Vell,., que acuN les funcions més 
represenlabves det consiston. és una cons
trUCCIÓ que, sense perdre el caràcter un tari 
que ~confereix la posició del Saló de Cent 
1 el pati d 'entrada, és el resUtat de constants 
operacions d 'adaptació a les sampre can
VIants necessitats funcionals i representati 
ves del municipi al llarg de més de sis-cents 
anys d'història. 
El 1373 es construf el Saló de Cent o Sala 
del Consell de Cent, p!'imer lloc edtficat ex
Pf&ssament per acollir les reunions del Con
sell de Cent Jurats -institució nascuda de 
l'atOI'gament tardà. fet per Jaume I ei 1249 
a la ciutat, del dret d 'elegir regidors i nome-
nar consellers- que fins aleshores s'efe<::
tuaven en una capella del convent de Santa 
Catectna. L'obra. una sala al pab de ta casa 
de fescrivè del Consell al carrer de Rego
mir, darrera de l'esglesia de Sant Jaume. tou 
oncarrogada al mestre Pere Uobet. que 81)1&

cà una construcció paral·lelep¡pèd!Ca do 
murs de fàbrica de carreus de pedra i em· 
b gat de fusta, sustentat pe!' dos arcs dlafrag· 
màlics amb contraforts exteriors, que sub· 
dividlon l'espai resultant en tres trams, iHu
minats per rosasses a la part alta i finestrals 
rectangulars ~amb la "inda lobulada sos
nnguda per duos (;(llum netes de pedra- a 
la part Mxa. Entre 1371 i 1372 el sostre fou 
decorat amb pintures. L'aspecte actual es 
deu a diverses lnletVOncions posteriors. com 
són la decoració barroca del mestre d 'obres 
Jaume Granger i els escultors Josep Ratés 
i Pere Serra , de la qual nOfnê$ ha quedat la 
porta de marbre {1647·1648) qve actual· 
ment dóna al ves!Jbul de l'escala de marbre; 
t'ampliació de 1646, que afegí d os trams 
més, amb els arcs corresponents, a la que 
5e9ul la col·locació de nous ~!ralls a les ros
sasses - dissenyats el1668 per Miquel Ga
rriga i Roca- 1la decoració del nov sostre 
reproduint la original {1887) . Finalment, en
tre moltes altres Ope!'acions d'embelriment 
que se succefren al llarg d~ temps, cal des
tacar la de<:oraOO de tota la sala duta 31ef· 
me pel ptntor Enric Monserdà entre 1914 i 
1924, que configurà pràcticament l'aspec
te de l'indret tal ccxn uvu1 el coneixem. 
El1399s'encarregàa l'arqVtecteArnau Sar
gués la oonstrucaó d'una poeta per a les oo
ves dependòncios municipals a la banda del 
carrer de la Civtat, alostu:xes encara del Re
gom<r. Alxó suposà l'inici de les obres que 

dotarien a la naixent ed1rJC8Ció d 'una faça· 
na urltària I morn..mental, que constitueix una 
de les mosues més excef lents i caracteristi· 
ques del gòtic c1vil català. Hi sóo patents el 
ptedom·ni del mur sobre el burt i la primacia 
de l'horitzontalitat. posada en evidència pels 
subtils motllurats que ordenen les parts de 
la composiCió i errenQieren les obertures. al 
voltant de les quals es concentra l'ornamen· 
tacl6 escu1tònca. Desplaçada de 1'81x de si· 
metria, Sargués hi ubicà la porta, un arc de 
rttig pt.Jnt d'immenses dovenes i amb guar· 
dapols de fullatges. En la seva vertical s'hi 
disposen dos escuts de la outat I un del rei 
- tal!atsel 1400 pefJordi de Déu, autor tam
bé d'alites parts esculp¡des d~ frontis- i, 
al capdamunt i sota un agut dosseret. una 
imatge exempta de sant Rafael, versem· 
blantment atribuT da a Pere ça Anglada qu1. 
en tot cas. cobra la real1tzao6 de les ales de 
bronze de l 'arcàngel. Ctou l'alçat de tota la 
façana, a damunt d'una seried'arquetscecs 
sobre mènsules amb rostres humans, un 
ampit de traceria calada interromput per pi· 
nades, que 1nd1quen l 'Indret de les gàrgo
les. Al segre m , l'aixecament d'una nova fa. 
çana de l ' edifoci , encarada a la plaça de Sant 
Jaume, comportà una poc respectuosa ac
tuació sotxe el frontis medieval, que veié dis
m nuTda la seva amplada, en ess&r·ll supri· 
m.t el pany amb una finestra a la dreta de 
ta porta, i patint una reorganització ba· 
sada en la flexió fictlaa dels elements 
-guardapols, dovelles, motllures, corona
ment- més ptopers al·~ aparegut ales
hOI'es a tocar dol portal. 
En aquesta mateixa operació vuitcentista 
desaparegué l 'estàtua de sant Sever 
-substitüda des d'aleshores per una de no
va de l 'escultor Joan Flotats- que, amb l'en
cara conservada de santa Eulàlia, foren 
col ·locadesel 1550a les arestes dels trams 
que salven la d1stàooa entre sj carrer i la fa
çana. formant les cares laterals de la plaçe
ta organitzada al davant d'aquella. 
També del segle >Nt data la conclusió dol 
pali clausuat darrera la façana gòt;ca -amb 
una galeria alta de 1577- a! qual s'obrien 
les dependències del Trentenari, encara 
cinccentistes_ Destru'ídes completarnent al 
XIX, se'n cooserva només la llot¡a (1559) que 
s'abocava al desaparegut pati dels taron· 
ger s, el por1al esculpit ( 1580) - 1nsta!·lat ara 
corn a porta principal del Saló de Cent- i 
elements escultòrics aillats i ara recollits al 
Museu Santacana de Martorel. Les in!Sf'Verl· 
cions del xvt a la Casa de la Ciutat ascii· Ien 
entre la conbnuitat gotitzant del daus! re t ia 
innovac.ó renaixenSsmde la llotja. amb el cas 
ambigu del portal. amb una cara a la roma· 
na i ornada amb trofeus i l'altra de disseny 
encara gòtic, amb columnes heltroidals i dc· 
coració grutesca 
Cap intervenció arquitectòrnca IITlportant no 
es realitzà a l 'Ajuntament fins que. a parltr 
del 1822, no comença a forjar-se el projec· 
te d 'enderrocar la veïna església do Sant 
Jaume i bastir al seu Indret una nova faça 



na encarada a la plaça dedicada al mate.x 
sant, ampliada també a costa de !'església 
i del seu cementiri. Fov l'arquitecte munta 
pal Josep Mas I VIla qui. entre 1831 i 1847, 
aíxecà el nou frontis i la crug•a rera seu, mos
trant un notable menyspreu envet"s la cons· 
trucdó pre-existent, Ja que enderrccà les de· 
pendències del Tremenatll mutil.l el pati i la 
façana gòtics. la façana nova es presenta 
com un frontis pla amb tres rengles d"ober· 
tures extretes del repertOI'i comú de l'èpo
ca: arcs de mig punt als baixos, balcone!'es 
balustrades amb cornisa pròpia a la planta 
noble I finestres rectangulars a l'únic pis eVI· 
dent en façana. A la zona centra es sobre 
posa a aquest esquema -difialment quall· 
ficable de neoclàssic- un cos prominent 
que concen1ra !'atenció amb els elements 
més significatius, fonamentalment les qua
tre columnes JOOiques gegants que corren 
des d 'un basament amb la porta pru'\Cipaj 
- flanquejada per dues fomlcules que con· 
tenen les estatues de Jaume l i Fiveller, obres 
~ 1844 de Josep Bover- fins als pesats 
entaulament i àtic amb l 'escut de la outat. 
De fet, el remat no es realitzà fins el 1855, 
segons disseny de Francesc Da !'li el Molina. 
També responsabilital de Molina foren les re
formes que el 1860 experimentà el ja hete
rogeni conjunt, la més notable de les quals 
fou la construcció, al lloc del jardl dels taron
gers, del Consistori Nou, un saló de sessions 
en hemicide cobert amb mitja cúpula I llan
terna envitrallada. 
Noves reformes foren dutc!l a terme ~ 
1887-1888. amb direcció aradelh.ísDornè
nech i Montaner, arran de la visita que fe
ren els reis a la ciutat amb motiu de l'Expo
sició Universal, quo obhgà a adaptat l'edifi· 
ci com a residència reial provisional. Fou 
aleshores quan es tancaren amb vidrieres 
les obertlfl'OS dol daU$lre I, partint d 'ell, es 
construl el passatge excavat en el terraplè 
sobre el qua! s'aixecava el SalO de Cent 
- que també fou restaurat-, estintolant-lo 
sobre arqueriesgotilzants. Aquesta pertora
ció, que )a havia estat protectadaell867 per 
Miquel Garriga i Roca, seria completada el 
1894 per Pore Falqués, autor del tram de 
soruda a la plaça de Sant Miquel , possible 
a partir de la desapariCió del temple que 
l 'ocupava. Al'activítatd 'aquest importanl ar
quitecte mumcipal sobre la Casa es deu la 
configuració, seguint les línies mestres de 
Mas, del que mancava del perfmetre extern 
de l'edifici a les parts posteriors i laterals, i 
la construcció, el t894, de l'anomenada Es-
cala d 'Honor. Aqucsta hauria de ser modifi
cada Qual) es dascobnren les restes del pòr· 
tic del Trenteoan i os decidí restaurar-les coo
venientment. La troballa es féu en el decurs 
de les obres qve, novament. es fe~en a 
I'A¡untament amb moliu de I'Exposioió lnter· 
nacional dcl 1929. Ovi les duia a terme era 
l'equip d'arquitectes format per Antoni de 
Falguera. Joaquim Waseca i AdoH Fiaren
sa, rosponsables d'una restauració i remo
delació del conjunt, encloent l'axecament 

d'una nova planta pel' a oficines. Restaura
ren la façana gòtica i el vestJW rera seu, del 
qual arrenca una nova escala de marbres 
foscos bastida aleshores. La restauració del 
pati svposà la supressió de les Vldrreres de 
Domènech. D'aquest nou paquetd'tnterven
cions forma part -a més de la construcció 
del segon edifici municipal. conegut com 
·Edifio Nou•- la decoració d'una sèríe de 
nous salons i dependèoctes, destacant-ne 
el Saló de tes CrMques amb pintures de Jo
sep MariaSert. Encarael 1950 !'arquitecte 
Ros de Ramis dingl la creació de noos sa
lons decorats per pintors de l'època. Poc 
després, el1958, s'aixecà a la plaça de Sant 
MtqOO el tercer ocll!ici -I'·Edifici Novfs
sirTlJO- dels tres que formen l'actual 
A¡untament. 

Madoz. 194tl.p. 129, PI1Ari1-la1. 1854. A/er¡(M/A¡Maf. 
~,IB84;Pf~. f915,pp.88·96.CartMISic.nd, 
19 16. (J(J.42S-4XJ.€~ 19171..~. 192r: 
Llm{.ltlffR. 1922. sr'"'· tm, Duran 1 54.npetv, r927: 
Otx.tni~.1928A: Ouran/Sat'fJMS. 19288: 
Cltrt'n, 1928C,pp 344-345.Du1Mn5anpere, 1929A; 
tJ..ao.t~~tS.t~, lfi298,0.,1Jt!i5afi(Jllftt, I9.29C;G.I· 
Wdo, 1929. pp 351--358, l'.$i'a, 1929A, w. 83-11<1: 
PugiAkxi«J. ~~- vol. n. pp. tll·132.Riiorm.t& r9J3. 
Pfl. 383-390, Ràlrh, 1934 B. pp. 89-93; Ardllt«://n, 
19.15, pp. 9-tl; Duran/Sanp¡w. t942:AJtwd>, 1944 
8 , pp. 17-25; Amlrvóol11.16oWtml. 1947, l'Ol I, Pf). 
264-210 • .,¡ 2./tgs. rOJg.J t04, Grl/ll, 1947. p 193. 

738 

pl. de Sant Jaume, 4 
c. del Bisbe. 1--3 
pl. de Garr~ga i Bachs, sln 
c. de Sant Honorat, 2 
c. de Sant Sever, 12 

Palau de la Generalitat 

Categoria A, cap. I 
MonumBf'll Històrico-Artlstlc d'Interès 
Nacional o. 3-6-1931 
Gac. 4-6-1931 

Eófici dvil producte de civefsesca'llpanyes 
constructives allarg del temps que han do
nat IOC a un conjunt heterogent de parts 
~xtaposades. 
1403-1434. Formactó del primer nucli tot 
aprofitant diverses cases del Ca" exprop¡a· 
des als jueuS. afeg.nl·hi la Cambra del Con
sefl•la Gambra delsOidors (1403·1416). El 
mestre Marc Safont dugué a termes les 
obres de la façana gòtica del carrer del BIS· 
be, amb .ntervenció de Pere Joan en l'es-
cultura • d'Aiot de ta Font en efs ornaments 
arqudectònics (1416-1418). 8 mateix Safont 
es cuiclè del pali (1420), d'una nova escala 
(1425) i de la capella de Sant Jordi amb fa· 
çana a ta galena del pau (1432·1434). 
1526. Es construeiX la Cambra Daurada dins 
d"una segona empenta oonslruCtiva COI\SI&
tent en una ampkaoó \/$"S el nord $81"1$8, ¡» 
rò, un pr()fèCte unitari. 
1532·1547. Moment en qué es realitzen les 
obres nnponants d'aquesta segona etapa. 
Antoni Carbonell, juntament amb Pau Ma· 
teu, realit2en el segon pati inteOof. rectan
gular -el primer rram de l'actual dels 
Tarongers- terraplenant-lo fins al n1vel de 
la planta noble{1532-1536). El1537, Tomàs 
Batça succef Pau Mateu i. amb C&bonell, 
s'ocuparen de les parts de comun.cació 
(1539). de la MotJS de poneot i cJelvestlbul 
d 'accés a la Cambra Daurada (1539-1544), 
de la pawnentaaó del pati amb marbre de 
Carrara(1545) i deia rèplica de la lol¡a a ne
Vani del pati (1547). l'alçat deia ktjaclep<> 
nent segufl'esquema compos~llu que Marc 
Safonl havia emprm al primer pab; galeria 
continua d'arcscarpanels molt rebal.xats so
bre una alia galeria cega de sènes de tres 
arquets trilobats. L'aspectegeooral del nou 
pati reMà, doncs. de formes gòCJques tot 
i les cok.lmes classidtzarts a-nb capitels co
nnbs de ta uaqa de ponent, obra de Gd de 
Medina {1539-1541). 
1568-1577. La terceta etapa d' ampbac:ió de 
l'edifici comença el 1568 amb l'adqwsidó 
de més cases veines. Pere Ferrer construf 
al nord de la Cambra Daurada el Consisrori 
MajOr. o Sala Nova. amb el seu campanar 

I 
(1570-1577). 
1589- 1600 S'afege:xen dues sales més al 
costat del carrer de Sant Honorat, paraHe
lament a obres com l'escultura de gàrgoles 
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al llOI'd elet pab de Bernat MontaOCf t Pau 
Forner (1598). 
1596-16!9. La 1asca prrncipal va ser la pro
jecció, per Pere Blai, de la nova capella 
-ara saló- de Salli JOI'di (1596) per a la 
qualesoontractaren~ 1597unesobresque 
no s'enllestiren fins el1619. 8 1607la ca
pella es cobria totalmenl:, comlormant un es
pal de tres naus del tipus ~Hal!enklrche•. El 
COf'ltllnl (de p¡lars de secció quadrada. vol
ta d'aresta romana I cUpula el·lfptJca amb 
petxines sense tambor al creuer) dóna 1dea 
del ooneocement ~ dassiasme esconalenc 
que Blru t1ngué a Madrrd. Un element torça 
interessant de l 'edifia és la manca de cont.l
nuitat entre els seus intenor i exterior, ja que 
la façana correspon no a la d'un edifici reli
giós Sinó a la d'un palau civil. Aquesta faça· 
na. que recorda obres del manierrsme ita
~à. destaca per la delicada compo:sioó del 
mur, que Utilitza les qualitats cromàtiques I 
texturals de les diferents pedres emprades 
¡ disposa ordenadament les obertures en 
franges horitzontals. significant la centralitat 
de la capella amb la sobrepo&oó de l'cle. 
ment portada-bak»hornacina i la presència, 
sobrevolant el pla. de ra cUpula que rl·lumi
na l'actual Saló deSant JOI'di. Es la ptii'T'lel'a 
gran façana ren31 xentista de l'arquttectura 
ovit a Catalunya. 
1610.1630. AIOOSiatdel ~au oposat als ue
balls de Blru, Pere Pau Fener féu obres fins 
al carrer de Sani Sever. construint el portal 
d'aire vignolesc al carrer del Bisbe. 
Dur anc el temps de l'obsolutJsme oentralis
ta. quan el palau acolli la Reial Audiència de 
Catalunya, es van ter pet1tes obres sense 
granttanscendènoa fins QUO, ej 1908, quan 
ta Casa passà a la Diputació Provincial , es 
restaura l nete¡à l'edilici. l 'advenrrnent de la 
Mancomunitat de Catalunya, el1912, supo
sa noves ii"'ICiatNes en la decoració dels sa
lons. especialmenlles p+ntures de Joaquim 
Torres Garcia per al Saló de Sant Jordi. El 
1928, ¡a sota la [)ctadura, Joan Rubió• Befi· 
vé oonstruf el pont neogòbc que unetx el pa
lauamblacasadelsCanongesi entre 1926 
i 1928 es van dur a terme reformes i rede
coracions generats -subSbtuint les pintures 
de Torres per altres- que conformaren, 
aproximadament, l'aspecte actual de 
l'edfiCI. 
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1739 
pg. de Sant Joan, 39·41 
c. de la Diputació, 355 

Palau del Marquès de Santa IsabeL 
Societat General d'Aigües de 
Barcelona 

Categoria 8, cap. 11 

Entre 1883 1 1884 el mestre d'obres Josep 

I 

Fontserè i Mestres basti per a Freóeoc Ricard 
i Grbert, Marquès de Santa ls,abej, el palauet 

ll.l.-"'~---'-1.--.iL...l..__J que és a l'origen de t'actual odlfici. Aquest. 

~~ ~!t~~~;:~,~~~j~~ra::~r! 
piet.àr1a, la Societat Ge<~etal d'Aigües de Bar
celona. manté la vella alil'llació al pasreg de 
Sant Joan amb una façana lateral sense por
tes i amb la façana i accés principals onca· 
rats al jardl. que s'eslén fins al carrer Dipu
tació i en ei que es conserva un interessant 
hivernacle de perfils metàl-lics i 111dre. de 
l 'època de la primera construcció Aquella 
a més dei redisseny de diverses obertures 
-mantenmt. però. l'aspecte originari- re· 
bé al seu damum lres noves plat"lles, la dar
reraamansardada, i esrnodlldl la seva plan
ta afegint~i un cos poligonal a l'angle allun-

I 

y. al del carrer. Tot i h.aver-nos. arribat 101'. <;> 
desfigurat. aquest edifici constJtuex una de 
les poques pervivèllCies d'un 11pus arqu1teo
tòruc -el pateuel amb ¡ardi- no gaire fre
qüent en la forma 1tzacló de l'Eixample 
històric. 
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740 
pg. de Sant Joan, 88·92 
c. de Roger de Flor, 111 
c. de València, 370 

Esglêsla I Convent de les Saleses 

Categoria B. cap. 11 

8 1882, any dol prOfCde no reaitzat de Joan 
Martorott i Montells per a la façana do la ca
tedral dc Barcdona, és també la data d'ini
ci de les obres del conjunt de les Saleses 
{1882-1885), de' mateix autor. Concebu1 uri
tàriarnent com a conveni de clausura de les 
religioses saleses, l'edilici conventual es de-
senvolupamealment segl.int el peflfl"'elfe del 
solar, tancam amb un claUSlre porucat un 
gran pab en¡ardlnat El tempte està situat so
bl'e l 'eix de Simetria de{ coo¡unt, de forma 
que cer1tra la oomposiciO 1 proporciona la 
1matge pnoopal amb !a façana que s'obre 
al passe¡¡;¡ de Sant Joan. 
L'-oolesSalesostou Pf-com 
un temple de nau U111C8. amb tres capelles 
laterals per banda. crcUCf - do la mat01xa 
amplada que la nau i d'igual profuncitat que 
les capelles- cobert amb un cimbori de 
pl,a.nta quadrada, • absis heptagonal amb 
deambUatori. Le!> capelles no es conserven 
d'ençèques'amplià l'espaide ci.Íie, ciSior
sionant aikf ta CX)f"'Cepdó espacial primitiva 
de a eu latJna. només suggenda 8C(uaJmenf 
per la d•f&rènoa d'alçades. 
Martorel, dins l'ambient d' arrel romàntica 
formal a partir del pensament de teòrics com 
Pugin, Auslan o VIOIIeHe-Ovc 1 difós aCata· 
tunya des de m.ljansegle:XIX, adoptà ta ut1· 
htzació de formes agudes - pnacles. xap· 
ten o agulles-. caractOI'fst¡ques del gòtic 
septertrional. accerrua 1a verticalitat de t'edi
lici i pmjecta connnguts d'ordre espmtual 
que, segons la teooa acceptada per l 'autor. 
corresponen a les formes seleotionades. 
Aquesta denvació eclèctica no ananoona, 
però, altres componems d'ongen meóeval, 
per exemple mudèjars, o les que s'•nspren 
en algunes esuucturesde maó del sud Iran· 
cès depenents del gòtiC la ¡xofusaó deco
rabvista de la façana. respon a la Idea 
d'aquesta com a rOSire del temple, en què 
apB~axen la tOI'r&eampana~. les agullesd'W. 
çada mtermèdla i kis Qalertes d'accés 1 co
municació eroe les matetxes. la varietat de 
mate-nais aplicats -totxo oeràrrllc. maçone
ria concertada. pedra tallada en els punts 
conlhctius i teves!1meniS oeràmlcs- disso
lentes expectauves de dlferenoaaó estrie· 
ta et"ltre intenor políctom - vtdneres. esmal· 
tats cer~ i extenor. Destaca la tefldèll. 
cia a la IQualació en el nvel de detal1 en 
el ¡oc del color, P8f bé QUe, a J'lntenor, 
l'adopció d 'un Sistema formal de refetènc&a 
d'esld o,vat pnrmt•u exagerava els oootras
tos de clar-obscur. 1ntentant atxí eqll•brar 
ambla rotunditat espaoal efs efectes crOfl"'à· 

tics sorgrts de la drversllat de matetials de· 
xals VIstOS amb el seu color natural. Les pin
tures d'Erwic Monserdà. Pere Borrel i Josep 
Mirabenl, les escaAturas do Joan Flotats i Jo
sep Puiggener . així com la resta d 'orna
ments que completaven ta bigarrada am
bientació (vitralls. ferros, mobiliari, mosak;s, 

etc.) foren, en booa pan, deslrul'ls el 1936. 

.,3 
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741 
pg. de Sant Joan, 108 
Casa Macaya 
Centre Cultural de la Cailca de Pensione 

CategOfla A, cap. I 
Monument H lstòrico-Ardstlc d'Interès 
Nacional o . 24811976 
BOE. 17·2· 1976 

la Casa Macayatouc:onscruldael 1901 per 

Jooop!Vg oCadalaldl """""-ptél de la Casa Amatler La seve fiiÇN\8, 
molt ben cern posta, 1ndou dues to(fes late
rals, cobertes amb teulat a quatre vertonts 
1 una filera de llnestrescorregudesa !'Ultima 
planta. recus de Marga tradlcíó ut~!Czat altres 
vegac1e$ per PUIQ 1 cadalaH:h Tota ell murs 
e1denors.18n1 el de la façana com els del peti 
mtenor tlaçana-posteriOr, són ellocatl en 
I:Wlc•.-nbesgraiats. del&aawt-sedllmurt 
seu es obertlxes de pecta profusarnert d&
talldes En aQU8'St seobl cal destiiCIII'es
eaJJ coberta amb volies de ma0 de4 pa'J.II 
tnbune. a la dreta de la façana. i la porta prin
opel, envoltada de figuraoons, d'Eusebi Ar· 
nau, habiluaJcoHabofadOr tant do Puig I Ca· 
d&lalch com de Oomènech; Montaner Pt6c· 
bcamenc res no es tonserva de la decora
oc dels seus tnteriots. en els quals la Catxa 
de PenSIOnS té mstallal et seu centre 
Clltt..lfW 



742 
pg. de Sant Joan 
c. de Còrsega 

Font d 'Hèrculn 

Categoria 8 , cap. IV 

Amb motiu de la v1nguda a Barcelona defs 
rels Carles W 1la seva esposa es construl en· 
tre 1796 t 1802 aquesta font. juntament amb 
d 'altres, al receniJ1'\ei"C urbanitzat passeig de 
l'Esplanada. Després de ser una obta atri
bu1da durant molt temps a Damià Campeny, 
la documentació demostra que tou profec
tada per Salvador Gurri i esc!Jpida per un 
tal Josep Moret. Modificada després de la 
111sita reial, prengué Ja aleshores la configu
raaó actual, essent l'únic canVi sofert el tras
llat el 1928 al apsseig de Sant Joan 

743 
pg. de Sant Joan 
Monument • J. Anselm Clavé 

Categoria B, cap. IV 

B monument a Clavé és obra de l 'arquitec
te Josep Vilaseca i de l'escultor Manuel Fu
xé. i, promogutpeiSCOI'Sde Clave. fou inau
gurat el 1888 a ta cn..illla de la Rambla de Ca
talunyatelcarrerValèocia. Quanel 1956 se'l 
traslladà a la ubicació actual. el basament 
de pedra, decorat amb kres i eotones de llo-
rer, fou clevat 1 l'estàtua del mUsiC va ser 
daurada. 

744 
Plaça de Sant Josep 
Categoria C. cap. VI, tipus 111 
(portK:s) 

Enclou: Pl. de Sant Josep, sJn • La 
Rambla, 85-95 · c. de la Petxina, 2 

Cattf90ria 8, cap. 11 

Amb la urbanitzaCió de la Rambla. al darrer 
terç del segle lMII, es féu palesa la neoess~
tat de concentrar en un emplaçament fix 1 

allunyat del trànsit del passe1g les nombro
ses parades del mercat que, almenys des 
de començamentS 00. sege XIP, 9XJstla al 
Pla de la Boqueria ' que aleshores ja s'ha· 
.....a estès: fins als actuals carret de Canuda 
i Nou deia Aambla.Alxl, a-nb ocasió de l'en
derrocament del convent de Sant Josep 
(1836), l'Ajuntament deodl la oonstrucdó 
d'una plaça mont.menta1 porticada en el say 
solar. que, comuncadaamb la Rambla a l'a. 
çada del carrer de la Soqueria. reslitava el 
Noc idoni per a la instaHa6ó del mercat. Oí
versos problemes incidiren, però, en la ges
taCIÓ del projecte (1836-1846), redacta! pel 
mestte d obres muricipal Josep Mas • Vila, 
entre els quals cal esmentar la 1ncertesa so
bre la conveniència o no d'anneXIonar-Oi el 
solar del 000'1601 de Santa Mana de Jetu
salem (actual plaça de la Gardunya). Tot i 
aixl, la primera pedra os col·locb el dia de 
Sant Josep de 1840. però la plaça mal no 
arn bé a com¡)etar -se ja que a partir de 1850. 
quan ja s'havien construí\ les altres ales ac· 
tuals de la columnata -jònica i amb terras
sa superior-. començaren lescrfttques a la 
Idea d'un me!"cat a l'arre liure i l'oposidOdels 
propis venedors. que eX!Qien un recinte tan-

cat i cobert. més d'acord amb el tipus que 
s'anà desenvolupant du1ant el segle XIX a 
partir de les expenències de ·l'arqt.ilectura 
del ferr<>. Amb aquest propòsit, descarta
da la conbnuaoódels pòrtJcs. entorpida la'n
bé per l'oposiOÓ dels prop¡eta11s afectats, 
l 'Ajuntament aprovà el 1864 un projecte 
d'edilici •esolt amb estructura metài·IIC8 de 
l'eng1nyer M.qoel de Betgue que, amb algu
nes modificacions. fou dut a terme a princi
pis del segle xx. ocupant tOl l'espai del que 
hauna d'haver estai una plaça comparable, 
pel seu bpus, amb la plaça Aetal. 

415 
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745 
Plaça de Sant Josep Oriol 
Categoria C. cep. VI, tipus li 

E""' pr..,.,..,.,.roc:lallgUa< <bea< •~or: 
de l'lt'lbC tossat de retgi6N del Pi, que es 
O()I"N'ert{en¡:laçal'any 1820 TéaquesCnom 
wnbn'l()(¡udela beatricaoó del Saf"'((1807), 
el qual haVIa estat beneficial del ver temple 
del P1. La façana latoral d'aquest dOO'IIna la 
plaça, a ta QUe dóna tamb6 ellrootis del pa. 
latJ Fiva!ler Reonment reordel"'ada, elevart 
la zona més propera al Pt amb una plat al or 
ma, es collocà alelhor ... enlle els dos .-n-

I 

ponents plàlanS quo la conuon. un tnOf'oUo 
meno a Àngel Gume<6 

~1/ÓO, 1934, p 164.· ~/()1. ,,, p 173, ~ 
1984, l'Oil. pp. 892-903 



746 
pl. de Sant Josep Oriol, 4 
c. de I'Ave Maria, 1 
c. deli Banys Nous, 17 

Pa~u Flvaller 
Institut Agrlcola Català de Sant Isidre 

Categot'la 8 , cap. 11 

Casa sonyofial de planta ba1xa 1 dos p¡sos, 
ubicBda &Obfe una pare$! la de planta irre
gular Fouconstruil4M 1571 per lafaml iaFi· 
vai!CI' {que s'hi traslladà des del seu vell pa
lau del carrer Uedó) enfrort de la tanca nord 
del fouar de l'església del PI, desaparegut 
el 1820. donant Ioc a l'actual plaça, moou 
pel qualla taçana pnnopal era, en ongen. 
la deli earr« deli Banys Nous. Durant l'oc:u
paoó~ buta r8Sidènaa prCMSII> 
nal del glnlfal D..hesme. i des del 1932 és 
1a ..,oe ,.,,_,~.~~ At;,ic::ola cata1a de San: •• 
dre Ln aeves carac1erfsbques fofmats 001· 
resp()l"''en a Iee dletents èpoquescoostruc
tives 1 romodelacions des del segle XVI, tot 
i Que el t!pus ostrUCiural remet a esquemes 
gOtics catalans tracicionals. representats 
princtpalment pel pau de carruatges •ntel'io.
-ubioot més a ta cara del carrer de Banys 
Nous que node la plaça, ambla que esco
mlrica a traVÓSd'un larg tJamvoltat-. amb 
l'escala dolcoberta d'accés a les plan'.es no. 
bios qoe el rodeta L ·aspecte de la façana 
a la plaça és prociJcle d'lJ"'a remodeiaciód8 
segle lMl. La óeoofaoó dels •nteriofs és &ut 
de les lnlervenoons de princiPIS del sege 
XD<. unadelt878.1, finatnEwt.la queal1932 
es léu per ln&tallar -hi rlnsfltUI que encara 
I'OOJpe 

747 
Plaça de Sant Just 
C.!ogorio C, çop, VI, !lpus I 

t::s oo dek espata QUe conserva rnlor el ca
rActer de la Barce&ona lr~. doncs 
mant6 IM caract:Ot"lstiQuet del momen1 en 
què fou urbtuwtzat quan, a pni"ICfJXS del se
gle xoc. • supnmf el tossar óe Sani Just. E&
! lli l)f"Midida per la façana prinopaf de l'es
g~ de Sant Just i PastOt • el seu alt cam
panar, encarats a la façana setcentista dei 
Palau Mco:ó•amblafontgOOcacompletant 

"corv< do-medevals. ... QU80s""' 
al&g~r el pal.au de la Comtessa de Palamós. 

al Ioni - - del Bosbe Ca;odor 
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748 
pl. de Sant Just 
e -I.Jodó 
c. de li Palma Oe Sant JUSI 

Font d• SIMI J u•t 

Categoria B. cap. IV 

Comunament es dóna ol 1367 com la data 
de la seva inaugutactó i se la VIncula d'una 
manet'a méa o menys Rogendàna a la lanV· 
ha Fivellet Segons Pladevall. perO. fou el 
1427 quan 11 1001 oomooçè a funoonar Una 
relormadel1831 ategfalaoonstrucoógb
bcl. amb uo reileu del sant t dos fakx>ns he
rildlcs. un nou trOI"Ills CÍII8SICISl8 a. probeble-

¡ "*"·llbiiUIItodldeldaloonl 
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1 749 
pl. de Sant Just, 4 
c. deiBdbeCaçadOr. 1 
e de la Oeguena 15 

Palau Moixó 

Categoria B. tap. 11 

Encata que SOVInt s'alludeiK al medieval pa. 
lau Cassadot quo ocupava aqvest noc. res 
en l'actual sombla assenyalar una crO!lQio. 
oa ~enor a la segona mertat del segle XVI t. 
moment del qual aquest palau n'és obra ca
rac:tetlstlca.Constade ~ baxaamb pot· 
tal d wc rebaixat. un pnnopel i un PI' amb 
bek::ont 1 unes goltet obertes amb òel.is SW> 

ta...,. pr01T1tf'181"111 ocwf'IS8. Merare els baixos 
.on ót pedra. la r.aa de la façana OSienta 

excellents eegaAats a base de gartanctes. 
gerr01• ~A ttavéscWpcw1alpnno
palld'un veMtWYOitat s'acx::edetxa unpa
b d'escala cobert amb voltes d'aresta recol
zades en cotl.rnnee toecanes de modll.lfa fl
eltnada Sembla que s'hi COf"'Sef'Veel d'ver
sos salons amb profusa decoració 
VU1tl:eMfiSI8 

1750 
pl. de Sant Just, 5-6 
c. d'Hètcule&. tln 
c. de Aeta Sant Just s/n 

Esgl•sla deia Santa Just 1 Pastor 

Categoria e, cap. lt 

1342-1363 Entre aquests anys es cons
true~x. substituint GI temple antenOJ, el gruix 
de l'obradel'esg/Osla, gòtica, de nau Unica 
amb capelles entro contrator1s i capçalma 
poligonal S'atnb~J(Nx a Semat Roca l'auto
na de l'edtlto en base a que e4 1360 h Joo 
encarregat el tabefnadedel'alarma,or, per 
tal Cie poder OOI"''$8QQ'W el temple 
2• m S8f}le KV Es oonstruax el tram dels 
peus de l'~ d•lerenaat:ie de la res
ta. r es COfT'I8I"IÇ8 la taçana. 
t559-1512 P«bdedeOOf'II!IIIUCX:Idalcam
penat' 9Eif1lHXCogonal En la pnmera daca el 
mestre d'obl'es Pere Blat ht trebala, colla
botent amb un tal Rtus que fa l'escala de ca
ragol . 8181, ~amb Joan Satont es 
contracta l 'acabament t:JI 1567 i d06 anys 
després Joan G81J8 treballa amb ells. Anal
ment &11572 etmestreAntooConstantf en
llestetx l'obra COI'onant-la amb una barana 
de pedra 
1750 ConstrUCCIÓ dels arxtus davanl de la 
façana que pate~x on aquesta època altres 
modrtoeadoos 
t816-IBJ2_ Consuucao del gran rc&a~Aoma
J"'.nooclésooe.""""""'ell804.amb.,.,.. 
tllt!$ dats germans Vallmt,tana afeg¡des el 
1854 Fou retocmat a fiNis del segJe per 
AugustFOt1t Mésl(l"'portantéselretaUede 
saniFehu pntatdel1528al1530peJPere 
Nunyes. 
TB84· 1887 Josep Onol Mestres s'encarr~ 

ga de la restauractó de la façana, essent 
l'autOt ~ portaJ I el calat deia finestra gòti
ca del tester. Tcx t81 )(1, l'accéshabdualésoo· 
cara pel' la porta dGI segle XVt de l'absis, en
tre res cases que aquest té adossades 
19()4 August Font relcxma la doCimonònt
ca capelra dol Sagrament 
Després ce la guerra l'osgióSta ha estat res
taurada dtV81'60$ vegades 



751 

Sant Martl de Provençals 
Categoria C, cap. VI, tipus I 
(Enclou : Església i Rectoria, Hostal, 
Can Cadena, Ca I'Arnó i Can Planas) 

L'antic nucli deSant Martí de Provençals e~> 
mençà a fOITTlar.se durant el segle XHI entom 
de l'església de Sant Mart! Vell , fundada a 
p!'indpis d ej segle x1 -encara que la cons-
trucció actual data def 'IN- com a depenent 
o sufragània de Santa Maria del Mar. a lavo
ra de la \~a romana que conduTa al Vallès 1 

d'una al:ra que per la Marina anava al Ma· 
resme. ~s al Rarg dels segles XIV al X\lll que 
va consolu::lant-se el seu caré.cter fonamen
talment agrfcola amb ocupaoons perma
nents o esporàdiques per part de poscadors. 
caçadots i ramaders. situació que es tra
duebt en una morfologia urbana desagrega
da. reflectida en els vest1gis que n'han que
dat: edificacions senzilles que corresponen 
a cases pairals, de les quals Can Cadena • 
Can Planas disten uns 100 metres de l 'es
glésia a l 'est i l'oest respectivament, mentres 
Ca I'Arnó es localitza al sud a una distàooa 
similar. restant encara petits horts en els es
paiS no constru"lts.. Municipi independent de 
Barcelona a partir del Oectet de Nova Plan· 
ta. Sant Martf de Provençals e s convartl du· 
rant els oen1 anys següents en el terntoo més 
industrialtzat de la zona d'influència de Bar· 
celona, procés que provoca el na1xement de 
tres barris dife renciats (Clot. Poblenou 1 La 
Sagrera) i la d efinitiva descootextualstzació 
de !'antic nucli rural, actualment o fogat e n· 
m1g dels grans blocs d'haotatges construits 
durant ets anys onquanta als sorxanta. 

1. Esgléa;l da San Manf ,,._ 
3 Hostai(..xterrocat) 
o~. c .... e~ 
5 CatÑ'i'IO 
6 C!111 Piana! 
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I 
~!~t Martf de Provençals, 
barriada de 
pl. d'lgnaso J.., 
Esglêsl• I Rectort• 
(vegeu nOm 751) 

Emplaçada al Ioc on al ~ JO elOIII...,. ..... .,..,.....,_"""""""',. ..... 
MartfdeTours. aque~t~~el1052ale 
dematcaaó de Sara Mlt18 del Mw. adqu 
nnl:axfiXlUsc::dJec:;rou De" pnmbYtled:fi· 
caoónose n'ha c:onservat rea. ~~Met'~~: de ili 
segona fTI8IIal del segle~ l'actUIIIetnple. 
de nau Unlca oobena amb volt• de O'eu&
na. absts poigonalt eapelosla:orais lntoo
sament remodeladea en -o'es PQISiet'IOtS 

E114321'escubor Joan Aimonch contraccè 
la consttUCCIÓ de la façana amb Joan Seti& 
rer, OClmltent que es 161.1 repesentar amb la 
seva dona als peus dol santlltuial que pr& 
Sldla ol bmpà Aqi.JétSt, 11xf com les tmatges 
do sani Pere. del matox Atnerich. i sani Pau. 
0011688, que flaoqueja(&fl la porta, han es. 
saparegut, tot i que sembla que no Ior en des
truïts, com el retaule • tots els ornamer't(s, el 
1936 Aquests elornenls s'emmarca'Ven en 
un portal amb p.naelet, d'un QOIICI&me tar· 
dà V1Q0nt fins a les darrones dc' onc-ceniS. 
El camp3!'laf, de planta quadrada, él del~ 
gle lMt i ~à cober1 amb !eules VJdnades 
poliCromes més modornee mentre quo al co
ronarnor~t de la taç.ana remet a allles eeglé· 
SIEIScataMesaetcer'IIISiee. LOI Ietraduroade 
la porta recolzen tnlonc::iont VOCI..,.. respec
te al pattonatoe del aaniiObte les cavaile· 
nes. Un pes ooben • &~xecat tobte dues ar 
cades arrenca de la façana del temp6e. al 
costal de La porta. tl'unaK .,bl'eG-fiQ co
negUI com la rectooa, una antiga ma91a del 
segle XVI o XVII, que lou molt melrTlllil a lli 
guetra t restautada • WIYI ~ ~~ 
de planta rectangular cobert8 t QUJtr•.,.. 
sanrs. .nboocoe adoual, de.,....,..,.. tltuta 
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1 voklm, i un ¡ardl tanca! i arbrat al darrera. 
A les soves taç.anos hl ha dos rellotges de 
sol encarats de manara dlsbnta. 

753 
Sant Martf de Provençals, 
barriada de 
e de I'AgrK:titura, s/n 

C.n Cadena 

Categoria B. cap. 111 

(""""" -d'emplaçamenl del núm. 
751) 

Masaa dels segles xvt-XVI organaada amb 
planta b&xa.oo p.s i golfes. La seva cobef· 
ta és a dues &Jgi)es, amb carena perpenO
oJat ata taça.napnnopal. en la qual s'obre 
el portal d'enttade. d'arc rebaixat. Ala ben
da dreta de la taçana hi ha adossat un coe 
81JlU~ar. 

-· 



754 
Sant Martf de Provençals, 
barriada de 
c. del Aeaor de Valllogona. stn 

ca I'Arnó 

Categoria B. cap. 111 

(vegeu plànol <f emplaçament del núm 
751) 

Masaa de planta belxat ps atnbes&tue:IU'a 
de tnall"lpC)Qena anobolsada 1 cobena de 
teUes a dues a¡gües. ~~ d'IIUfèt obseMll 
la fines:ra gObca de la façana. probatiemenl 
tecuperada d'algun altte eOAo, J8 que 
aquest és del segle lM, com po68 de ma 
nrest la làpkja amb un escut • la da:.a do 
1689. 

A1ib11rct1, t956.p lO.C~iArbol>c.!Srrl.p I~ 

-----------------

1
755 

Sant Martí de Provençals, 
barriada de 
e de la Setva ~ camp, Sln 

can P'-n•• 
Categoria B. cap. 111 

(vegeu plànol cfem.,._ del,..;m 
751) 

MaSia dels segles X'VI M do Panta lleixa • 
dos psos. amb e5*'uctura de muJt de ma
çonena arreboelsada • cobef1a a duel vet
sarts..Sóndepeclrales<*'IIOI'Iefesòal"«<
fio 8lXl oom as enYOaJcamerude lesobef· 
ues.quec:ona~~tuaxenelselemerltlmésn

teressants de les laçanet. 

c.np. t Arbmt U17'6 p. 121 
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756 
bda. de Sant Miquel , 8 
c. dels GeganiS, Sln 
e del Pou Dolç, sJn 

Palau Centelles 

Categoria B. cap. 11 

Notable exemple de palau barcelonr elevat 
per Uufs de Centelles a finals del segle 'IN 

sobl'e un altre ocll!io del segle XIIL Amb tres 
façanes de carreus de pedra de Mont¡uic ce· 
dits de tes pedr01es munte~pals, destaca la 
de la baixada de Sant Miquel amb portal 
cinccentista (c. 1514). adovellat. i finestrals 
de uaça gòtica convertJts desP!'és en bai· 
cons; uo nwel més de ~nestres petites s'an· 
bapaal COronament d'arquetsadheotselse
gle passa!. Aquesl esquema es repmdue.x 
de manera s.m•lar a les a/!les dues façanes, 
essent el mestre d'obl'esFehp Ubach qu1 el 
1863 o!J(¡ els portals al carre!' dels Gegants 
eliminant, excepte una, totes res finestres 
d'entresol d'aquell fronbs, conservades als 
altres. El pal• rectangular. ordenat entre el 
~i el lM, disposa d'escala allotjada al mur 
que al segon tram penetra per una de les 
crug.esen forma de galena. Les arcades del 
pr1mer tram - especialment altes- !oren 
ateg•des a tonals del XIX i es1an retorçades 
per mrtfà de peces de ferro colat. OecoralJ· 
vament la pOO a de I" estudi és una bona mos· 
Ira de la introducció del renaxement a Bar· 
celona. amb un escut sostingut per gegants 
salvatges i voltat de ~putti~. comucòpes, g ru
lescosi ~XJna, que delaten el caràcter or· 
namenlai del cmccentlsme català. 
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757 
c. de Sant Miquel, 39, 41·43 
P' de la Barceloneta. s/n 

C.tegoril B, cap. 11 

A banda' banda de l'església de Sant M,.. 
que1 del Port - el 39 a l'esquerra i e4s 41 i 
ei 4J a lo dreta-. aquoosdoscossosd'edl· 
licactó res!XJti8n al bpus ong nal de casa 
d 'habitatges de la Barceloneta que, a ptin
dpte de la segona me-tat del seg!e XVI I, sefV( 

per 8 be.sllr el bard segons lKlS esquemes 
homogenis A aquest momem pertanyen les 
plantes baoces. amb portes' bnesfres d'arc 
ncarser, i els poo'lefS psos, a-nb finestres 
1 ba6oonl amb baranes antigues. El segon 
nvel de le~u• cases degué ser constnll 

poc ~- del 1837. momern eo QUè 
a'&«ontzenaquestbpusd'ampiaaons E~t 
grans penells de terra cula '1&11Cais de les 
laçanee tormanen part dst mateoc PJI)IOCfe 
d'togttndlmet'C • reforma del ~:xiX 

c. de Sant Pau, 9·11 

Edlfía de aa segona mertat del segle XIX amb 
planta bitxa 1 quatre P'8Q8.la façana, força 
renovada, é& de composiQÓ Simètrica. amb 
11\Jt arcs tobre J)lastresdonan! accés als bai
KOS El m6t ~~gn.flcabu de la construcoó és 
la reiOn"''\ee que UI.M's Oomènech i Momaner 
va ter a La planta baixa ala anys 1902-1903 
j que 11 VI .... el PferTII de I'Ap.rtament al 
n\llof eetabWneri. La dec:oraoó deiiTI8nfl 
dot" tllli!Otmade pet LW'I sOcd all de peca 
de oeriwnca blava .nb esc:tAS al-lusiiA a 
l"herMdcaelpllll'fda.. o.n..n seu hi ha .. 
gratiats de moC!~ mams' SHenes. tot esta 
c:obef1 amb lXII dar abOia amb caseton:s de 
~ Qt.e dOna a un dels par¡s de rec;.. 
lo.al'entotndelquals'obrenles~ 

detsOiereru pt801, ales que s'accedeix per 
balconadet l ' altre pab té esgrafiats de la 
matE~~ ~ea època mo11 ben conservatsgrèaes 
a les cobeftes de VIdre d'un • altre. El veslf· 

bul • el bar han sofert moltes ttansfonnaaons 
¡ hi deslaca, 11 bar. la lar de foc amb un grup 
8ICII.i!Onc al ~. queOJimna amb oo es
cut d'Espanya. obra del tallet de l'escultOf' 
EUMb Amau, amb par11Ctpact6 de Pau 
Gatgalo 
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759 
c. de Sant Pau, 99 
c. de l'Hort de Sant Pau, s/n 

Església de Sant Pau del Camp 

Categoria A. cap. I 
Monument Històdco-Artisti<: d'Interès 
Nacional R.O. HH-1879 
Gac. 30-7·1879 

L'església i el claustre, aixl com alguna de
pendència, és el que resta a'VUI de l'antiC mo
nestir de Sant Pau del Camp. El seu origen 
és poc prec/s però els elements escultòrics 
pre·romèrwcs reubhtzats a la portada de l'es· 
glèsta actual, i una inscripaó funeràna, po-

l 

:;;,~:ma~lest ~ seva e~stèooa ja en el 

L'església, una construcoó bàSicament del 
segle xu que substituí l'antcriOJ, sembla que 
fou iniciada a partir dol1117. E: s de planta 
de Cteu grega capçada per tres àbsls que 
s'obren alttansepte amb arcs do triomf i co· 
berta amb vdtes de canó seguit i cúpula so· 
ble pet)clnes i ombori octogonal al croucr, 
les fll'leStres det qual, com l'espadanya bar· 
roca que el sobremunta. són obra post&iot 
Els mws extenors s'arbCulen amb arquets 
cecs sobro mènsules figurades La façana 
està organitzada amb un Otll central fc"'mat 
per ta portada. una finestra I un matacà de 
defensa no originarr tr~ frongos d'arquots 
cecs sobfe mènsules s'estenen a banda i 
banda El portal pròpiament dit, rodejat per 
la mà de Déu •el Tetramorl, comprèn un arc 
supenor decorat i una arqUivolta sostingu
da per columnes amb capitells que. JUnta
ment amb els cimacis. són una mostra d'es
cultura pre-romàniCa reul11itzada. En el !lm
pà h1 ha representada la ·Tradll!o /egis- a la 
qual fan referència les inscripaons de la 
Uinda. 
Al costat del braç dret del creuer, l'antiga sa
la captular gòtica, reconvertida en capella 
del Sanllssim, dóna accés al pet1t claustre 
a través d'una porta flanque¡ada per dues 
f•nestres amb traceria calada. De planta gai
rebé rectangular, el forma una galeria de ocr 
lumnesque sostenen uns arcs JX)Iilobats ben 
pocfreqOents. T<M i lamancadenorfaesdo· 
cumentals. sembla que cal conSiderat-lo 
obra del segla Xl~ . les galenes alberguen 
un bon nombre de làpdes i algunes septj
tures, obrades Ja en els segles del gòtic. 
Sant Pau del Camp fou començat a restau
rar el 1896 i no fou fins el 1930 que Josep 
Goday, totel1minant tes construcaoosanne
xes, dota al conjunt del caràcter de monu· 
ment a·•llat que preslffita actualment 



1760 
c. de Sant Pau, 109 bis 
c. de l'Abat Salont. 8 

Grup Eac:olar Collaaso 1 Gil 

categoria a. cap. 11 

Ecifio pUbic~decarèrctef ~ 
pr0fed81 811931 l)ef Josep Goday I C8salt 
iconsli\Jilentre 1932•1935. L'ar~hl 
W"'CCfpora oo nou IEngualge 8il.ls0c. ben <ft.. 
vers a rempra¡ en fel....,. oonstrl.ICCIOI'II 
escolén êWenors. Oe marCitde lt1ftuènoa 
nOrdca -s'ha p¡wlM defii'QUIIeCll.Wa ~ 
desa 1 escandinava cern a reforenl: l'autor 
~r«:aa un can'lf'l qualrtatlu del sou llenguatge 
ac::or;tart-se a unexpr~prOIOraoo

naiàa SO"l5IC <Üdef lcsau•dalfJoslesdel 
noucenosme 
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761 
pl. de Sant Pere, s/n 
c. de Uuis el Piadós, 1 

Església de Sant Pere de les Puel·les 

Categoria A, cap. 1 
Monument Històrico..Artlstic d ' Interès 
Nacional O. 3-&1931 
Gac. 4 -6-1931 

Et 945 els Comtes de Barcelona lundaren 
ef monestir de Sant Pete de les Puei-Jes, prop 
d'on ja hi haVIa. segons afirma l'actadecoo
sagració, una construcció anten01 dedica· 
da a Sani Sadurnl. amb la qual s 'ha volgut 
!dentJiicar l 'espai quadrat d'un deis braços 
del creuer -cobert amb volta d'aresta, so
bre p¡tars 1 amb 1m postes deootades amb 
motius vegetals i geomètrics de talla 1 bisell, 
elements però que no semblen anteriors al 
pnmer quart del segle XL Destruit SUCCOSSI· 
vament el 985 per Al·Mansur i al seglo XM 
pels al mor àVIds, el cenobi fou tornat a cons· 
truir i consagrat el1 147, El seu aspecte ac· 
tual, per O, deu més a les restauracions que 
segu•renals •ncendrsdolsanys 1909 i 1936, 
en les quals es modificà I' estructura de plan
ta de creu grega de la construcció del segle 
Xli , es destruí el campanar anomenat dols 
ocells, que coronava el cimbon, • s'hí alegi· 
ren noves dependències conf1gurant l'ano. 
d1na façana a la plaça de Sant Pere. POSie
ríomlent al segle XJI J8 s 'haVIen efectuat mol· 
tes modlfi<:aoons a !'osglésia. entre les quals 
cal esmentar l'obertura de fa porta actual f 
laux:orporaciód'un gtan absis poligonal del 
segle YN, 1 fa construcoó d'un campanar al 
XVIII. El claustre. del segle Xd, SitUat a ponent 
de l'església i ampliat amb un sobreclaus
tre el1322, fou destruït el1873 juntament 
ambaftresdepeodènc:iesdel monestir, i se'n 
conserven restes al Museu d 'Art de Catalun
ya, Docesà de Barcelona 1 Santacana de 
Martorell, així com a coHeccions pl'ivades. 

Prltlf,.riPi 
Puig / Ca· 

113·120; 
19-tS;IJdl. 
1947.0.· 

r/.1, 1952, A.rçér&'e 1953-54. AlMud, 197J,p 152;Ci
rd, 1973, pp, 288-289. Clttbonc/1, 1975. vol 11. p 54, 
lnV-rl 119,JIJI'Iye,t,l976.(J226 PI~ 1978. pp 
202·203, 8Mr. 19tH. p 253 . ./t.lflytttt, 1983. {)() 
183·184.~ 1964, \101. 1/, pp 241·246¡25-f 
MM •xp 599A(1876- 1877),exp 771A(1876 ·1877} 
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762 
rda. de Sant Pere, 16 
Casa Teixidor 

Categoria B, cap . VIl 

l'arquitecte M.J_ Raspall fou q ui el 1909 ptQo 

}ectà fins els seus últims detalls la bobga Tei· 
xídot, fundada el 1874. La façana, aplaca· 
da amb un gran marc metéHc, enclou. a 
més dels aparadors. mosaics de lluls Bru 
iVIdres deBuixeras Hnos. i a l '•nteriOf es con-
serva bona part de la decoració orig nat si 
bé el 1947-48 pati una reforma de 
Uongueras 

~1961, (J(l 34 i 3B, nclii 13; M.acl<8y, l !.l62,p. 
J5ilf$11J s.n. ~ 1968, IM!. ntm 59;Hcmar>OOz 
c~. t97J. p.I24: Gsroa-Manin. l9n, 
pp42-44 Aot/Sel'"tJCino, l979, 1ll)n,2 1 .~. 1963, 
vol 11. P- 210. SM<Ji/J, 196-f, P- 128, iU. t'l<ill$. 2 19--220. 
MM·Bxp. 13f; AF(I692-J893} 



763 
rda. de Sant Pere, 40 
c. del Bruc, 8 

F•rmic~ del Doctor P•lomas 
(actualment de' Doctor Viladot) 

Categoria e. cap. V11 

DISSenyada per Fllb-< Cardolach abena del 
1906-1907 en qJé aquoGI en publíc6 tna Jo. 
!agrafia Les pmturos del sostre. evu. desa
paregudes. et en dC:U$10b Eaqulrc» Jel$ll'IO-

SatCS l6n dc Ws Btu, • bé els dot grans c:l.... 
¡jalons dotar....-. a banda• baodadei"M-
IIuct\M'a motàllca amb !anal de la cantona-
da. sub5t•luolxondcsdelt934 (?) elsVIIIals 
modefrliStoa pro,octats pet' Cardel:ach 
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764 
rda. de Sant Pere 
c.d'MBei 

Monument a Rafael de Casanovas 

Calegoria B , cap. IV 

L'estàtua de Casanovas. eoca~regada el 
1886 a Aossond Nobas i tnStal·lada dos anys 

I 
després al Saló de Sani Joan, era homenat· 
rada cada 11 de Setembre, des del 1897, 
quani'Ajumamentdeadl. e/1914, separar
la del conjunt en què estava mtegrada 1 

dolar-la d'un caràcter més monumental. 
Amb un nou pedestal de l'arqUitecte Alexarl-
dre Soler i Match i un relleu de Josep Llimo
na s'inaugurà e/1916 al noc actual, Ol'l esti
gué fins ef 1939 en què l'Ajuntament fran
QUISta acordà desmuntar-lo. Guardada en 
un magatzem muniCipal, fou rCinstaHada el 
1977 al seu emplaçament pnm111u. 
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765 
c. de Sant Pere més alt , 1 
Via L&etana. 50 
pL de Uuís M1llet. s/n 

Col-legi de l ' Art Major de la Seda 

Categoria A, cap. I 
Monument Hlstòrico-Artfslíc d'lnlerès 
Nacional RO. 2-6-1919 

Edificada segons el pro;ecte de Juan Garfi
do l Bertran entre 1758 i 1763, la casa co
neguda com dels Velers era or•g1nàriament 
uo edifici a la cantonada dels carrers de San!: 
Pere fnés.alt i dels arcs deJonquel'es, aquest 
darret desaparegui en obr1r-se la vta Lélle
tana. Constltur1 per un cos bàsic rectangu
lar amb onc nivells i abundants obenures, 
els sevs paraments exteriors estan recoberts 
d'esgrafiats. Aquests, considerats els fl"lés 
significatius del segle XVIII barcelonl. tenen 
per tema fonamental grans figures de carià
hdes 1 atlants que sostenen el g¡mulat emau
lament de la planta noble. A la cantonada. 
la magnifica imatge de la Purfssima voltada 
d' angefols dins una lornk:lAa, és obra de I' es 
cuitor Joan Enrich 
Pre~~~stala seva desapariOO en obtir-se la via 
laietana, per tal de salvar-la caJgué corre
gir l'alinació del nou carrer. cosa que va fe!" 
Ferran Romeu . Poc després, entre 1928 i 
193?. es procedl a la seva restauració i am
pliaCIÓ, segons projecte d& Jeroni Martorell, 
mod1ficant substanaalment la planta i l'es· 
tructuraprifnltl llesdel'edlficació. Ferran Se
rra 1 Sala, conegut com Ferdlnandus Sena, 
es curdà de la restauraoó dels esgrafiats I 
de ra reahtzació dels nous que. seguint fidel· 
ment la temàtica dels barrocs, cobmen els 
murs de la zona engrandida, a la banda del 
caner de Sant Pere més alt I , sobretot, de 
la placeta de Uufs Mi:let. 

766 
c. de Sant Pere més alt, 4 

Categoria 8 , cap. 11 

L'edifiCI, dc finals del seglexv111. per bé que 
ens hi consten intervencions de ta segona 
mC~tat 00 1800, s"orgarutza a l 'entorn d ' un 
pab central, des del qual s'accedeix inde
pendentment a la planta noble i a l 'escala 
de veïns. la façana, simètrica respecte a l 'eix 
central, Ió efs baixos de pedra amb tfes obef· 
turcs d'arc escarser 1, als paraments cecs de 
les quatre plantes superiors totes separades 
per petites Cófnises, hi ha esgrat als a base 
de gerros do tfOJs. garlandes i emmarca
ments, projectats por l 'escenògraf Francesc 
Soler i Rowosa ol 1899. 

ComtU, 1913. IJ 245 QtrrerttSt Card 1916. p. 169: 
Ei>as. 1931. pp. 65 / 135. Clrid. 1913. p 293. 
AAM: exp. 2954 8 (1861). exp. 2293AB (1800). 



767 
c. de Sant Pere més alt, 11 
c. d'Amadeu Vwes, 1 

Palau de la Música Catalana 

Categoria A, cap. I 
Monument HlstOrloo-Anrstlc d'l nter~s 

Nacloo&l D. 303311971,25-1 1 
BOE. 20-12-1971 

eon.defada com la maMe:stac::.ó cUmu'lat1: 
del modemirme català, el Palau de la MÚSI· 
ca CEllalana és una obra 1mport&n! $Ot8 tOCs 
elseonceptes. Encarregat per l 'Orfeó Cala· 
1.!1 a Uufs Domènech i Mon«aner, aquest el 
construf entre 1905 I 1908, concebent·lo 

com un gran espai unitari resolt amb una es
tructura rellet.Jiar de peus drets 1 ¡assenes 
d'acet' laminat, bigue(es i reVOltons Lesdi
\ASHlflStnfefasdel'espai garebé ma no sOn 
rlgldes 1 tanbé la relació amb l'extencw és 
mot ftu'cta En rabondatt ornanertaoó. Jo. 
rall pol{croma.. s'integren perleaament les 
diverses tècriques artesanals a les qoats re
corre tan sowt el modern sme. Alxf, Domè
nech comptA amb la oollabor&OO d' Anto111 
R¡ga/t en els vitraWs, de Uuis Bru en els mo
saics, a més de la dels escultOfs Eusobl Ar· 
nau -muses del prosceni-, Pau Gargalla 
-grups dels costats de r escenari- I Mlqod 
Blay. autor de l'aHegona de la cançó popu
lar QUe abradlat'arrrJe en q~ •troben lo5 
dues laçane5. coronat anc.gwnen~ per 1.1"13 

Ranterna, aVUI escapçada I n'd moc:tlicada. 
eod com també han esutt Mtetatl altres ete-
ments de les parts Mea dels lront1s. Està en 
curs una profunda remodelaoó dol Palau 
per tal d'adequat·lo a los nocessítats d'un 
aud1!01'i modEHn 



768 
c. de Sant Pere més alt, 18 
e de la Mare de Déu del Pllat_ 28 

Categoria 8 , cap. U 

Aquest edifiCI consbtuer)( un bon e)(emple de 
la casa de vens del segle XVIh sobre agtu
paOO de par celles artesanes. amb tot el•e
pertoo d'elements prop¡s del moment, sobre
tot pel que la alllaciamenl de les obertures 
-portals d'arc escarsers als b<bxos de pe
dra finestres. 1 balcons de !erro for¡at t llosa· 
na ceràmiCa sobre catteles metA! l•ques
au•i com per la presènaa d'uns molt nota 
blcs esgraf•ats en els paramems 1 al voltant 
de Ics obeoures. Segons una lfiSCfJI)CIÓ aVUI 
parQalment desapareguda. !oren enl'estits 
Elf 10 do dosembre del1779 • represemen 
entre ets balcons del pmlClpal, res quatte es
tacions, al lodldes per grups d'mlants que 
SUCCOSSivament. teoceDC:en garlandes óe 
llots. apilonen garbes de blat !Ol' ren castan
yes• cvllcn got•msde mim Als n:Vellscorres
poncnts a! s psos superiors ta docoraaó és 
a base de bustos sobro poanyes 1 de grans 
gcuos dc flors. tot pfogat harmonitZat m1.¡an
çantgarlandcs•altrosornameots. Ouesal-le
gOHCS mós, a la façana secundàna. repre
semcn potser la Gcogrt~ fla 1 la Música 

Comas. 1913, pp 245246. CINftfM•G.lNJt 1916 (J_ 
711, Conc:>. 1973 p :'90 
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, 1 769 
c. de Sant Pere més alt, 24 
Categoria B, cap. 11 

!:s una constrUCCió possiblement origmàna 
del segle xvtl on es fan pa!cnts Ics succes· 
swes reformes sofertes en la poc homogè
nra dsmbuciód 'oberturos. Tot 1 mxósónda· 
res una plan!a baixa amb portals do mrdes 
r dates d•fereots, i l1e1> pisos en els qvo bal
cons I finestres es combnen rrregulm mont 
Tots tenen llosanes i emmarcament do pe· 
dra. fOfa d'un, amb l!osan.-'3 dc ferro i w)o· 
les. La façana és de carreus irregulars que 
al segle xvm foren arrebossats fingint nous 
carreus_ Sobre al tercer piS, en qué s'arrcn· 
gtefen quatre balconeres, dOI.IIa façana una 
prom1nent cornisa ceràmica amb tortugada. I ....=-i : . 

".1 

J 1 
.::.F.~ .. ,.,..,..¡(-~· 

----' 
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c. de Sant Pere més alt, 25 
Categoria B, cap. 11 

La façana d ' aquest edilici enclou e'ements 
caracten'SlJCS del segle xv•r. com són els bal
cons amb losana de ferro i rajoles r carteles 
també de lea o. i els portals rectangulars em
motllurats. El conJUnt. però, manifesta pro
fundes intervencions del noucents. també a 
la façana - especialmef'll. a la part a ta, en 
la cornisa i les obertures semicirculars de les 
golfes. però també en els balcons 
supeoOI's- com a resuuctura mterna i la fa· 
ça na posteríor, obres rutinànes en les quals 
apareixdocumentat el1871 1'arquttocteAA 
tM Rovira i Trias. Cal remarcar també la per
manènaa de la parcel·la PfOiunda, típ¡ca 
d' aquesta mansana, que Imitava ambla mu
ralla fins que aquesta tou enderrocada al dar· 
rer terç del )(IX. 

Olio, 1973,¡.'J2'9Q 
AAM. f':X(). 2339 C (1871) 
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c. de Sant Pere més alt, 27 
Atheneum Polytecnicum 

Categoria 8, cap. 11 

Malgrat que totes les dades re1teradamem 
publicades sobre aquest edifici són perfec· 
tamenl plausibles -obra d'Antoni Celles¡ 
Azcona per als marquesos d'Alòs ¡ de Dou. 
projectada entre 1807 i 1816, il"llaada el 
1606-1807 i bastida des del 1814 fins a! 
1818, després de l'ocupaCió napoleònica 
quo interrompé les obres- , la seva estricta 
cortcspondència amb bona part del que sa· 
bcm d'una manera més ben provada per al 

~~ ~~:~~;~~~;!~t=~~ ~~~~~: 
tesa. en un errOI' que es repete~x en la blbljo. 
grafiadesdel 1947 - efsautors del Cll/8/o-
go Monumental serien els primers a traslla
dar les noi foies donadeos per A~bcrch el1944 
d'un ediliCi a !' altre-, i que ja fou palesat e¡ 
1973 pels autOI's de la Guia d'Arquitectura 
de Barcelona i per Uadonosa. Pel que fa als 
promo'.orsdel'obra. Basscgoda(1936)sem
bla refeffi-.s'hi en esmentar la residèocia dels 
marquesos de Sant Mori; d'a.'!la banda a 
la porta d~ pts pnncipal, un anagrama~ 
ferro forjat proporciona les irKQals GAR. que 
podnen fer pensar novament en els Alòs. per 
bé que S<~oOOm rir. r.egur Que des d'abans 
del1858cappersonaambaquestcognom 
l'li amb el de Dou no ha estat prop. età na de 
l'.mmoble. Sigui com sigui. es tracta de la 
construcció privada barcelonina més nota
ble de les primeres dècades del segle x1x, 
amb una severa façana de pedra; la planta 
baixa. encoixinada 1 amb tres obertures de 
mig punt, és separada dels tres nivells res
tants per la balconada del prinopa, interrom
puda per pedestals amb grans testos. El por
tal central mena a través d'un vestrbul voltat 
al pat1 amb escala, que s'h1 obm a uavés 
d'un gran arc serlià amb columnes pniques 
sense base. l 'arquitecte -que. malgrat tot, 
bé podna ser en Celles- aplicà un dassi
cisme monumental amb molius i recursos 
aliens a l 'ortodòxia neoclàssica. tant en 
aquest original pati , com a la façana princi· 
pal1 a la postenor. oberta a una terrassa ele
vada al I"Nve!l del f)IS prioopal i amb un Ol'· 

dre gegant de seiTIICOiumnes pniques en la 
part central. sota un entaulament que corre 
entre els pisos segon i tercer. Poc sabem 
~s saloos rntenors -les descripcioos repe
le~xen en aquest terreny allò que cr~em pro
pi cie l'edif1Ci del carref Baix- però sovint 
ha estat publ•cada la foto d'un saló orcular 
esta !mpeti amb columnes corint1es adossa
des. queóev pertànyer a l'obra que ensoc:u-
pa. D'ella sabefn també que, als anys vint 
i trenta del seç¡le KX, tou seu de I'Atheoeum 
Polytecnrcum, tnstitudó docent i cultural 

I d'orientacró obrerista. 

EdifiCI d'habitatges amb prulCipal ¡ dos pi
sos, que una data gravada a la d au d'un dels 
baixos ens data el 1699. Dels cmc balcons 
del PflllCipal, molt destacat, només els dos 
dels extrems tenen losana de pedra, mon
tro que els a~ ros 1.3 tenen de ferro fOf)at 1 ra 
jOies de flor de grra-sol sobre cartdcs. A la 
resta. finestres i balcons. amb marc de pe
dra. Els esgraf.ats que envolten totes les 
obertures fingint severs emmarcaments ar 
quitectònics~ consten al catàleg del1913 
f~ per Comas 1 deuen ser frUit del gust das
S!Cista de la dècada segl.leot A la part pos· 
tenor de la parcei-la t'i ha un cos edifiCat mo!t 
postefK>r a la façana, oc:upat per habitatges. 
Al vestfbul, el pr10C1pal té una escala diferent 
de la que condueix a Ja resta d'habitatges. 

~. t9J4.ot05 
AAM. exp. 2<fl9btsCf1812). 
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I ;~:e Sant Pere més baix, 7-9 
Institut del Teatre I Biblioteca Popular 

Categoria 8, cap. U 

Enractuall c:cniiUC:OóQf ~un prmer 
cos. eme la façana 1 el pelli, que correspon 
a tM\a oonstrucaó noble del MOM XVt o XW. 
conserva Ul8 taçana d'obta de pedfa no 
ga.re regi.Jar 1 un ponal de grans doveles 
d ntadOs capnooumenl ,......,_ Aquesta 
façana • .-nb bak:onl de leu o fofJM' rapes 
del $OQie XWI ..... pnncopol 00 -leuge
r.-nentaJedadael1857 P" unarelormadl 
r!Qida pel mestre d'obfos Jolep ~è • 
Mestres 8 pa¡¡. amb otca~a resovatdada 
per una IIOC,a. dogué ser renovat el 1922 
quan. per tal d'tnstal Ler et'edtfd t'lnsbtutde 
Cultura i 94bhoteca Popotar per a la Oona 
- tnSbtoaó luodada por FratUSC8 eonne. 
t'M'son de Verdaguef ·, es relormé la part 
vella -al seu prtncapal ht ha encara la 
biblioteca- • os consHuf la resta de t'e)(tons 
COOfUnt. amb façana al carrer de Verdaguor 
i Callis, que onclou una capella amb p.ntu 
res de Josep Oblols. A la clau del pottal h• 
ha encara un escut amb el nom de la lnstJtu· 
00, que fou supnmtda després de ta QtJ&. 
rra. Els locafs passaren aloshOrM a la Olpu· 
laOó que, des dols a.nys s01anta, els destt· 
na a lnst•tut del Teatre AqOOSI ho estat re
rJlOdejat el 1986 per VICIOI Argencl, opera· 
o6 en la que se'l dclli de dos nous cnpa,s 
teatrals 
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774 
c. de Sant Pere més baix, 16 
c. de !es Beates, 6-8 
c. de la Volta de la Perdiu. sln 

Categoria B. cap, li 

L'edfiodelesdatrer.esdel~lM se
gons la data gravada al marc de la porta,~ 
gtda 1785, unes vegaoes i 1783 d"Mrea. 
conserva la puresa de la~ ong. 
na!, magra! la renuu duna planta IObre 
la COfOisa pnmllva. 1 COI"'Sta. sense conlar 
aquesta. de bfm)S_ p,atu noble I do8 p!80I 
E!s baloor1s amb 1osanes de pedra EWnmot 
bada, van perdone .-nportènc:la a mesura 
que van guanyant altura en la laçena. Un 
dels portals d'arc escwser deia p4arCa bai 
xa seNe~x d'accés a I" escala que. despfóe 
d'un tr<Wn comú. es blklfca en dlroooó aJ 
ponapal r als altres psos Els esgrafliltS pro-
senten els motiUS Céllacterisbcs de gerros de 
lors1 tgures de noos en e4s parémOrlls. rT'IOfl' 
tre que d sposen grans Mos o l'ontOI'n do 
les obertures i modaJions al damunt do los 
lrndes. 

e~. J913.pp 246-24r;GIJJiatao IS34,p 106,0" 
Q , 1973 p 282 



775 

c. de Sant Pere més baix, 22·24 
c. de tes Fre~xures, 31 
c. de la Volta de ta Perdiu, s/n 

Categoria 8 , cap . li 

Encara que l'ocupació dels carrers amb vo
lums edlteats sotxe arcs o bigamséscarac· 
teristica del segle xvu, aquest tret es man· 
tingué quan es va substituir t'edifici ve.l pol' 

un de nou a mitjans d el XIX. La contiguractó 
dels b&xoscaracterlsticad'aquest moment, 
a base de grans arcs que endouon un por
tal i eJ balconet de l'entresol. permeté con· 
vertir l 'arc de l'extrem d ret en accés a la vol· 
ta de canó que cobreix l'illlci d~ carrer de 
la Voftade la Perdiu. La resta de ia construc
ció presenta quatre p-soo amb balcons i bai· 
canades del t1pus comU d'aleshOres 

776 
c. de Sant Pere més baix, 27 
Categoria 8 , cap . U 

Ed1fici d't1abtatges del segle XVIII oola faça 
na del qual s'endevine-n, però, intervenciOI"'S 
del s XIX com són la corn1sa i les restes de 
pintures a base de plafons goomèlrlcs. Mos
tres potentsdel'obramésantJgasónel por 
tat d 'arc escarser, la ba'conada del princi· 
pal de feJro forJàf i rajoles amb cartetes. i els 
balcons simi'ars dels altres dos pisos 

777 
c. de Sant Pere més baix, 29 
Categoria B, cap. U 

Constrl!1ltambé al seglo )(VIl!, aquest ecllfici 
consta de planta 00 xa i dos piSOS. A la pri· 
mera hi ha un portalct d'arc escarser 1 dos 
accessos roctangi.Aars moll modificats. Al pn· 
mer p¡s, una balcooeta 1 una balconada ca 
racteristica del moment, de la mateixa ma
ne~ a que els dos balcons del p¡s següent 
acompanyats per una finestra i ubicats sota 
una cornisa volada sobre permòdols d'obfa 
que semb(a més moderna. 

778 
c. de Sant Pere més baix, 
29 bis 
Categoria B, cap_ 11 

Construcció dels segles XVI i XVIII que efl· 

clou vest¡gs gòtics. segurament def xv, com 
són la finestra coronella tapiada del pmne.
pis, entre una finestra i un balcó barrocs i, 
potser. e pooa! d'arc de mg punt adovellat 
dels baixos. A més de les obertures osmcn-
tades. s'obren al parament de carreus lrre-
giJars de la façana un portal roctaogi.Aar als 
baixos i dos balcons petits de pedra amb 
mo!Rures al segon p¡s, sota una tortugada 
que ta de corntsa 

~comoí.1~7.110l1.p.337;0rn;::.. 19!3. 
~285 



1 779 
c. de Sant Pere més baix, 
31-31 bis 
Palau Dou 
Grup Escolar Cervantes 

Calegoria B, cap. U 

8 palau dels Dou presenta extenorment una 
façana de carreus rejuntats pròpia del segle 
ll'Vlll, amb balcons de llosana cetàmca i em
marcament de pedra, de la qual coneixem 
unpr0fededereformadel1865, dels arqui
tectes Anlont Valls i Gali 1 Josep Cros - que 
no sembla que es dugués a terme- a més 
d'una mocMicaaó def !cuat feta l'any ame
rlor per Francesc Batlle i Fefip. La resta de 
l'edifici fou refeta a començament del segle 
XIX per Antoo Celles 1 Al:cona QUt, ef 1818, 
en Signava ols plànols conservats a l'Institut 
Municipal d'H•stòrla i publicats per 
Hernttndoz-Cros. Moral Pouplana el 1973 
1 1977. S. admetem per a aquest ed•fici les 
dades que s'han atri buit al del carrer de Sa,... 
Pere mós alt27, (amb el qual ha estat repe. 
bdament confós des del1947). el1818 se
ria la data d'acabament d'unes obres ii"'IC!a
desol1807 iinterrompodesdllfant tOla l'ocu
pació napoleònica. En toc. cas, A~befch parla 
de par1s do l'edlfio del carrer Més Baix da
tades en aquests dos anys, però també el 
1811. De les pans atrtbt.übles a en Celles co
neixem bé el patJ quadrat, amb arcs de mg 
poni: 1 columnes i piastres toscanes. I sabem 
per Ahbetch, que conSidera et pat1 italià 
-Bassegoda rhavia qualiiiCiil el 1936 de ..:a 
la~. mentre que era de-est1loma· 
llorquln. per a Gallarda, el 1934- que en 
la consuucoó hi ha, o hi haVIa, com a parts 
destacades, la sala del piano. la rodona, la 
vet'mella, el tocador, la bibiKXeca, els mobles 
est1l lmperi i els tapiSSOS del Zodlac, a més 
del jardl posterior - ara pati del ooHegr que 
ocupa l'ed•fici- amb un sortidor 1 estàtues 
d'Adam i Eva. 
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c. de Sant Pere més baix, 35 
Categoria B, cap. 11 

Edifici d'habitatges del segle xvn1 amb tota 
la part baixa força modifiCada. Alxl. els por
tals d'arc Da als ba.i)(OS apareixen emmas· 
carats per rètols comercials i els balcoos del 
principal han estat convertits en finestres tot 
perdent les baranes de ferro forjat i les Ma. 
sanes d'obra que encara es conserven als 
dos ptSOS alts; uns i al!res tenen brancals i 
llindes de pedra emmotllurades. la cornisa 
ceràmiCa amb tortugada enllaça amb la del 
veí edilici número 33 



781 

c. de Sant Pere més baix, 37 
c. de les Arenes de Sant Pere. s/n 

Categoria 8, cap. 11 

EJs elornonts que ressalten més en ~ 
ed6o. dalable als SGQ1e XYI-IMI. són el no
table port(ll c:r erc de meg ¡:M.I"'I amb gr81ns do
volies. a la planta baixa i • baloons do • 
platU pnTieft'l I segona, &rJib brancab: I 

I 

grans Dindes de pedta modurade lea se
vos lo$.alnes. ~bé do pedra, i los OOrano~ 
de fctro tortM deuen 101 una rCOO'Va06 del 
SE9e XVU. A més de dM!tses if'oiMtl'el hi ha 
ll"lsegutdebalc::onefesp.d!IOCilagancor· 
risa oetêmtca amb 10f1ug&da que enJaça 
ambl'ediha nUtl'le(O 35 però que, cortralla
•nert. f'() c:otll'euc p8S tota la COOSifuOOO ~ 
ens ocupa, sinó que aquesta és més al'.a per 
l'extrem més Pfoper al carrer de les Arenes 
La remuru d'un darrer ps a la banda 
d'aquest can er, ¡urt amb &.tres refotems. és 
obfa de 1846 del mestre d'obres Esteve 
Bosch i Gironella. 

1
782 

c. de Sant Pere més baix, 42 
C.tegor¡, B, up 11 

l' eólo. de les Ciarrenes del.sege XVII o poe 
ser deis pnrnefs anys de 18tegUent oentü
na. consecva d' ateshores t1 portal• aes duel 
pometes plaries. amb baklonlde letro lot 
fil• ra,oles ' emmarc:amen1 de pedra molt 
prartlci.Aal En pM segkl Xl)C foten reformats 
el tefcer prs • la corMa que. lf seu temPt. 
tou muWada en la remunta ategróa ¡¡ nosue 
segle. Al tons d . ...., seoon P811W'IC800f. oen
uar per un partone amb una palmera. él ..,.. 
Slb&e la façana de l'at"CCga t&bnca IÒXI4 Vtu
mara. da\4lblepelsvoltsdel1860. amb bdo. 
res OI!IOfomàrlques amb ooh.MTV~et de I& 
no colat 



~ ¡ ~ ¡ ~ 
c. de Sant Pere més baix, 46 c. de Sant Pere més baix, 48 c. de Sant Pere més baix, 50 
e dels Mestres Casals 1 MartOtlll, 26 

Categoria 8, cap. 11 
Categotill B. cap, 11 

Aquest edthoi sobre parcel ·ta estreta manté 

'"""'àcte< do casa gOoca. especoaimenl ~ 
lel: de oonservat ol pet &meni de carreus pe
llt$ a IOl el ft01'1111. al segon ps, una finestra 

canopoal QUO~~ -xv Al
XVII !ou~ 11 pnl'1lel' ps un balcO de fer· 
ro fot,al amb mate de pedra lel..tner4 mol· 
luras Ets balxot.,... han arnbat complela
menll'l"MXiiricall, peròal'll"'leoor, a través del 
portal, és VISible un gran arc de mtg punt cor
responent a l'esu~..~aura medieval. 

Categoria B, cap. 11 

Als baucos d 'una casa artesana dols sogles 
lM O XVI I s'eodewla l'extrem do la l~nda de 

786 

c. de Sant Pere més baix, 52 
Fa rm.c la Padre ll 
(actualment Bernades) 

CategOfla B, cap. VIl 

Encara que ta exlsta al segle XVI, la fanÑ· 
aa. taJ i com l.l COf'le!Xem avu, és una ncJta
ble obfa mcxlerti~a que hom data cap el 
1890. Conserva la seva dec:ol"aoó 1nterl0f 

---mobaan I~--- •61 especiamenl re
marcabfe el gran vtlrlll que abasta tant la 
porta com els aparadof's i que és obra de 
Juan Espnagosa qu1, excepoonalment, ~ 
ognA 

Tot1algunesrestes del segle XVI oM, com 
IÓn 111 porlelalatefal adovebda I lel méo
ltiel amb els bustosd't.n home 1 d'una do
na en t.n deh balcons del pnnapal, el grux 
óola"""'""""'semiJiaMtdoO-IMI, 
amb fioeleres 1 bak:ons de lorlaoe de pedra 
o de ferro lorJBI. El més notabte del COfliUnt 
havlaeetael'esgfalial, 8\'\.11 rrd: rnalrn6ll que 
Orio data a¡ 1779, el tema bèslc del qual són 
els corbnatges recollits per nena I que des
oobre.xen un pa¡satge. El oompiOmOO!On tr~> 
leus millars I bustos sobre pedostals. ara 
QUMI~IIWISibles. 

lut~a, en bona part amagada per t'aplacal 
d'una botiga. de t'enttada pnrruuva, a una 
brinde. de le. qual s'll'(rodi.A' P<*OOOnnent 
r.aua~ eecala de veïns Al ptrTI8f Pd h: ha 
un b*óde'-'o ~~ha perdut recett
~ la losana de rapes t una finestra del 
IOQOI"' p.s. a ballcó que t'8COITipanya domo&-
,,, w ol:ll'a ,a de pl'incipis del XIX Sobre la 

porta. una placa recor. da que lsldro Nooell I 
hi va nêtxer 1 morir 

AAM'~ 725E(I816).•.11P 10030otC(I~ ~-~~~-~-~~ 

Cot-. ··~J_pp 247-24.~ lal4_p IOl, O. 
ottl73.pttlfAINI:MI.I ... IIdlp 111 

~- lllT.pp 51«1. -~ llill!ll.op 43 
146.~t.,_\odtpM.~rMf\Ctll 
PD-,..,.,_.s.rut,~l).t410.1n.nz 



787 
c . de Sant Pere més baix, 55 
e. d En MOnlc. lln 

Pallu O.ls Marquesos d'Atós 
Penya Cultural Barceton•n• 

Categorll B. cap, 11 

()ej aegje XVII o xv•• &QveSt vastíSSim ediliCI 
Pfe&enta al m+g de la seva Marga façana
en la que, tot • efs pedaços, s'endevina en
cara l'obfa de pedra- un portal carr0$Ser 
d'accél al vesiW del pab, des del qual es 
pot pufBI ala pAanta noble. En aquest vesd
btA una lépda dedocada per Josep lgnaso 
d'AJóe;•de~recordaqueel1790el 
~Sa¡;,.,.,.,..s't.ref\qadooxAiec. 

,., .. r.;..s'tnUalzlla~delps 
pnnopel mr.lflnÇar& ura SUC08SSIÓ de nou 
t:llk:::cQ amb brancals 111nda de pedra .-n. 
mcllurdllolanl de ferro for}ld I oer6rnt
CI. exoepce • ~~~~.ai~ de \a !)Ol' 
111. ~ la t• l8WTib6 de pedra. La segona 
ptan1a. contr~. es rectue.x en altura 
1dispou 1'11:::11lftdef\nestres. L'edilici estan
ea amb un pr()mlnenl ràfec de teules, 1 cal 
aS&eflyalar la seva mportàncaa paisatg(sbca 
en el COOJOnl del carrer. degut a la llatgada 
~ regulalltat de la seva façana, aoo' çom tam· 
bé a l'han'rlonta de lea proporoons enlfe la 
MYa alçada • l'amPada de ta V\8_ 
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i :~!e Sant Pere més baix, 59 I :~:e Sant Pere més baix, 61 
Categoria 8, cap. 11 C1tegoria B, cap. 11 

Casi d'hab:tatget del tegle XVII de P'8i'U 
baXIIIrel !)dOIS; IÓn eletnettli deslac8ls de 
la c:onstrucoó bai roca els b*onlemb llo
sana de lerto lorJ81' ra,olelr baranes tamb!l 
de ferro amb poms all angles Ell emmar 
cameniS de les obetture&. f'~Ctc>s.lellnel
tres !Mer als. aon de pedfa amb tnOt!Ues. 1 
6s a ta gran ~Mc~& del bak:ó del pnnopal on 
aparex graval l'any 1682 que en data amb 
preos.ó l'obra Es remata amb una eotnsa 
cerà'nica Toc 1 un errebo&iae moll poster\Of 
que lingax carreus' a tat que ets belx01 t'IM 
~rnoleomaocar"""""_d . .., 
~oca c:orneroal. la façana conserva el seu ca 
ràcteranlle 

ecm.. •sr3. p ~-~ JIJ4. o tOf. r,.;,. 
,., Pro 
MM •xp 1704C/IIM) 
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()nglnAna del segle xw. aquesta casa. de 
pblnta b8tx.a' quatre psos. presenta a la fa 
çana una esuudlKa 9lffiéUJca respecte a un 
CIUl c::ercral Aud, a cada pléna ht ha un pa 
reldebaloonsoenuatspefunalineWa Als 
psos rnner, segon 1es bianes dels balcons 
.on de pedra motlufada ' tant ens ccwn les 
lnestres 1enen fl\a'C de peOcl. correspcrlOI't 
tas ala pnmera consuucaó. aLIÓ arn cfsdos 
porl.alsdelsba!xos Laportetaentreeltslou 
oberta el 1865 com a part d'una pn:JI\nda 
reJormarntenor, responsabHali dels mestres 
d'obtes Pau Martorefl i Jooep Comas i Ar
gemf la conlotmaCIÓ de les obertures de 
M dues plantes allEtS • de la cornisa. d'as
pecte també del noucents, degué tena Ioc 
abans de l'any esmentat. car ja aparetxen 
en el plànol de restat ante.1or a fa reforma. 



790 791 792 793 
c. de Sant Pere més baix, 62 c. de Sant Pere més baix, 63 c. de Sant Sever, 1 c. de Sant Sever, 5 

c. de Sant Felip Nen, 2 Categoria B, cap. 11 Categoria 8, cap. l i Categoria B. cap. 11 

Encara que afguns trets fan pensar en recur
sos divu•toscos. el conrunt d 'aquesta edrfi
caaó pot datar-se a començaments del se
gla XIX, 

L'organ•tzaoó de l 'alçat enclou uns baixos 
i un entresol les obertures del QUal són avu1 
simples finestres; un pfindpa' amb balcona
da amb dvcs oOOrlures 1 dos prsos amb dos 
balcons cada un. L'establiment comercial 
dels baixos ha mutilat l'esgral.at entre tes 
obertUies de l'entresol d<JI qual en resta fa 
part alta d'un arbro (Comas descnu l 'esce
na com es conservava aleshores); al pm'lCI
pal, a la part ba1Ka dc l'ampli parament cec 
entre les par eles d'obertures, una matussefa 
representació dd jUdiCI de Paris; a la resta 
de l'alçat, gerros de flors i medaUons, tot ple
gat d'una conser11ació mediocre. 

Sobte una parcel-la força gran amb un arn· 
p!i pati interior trobem aquest edilici del se
gle XVII. A la façana hi destaca el principaJ. 
amb tres grans balcons de llosana i marc dc 
pedra i barana de ferro amb poms de llau· 
Ió. a més de sengles finestres als extrems 
amb tractament Slm~ar. Les tres plantes su
periors tenen cada una només tres balcons, 
més senzills. Remata l 'e<f.lb una cornisa res
taurada al segle XIX. Als baixos cal fer n01ar 
els dos portaUs amb lhnda d 'ona sola peça 
encara intactes. Entre les modlficactons do
cumentades al segle XIX interessa fer cons
tar l'acbvitat del mestre d'obres Josep Font· 
serè i Mestres, que el 1875 signava unes ru
tmàries obfes d 'ampliació del pnnapal per 
la part posteoor. 

casa Gironella 

Edfiasobre unaàm¡:iapa~cel-la,és deplao. Categoria B, cap. 11 
ta baixa. pnnCipaJ i dos pisos. i es poden hi-
po!etrtzar per a eR uns inicis del segle XVI 1 
Importants reformes al XVII. S'estructura a Sobreunaextensap¡vcel-laregular,ac¡uesta 
l 'entorn d'un pau central. cwnb lK\aescalac;o. coostrucCI6 OOSICaiOOOt del segle XVIII s'es-
berta per una galeria Que sembla de pni'ICI- tructura a l'eotorn d'un patic:enlral noacces-
p¡sdol segle xx. a base de ferro •VIdre. Una Slbledes dol carrer. sr que ho és, en can~. 
altra 1ntefVOilCIÓ dosvtrtuadora del nostre se- un pàtJ més pctd amb escala descoberta que 
gle és la maJa restauració do la façana. ab& mena al pnncipal. l'edifici consta dc planta 
se d'estucats quo fingotKcn carreus. Hi ha baixa, planta noble i un pis sota la OOtnisa 
obcfturcs dc diferents tipus. totes amb m arc ceràmCa.. la façana a Sant Sevet' té, a més 
de pedra, • una amb arc canopial. Clou la del¡:xxtalquea ltavésd'unveslibUdualpab 
construcciói.YI3 oorr'Ksa cerà'nica reoovada. esmenta~. dos altres portes amb llinda de fus

ta. Ets seus balcons, amb llosana 1 marc de 
pedra. SOn petrts. No aiXf els Que m~ren a la 
façana lateral. Que enclou una bakx>oa.da 
amb llosana de pedra, tema poc frequent. 
Excepte les parts estructurals de pedra , tot 
e' parament es cobr01x d'un esgrafiat amb 
carreus com a (lrjç tema. 
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1

794 
c. de Sant Sever, 6 
e de Sari ~:>on** def Cal. 16 

CllttgOria B. eap. 11 

Casa d hlbdatget dels segles XVII· XVI• wnb 
planta beix&. pnnCipalt dol p¡sos, conser
va als bar)(OS. com a element destacaJ., un 
portal d 'arc dO 11"110 punt adovellat d'època 
31'110nor Al PfiOOpal, 0180$ balcons de no
sana d'obra I, a te resta, balcons, l1nestres 

1

795 
c. de Sant Sever, 9·11 
pi de Garnga ' Bechs. sln 
e dels MonlfUic del Bisbe. s/n 

Etgl6tla de S.nt Sever 

CattgOI'il B, cap. U 

EsgiOsia de nau úntea, amb capel'es laterals 
1 absiS pol gonat, de modestos proporcions. 
mantinguda I utllotzada pels canonges de la 
propera catedral barcolol'llna. Segons un 
pra¡ecte de Jtume Arnaudles del1698, va 
començar a consm.11rso l'any segOent, 1 ben 
811131 Joan Fttftf subStttul a Atnaudies com 
a dlreclor de les obi'K- Et temple lou consa
grat el 1703 t cOtnpletat el 1705, 
eocatreganl·se JetOI"'I EIC8fabatxeres de la 
portada i de :a deCOraciÓ mtema. Aquesta 
om• parecs• voltea.,besgafriatsde nota
ble QU8tl31 que no •ecoperaren l'aspecte 
or.gnal hns la re«aurac:IÓ del 1911 de Jo
sep Maria PeneM. au:or de iB trona Les 
claus i 'es cartelet d'estuc de la sagnst1a i 
el presbllerlroten fotos per Joan Ftter t dau
rades per France9C Mas. Auc./, esgrafiats, ge. 
loSJes arqu,tecturos pintades, retaules r vi· 
drleres -de Francesc Saladrigues- ~ do
nen un especte luxós, abarrocat 1 decOtall· 
VIsta. la conservacró del qual deSprés del 
1936 COf'l6t.t~.~e~x una excepció respecte d al
tre~ conrontt borc~ns Similars. Aquesta 
mostra magasual de la idea barroca deia tn
tegraoò de les art5 contrasta amb la sòbna 
1 moderada façana d Escarabalxefes, cnt
dida en tres coesos vertiCals per plasares. Al 
del m1g, sobfe la porta. una forn"CI.ia c:on:.é 
la rmatge de Sant Sever. en la matoxa [nia 
dM$osta i poc tealfal de la rosta del frontis. 



796 
c. de Sant Simplici, 2·6 
Pab d'En Uimona, s/n 
c. del Regomir, 3-5 

Categoria B, cap. 11 

La casa que del~m~ta bona part d'aquest es
pai obert anomenat Pati d'En llimona -al 
qual s'accedeix des del carrer deSant Sim
plici a través d'un arc de grans dovelles
fou bastida cap al segle Xlv sotxe el para
ment I una de les torres de la mUJalla roma
na - torre núm. 36- ampl1ant la wperfiCie 
cap a l'lfl!enor mlljançant una estructura por
xada. També es construl a l 'Interior un cos 
perpendicular, que dóna a l'edifici una ca
racterlstica planta en forma deL. D'aques
ta primera fase es conserva el parament de 
les dues façanes amb grans finestres coro
nelles, l'estructura porxada interior, les ga
leries i pintures de tema heràldic que deco
raven algunes de les dependències. El con
junt pati d1verses transformacions cap al se
gle xv, moment en què s'alegi, alfons del 
pad, una tetrassa exterior amb barana ba· 
lustrada que reposa sobte voltes gòtiques 
d'arc molt rebaixat -Gallardo en refereix 
1934 una restauració aleshores rec;ent- re
penjades en permòdols esglaonats i escul
~ts amb bustos humans; el seu estil permet 
relacionar-los amb l'obra de l'escurtor gòtic 
Jordi de Déu, actiu a Barcelona a pnnop¡s 
d~ segte "1!-1. Però les reformes mès impor
tants de la con$UCCió se srtuen als volts dels 
segles XVII i xtx. moment en què fa casa 
s'amplià amb un ooucoscap a l 'interior i al
tres construccions. fins arnbar al carrer del 
Re<Jomir, tot ocupant la part de darrera de 
la pooa romana - enderrocada el1862 i de 
la qual es conserva l'arrencada de l'arc
i del castell de Regom1r, construil al seu da
munt. També es reCll'ganitzà l'espai interiof. 
dividil'l{ les grans sales dc la casa gòtica en 
dues plantes i remodelant la façana, que es 
recobri de nou i es decorà amb esgrafiats. 
Sota el cos perpend1cula r s'ai :o::eca un corre
dor i dependències subterrànies que han 
permès constatar la presència d'importants 
estructures de la outat romana. OO'Tl ara una 
habitaoó decorada amb rics mosaics. 
Al costat de l'edifici, per la banda del carrer 
del Regomir, fou bastida al 1530 la capella 
de Sant Cristòfol -encara es veuen restes 
de nervis d 'aleshores a l 'exterior- comple
tament renovada per Joan Martorell el 1899. 

C111rerasiCMI6. 1916 p 357. Galla1d0. 1934, p. 285 
~tJdtralllla-114, 1947. vel. I, p. 3J9. vel. 2. fig. 
1320: Flofoosa, 1964 Ofici, t973, pp. 268-269, c.-o, 
r979, p . 35. u. ror r03' 
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797 
c. del Santuari, 30·38 
pl. de Gibraltar 

Església dtt la Mare de D6u del Coll 

Categoria B. cap. li 

Documentada des del segle x~oxu com a ca
polla partiCular. passà a dependre de Sant 
Cugat del Vallès, 1 fou profundament modi· 
ficada al segle XVI. L'addició d'un cambr1l 
per a la matge -encara conservada-al se
gle XVtn, va ter desaparèur:er el que pogués 
quedar de l'absis romàfliC. Detenorada du
rant el setge d~ 1714 1 abandonada des de 
l'exdaustractó del 1835, calgué restaurar-la 
en obor-la novaf'l"''ent al cuhe el 1928, 
encarregant-se dc Ior-ho t'arQUIICCte Josep 
M. Ros Vrla Després de se!' devastada el 
1936. pràcticament res no va quedar de 
construcoons aotigues i es procedl a una r&
construcdó a base de relerènctes romàni· 
ques -absis sern10rcutar. ton e quadrada 
amb espadanya, constn.IOCió dc carreus pe
bts. ues naus- tOl integrant els darrers vt1S· 
bgtSedllios sobrevivents (sembla que el més 
nolable és ta part baixa del campanar), i 
adossant·h noves edificactons complemen· 
tanes 
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798 
av. del Santuari de Sant 
Josep de la Muntanya, 25 
c. dc Sant Cugat d~ Vallès. 20 

Santuari de Sant Josep de la 
Muntanya 

Categoria 8 , cap. 11 

La col·locació de la pnmera pedra d'aquest 
santuari, que cal conSiderar obra de Fran
cesc Berenguer. tot i que sigui Mtquel Pas· 
cua1 qo¡ Slgrwel pro¡ecte, tinguéllocelt895. 
Fou consagrat el 1902, però les obl'es es 
conttnuaren amb lenttlud fins més enllà de 
lamortdeBerenguet el 1914 Eloc:HitJn!, uni· 
ficat per l'Us constant de maçonel'ia amb pe
dra tallada en obertures ' cantone~es, el 
constitueixen tres parts distingibles: el 
convent-aSal, centrat pet un claustte amb dos 
piSOS de columnes de ferro i arcs rebatxats 
de maó; església, i un cos dissenyat com edl· 
fia d'habtatges - amb balcons i tnbuna-
1 dedicat ara a casa de novícies després 
d'afegir·h un piS. Les portes de tots tres d~r 
nen a una plataforma elevada a la que s'ac
cedeix des d'una esplanada congregada· 
nal per Ull$ escala doble. El temple, la part 
més interessant. és de nau úmca. amb Iran
septe, abSis semi-circular amb finestres ver
tiCals i una gran capella del Santfssim. Es oo
bHNx amb voltes bufades sobre arcs reco
tl.ts en pdaslles. Aquestes, que no amben a 
terra , es recullen en mènsules de pedra en 
què és ben palent la característica decora
CIÓ de BerengiJE)(, present també als cap· 
tells. al via-crucis ta los portes. La resta dels 
ornaments -tncloscs els vitraUs. mosarcs de 
les voltes. p nturcs. trona. allars ... - sórl obra 
moderna postetior a la guerra, durant la qual 
es destruiren els que Berenguer havia 
dtssenyat. 

799 
pl. de Sarrià, 1 O 
c. Major de Sama. s/n 
c. de P1nós, s/n 
pg. do ta Reina El1senda de Montcada. 1 

Església de Sant Vicenç de Sarrià 

Categoria B, cap. 11 

Havont·so cleddtt d 17791a construcció d'un 
nou !omple que subshtuis el gòtiC 
(1379-1403),1'any següent l'arqu.tocte Jo· 
sep Mas d'Ordal reaJ,tzà el projecte, que fou 
acceptat. tot i que calgué esperar un a:tre 
M'f per OO!enir la Reial Cèdula d'Obres i po
der començar-les. E11789 l'església era be
nefda i s'hi traslladà el culte des de la vella. 
E11789 efa acabada la façana (parcialment, 
car una de les dues torres defs extrems res
tà sense engtr). un cop endet"rocada la vella 
BSgéSta, Que ocupa11a aquell ll<:f. Finalmert. 
el 1816, es van concloure les obres en el 
conJunt de l'edifiCi. Apartant-se de l'esque
ma tipic de les esgiéses barcelonines dels 
segfes XVd 1 XVIII amb nau central Unica i ca
pelles in!eroomunicades l'arquitecte estruc
turà el temple en tres naus comunicades en
tre elles amb arcs de m1g punt sobre gros
sos pilars, subratllant, però, la pmnaeia de 
la nau centra!. Pel que fa a la resta, disposà 
al davant de la capçalera plana un alt Iran
septe amb cúpula sobro el creuer. i cape· 
lkls obortes a les naus ta:erals t a banda i ban
da del preblsterl elevat. L'estil empt'at a la 
façana correspon a les formes neoclàssiques 
oohel'ents amb l 'èpocade faconstrucaó. La 
seva eVIdent sobnetat claSSICista contrasta 
sensiblement amb la opoiogia de la torre. en 
la linia siscenr.sta de l'esquema desenvolu
pat pei•Tractsta.. Fra Josep de la Concep
CIÓ. Mal~rat l'tncendJ del 1936 que destruf, 
entre aJtres obres. el retau'e major de Nico
lau T raver (c. 1 788-1 793), es conserva, al 
transepte l 'Interessant retaule del Rose!', 
obra d'Agusti Pu.it) (c. 1617-1 619) 1, al Mu
seu d'Art de Catalunya, diverses taloies del 
reta¡je gòtic de sant Vicenç, ¡jntades a mit· 
¡ans del segle "tY per Jaume Huguet. 

Elerncrldos 1896. p t. Alnou .. d'G~ortit!. 1947 .a 
I. pp. 186-188, vol 2. ~·gs. 943-955: GamA, 1952. pp. 
10:.1 I .:.:I; Oro , UJn p, alti Troaao 1~. pp ro 1/, 
54. 12'51 256 



Categoria 8 , cap. 11 

Can Uansè ós un gran casalot senyor~! del 
5eo'e xv• Que distnbueuc el gutx de la COf"IS.. 
trucció en un cos en cantonada axamlrana
da, dc p1arU ba xa 1 dos pcoos. 1 amb taça. 

I 
ncs. coberlos amb osgraf~ats geomètrlC$ en-

'=- -'-1----' ~;~s ~':.!¡:11:r!t0lt~~: c::,.d: 
ner MafOr deSarnà s·r. elegeix lX\ CC. més 
alt amb gaer•a d'arcs 1 tonatxa La planta 
baiKa esté. modificada i s'h• ubiquen diVCf· 
ses botigues, entre les quals ta pasll!lsor•a 
Fotx, que conserva la decoreoó anbga En
trelesobenures. toteeambmarcde pedra 
destaquen cinc balcons de losana de forro 
1 ra¡oles de notables dimenSIOns A la U·nda 
del que se Situa sobre la porta d'encrada hi 
na un escut nobilaan. l IM dues areetes del 
kO"tlstnpe.MITIOEitren.alrweldelpnrT'IOI'fot· 
,at parels de caparrons esculptt 

801 
Conjunt de la Seca 
(1m'tat ~s carrers. c. de les Mosquea. e 
do la Soca. e de la C1rera, c. dels 
Flassadort ambdues laçanes) 

Categoria C, cap. VI, tipus 11 

B carrer de La Seca. que mantê els trots pro-

I 
PIS d'un lJaçal meóeval, llil QU3Sibé Mlí· 
fMS oonseJVIlS del Barn de la Riber•. que 
tou enderrocat a par111 de la ÓVI$Òn8 que llfa 
mate<~~ prOKl(ll carrorComorç. TOl i dur el '--'===1------J..lJ nom de la tèbnca de moneda. la IIÇana 
r1$QIJE!Sia ciótW al cwr• cW& AassaderS. • 
.-.ta seva part postenor La cauees veu des 
del canerdete Seca A l'atira laçane hi arn-
ben també les parts posi:Ot'lOt'S dels palaus 
del (3let de Monlc:ada.. En 1.1"1 d'aquests dlw· 
rers hi ha unt lornk::I.M amb una matge de 
..,-u Mar.a de CeMIIó ea-rva t·empe. 
drat de lambordes 1 hi de&emboca el carrer 
de l 'Arc de Sant Vw;enç mttançant arc de -QnQ. U11.J. p 1r_ ~ ltriU .o •" 101 



444 

802 

c. de la Seca, 2 
Categoria B, cap. 11 

Coi"IS(rucció de I! pus corrent entre res cases 
d'habitatges modesl.es del sog:e XVIU, lé tres 
piSO$ amb balcons d'estructura r barana de 
ferro i, als baixos, un portal d'arc de mig punt 
adovellat i emtxanqulnat que, JU(llament amb 
l'obra de carroos que l'envolta podia seJ més 
antic que la resta de l'od1fici. 

803 
c. de la Seca, 3 
c. de !'Arc de Sant Vicenç. 3 bls-4 

Categoria B, cap. 11 

Edilici del segle XV11 amb planta ba1xa i qua 
tre pisos i amb façana simètnca dc ce~rreus 
pe!Jis i irreg ulars ocults per l'estucat; al m1g 
d'aquest frontis s'obre el pas que dóna nom 
al carret' de l 'Arc de Sant V.canç, que traves 
sa els baixos de la parcol·la. Està constru't 
per dos arcs eaJ panells de ped¡a entre els 
quals sostenen la construcció un seguit de 
bigues de ferro un~ des per revoltons. t.: s ca
racterfsbea la transició de l 'aresta de l 'arc als 

montants arrodol"'lts. 

804 
c. de les Semoleres, 1 O 
Categoria B, cap. 11 

Sobre una agrupaCió dc parceHes medie
vals, aquesta casa dc vclns de mitjans del 
segle xrxs'organtz¡;¡ en planta en funció de 
dos patis de ventilaCIÓ a~mats en !'eix cen
tral. En façana, l'ed1f•o p resenta planta bai
xa, amb quatre pcxtals rectangulars. princi
pal amb balconada 1 tres pisos amb ba!cons 
El pis pnl'lOpal l durn; do les plantes supa
ri<Xs eslan H:gats composHhtament P8f un Of· 
dre gegant de pilastres d6r1ques estriades, 
sl damunt de les quals corre una lleugera 
corn1sa de cap a cap. L'últim pis queda, 
doncs, entre aquesta falsa com1sa í la qve 
hi ha aJ final de l'ed1fic1, sostinguda per 
permòdols. 

:.r~·l'-~ ,. ' 
' I -. ~·m w'j t\•-~ • 



805 

pla de la Seu, s/n 
av. de la Catedral , s/n 
e del Bisbe, 1 O 
c . dels Comtes, 1 
pl. de Garriga i Bachs, s/n 
c. de la P1etat, s/n 
c. de Sama Llúcia, 2 
(Capella de Santa Uúcia) 
pl. de Sant Iu 

Catedral de Barcelona 

Categoria A, cap. I 
Monument Hi5tòrico·Artf5tic d'Interès 
Nacional: O. 3-6-1931. Gac. 4-6-1931 

Al lloc de les antigues basl1ica pai&OCnstia
na i catcdrat romànrca de la ciutat es basti, 
bàsicament al llarg delsseglesxN • ~. la no
va seu barcelonina, vasta construcció gòll· 
ca de tres naus. amb dos campanars i cim· 
bori I undaust1eadossat Lesobress'•nicia
ren el 1298 PfJf la banda del portal de Sant 
Iu. A aquesta primefa etapa, de la qual es 
desco11e1xen els mestres responsables, co· 
rrespondnen les parts mésanbgues de ra I à 
brica. coincidents, sembla, amb la zona que 
configura el fals transepte del temple, amb 
els seus pi!ars i tes dues portes laterals. Ja 
de Sant Iu -amb el pany que la uneix a l 'ab
sis, d 'obertures encara de mig punt- i la 
que comunrca amb el claustre. en la qual 
hom ha volgut veure. Si més no. parts rea· 
proldades de la pte·existent catedral 
romànica 
El 1317 el mallorquí Jaume Fabre contrac
ta la direcoó de les obres, i durant el seu 
mestratge. que es perllonga fins el1339. es 
du a terme la capçalera del temple. amb 
presbiteri elevat, deambulatori cobert amb 
n(ll.l tramsdev()tadecreueriadequalrebra
ços, a cada un dels quals COfrespon una ca
pella amb volta de onc braços. En aquest 
pe!' lode es basteixen també bona pan de les 
capelles de la banda de l'Evangeli -amb 
obertures aJ carret dels Comtes-, i la cnp
ta. amb una gran volta radal rebaixadlsSI
ma, a la qual s'amba per una escala oberta 
davant del presbiteri. Conté el sepulcre de 
santa Eulàlia, tallat a Barcelona per escultors 
pisans i inauguratel1339, quan hi !Ofentras· 
lladades tes despulles de la màrtir. 
Sabem que el 1344 el mestre de les obres 
era un desconegut Bertrandus. i a partir del 
1358 fins el1388 ocupA el càrrec Bernat Ro
ca o Roquer. Ell és el responsabledelacons
trucoó, durant aquest extens perlode, dels 
pnmers trams de les naus. COberts com la 
resta amb voltes qualflpartites. i de l'iniCI de 
les obres d~ claustre pel' la banda més pro
pera a l 'església 
També començà a a1xecar les grans 1 insòh· 
tes tnbunosque. completant l'alçada de les 
naus laterals es sobreposen a les capelles, 
a raó d'una tribuna damunt cada dues ca-

pel!es. Completen l'alçat de la nau CQntral, 
poc més alta que les laterals, les arcuada ns 
d'un gineceu - que més tard os repctirkln 
al voltant deia base del Cimbori- i unes po
tites rosasses a frec dc volta. A la mort de 
Roca fou el picapedrer Pere Viader qui pas
sà a dirigir les obros. El1388 treballava en 
un dels campanars de planta octogonal 
un era enllestltdcsdcl1386 i l'altre s'acabà 
el1389- col·locatscnla vetbcal de les por
tes laterals. i amb senzi•s calats al capda· 
munt i arcuaCions cegues per sota fes fines· 
tres altes com a tota ornamemaciO. També 
trot:emViader tteballant en pinedes i arex
te!'ior dc l'abSis 
A partir del 1397 Arnau Sargués, arqu.tecte 
de carrera força ben coneguda. és mestre 
ma¡Ot de l 'obra. La seva intervenció mé-s 
destacada és la protecció 1 inici de la Sala 
C!!pilular, gran espa¡ de planta rectangt.~lar 

que, majançant trompes esdevé un octooon 
irregular a par11r del qual esdeserwotupa una 
complexa volta estrei'ada. Arran deia cano
nitzacl6 ~ 1676 de sant Oleguer es dectdl 
dedicar-li aquesta Sala, convertida en cape
lla. Amb a~ mobu, l'arqurtecte fra Josep 
de la Concepc¡ó s'encatregà el 1678·1679 
de la respectuosa reforma que permetna ac· 
ced•r a la nova capella des de les naus. Et 
sepulcre gòtic del sant. obra de Pere ça An· 
gt ada ( 1406) seria paroalmem reui11itzat en 
la nova urna esculp¡da aleshores per Fran· 
cesc Grau l Domènec Aowa el Jove. Més 
tard encara, la capella esdevindria del Cnst 
de Lepant I es COO"tpletaria el retaule amb 
una estructura de fusta 
No cooeixem ef pro,iecte que Sargués féu 
per a la façana de la catedral, però sí s'ha 
conservat el que el 1408 dibuixà et francès 
mestre Carlr que, però, tampoc no fou cons
trurt. Era aleshores mestre majot Jaume so
là qui, tot i que des del 1401 tenia càrrecs 
1m portants a l 'obra de la sou i treballava pa
ral·letament a Bargués, només detingué el 
càrrec des del 1407 lins cl 1412. Immedia
tament comença el Uarg període ( 1413-1441) 
de la direcció de Bartomeu Gual, durant el 
qual es completa la nau i les seves voltes 1 
s'inicia la construcció 001 cimbori als peus 
del temple(1418-1422), sdució poc freqüent 
però no insòlita al gòtic català A partir del 
1431 s'acceleren les obres del claustte. la 
darrera votta del qual fou closa elt448, es
sent mestre major Andreu Escuder 
(1442·1 463). encara queia conctuSIOde tes 
seves capefles es pet"ltongà durant tota la 
resta die segle 'fN_ De planta rectangular. té 
capelles a tres dels seus costats. al que nan· 
queJB el temple -les més ant1gues-1 a les 
bandes que- ~miten amb els carrers de la Pie· 
tat 1 del Bisbe. A la quarta ala, en lloc de ca 
pelles, s'h1 obren les pottes de les depen· 
ciènCies que la separen~ carrer de Santa 
Uúcia: la capella d'aques(a santa -lleuge· 
rament fOfa dels etxos gell&1als en tan! que 
construcció més anllga-.ta Sala de la Cap
brevactó 1la nova Aula Captular -amb vol· 
tesp¡ntades per Pau Priu el1705, quan l'in-

dret prengué la lunoó capt!Jar- ambdues 
dedicades avui dia a Museu de la Caledral, 
i, finalment a la J8 esmentada Sala Cap¡tu
lar. Les quatre galeries que formen el claus
tre s'obren al jardf central amb arcs apun. 
tats sense tracena calada -les reixes fO{ en 
ategdes el1843 per J.O. Mestres--- sepa
rats per gru1xuts pdars Als ampliS captefls 
d'aquests. a manera de frisos. hi discorre 
abundarrtoscultura, ambodcstarlt dei'Ar.
tic Testament com def Nou. A l'angle més 
prope1 a la porta do' transepte hi ha el tem
plet del lavatori (1448·1449). profedat per 
Andreu Escuder i amb 1ntervenció dels es
ctAtors Joan i Antoni CJaperós, autors de !a 
d audevoltaambsantJOI'di. El claustre<» 
mur'IICa directament amb el carret a través 
de dues portes de mJtj8n segle YN: la de 
Santa Eulàlia al carrer del 81sbe, amb uf'la 
llTlalge exempta de la santa altJmp.è -obra 
de terra CUlta p.ntada i atr~buida als 
Claperós- 1la de la P~t. Li dóna et nom. 
a ella 1 al carrer a què s'obre, la figuració del 
bmp.è, un rellev de fusta tallat cap a finals de 
'1Yperl'alemany M1quej Lodmer. Pet queta 
al:s~sque, més enlà dels estnctament 
arql.lltoctórlcs. comple4en 1 'aspecte de la ca· 
tedral, caldrà esmentar e con¡unt de retau
les gòtics Plnlals aJs segles XIV i "Y:V (el retau· 
le ma,or trescentJsta, de tracena de fusta. fou 
traslladat el 1970 a l'esgléSia de Sam Jau
me arran deia restauraciÓ de la basQ.ca 1 re
modeladódel presbten)i els retaules de ta· 
la de fusta dels segles XVI. XVII I lM#. AJtres 
elements escu~òncs notables són el conp.mt 
dc scptkres, rT\340f'llàriamenl edes.àsllcs i 
medievals. 1 també l'extef\S nombre de daus 
de volta, corr~ts a les diverses eta 
pes coosln.M::IIves. Cap101 a part el consti
toox el cor, que ocupa bona part de la nau 
central del temple. Oms els murs de pedra 
bas!1tsi decoratsel1390-1392 per Jordi de 
Déu responsable,ambelseutaler.del' es
cala de la trona i de' gtup de I'Anunciaoó 
d'aquesta- Pere ça Anglada iniciava el 
t 3941'obra del cadirat del cor. Junt amb els 
seus cd·laboradors ta!làlesesct.itures de les 
msencòrdles i dels medallons dels braços. 
empresa enlestida et 1399 i fonamenta! en 
l'escultura del gòOC 1nternaaonal català 
També de ça Anglada és la trona de fusta, 
per alaqualcobfavaef 1403, però nola ca
dira epscopal, per força eolosbda J8 el 1385 
i. per tant. anteriOf a les tasques def cor. 
Aquesttouampl.atel14!>!>-1459ambunse
gon cadirat mol1 mésSifllpE realitzat per Ma· 
Cià Bonafè. A les darreoes def quatrecents 
els alemanys MIQUellochner 1 Joan Frede
nc de Kasset ta8areo els dosserets que com· 
pleten l'obra de tusta del cor Arran de la reu
Mdelcapaol del T01sód'Or.Joan de Bur
gunya pintà el14 19 escuts als respatllefs de 
les cad•res. Petó la mtervenoó més mpor
tant que es téu al cor al segle XVI és la que 
als anys 1517 ·1520 hi va fer el burgalès Bar
tolomé OrdMez, autOf de les mampares de 
fusta als extrems det cadirat i óe part del re
racot, amb relleus de marbte de Ja wia de 

Santa ELAàlia, 1nterromput a la seva mort ien
Uestlt el 1563·1564 per Pedra Vl~ar. 
Si l'època I'TlOdcrna concentra les seves ac
tuacions a la SèU en pelites reformcs1, fona 
tnef'talment, en l'ornamen~ació a base de re. 
taules. pintures i altre mobiliari, les activitats 
esuictament arquitectòniques no es repren
gueren fins a finats del segle XIX, quan es 
tornà a plantejar l'acabament de la façana 
ponopal CostCJSda pet financer Manuel Gr 
rona, es basti entre 1887 i 1890el nou fron
tis 1deat per Josep 01101 Mestres, mentre de 
l'obra deia seu pcrtradiciófamlllari queJ8 
havia dssenyat elernents corn l' estrucftJra do
ferro que sosté les campanes al capdarnunl 
deia 101rede leshores(1863). En el pro,ec
te se segu1a fidelment el dibu1x dei mestre 
C8r1fdel 1408. Mésonglflal eralalaçanaque 
projeaà J08.f'l MartOfefl que sena, però, re
bu1)8da. Tantaquestacomlade Mesl1eses 
basaten en models dat gòbc septentrKlt'1al 
més que no pas en el català. fent pomar ets 
elerner'U que accentuen la ven~CéWal. la no
va façana endou un apostolat de pedra, 
obra d'Agapit VaJim1t¡ana i Barbay, a més 
d'altres escuftures de Francesc Pagès, 
Eduard Sabste-Aienlom. Joan R01g, Agustl 
Ouerol, Pere Carbonell t Rafael Atché El 
189&1898 s'1ntrodwren algunes modffica· 
oons ert l'obra recent, CCIMlstents espeoal
mem en l'acld1Ci6 de les dues tone1es lat& 
rals. En la J(n.a. d'aquestes s'emprengué el 
1906, encara sota finançament de la tamlka 
G1rona. la termlflaCIÓ del ombon. segons 
prOjeCte d'August Font, que J8- ha\118 mter
VIngut en Ja ideaoó i en les obres de la faça
na i que succet Mestres. mort el 1895, en el 
càrreccatedf'alia. Elamboo. efilesot el1913 
i cuh'nnat per una alta aguNa (santa Helena 
és qui al capdamunt sosté la Santa Creu. so
ta la dediCBCió de la qual és posada la basl
lica). element que. de fet esdevé fonamen
tal en la imatge externa de la catedral bar· 
celoni na 1 en la configurétC:'6 óel paisatge Uf· 

Mdela01utat. 

Mado.l, 18c6,A1Ñmt;l'l. 1854 ~1Bl6.Mar¡o. 
lllll,18t!3;~R!II'!PioM~.1884,Fon, 189J:V~ 
1899, F,. 19Qr. C.r~M 1 Cwtd'. UlrS-1914, F~. 
r913A; FOtY.. 1913 8, Gorotla, 19r~ c.r.r.IOttnd, ..... 
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C•pel,. de S•nt• Llücl• 
La capella de Santa Uúda '- una pehta 
construcció d'una sola nau rectangular. co
berta. amb volta de canó apuntat. bastida en
lte t2571 1268sotaelpatroonldel:b1SbeAr· 
nau de Gurb, amb entens propers ¡a al gO
bC, IOl I que alguns aspectes • mouen en
cera en la tradició rCII'I\ànlca Oronènament 
decltcada a la Mare de Déu i a toc. tes Sa-l
I• Verges. formava part en un pnnop del 
PalaoEpa:opal. peròarré>la~do 
la catodral gòtiCa en quedà 1n!egada en el 
reonte, comunteant-s'hi per una de los can
tonades del daustre La façana s'organ~tza 
on una portada amb un f•nostral sobroposat 
I (X)(onada per una espadanya Aquesta da
rrera correspon a reformes lates al &egle )(1);;, 

alot quals cal <inbur tambó la clauaJra d'un 
acocle lateral al mur que ara dOna al carrer 
dolllosbe. dolqualquodaolwnpéambi'AI> 
nus Da La porta ponopal s'Otganllla arrb 
arQUr'IIOftes 1 oolumoes anb els eo«espo
nentsmottusYegetalsigeorTI(ltncs.tretd'Ln 
histOflal amb els temes de l'AnunciaciÓ 1 la 
ViSitaCió. La pintura del tmpé. con ospon, 
com l'actual decoració de l'altar, a lnterven
oons modernes. 
L '•ntorlor compta amb douepuk:res el del 
bisbe tundaclof, At/'\8U de Gurb i el del ca
nonge Francesc de Sarta C06oma. morts 
r~et 1284•el1345 9pevrnent 
dola-6slotmal .,., _ _., .... 
~male&x.hiha una.pça ~gObca. 
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Dis00ta el1369 lacomunitat agustimanade 
canonges. la seva casa fou endefrocada el 
1400 i al seu Joc es consuuf el 1423 la par1 
dreta de l'edifici actual, on s'1nstal-là la P~a 
Almoina. instrtooó benèfica fundada ei 1009 
Aquesta construcdó, de tres pisos, coberta 
amb teulada a dues vessants i portal de mig 
punt obert al pla de la Seu, tou ampliada en 
direcció nord l'any 1546 amb un cos qve 
prolonga la façana 1 amb una galeria d'arcs 
escarsers i columnes toscanes. Ja al segle 
xx, la destrucció de quatre cases de verns 

adossades al conjunt permeté descotxa la 
torre romana en què es recotla l'edifrO que, 
malgrat que aleshores fou restaurat, és ac· 
tualment en estat semirulnós. 

I I 

807 
c. del Slnaí, 2-4 
c. del Lledonet". 1 

Masia del segle xv, p:~Steriofmenl molt !'T"IO

dificada De planta sensiblefneot rectangu· 
lar. elser.tvolumirreglJarésel resultat d'un 
afegit de cossos no massa ben compostos 
1 amb teuladeS 1ncl1oades en <:11fetents o rec
CIOns. Només la façana principal es presen· 
ta regulat ment attr~ada. i endou una pot· 
ta adovellada i quatre finestres gòbques al 
ptlmet" p.s. A les altres façanes es oonser· 
ven també elements de pedra treballada a 
les obec"lures. Desptés d'una restalKació pol~ 
$et exces:srva, hi ha estat habil1tat un museu. 

Ctn0. J91j. p 3;;11; CMr1pl: ¡ AlbGio.>t. r916. p 128 
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I 
c. del Sol, 2·8 
c. del Montseny, 24-28 
e de Ros de Olano, 2 1·29 

Oratori de Sant Felip Neri 

Categoria B, cap. 11 

I 
Construldaentre 189111894 per l'arq.ntec· 
te Josep Arligas 1 Ramoneda, l'esgléSia de 
I'Otatort dels felipons de Gràcia és una ex· 
pltota mtaci6 del temple homònim de la au
lli vella. Co:n en ~.la laçana és de tr• 
COMOS, 8mb acablmlnli8'TliCt(cUar en tl 
central. • téal.neatuobrela pona, IXI n'mol 
amblalt'T'\atgedelsanttooòc:U Amb lama
taxa vollntat neobeucx:a. l"lntenor és de nau 
U!'liCa amb capaltes laterals, tOl plegat lorça 
n'I<YlVITIEintal Els ornaments I mobtbarl de 
què se l'havia dOtat• pnncipis de seQie fo
ren etemats el t909 Voltant I" església es 
conserven encara lot austeres òepend6n
oes de la cass-1...a.noa de la comuMII 

1

809 

c. dels Sombrerers, 7 
c. dels M1ralters, 18 

C.tegoria B, cap. 11 

I 

E- d habealges del eogle xv,, amb .,.,. 
xos de pedra t portals amb l mda de fusta t 
quatre p~sosamb balcons de losanadefef· 
rot ceràrmca als dos primers amb balcone· 
res i finestres els altres. Cobreixen la façana 
esgrafiats que proporoonen la data 1769 
que aproxrna u••a01dogia per alfXlll'X'II 
La seva oonservaaó és relallv'at'rlen bon$ 
, envdten les obertll'et de motJUSorllaf'l'lln 
1811 rococós menue que els perarnerts hi cit
posenpl&tonsMC8tatso~ La tor· 
re dbUixada entre IM balcons del Pfli"ICipal 
¡ sobl'e l'ornament amb !e; data se~ia segons 
Comes una allusió al cognom del propk:ltar! 

ecr...r913.pp237.r.18~ 19Jf.p3C9 . ...,. 
... /$1k_w.t lt, p., 



810 
c. dels Sombrerers, 25 
c . de Sant Amom d e Sombrerers, 11 

Categoria 8, c ap. 11 

Casa d'habitatges de la segona meitat del 
segle X\1111, de baixos de pedra amb portals 
de llinda de fusta malmesos o tapíats i dnc 
pisos amb balcons i b&coneres. Al mur cec 
que dóna al carrer de Sant Antoo dels Som· 
bret'ers hi ha esgrafiats a base de plafons 
d'angles reto.lfats i envoltats d' una orla 

C<mn. 1913. p ~ G6tiiQJd(), 1934, fJ(J 309..319 

811 
c. dels Tallers, 11 
c. do les Sitges, 12 

Pensló llnce 

Categoria B, cap. 11 

Edifici en cantonad a de planta baixa i qua· 
tre pisos, oonstru'1t pels volts d~ 1850. Als 
baíxos d e pedra h1 ha arcs de m1g punt i aJ 
prind pal una balconada que ressegueix 
també l'aresta arrodon da. Allò de més flO

table són es plafons decoratius de terra cul· 
ta, amb sanefes, grutescos i, sobretot, figu
res femenines amb ales de papallona que 
C1ticl interpreta com a ballarines contempo
rànies i que, segons eU, fmen realrtza<Uís pel 
mateix ta:ter que dotà d'anàloga decoracsó 
la casa núm. 10 del carrer Hosp¡tal. Consti· 
tuetK un dels exemples barcelonins més~ 
tables pel que la a l'ús d'aquest recurs 
ornamental. 

1

812 
c. dels Tallers, 22-22 bis 
Casa Magarola 

CategOfia B, cap. 11 

Aquesta casa de la Que Bassegoda afirma 
que pertanyia als Ma garola t que durant un 
temps tou Sermnan, degué ser construída 
probablement a pfincips del segle XDt i en 
~la encara hi VEIIem definida dol tot la fO!· 
mulac:Kl qoo SOfà caractcristica dc les dèca· 
des més propefes a la meitat de la cemúfia 
la façana, mdt extensa 1 Ó\lldKJa en tres cos
sos és tom de grans carreus de pedra. Als 
baixos ht ha portals 1 grans finestret -i no 
les caracteffstiQues arcades- i els balcons 
del ponopal no estan urwts: en una balcona
da extensa. D'aquest nivell arrenquen les 
Qualfe pilastres corlnbeS del oas oenttal, que 
abasten un ps més i un nivel de golfes amb 
finesues que foraden l'entaulament que les 
pilastres sostenen. Per damunt seu un dar· 
ret pts: sembla una remunta postenor les 
baranes de ferro IOf~t a~xr com t'accés per 
a carruatges tl'tntefessafl( paD són e1emeo1.s 
que desaparexeren en endinsar-nos en el 
segle. 
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813 
c. dels Tallers, 45 
Cai$QCJria B, cap. 11 

Coostruft en data no massa allunyada del 
1850. aquest edilici d'habitatges consta de 
planta bal)ca i quatre PISOS. La laçana s'or· 
gan1tza simètncament disposant a cada pis 
tres balconS i una finestra a cada extrem. En· 
tre ets balcons del pr¡mer, unrts en balcona
da, hlhaduesoòpresd'escuhuresclàssiques 
!efes en ~terracott3l>, com els plafons deco
ratius en la mat81xa veriical. a base d'orna
ments ~s que envolten medallons amb 
elíg1es •den~ficadescom .Pracsitele- - l'es
cultor grec-, i •Pallisi,. - Bernard Palissy, 
ceramista francès del segle XVI- ambdós 
relacionables amb l 'omamentactó de l'edi
tícl. AUres elements de «terracottiD> aparei· 
xen sobte els balcons del primer p¡s i entre 
els del dauer. La cornisa motllurada rec::ol· 
zasobfe grans mènSIJes. A través d'un dels 
portals dejs baixos s'accedeix a un passa· 
dis per a carruatges paVImentat amb lloses 
de pedra i esbaixat respecte a la façana, 
com tota ta parcel·la. AJ Ions d'aquest ~nio
rese passatge, travessat per un erc, hl ha un 
petit pab a l 'Interior de la mansana. 

GB/Wdo, I!U4, p 2 14; OriQ, 1944, p. 53. lWpós. 
1955-81A,(J(J.204.2()51210:~. 1984, 'r'd I p 

"" 

c. d "En Tantarantana, 4 

Construcaó d'èçoca barroca sobre parool·la 
gran i irregular, consta de planta baixa i tres 
pisos més. un d'afegit al seQie XiX, mOf'l"'enl 
en què fou renovada l 'estreta façana al car
rer Vermell, en la qual hi tia un gfan arc de 
mig punt a la planta baixa. Al frontis princi
pal. en can'o'i. l'accés es un portal d'arc es
carser 1 del mateix tipus són les altres ober· 
tures dels baixos; a la resta de l'alçat hi ha 
balcons , amb llosana de pedra al pnnapal, 
de ferro al primer pis i d'obfa al segon, men
tre que ta remunta té només alts finestrals 
d 'obrador. Entre dos balcons del prindpal 
un plafó de rajoletes no gwre antic recorda 
que hi naSQvó la venerable Madrona Clari· 
na I Colomer (1688-1744), el naxemen1 de 
la qual constitueJX un termini antequem. 



815 
c. de1Tarròs,4 
Categoria B, cap. 11 

Interessant edifici de planta simètrica a I' en
torn d'un ccklbert i un pati posterior de gai
rebé un torç de ta superfície de la parcel-la 
Si ens hem de refiar de la data que centra 
la reixa dc la finestra sobre la porta fou cons
truït e' 1791. A la façana, tota de carreus de 
pedra regulars i molt ben treballats, la sime
tria nomes es manté a la planta OOixa, <UTJb 
dos portals d'aro escarser centrats per les 
esmentades porta i finestra amb rEl!xa, bon 
treball de ferro fDI'jat del qual en ttobem al
tres mostres a les baranes dels balcons i de 
l'escala de verns a l' intenor del portal dret. 
A partJr del p rimer pis la composició deixa 
de ser simètrica I trobem en cada un dels 
cinc PISOS dos békons i una finestra. Aques
ta organització està reforçada pel fet d'es· 
tar units els balcons en balconades 
-excepte a' darrer ps- i per la COI'nisa que 
a cada planta Wiga a aquests amb la fines
tra; a més les llindes i els brancals d~ bai· 
cons estan reculats uns vint cenHmetres del 
pla general de ta façana, reforçant wxí el pa· 
per de marc de les esmentades oomises. 

c. del Tarròs, 6 
c. del Forn de la Fonda. 2 

Aquesta oonstfl.JCrió dels segles XVI-XVII tou 
possiblement un dels hOstals o fondeS que 
es trobaren fins el segle xx pels volts oot car· 
rer Carders. A la façana que dóna al carrer 
del Tarròs s'hi ronseNa. semitapiat. un portal 
carrosser d'arc de n'llg punt rebaixa! quo, 
juntament amb un ~tro <li carrer del Forn de 
la Fooda, sef'VIad'acoés al pau del fons de 
la parceHa. Cal assenyalar com a elements 
notables, els altres dos portals escarsers. la 
tornici.Aa buida sobfe el portal prinapal, el 
balcó de llosana de pedra a la banda del ca· 
rreró i, en aquesta mat91xa, una remunta del 
seg~ Xtx amb grans finestrals d'obrador. 

81 7 
pl. de Tetuan 
Monument al Doctor Roben 

Categoria 8, cap. IV 

Et 1904 es posà ta pOmera pedra d'aquest 
monument que no seria Inaugurat fins al 
1910 at seu emplaçament deia plaça deia 
Uriversrtal Tot•queUufsDomènechiMon
taner interver.a en la par1 arquitedòrlca del 
projecte, sembla que, a ta fi, Josep UJno. 
na. autor dels grups esclAtOOcs, es féu car
rec de tot el con¡unt, ub~tzanl per al basa· 
ment de pedra unes fomleS arrodonides. 
amb coiLmOOS 1nctinades i perNs ondiJants. 
de dar a arrel gaudu'llana -la Pedrera n'és 
est netament oontemporàma- malgrat que 
l'actuació directa d'AntOI'II Gaudi, reclama
da com 8VIdent pel' alguns autors, no ha po
gul5ef demostrada de manera 1ndiscu1Jble 
Damunt del basament. que acul foots sota 
t'arc de ta part del davant, hi ha ubicats, a 
diferents nvells. ets grups escultòrics a ba· 
se de figures aHegòOques.. Les que com¡» 
seo la p¡ràmde frontal. de bronze. fan refe
rènaa a l'acbVItal cfVICa del Or. Roben com 
a polític (el pagès, l'edi..ICaOó.la gran ban
dera . . ) en tant que el grup de la part posle
ríor. a manera óe fris de marbre, allude!x, 
amb el tema de la viSita mèdiCa, a ta seva 
actuació professional. També de marbre 
blanc és el punt culminant del monument. 
fO!' mal pet bust del doctor queésSimbòhca
ment besat per la GlOria L'espeaal tmpor· 
lància de l'obra prové ensems del seu inte
rès art/soc. que en fa el rrilor monument pU
blic del moderrnsme, i de la seva signrfica 
o6 hlstòoca Consc:ierU d' aques!a, k!s auto
ritats tranql.lstes el feren desmllfllar el 1940. 
Després d'un lentíssm procés de remuntat
ge i reslauracaó - substitlint les parts des
truTdes o massa malmeses- tou remaugu
ratei198Sa la seva novaublcaaódelapla· 
ça dc Tetuan. 

~ 1903. PP- 1(9.-110,-C&So!lllas, llHO, Home
llllf98S. 1910,- V(191!. 15110 8: Agras&:tl. 1913, pp. M; 
.Yonr.metlos, 1935A.pp. 31Q.JtZ;~. 191$/. pp. 
342-3", ~ I~ Tori 1983, td. L p 338. '1101 
l, pp.J26.321.F~/QS.f, pp.88411: 
G.M:!I-~ 191!15. pp. 190--191;~~ 
t98S.pp. fi:W l 201:St..btract'ls. 191f15 pp.2SI, 31. tU, 
93, 991 !35- 138 
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Avinguda del Tibidabo 

A la Cot'nisa que s'estén des del Parc Güell, 
al peu dels Tres Turons, fins a l'avinguda del 
Trbidabo. el pasoog de la Bonanova o l'avin
guda Pearson, es consti tuf a finals del segle 
passat un segut d 'assentaments residen
cials a base de «torres- per a l'alta burgesia 
de la autat. d 'entro els quals el més repre
sentatiu pels sous planto¡aments i els seu re
sultat és el que es va promoure sota la Ini
ciativa del Doctor Andreu. Aq~st. !TIIt¡an
çant ta SoCietat Anònma del Tibidabo, cons
tltul'da t'any 1889. 1 sola la d1reociO de l'en
ginyer mrhtar Manà Rubtó i Benvé, urbanit
zà la gran f1nca coneguda com •El Frare 
Blanc-. la urbaQIIzao6 s'iniCià amb l'ober
tura d'una avinguda prinapal en la que s'in&
tal·là un tranvia elèctriC que COI"!'!unicava la 
part ba1X8 dels terrenys amb el peu del funi
cular que pu¡a fins al cim del Tibidabo. El 
conjunt s'inaugurà el1901 i és l'üniC tranVIa 
que es conserva en functOnament a la ciu
tat. L'a111nguda. de notables d1mensions i 
amb amples voraVIes arbfades, estava plan
tejada com a eix vertebrador de la urbanrt· 
zació, del que arrencaven carrers secunda
ris tOl constiturm una mena de -ciutat hnial• 
adaptada e un tooeny muntanyós. les COfiS. 
truccions que durant !estres pnmeres dèca· 
des de segle s'hi bastiren són un excel-lent 
conjunt de l 'arqu,tectura sumptuàna de 
l'època, espedalment la del moment moder
nista, ambobtesdelsarquitectesEnlicSag
nier (nt)meros 17, 24-28, 27, 36, 44-46), 
Ad~! Ruiz Casamit¡ana (24, 25), Joan Au
bó i Be!!vé {31. 35. 56), Josep Puig 1 Cada
falch (48), Nicolau M. Rubió 1 Tuduri (33), a 
més d 'al1res 



819 

av. del Tibidabo, 31 
c. de T eodol' Roviralta, 8 
c. de Roman Macaya. 5 

Casa Roviralta •El Frare Blanc .. 

Categoria 8, cap. 111 

Casa uf"'lfam Mar allada, edificada entre t 903 
i 1913per Joan Rubió• Beflvésobre les res
tes d'una masia. anomenada ·El Frare 
Blanc .. per haver estat ocupada ~s domi
niCS, anbcs propetans de la finca urbanitZa· 
da per la Societat AnOMna 00 Tib.dabo. de 
la qual T. Roviralta era accionista. La rica i 
complexa d.stri buCió dels espais lntetiors és 
poc apreoable exteriorment on el protago
n sme és assumit pel preciosisme artesanal 
M'Ib què se solventen els elements constrvc
bus tradicionals. Uindes de portes i finestres. 
balustrades i pOnies. coronaments i ràtec::s, 
són resolts emprant maons • altres matenals 
ceràm•cs. contrastant amb els Paraments !~
sos emblanquinats. El t914 rebé~ Premi de 
l'AJuntament d'EdifiCis Urbans. 

820 

av. del Tibidabo, 37 
c. de Bosch i Alsina, 1 
c. de Teodor Rovira~a. 14 

Casa Fornells 

Categoria B, cap. 111 

Obra de Joan Rubió i Beflvé (1903?)1a Ca
sa Fomels és un habitatge unil~ desen
volupat en tres ¡jantes esgraonades que fof· 
men un vdurn compacte coronat per una tor
re mradOf 8J)(ecade sobte el vestlbul cen
tral! amb galenes columnades adossades 
al seu cos de planta rectangular. Les faça· 
nes exrenors són totes de maó VISI. amb un 
acusat medievalrsme en et disseny de l'em· 
marcameot petn de la porta poncipal1 de les 
finesltes bilores amb amp¡t i guardapols, en 
les gàrgoles, esptlle!"es, etc. Formes més oo
tònament.moderristes s'utilitzenen atresele
meots, espec¡alment en els de feuo. Poc 
desprésdelaGuerraCMI, capel1940, l'edt
lid fou ampiLat amb uns afeg¡ts a la par1 
pooleno<. 

821 

av. del Tibidabo, 48 
c. de uurs Muntadas, tO 

Casa Muntadas 

Categoria 8, cap. 111 
Incoat Expedient de Oedaració 
Monumental2·7·1974. 

Obra de Josep Puig i Cadafalch del1901, 
és un edilici de planta baixa, un piS i golfes, 
de planta rectangular i amb teiJada a dues 
vertent.s de !ort pendent. La façana pnna
pal téesgrafaatsemmarcant les fif'le$1Jesi les 
cantoneres, i està rematada per una COI'I"'il· 
sa cuNílfn1a d'inspració barroca A la faça. 
na lateral esquerra un grup de cossos afe
gits desfigUI'en i tallen la part baixa de la teu
lada. E11968-1971 elsarqUtectesJordGar· 
cés 1 Ervte SOOa s'encarregaren d'una retor
mainte!"ior. 

Pur/I~ 190of; Qre.l961,p 115, Jatd. 1915, 

~~~(2pXJP02) 
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822 
av. del Tibidabo, 56 
c. de llurs Muntadas. 2 

Casa Casacuberta 

Categoria B. cap. 111 

L'arquitecte Joan Rubó i Benvé construf el 
1907 aquestocMa, de planta baD(a• tresp· 
sos. cobert a dues vertents excepte en els 
cossos que composen la façana pt•I"'CCpal, 
coronats pe1 terrasses cobertes amb teula
da a tres i quatre aigües • amb ràfecs de 
grans dimensions La senziftesa de la faça
na principal contrasta amb la r1quesa i va· 
neta! de les seves obertures. El jardl al ni
vell de la planta baixa esta aixecat sobre el 
carrer i sustentat per un mur de contenoó 
de maçooeria ressegUit per contra•orts i arcs 
apuntats de totxo. Al nivell del carrer. d'un 

pavelló d'accés, amb pilars de maó entor
tolligats i porta de ferro for¡at arrenca l'es
cala li ns a l'alçada de planta ba•xa. 

CiliCI 1951; HemAndu.CriWM~ l!i/73: 
S<:rle-MOf.aiH. l!i/75, BchiQM. 1M3 
M M . .xp2'318~1906). 
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623 
ctra. del Tibidabo 
Torre de ..._ Algü .. 

C.togoria B, ç ap. 111 

La Torre de lesA.igOes de Dos-Rius fou cons
tn.ida el 1905 per Josep Amargós 1 Sama· 
rarx:h. t:s una conSirucció o lf/'ldnca de tot· 
xo vist i pedra natural, rematada amb una 
còpula semiesfèrica que oonté el d pòsit 
d'aigua• amb una balconada anular de pe
dra, amb barana de ferro forjat. a la part al· 
18 L'atquitecte recorre a elements decofa· 
t•u• d'~n&praoó ten&J)lertSia 

Ja24 
ctra. del Tibidabo 
Torre Pastor de Cruíl~ 
Aeskt• neta Mattr Satvatoris 

Categoria 8 , cap. 111 

Edt~ per Josep Puig • Cadafalch (1903) 
fa Torre Pastat, habttatge unifamiliar com· 
posta a te manera de les cases senyorials 
catalanes del seg'e 'IN, a panir d 'un cos 
massís, cobert a quatre vertents, amb gran 
rifec I una torre angUar L'actitud histoocista 
empre da en el drsseny dels elements arq~.»
tec:IOniCis'll[iJn n.nasoonstruc:Ous, en
tre IAI quals 101priJn la ~.t~ktzaaó de l'ape
rel en eaplna de P8'X 

1
825 
ctra. del Tibidabo 
ObMrvetori Fabril 

C.t~B.cap 111 

L'edlflc::j dt I'Observaloo Fabra. de Josep 
()orn&nectl1 Estal)t¡ (1902-4) està const~tut1 
per la .fUxt&polldó d'un cos dtt planta octa
gonell un de planta rectangutar, acabat a 
l'altre extrem per una torre de planta cruci· 
forme El coe rectangular. cobert a dues 
81(1081• amb catenet' transrtabkt. està tallat 
en alçat I cobena per una estreta obetlura 

1

-. perarUsdefsaparelsd'oblet
vaoO El 001 OCIDgOn8l asta CIOfOf\él per Ul'\8 

""""~IIOnodtpla-u<ade-que"""" 
111 ~. "**• que ala p&aRa baixa hi 
ha. a manera de laçana. IXI aln d'ac:c6s d.,__..._. pwòlmb dues"'*"" 
'* ~poes 1 un at!p.c trcw'fó, cirw 
l"ec:::lec*aWne CM8Cief'fsbcde 10(8 la produc
OÓ de Ootnrilnech I Est.llpjl 
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826 
pg. de Torras i Bages, 91·105 

Casa Bloc 

B.O.P. 23--2·1979 

El Gov01n de la Geoemhtat de Catalunya, 
que donA suport mttjançant diversos encà
rrecs a l 'idean arquitectònic del GATCPAC. 
encomanà al Grup el pm¡oote i la constn.~-
00 (1932·1936) d 'una agrupaoó d 'habitat
gos obrers a Sant Andreu, amb la intenció 
que la proposta es convertlsen el model per 
a la realització d'un ambiaós programa d'ha
bitatges econòmics, que no es dugué a ter
me. El resultat, unbloc~neal endobleU, és 
d'una gran importànc:ia en la hiSIOria del Mo
viment Modern a Catalunya, ja que es trac
ta de la,primera mateflahtzaoó dels postu
lats teòrics lecorbuserians sobre els 
lmmeubles- V11/as. en els quals els entens fo
namentals són el màxtm albberament per a 
espais 11erds i equipaments comuns. la ra
cionalitat funcional que permeten els habi
tatges en düplex -amb l'accés estructurat 
per carrers-COJredor- '· quant a la diSposi
ció dels habtatges, assolellament òptim i 
ventiaaócreuada. Ahd I'O(Iei'l!aCJóesdeVIn
gué una de les entrades pro¡ectuals de!er
minants, amb el desenvolupament del co
rredor d 'acOOs segu•nt el Nord r l'Oest i la 
col-locaCIÓ de tes sales d'estar ties terras
ses a l'atira banda. La forma del bloc, des
prés deswtuada amb la construcció d 'una 
sisena ala. permetia la creació de dos grans 
espais lliures visualment connectats a nivell 
de planta baixa. En aquesta. alliberada per 
l 'elecció d'una estructura metAI ·Iica des\lln
cotadadels tanc<vnents. espreveta lacol·lo
cació d'un ampli programa de seNeis 
col-lectius. que no es veié realitlat a causa 
del desenllaç do ta Gverra Civil. A partir 
d'aleshores l 'edifici, •ncautat per l'Estat i Uti
litzat com a habitatges per a la pohcia, entrà 
en un procés de dogradació progressiva 
que sembla haver arribat a ta fi amb el pro
jecte de recuperaoó i restauració actualment 



827 
pg. de Torras I Bages, 108 
c. de Valentl lg lesias, sln 
c. de Palomar, 48-58 

·•Les Carasses• 
Grup Escolar Ignasi lgl6slas 

Categoria B, cap. UI 

L'antiga maSia senyonal de tres plantes del 
segle XV11 fou modificada durant el primer 
quart del segle XIX per Jaume Oliveras. qu• 
afeg{ els dos cossos laterals amb galenes co
bertes amb terrat i la decoració de la façana 
primibva i els bak;OnS, amb les figures de !&f· 
racolta que dooaven nom a l'edifici. L'inte
rior •l'entorn ha estat repetidament modifi
cat de-squeelt931 s'hi in.stal ·làl'escola que 
encara l'ocupa. 

1

828 
c. de Torres I Amat, 8-10 
ptge de Sant Bernat, lO 

Dis pensari Anlltuberculós 

Categoria a, cap. 11 

El 1934 et Departament de Sanitat i Assis· 
tència Social de la Generalllat encarregà a 
J.U. Sert. J.B. Sobirana• J. TorresClavé. ar
qutee:tesmembresde'GATCPAC, el pro;oo. 
te d'un dispensar• antituberculós dins la se
va polftlca de ooclalitzaaó hosptaJAria En
llestit durant la Guerra CIVIl ~a data varia en
tre 1936 i 1938 segons els autOI"s), consti· 
tlJellx una de les obres més r9elxldes (ie~ITI()o 
vtment rac~ooal1sta espanyol. Els entens hi· 
g1entstes d ' opllmrtzar les condiaons d'asso
lellament i venulooó. l' alliberament de bona 
par1 del solar per a consegUir un espai en
jardinat 1 la raoonailtzacló del programa tun· 
oonaJ portareo a una organrtzacló en plan· 
ta segons un esquema en L que tanca amb 
les seves dues ales, al'tiCUades pel nucli de 
c::orJlll"'ica 1 serve-s. un ampli espa d'ac
cés. Mentres en el cos lateral s'OI'denen lt
nealment ets diversos serveis i les habita
oons. amb el c:orredor en l'onentació més 
desfavOfable, en l'ala enfrontada a l'entra· 
da se Situa. en una pos¡OO pr1'111egiada, la 
sala d'actes. que. amb el cel ras de volta pa
rabòlica, es oonsllluetK en un estudiat mo
del per les seves condicions acústiques i 
d'iHummaoó. A la daredal distributiva del 
programa funoonal s'une.x. en aquesi edi~ 
fio. un plantc¡ament COOSirvctiu CX)herent 
amb una estructura metài·IICa ¡xH'tJCada di
ICfcnciada dels tancarnencs, resolts ambele
menlsmodulatsl\eugefsila•noorporaaóde 
nous materials ccm les fustefles de ferro i els 
murs de vidre pavés. 

E1 1982 el Departament de San•tat 1 Segvre- 1 
tat SOCial de la Generalitat encomana als ar
ql.l1ectes M. Corea, E. Mannlno i A. TOfres 
la rehabllrtaoó del conjunt, la qual està 
ultimant-se actualment. 
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c. del Triangle, 2 
c. del COrretger. sJn 
c. de l'Hostal de Sant Antoni. sln 

Categoria B. cap. 11 

&ensllemderefiardeComas. queel1913 
lleg1a en l'esgraf~<~tladata 1750, ens trobem 
davanl d'una construceró de mrt,ans del se. 
gle :.Ml, amb planta baixa i cinc p¡sos més, 
amb balcons de Hosana de pedra molllura· 
da. Als baixos. a més de dos portals amb 
l 1ndadefusta, s'hi obre un arc carpanell de 
pedra que dóna pas al carrer de l'Hostal de 
Sant Ant001 per SOI:a d'una vol1a escarsera 
amb un arc 51m1lar a l'altre extrem. Pel que 
fa als referitS esgrafiats, unes senzilles cin
tes que envdten les obertures, es conserven 
només paraalmenl 

CcmJS.. H113, o. 262. 
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830 

rda. de la Universitat, 20 
Paviments Esc:ofet 

Categoria B, cap. VIl 

Fundada el 1886,1a IOdústna Escolet, espe· 
o ahlzada en paVIments hidràulics. encarre· 
gà al decorador I dibutKant Josep Pascó la 
seva bot1ga D'aquesta. obra d~ 1890, IlO' 

més se n'ha conservat el revest1ment de la 
façana, a base de plafons de pedra artJfiaaJ 
ernmarca!S amb fusta, modificat eninstal·lar· 
lo al seu actual emplaçament. procedent de 
l'antic local a la Ronda de Sant Pere. 

Cir10, t951,pp ~75~16 MacMy r962 tstu.n eo. 
~ 1968,p_:JO¡IIm 11Ú'n.57.Gart:JiMàtlil'l. 1.97!, 
PO 30-33,~. 1963, 'IQII/,p 215.5«~ 1964 
p, 42. 46,ii11Ú71 354 ' 
M M e)lp. 21012~1920} 

. ~ ' 

I 
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831 
c. de València, 241 
Casa Domènec:h i Eatapjl 

Categoria B. cap. U 

E11908·1909Joscp0omònochr Estapàes 
conslrú la casa pròpi<J Ideant una ong nal 
façana tota de maó VISt col local on f.l'xes 
l'lortzorU!s i rOSCfVant a podra als baixos, 
•enmarcamertsdolesoberiUtearlca Iran
gos quo separen els p$101.. La composà se
gunt t.n esquema asunètnc, oo col-locar una 
tnbuna a tota alçada al c:osuwt otqoorre runa 
ronglcfa dc finostros gomrnados al drot. re· 
sorvanl la part centrat a pareU es de baiC(l('lS, 
substJtuls àls pisos prlnopal r quort pel' grans 
I ornomontats arcs do ITliQ punt pràcbeamélnl 
sense f'T\Uf"'tar(S. Al penUitm PIS es perd la 
In buna i a~xò ta que 10$ dvos plantes s'inte
gnn al coronamert, c:Umnat a manera de 
frontó per formes Qrt'l8des per tr...::ads mo-
nocrctn, de to aema, que complerner'U el 
roeg pr~dec:or,.unt. cal fer esment 
de l'ús de bigues de letro \riSfbles en les 
Oberti.M'es laterals dels ba.rxos r dels fer. 
ros de les baranes de formes seques r sen
zrftas. característiques del seu arqUitecte. 

~.d.B . Bohoi¡;;M, Igej 

/ 

832 
c. de València, 256 
rbta de Catalunya. 77 

Antlgl carnlcerla 
(actualment xarcuteria I sabateria Milt) 

Categoria B, cap. VIl 

Deladeooraoódef 1901 nomésenrestal'or 
~ de for)l. amb mo&IUS vegetals 
QUe emmarca ._ dues obertures de .. 
façana. 



833 
c. de València, 293 
C.N S.nlurce 

Categoria B, eap. 11 

MIQuel Madureli Rlutlaconstnientre 1902 
1 19051* a Pab6o Ubaln e lramategUI, com
te de San José de Santurce. Amb una raça
na Slmètt.ca 1 ben equilibrada, cinc p¡sos de 
balcons amb barana de ferro i una planta 
baixa amb o nc obertures envoltades d'una 
dJscreta decoi'&CIÓ esctitònca -sobre el 
portal c:ertral. un gran escu hefàldic-. la 
casa destaca per les lleuget"es lflbunesque 
ocupen ets axtrems de cada un dels PlSQS. 
amb 8Yidenl prC'JCagORsme detS elements 
mEdi k:sl. d't.l"'amana'Smohespeaal, pels 
-.. OOfonarnents en lorma de tofreta amb 
e&ttuetura 1 ornaments tgualmenl de ferro 1 

cobef1a en pena.t a-nb esca!eS de cerà
mca. Cat 8ll'l"'enl8f també el vestlbul. amb 
bonet mostr .. de Vltrals. lustena i Q'li){OS 
moderr'I&!IS 

C.. liiCU I~, 19011,.,.. 64163;0ri0.19SI.D 
ld,/<4MI'IMtt:MlCtr»>Mor~- 1973,p 139 ao. 
:¡-1M3, Cort!~ 1M3. (Wet. MatM, t983,p 

MM~pi!WJ(OPJ(/903) 

I j 
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834 
c. de València , 302 
C.N Ellulde 

Categoria B, cap. 11 

Eófic eoue m.tgeres obrat pet Em~i Sala' 
Cortès el 1888. De façana Slmètnca antre 
cossos I remat, els seus la!erals ros~lten més 
avançats que el centre del frontis, on sobre· 

I 

s~ un balcó que fou, origintmament, una 
b'•buna. LesCOI'n.ses. elspermòdolsqooSU& 
tenen el balcó i elsmedalonssón un trebaN 
de Mag! Augét, com la restadel'somamerts 
escultòriCS, es varen fer en podra de Mont· 
ju'c tallada aonb refinament. malgrat la cbs· 
cr9taqualltaldelcbseny. Corlstrtuelx Lnbon 
exempte dels tipes palauets U"bans encar • 
regatS per La Pfepccenl burges.a que con
necta amb fhlS1or10sme tranoès del sogon 
mpen. Manté ressonànoes ¡:wòples del ba· 
gatge lècnc dels mestres d'obres barcolo
l'llns de ta eegona rT'Ielltat del segle XIX d'ns 
un onsonytment PQSliVtsta que proposa, pe-

l 

rò, por a .esfaçanesd'obr'esseectes. un ab
garra! dOCOI'atiVJsme, evident a la casa E~
zaldo en el parament ad•amantat, a la lor}a 
i a los cornises del coronament. Els interiors 
conservaren la rica decoració artesanal fins 
que, vrctrnad'opet8CIOI"'$especulatives. fo. 
ren desl:ruits a conciència cap el t980. Ad· 

I 
quonda per l' Aft.¡niAmenl de Barcelona que 
es léu car rec de la restauraaó, s'ha conver· 
bl en centrt o.Jiural del o.stncte 11. 



835 
c. de València, 339 
c. de Ba~tén. 113 

Casa Llopis Bofill 

Categoria B. cap. 11 

EI1902AntM M~ Galhssà i Soqué projeCtA 
ra casa Uopis Botin, cdifid •nteressant per la 
resolució de la façana, de la quo cal desta
car no només els arcs de maó vist de la plan
ta baixa, sinótambéelsmotiusornamentals 
esgrafiats en els panys cecs i , sobtclot. la 
solució de les tribunes de vidre i ferro a tots 
els pisos. que enfaS:t.z:en t'eix de simetria de 
la laçana i solucionen les cantonades, i que 
SÓfl una re:nterpretació de lesgaleriesde pati 
interior, cobertes en aquest cas per teulats 
a quatre vessants de teules de ceràmica 
També de ceràmica és el revesument dels 
revoltons sobre Vlguetes de ferro aparents 
que sostenen els balcons. amb una d ara re-
ferència a l 'ús !rad Clonal de les ra¡oletes de 
colol's en revestiments afQUileclònics. La ca
sa Uop¡s Bofill és l 'obra de més envergadu
ra de les coostruTdes per GaUissà. 

Ñqu¡lcdur, E~. 1905 C. PD· 13 1 75. Casa, 
190ti-f916,illml. 11i69;Ràlol&, HU9;Cmo', 19SI,p. 
108, HemJ.n<Jez·Cros!MOia!POU(:*JM, 1913, 1>P 
167·168;~1963;Callr~l963;~ 
CFosiM(x~na 1985. ~ fOJ. 
AAM. s.o:p. 8585 (OPXI902J. 

461 



836 
pl. de Valentí Almi rall, 8-9 
c. de Sant Joan de Malta. 30-38 

Torre de Sant Joan 
Eacola Cases 

Catogorla B, cap. tu 

O'ongenMienor,rhosprtal'del'ordede&n 
Jowlc:teMaltatoucompMtamentre401al• 
gle ""' Amb P'o,ecte de J.,.., Godoy. 
l'eófo barroc loo reconsuu1lt atne*al: entta 
1930 t 1933, adapean:-loa la fUOCIÓeteolar 
i refent rornamentacló segons el gust llC)tr 

cenllsta El con~nt resultant ~Ió lonnat per 
un segut! de cossos amb planta bai Ka i un 
O dol !)SOS QUe, en fauna de U, envolten un 

pali cemal a'Tlb una zona esporttva ameM. 
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1837 
pg. de la Valld'Hebron, 93·103 

Or1ellnat Albu 

Categoria B, cap. 11 

L'edlficl. obra d'ErYic Sagn¡or i Vl'avocchla, 
foo constrt.fltt'IICiéWnort com a orlolnat, anb 
n:emattescola.l s'reogltàl'any 1930 Està 
lormat per quatre pavellons do planta ba .a 
t tres psos, tla capella. un(S pcr un alro cos 
perpendlcufat • orgatlltl.MS amb ngotosa ;. 
metna, amb t'~a sobro r ox. Aquesta 
té la façana a nvell del segon pis i s'hi aec& 

dex per una escallna1a amb tarrassos a dl 
lerents nivolls Sogumt un d~s rocursos pro
p s de l '&qu•toChJI'i.l noliCOntista l'autor uti· 
htza clomonts prooodcnls tanc del barroc 
com do l'arquloC(I.Jra çoto:lana tradiCional, 
com són cfs rdlous do tona c ... ta 

~t951 



pg. deia Vall d 'Hebron, 93-103 

Masoadoplanla riiC1atlg<.Oat.-dogt-. 
da • en avançaa. eslal d'enrunament Con&la 
d'un nM!I semdCICenal'lll de dol P*ll e .. 
p;w"amet'Ü estan 8ffebollals lla coberta és 
a dues Blg(ies. &n'Ib carener perpendiC:UII 
a la façana pnnapal que, oncre Mres ober 
tures. conserva restos de tres lnestree gOO 
ques, la central tranlhxma un ba'có. Los 
obert~Xes de ta pl3nfa seme-90terf81'11 eaan 
tapoades 



839 
pg. de la Vall d ' Hebron, s/n 
c.del"~sln 

c. .. G•ll•rt I P• re de les Heure• 

I Catego•l• B. cap. 111 

CenUant el gran pere de lea Heures. August 
Font • C&rretat. construl' entre 1894 • 1898 

I 
un gran casal per a la fe.ml1~ Gal!art en l '•n 
dret ocupat pel mas anomenat Can Duran 
Es uacta d'una fl1C)(lU"'"'8 construcoó. 
ambCCWYIOiaaonsde 1'8fqu:tecr.LI'a senyo
ra friJf'ICeiM que Foni. segu.rt els proc::eó.-

1 

ments prop.s de l'ede<»osrne, pren on 
aquest cas com a f'T'lCXMII El bloc ed1hcat. 
aproJCJffl8damem rectangular, es comple
men(a amb quatre !Ofretdlndnquesas an
~·unalante.-nasobfeelnudic:ertltl La 
capella 8Sià LHda a ia pfatU noble per una 

I 
galer18 etevada sobre un gran arc de mtg 
pont 

Cc:rn:v*O..tfi:W ISI05.p.31la.a.t. ·~n.pp.aJTar 

~ r.:~~=·,t¡¿ ;-; 
ForlbtJ¡n¡J_ 1185 pp 55o~1.GotWirE. lliii:S 11(> 
210.215.0. 191M, pp 62.(19 
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840 
pg. de la Vall d 'Hebron, s/n 
pg dets Castanyers 
carni de Va,daura, stn 

Parc del Laberint 

Célt~oria B, cap . lli 

Con¡\lN de ¡a~dlns de dvefses èpoques. Sl· 
tuats al \'Oilarl d~ tr.l~ exempW berceto. 
ni de ~dl neodàssic constru1\ a part¡t del 
1791 per Joan A. Desvalls. ~quès de Uu
"'*'Alfarràs amb l'a,Jt dol mestre d'obres 
Jaumo Valls i de l'en()nyer italià Oomenioo 
Bagut11. Aquest esta d!Stnbull on tres n111ells 
Mglaonats, ol més baix dols quals comé el 
laboont do xiprers re(allat, 1 ot comploten un 
petJt canal navegablo • abundants esclltu
rM do mart:N"e 1tahà a-nb temàbca mlto!Ogt
~ A. la rosta de la finca a'h¡ troben mostres 
do .. ( .. neoclàssic. 08 jal O'~· de...,. 
dins de c:anonçamonts del sogle actual 
l' odiificl és .....a antiga casa do ç¡vnp del S&

glo lMt , que en època romènhca fou deoo
radaoxtOfiOfmcotarnbmotJusè.rabs Ados
sada a la casa esconsefVa una torre de de
l onsa construïda al sogo XN por la fam~'a 
val!soca 

. · ·~~"o 
o - ~ ·< ,. \ 

"~t<;;;ï :;.~; "": 

I ~-,. 



1841 
c. de Vallirana, 93 
e_ de aaa.ter. 6 
rda del Gonefal t.t.tre. 219-225 

C.N Tosque lla 

Categoria A, cap. I 
MOOI.I'T'IeOt Hrst6nco-Ar1:~stiC d'Interès 

I 
Provmoal MpO 16-9-1974 
BOE. 31 10.1974 

Construida l'any 1906 pec l'arqUitecte EM. 
BMcells r Buoas. es tracta d'una casa uflllla
md~ar 818 ai'Piada, encara que fou pr0f9Cia-
da a tret \'MIS, de dues plantes i amb ,ardl 
posaenor En 1a compoSJCIÓ dels ak;als es re. 
eotre a una OfOnal remtetprelaeló de l'ruc 
de lerr adura. Cal ressaltat ia prolferaoó e» 
coratNa. espeo8menl dels eternens me
lM-Ics (baranes• raxes)' ~bé dEis Wtals, 
rnolllllltnelos actualment. oom la resta de 
J"ediro. actualment abandonat 
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1842 
1 ::::::J:::J:;;;~r:::::=] av. de Vallvidrera, s/n 
: Eatac~ lnreriof del Funk:ulat de 

Yaltvklrera 

Categoria B, cap. 11 

Fru t del mat01x pro,ecte del qual sorgr l'es
taciÓ supot"iOI' el carrer do Queralt de Val!vi
drora, ós, com aquella, obra del 1905(el fu
nicular fou rnavgura.t el 1906), atribuïble a la 
intorvttnoó COOJunta dels arqu tectes Bona
ventura COnill i Amau Catvet. Endoia ong.
nimamenl un cos volat sobre un arc para
b6tiC ~qual pa.$SlMJI una via dels lenoca
rrtsdecatalunya Aquestoos,queconc::eo
trava els elements decoratius -pinacles i 
esgrabals- desap&tegué en esdeverw el 
pes del tren més ampli i subterrani. r fou 

subltltult P« una gran arc rebaxal de sas fi
lades de maó El que ha quedal de l'obra 
pnml(lva, un cos de planta 1ectangUat amb 
dues P'afltet• tenat pla conté l'estació es
glaonada. 1 fa patent encara la contormaoó 
amb pa¡ta baixes de pedra, estucat blanc, 
plalona de rajOleta¡ p¡naclesamb elements 
de fetro, encara que amb diversos afeg•ts 
especialment les escales cobertes amb f1brO. 
emeti qu&, a par1.ir d'unes taqu1lles Bl'lades, 
menen a l 'estació de tren¡ a la del funicular. 

C>o lai" I D 146 ~ 11183. Kll 2. D· 202 



843 

av. de Vallvidrera, 25-39 
Can Mes tres 

Categoria B, cap. 111 

Antiga mas~a, probab!ement del scgiC" XVl , 
amb la tfp¡ca volumelna basi~cal, amb co
berta a dues a~güeS trencada per un cos cen· 
tral que sobresun mantenint el pla de faça
na i cobert, en aquest cas, por vn terrat am b 
balusuada, segurament constru~ en la ma· 
teixa refOfma que, a soglc XVI I, cobri d'es
gra~atsles façanes llOfd i sud, entro los quals 
un rellotge de sol ens proporCiona la data 
de 1776. Aquost osgra'iats han estat restau
rats recentment dc maf\Cfa encertada . El 
1960 l'intonor fou totalment reformat. 

G~!Ydo. 1933.A pp 9112-13 ~ml i Art>::-'"· 1976, 
p. 127 

844 

av. de Vallvidrera, 44 bis 
~NI Mcmuel Dolcet 
Escola Eina 

Casa unifamil iar aillada. construida 
(1 906-1907) per Joan Rubó i Belvé, el QUaJ, 
a partir d'un esquema distribubu molt sen
zill ~unCOI'redor amb leshabllaoons a una 
banda i I" escala a l'altra, definint una planta 
sensiblement rectangular~, la COO'lposà de 
forma agregawa. com altres edifiCis seus 
d'aqueg bpus, resultant una volumetria i 
aparença extenor quasi de filigrana. amb la 
decoractO, moli coouoguda. sut:M'allant-ne 
l'efecte. De ~a ~:taxa. semJsoterrani. i dos 
p1sos. el cos de la casa es remara, a la part 
de darrera, amb un !errat i, a la resta. amb 
una coberta de teula a dues vessaniS, E!fl et 
ràfoc do la quat ·sos6ngut per quatre COlum
nes S<llomòniqucs da maó, s'axopluga la ter
rassa dol segon pas. L'escala heiiCOidal, que 
dóna acoósals piSOS i a la terrassa, cooiOf· 
ma una torre lateral acabada en una glone
ta de coberta piramidal, que en el prOfC!Çtc 
era més alia i repetia el motiu de le$ colum· 
nes sal<lmònjques, que també apareix a la 
plaflla ba xa. Dins d'aquest mateix a1re de 
divertiment constructiu amb el que es tracta 
l'ornament. eslanles barar.esd'obra deies 
terrasses, que recorden els moüus utilitzats 
per G3udl al& p3vellons de l' av.oguda de Pe-
dralbes, i les dels balcons, d'entrellaçats de 
lerrofOI'¡al. 

Sdl Mon1e8. t915. pp 5HS. ~. 1963 

467 



1
845 
erta. de Vallvidrera a Molins 
de Rel, Km. 5 
C.n C.top. de D1tt 

C.tegorla e . cap. 111 

M8918depi.u r~cobMal duet 
a.gUealt'llb caraner Pffpendlcl.;lr a 11 ta
çano Corooa do- bool<ll .... 'gollol. 
Gal dellacar l'arc 8doY8III que c:or.t.~lueoc 

.. """"'-· "' ...... gi>Oa del pn. 
mer pst les resta.queK~~&enen la llndl del 
belcó-que~ombai!Joo._ 
remeien al segle XVI ell ongon1 de l'ecllio-

1 

il'e&lranyatonnadelr•tecctel.a laçanapnn. 
opaf AQueeta té uo rnalmel reüoege de tot, 
'al seu davanl hi ha un barn tancat en part 
per un mur d& maçonel'l8 ' en pati per un 
marge alt 

468 
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846 
c. del Veguer, 5·7 
e deb Brocaters. s/n 
c. de SegOvla. 4 

Categot1a B, cap. 11 

les duel eMM. ambcorrlS& comuna• amb 
els tres damws psoe; m61o menys IJI'ricall 
-dos bek:ons i d.Jes .,., •• cadi tM'I cito 
posats smètnc:amen1- IT'IOilten et1 ell bei· 
xos ties dues pnmere1 plantet una manca 
de conadènaa en t'alçada dels betxo.. 
Conserven elements que fan pensar en t.na 
c:onsltuC:a6 deiS segi81XVII 0 ICVII- caniQ-
08f8 de pedra. bak:orlad8 amb llolana de 
f•ro' rapletes, marcs de Iee Oberturet amb 
C8freus motllurata -tM lAtr'nl semblen r&
novaoons' remuntee fet011 al Mgle )(I)C, amb 
reformes que atecteo també Iee parts més 
~gues. Els be•xoa. de carteus lrregUars, 
podnen ser el darrer vestJgi d'alguna cont-

I 

tttJCOó medutval, cosa que C()(lflfm&na una 
finestreta amb periti canopcal 

~rdo.!9J.f.p ,.; 



847 
c. del Veguer, 13 
bda de Santa Clara, tln 
e.de~a. sJn 

Categoria B, cap. 11 

Senzlla casa amb planta ~. entresol • 
quatre p90S. Un 1780 gravat 1 la clau de 
l' &l'e JM que ra d'aootsai'IIC*Ia de vtins 
petmet lbcar-la a les dllr.-.M del ~e 
XVIt. del qual mostra eoementt caraclefiSlCS 
bakxlns de ferro 10fj81, COft\N seozatla. bai· 
canada a l'angle, naus • canton8f8 oe pe. 
dra. etc. Un cos de l'edild SObre ates car
panftls de pedra 1 volta escarsera cobreu< 
l'entrada -tancada. amb una rOixa-delcar
rer de Segòvia 

I ~:e Verdaguer I CaiUs, 12 
Cercle S.rc:elon6t de S.nt Josep 

Categoria B, cap. 11 

Anbga cass senyonal de les ct.rr.,.. del se
gle xw, amb una laçane al earrtf • una • 
lli. ,.,. extensa. perpendoJar ... pome
ra 1 encarada a on ,ardl atlundanCrnent ac· 
twa AQueaésseparaldelcerretperunc:os 
btoc.. oon&tnA can a prok:lngiOó de r ecift. 
a, .o 11 que hi ha una lron4 em.potreda 1, al 
MU damunl, un pavelló amb rocalla 1 rape. 
tes. Les dues façanes presenten una oroa
l"'ltz&CIÓ ClaSSICista a base de parella de p¡
las&res jOniquesque, dM'lunl una blll)(oeque 
els tan de basatr'lel't, ablslen dol PIIOI• 8Cl8o 

tenen ll'l alt entatJa'nenl Per IObre d'~ 
h ha, rii'I'IUIUCies al segle XIX. e;..- platWes 
me. que. kll recc:Ant '-hM *"'*de 
locanpoooó-.,,--d'-· 
tut•.-nbbçalrr~COf'Cr.....-ctm3 
ets baklonsde\a pan OfO'\III, tor~s d'lllte
reesants baranes de !erro lor,&t 1 Osseny 
abarrocat 



849 
c. Vermell, 24 
e de l'Alada 25 

Cltegoria 8, eep_ u 
Alec::tada d·endeffoc pel PE R.l. del 
sec1or onental del Balli AntiC 

Ed•fici de plantt bauca 1 anc p¡sos, presenta 
en la façana la comi)OSició tipca del segle 
XVIII amb una balconera i una finestra a ca· 
da planta Als bauc:os h• ha un petit portal 
d'arc de rr'MO punt ~al 
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850 
c. dels VIgatans, 4 
e Gitlb. 3 

Categorll B, cap. 11 

Grati casal oog.nan del segle XVI i successt
vamont rotormat A la planta b&xa hi ha un 
portal d'arc de m.g punc adoveflat Jlllll.amenl 
ambd'altlesambll•ndadelustaA la planta 
noblo, balcons de !erro forJ8! i ra¡oies estre
llades Al pat••nteriOf s'ht conserven d•ver
see restes del palau orig1nan, molt espeoal
~ u~ nncstreta de uadiOO gò{lca prolu
aamont ornameruda Sabem que el darrer 
ps ftuna remunta feta elt864, quan l'edt
fio era J1 ptq:)lelal de la lamia Masnera. que 
h "VJ61'ot:wador de pena.~ rwel d!tpnn
opal h ha dues lorríoJes i t..na - segons 
Aorenu I& amb restes d'Lna finestra 
rom6nce- 001"1161.1"1 plafó de ceràmiCa amb 
la Mare de Deu; l'altra. oo text al-luSiu a ta 
restauraCIÓ del 1966, en la Qual s'urWca la 
façana I es deloobn'i restaurà. a t'alçada del 
Pfll'nltludarrer ptS, un lragment de la galena 
d'arcs de mtg punl que tancava l 'od.fici del 
sogl8lCVI 



851 
c. dels Vigatans, 8 
c. dels Mirallers, 2 

Categoria B. cap. 11 

Tot 1 les proful'ldes reformes del segle )(VIl i 
XViN, aquesta casa sobre gran par cel-la con
serva, a més de la primitiva organització a 
l'entorn d'un ampl pati amb escala desco-
berta, força restes de l'edihcació medeval 
originària. Així, en una façana de petits ca
rreus irregulars, hi tlobem, sobre la llinda 
dels balcons del pnncipal, restes de dues fi
nestres coronelles gòliques que devien ser 
similars a la finestra geminad a trilo bada vi
sible a l'altura del tercer pis. També del se 
gle xv, o del XVI, deu ser el gran portal ado
vellat amb l'obertura retallada en arc escar
ser que, fins que al 5e91e XVI I es desplaçà 
al portal del costat. constituia l'accés al pati; 
en aquest. al capdamunt de l'escala, hi ha 
la porta del p rincipal , interessant obra de la 
renovació barroca, a la qual pertanyen tam
bé els balcons de ferro forjat o de pedra. El 
1898 1'Ajuntament concedia el permls per 
instal ·lar-hi uns safareigs projectats ~rAn· 
toni Costa perO no sabem Sl s'arnbaren a 
construir. 

1
852 
Baixada de Vlladecols 
Categoria C. cap. VI. tipus I 

Carrer amb 100 pendent que posa de mani
fest el desnivell existent entre l'interior i !'elt
terior de la mlJ(aJia romana, salvat amb bai
lt8.des com aquesta en altres indrets propers 
a les portes d'aqueRa rrurala. de la qual se'n 
ltoberl nombroses restes a l'interior de les 
cases núrnefos 1. 3 i s. Aquesta darrera fou 
parcialmetlt derruida als anys seixanta per 
treure a la lum una de les torres de la mura
la, en tant que les que la seguien foren com
pletament demolides. Mentre el grup de ca· 
ses amb nUneros senars mostren restes me
dievals i esgr aliats. les dels n(meros par eUs 
pertanyen a una actuació unitària del segle 
Xl)(, probablement obra de Felip Ubach qui, 
e1 1863,pro1ecta>ial'edfic:imarcatambelnú
'""'o2 

~ t!J:U,p 281$;-~. 1973,p.251;~ 
1.$164, 'iCJ_ 11, PP- 61Ul1. 

MM.Cf/J. t39-IC(I863j.rup229CC(tfJJt).tt.J<P.2836 
B(tl163). 

I :!!. de Vl.ladecols, 3 
pl. dels Trag1ners, 3 

Categoria 8 , c ap. 11 

Edifici meóeval transformat en casa de velns 
en èpx:a barroca. amb l'aleg1t de pisos on 
s'obren finestres i balcons (als del priOCipal. 
de l$osana de ferro i ceràmica. les ra;oaetes 
sOn espeaalment Interessants) i d'esgrafiats 
geomèUics data~es el segle XVII . De la par1 
més artiga són porceptib&es,amésdel'obra 
de pedra dels bailtOS, un portal d'arc de mg 
punt 1 un gran arc elet mateilt llpus visible a 
l'~nterior de l'edifiCi a través d'un portal d'arc 
esccuscr molt posterior. La façana posterior 
presenta obertures i esgrafiats smiars 1 sem
~a possible que a l'interior de la finca s'hi 
trobin, a rWe1l de tonamen1s. restes de la mu
ralla rOI'T'Iafla. 

Ca-nas. t913,pp. t9lt96:G~. 193-f.,p 28fi.·~ 
lllt'lSit. ,964, QnQ, 1913, p. 267. 
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854 
bda. de Viladecols, 5 
pt. dets Tragtners, 1 

Categoria B, cap. 11 

Conltruc::dó mecieval, probablement del se
gle XN, que 1r'IICialmenl deuria CX)f'l8b1Uir una 

part de l' actualnürnefo 3. Conlorva. 1 mél 
d'IOJOell resteslf'llancn poc t*•. tl mur 
de 1açana. de carreus pebts . ., Qt» s'otwe 
un pot\lf~•ooalineslraooronela u.. 
Iota d'arcs triobats queOrk:t delct'Ma en
cata emparedada AQues1 pany de paret 
tembla restaurat de la JX)C, PlfO bona part 
del'ed•ficl, 81XIeomtotelcontrontant. loren 
enderrocats a partir def 196S Pf"' deiKar al 
detooberl un fragment de la muralla roma
Ol QUe endou una tone: aqueiCa loml1va 
l'arot de llevant del pM'Nbu rec::na l, oom 
k)t ..... IOr ... angtJ&tsd'aQUeM. .de pen. 
&a arCIJat Fou excavada i re~~a...-ada ol 
1967 
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855 
pl. de la Vila de Madrid 

Nec:r6polll Roma na 

Categotla B. cap. V 

8 1954, .,b rl"'IOJU de les obres de fona
mertaoó d'unel cate1 que emooUaven la 
plaça, va QlJ8da- al delcoben una p¡w1 d'ona 
de les pmc;JpiQ ~ romanes d'ertrada a 
la OUI8t. M'Ib un lregtr'lll"t del pavtrnen1 oo
gmal ESlava l anQ1.18tada per tes restes 
d'una necrOpobs, oonsbt\Jda per monu
ments lunersris monollbcs del tipus -d'ata.. 
¡ ..cupae., -d'opus lncertlJI'I'\Jo, amb les cor
responeots lnscrlpooos També es trobaren 
altJes bpos de tombet MnSe senyal•tzaoó 
extenor, oobertee pet ..:tegUae-, àmk>res i 
caxes de tusta. LI rc.ròpob es c:ons&~ttl do
rart el segle 1, perO...Wll fins el sege IV: 1 en
cat8 se'n poc veure una part als ,arGns de 
la plaça. 

1856 
av. de Vilanova, 12 
c. de Roger de Fkw, 52 

Hldroel. ctrlca de Cattlunya 

Categoria B, ca.p. 11 

SeguR un prqecta ticnc de c:ertral tèn'l'.,._ 
ca a eMbó fel • AJemanya el 1896, el 
1897-1899 es COI"IIln..ll'eci6o de la oCetUal 
Catalana d"Eiectnotat- MOOOS disseny de 
Pere FalquMI Urpf, P8f W que els ptànols 
de l'arlou ITIU"liCipal (18961 1897), $Ótl SIQ· 

nats per Anl:oo Cotta. A les façanes, la pe
dra i el maò VIst" combinen amb elements 
de ferro, aacentuant certs elernentsoonstnx> 
bus i dotant l'obi'& d'un carècter bfuta'ista. 
Pfop: de FaiQuft La mateixa tipologia i Us 
industnal de l'ecilfio l donen unes caracte
risbques ·~• que l 'aulOf explota al nUl· 
lllOl. B 001 cert~ ... COl local ala ~onada 
i~delbnal:aves~lb.Jthabtat· 

ge, sobrepassa en dUM ptances l'alçada de 
la nau inWstnal, amb façana a l'aVInguda 
de Vilanova, I hi deStaCa la porta pnropal, 
situada en el v&rtex, on es combinen pedra 
¡ ceràmtea VIdriada i a través de la qual s'arn· 
ba a un vestfbul d rcular. De les diverses 
construoaons que N ll&rg de les dues dè
cades segOenla" dugueren a tenne en al· 
tres Indrets de 1'411. tormanc part d'un ma· 
lèx COf1ure-aT1blntervenaó dets~ec
tesArnauGalvec, Tem femènde.z i del mes
tre <f obres Josep Graner- només es con-

I 

serval'ampliaoóqueei1910Telm Femào
de:zléu tot perlong.ant la nau central, repe
tint les grans arcades am_b vidriera del pro
jecte primibu 1 alegtnt·hl una nova porta 
monutnental. 



...,., lai0.~.196J;~ 
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857 
av. de VIlanova 
c. d'All 8eí 
c. de Nàpols 
c. de Ribes 

Eatacló dat Nord 

BOP. 23-2-1979 

La pomera estació que ocvp& aquest indret 
és la que construf P Andrés I PU!gdollef QUi, 
el1861, adaptà un projecte de 1859 signat 
per ell mateix per O pertanyent a una estaCIÓ 
tnaJ basbda per al Pla de Palau. D'aquesta 
edcficact6 f)()(J'Iés es conserva la façana del 
cos de llevant. ant•ga laçana pn net pal, amb 
porxos 1 terrasses al Pf•mer pis i construïda 
amb matertals d'Us local (pedra i maó). El 
1864 Francisco de Paula del V~lar Carmo
na tntroclul diverses reformes i l 'any següent 
l'eng.nyer M¡goel de Betgne prOjE!Ctàcober· 
tures que no es materialttzaren. Al 1880 un 
altre engtnyer, A. Bnanoz, remodelà les sec· 
cions de rro;~gatzems. Oemetn A1b&s serà el 
lormuladol :ie l'estació terminal Barcelona· 
Vilanova que. maig ral que totalment deterio
rada, encara extsteu<. El seu projec1e 
(1910-1915) enllaça per un ext.rem els dos 
blocs ¡a existent amb un nou cos. que estat· 
¡a un vemfbul i orgart~tza la façana amb una 
gran Vldnera. • tanca el e<>njunt amb una es· 
true1ura metà! !ica. Tant la planlt!l en forma 
d'U com el Sistema decoratiu, que manté 
ponts de contacte amb el secess~tx'llsme VIe
nès i la tradició modernista local. tenen cla
ra COfrespondència amb I' es&:actó de Valèn
cia del mateix W as. Les taqudtes, rajoletes 
i v1tralls reflect01xen el gust per la S1metr1a 1 
els motius naturalistes segons esquemes rei
tera!Jus. Albes aconsegueix lusionar els dos 
cossos laterals i el nou Qenguatge de ferro 
I VIdre dins d'un conjunt harmònac i perfec
tamentluncíonal en què intervenen interes
sants soluooos pel que la a les arts 
decol'atives. 

474 

858 
ptge. de la Virreina, 5 
Categoria B, cap. 11 

Ed1fiCt entre m1tgeres. de planta baixa, prin
opal amb balconada i tres pisos més amb 
tres balcons cada un. més pelliS com més 
amunt. Els panys de paret OOtsostenten ele
ments de terra cuita d'organitZaCió vertical 
i amb temàllca eminentment vegetal entre 
la qual hi ha medallons amb elfg1es d'amo
rets. Uns plafons rné$ petits que abasten no
més el datrer p.s - separat dels altres, com 
és costum, per una diminuta cornisa- pre
senten com a únic ornament sengles cadu
ceus mercurians. Aquest tipus d'omamen
taCtó és pròpia de mitians de segle, moment 
que confirma el1855 enclòs en una de les 
re.xes - l'altra du les inicials AN.- que l'an
tiga porta de lus!a conserva. 

GaiMrdo. 1934, p_ 2 16. ~- 1955·1961 A, ptJ. 
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859 

ptge. de la Virreina, 8 
Categoria B, cap. 11 

De plan ta baixa amb arcs de mig p unt i qua
tre pisos, aquest edifici d 'habHatges té com 
a tret més caracterfsttc l'ornament de terra 
cuita que. en franges vert1cals entre els bal
cons del ~n i eltsrcer pis, repeteix el mo
tiu trenat que apareix també en altres oons
trucdons de m1t¡ans segte XIX del barn vell 
les obertures de la casa, tres a cada pis, 
s'organitzen com a balconades efs dos pri
mers pisos i com a balcons els dos restants. 
Cal assenyalar també sobre els buits del pri
mer i el segon. unes pmtures ornamentals 
de l'època disposades entre les mènsules 
de pedra que sostenen els balcons del pis 
Jmme<l!at. 

860 
pl. de la Virreina, s/n 
c. del Robi, 28 
c. d'Astúnes. 91 
c. de l 'Església. 1 
c. de ta Santa Creu, 2 

Parròquia de Sa nt Joan de Gr•cta 

Categoria B, cap. HI 

T (){ i ~ue existeex un pro;ecte del conjunt pat
roqLJal de Mag I Rius i Mulet, que es comen
çà a consttuir el 1878 al solar que havia ocu
pat la gran masia de la Virreina, podem con
siderar I edl!'iCI exrstent oom a obra de Fran 
cesc Berenguer i MestresqU, el 1894 ,eslera 
cé.rrec (amb projOO!e Signat per Andreu 
Audet i Puig) d'una reforma de les façanes 
de Ja casa rectoral que en\/Oita el temple. En 
elles Berenguer s'interessA en el contrast en
tre els ma:erials amb intencions expressives. 
en utilitzar l'obra de mamposteria trabada 
amb filades de maó• recórrer a Ja pedra tre
ballada per a emmarcar les obertUfes • deli· 
n•r la cornisaperimetrat El1909, després de 
la Setmana Tréglca, el mat01x Berenguer es 
féu càrrec de la restauració del temple, que 
haVIa estat molt malmès. ts de nau Unies 
amb capelles i transepte i volta d 'ansa-paner. 
A la façana. organitzada amb els mateixos 
materials que la rec'loria, es posa de mani· 
test l'alçada de la nau. cobetta exteo()(ment 
a dues vessants i amb arcuacions sota el rè 
tec. Tota la decoració 111terior dissenyada per 
Berenguer fou destrUida el 1936, excepte a 
la capella del Sanlíssim. Aquesta. ubicada 
rera el prèSbitcn, es constn.i el 1909-191 1 
i Ja seva nca orl'\3tnentaci6, que ellcloo ra· 
jolc:cs fetes per Mario Maragliano, es con
serva quasibó integra, constituint una bona 
mostra de l'hablhtat de Bereno uer en el trac
lament de superf!cies. 

Castlito. !94~.W- 329,363-369t40J-402:Aibu»ht:stó· 
t'ico, !!:l5Q JQ8, CifiCt, 1951, p._ 137. G~~rriX. IP528. p. 
130; ll'llwtil, 1954. pp. fO¡ 12: M~ 1964, pp 45-46, 
88SSef)OdaNonel. J971E,p rr.ooo·. r913,p.33ti; 
~.t-CrovMct~l973.p252;~ 
1963, Ro$. 1983, pp. 20-21 i32-33. BchiQn, 1963' 
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MOI'IótMP"'ffi'WifHI-<..M:r'II....Sd'""chMclufl 
~,.. re..,~e~MI . ......,..22119e2l.W10I-r015 

BARRAL. 1978 
8ARAA...XIWI8rt·~~
....._.._,_ .. Rip.ot- S.OMIIIS 
~ct~tns.uo(llll~r 
........ -Ioni ,. u.---. Ol Bat~ 1V78 
fP\,u. - .. -..21) 

BARRAL. 1i81 

;.~r;:,;::~~~ 
BARMOUEFt 11il0d 
SARRAOUf R l' ROviAAL fA. O C.)<!lt,Jt'!O t,¡¡,¡ 
~ ......... ..,C.a!~~--(JI
~l'JIIIII!10••2 ..... 8Jr011on.l..,OO 
lro~~II;)800J AHirA'-"'»rf ltil06 

BASSEGOOA. 1917 
IMSSlGOI'M. flliOIIJ........,'-".1 Nof<~ ~ 
f~ ~ Ul(ll/0 ,._.0/ .,t,,_~,oO ó& \a AtOOaeoór:l 
o.A•t)Vd• !QOooeC: .•• 141,../B.1fttiOrlal !9 17.1-'0 
tOl 106 

8ASSEGOOA, 1920 A 

BASSEGOOA. 1921 
8ASS[OCJI)A_ a.---. ... ~ 
f"'''I~lll L•C..a..IIOt.dlo' oU 
\III'QI.toiiU.!&a~611t!d0"*'4J.t2.15·28 
diil¡tl'ly 1~1 

8ASSEGOOA,. 1929 
BASStG<::loA S....W_....a. EJ~O
~ew.,~~~IUWCS 
BlrOI!I•AaoQIQ(..dll~o.~ 

'"' 
BASSEooc:>A. li36 
BASS(~ .._.~ t•~ 
~ .. -~ ... ..a.c.r....._ 
~,..,..2'111!i(leb11Q6)DC)!t6-~ ....... 
í't7IO'AIIIÇ ltlill DO 7112....,. 298 !D lal61 
DC) 10.101.- 2D!l4mao 1936! pp 2411 51): 
"""'" 300111 ~ 1,~ pp 174119 

8.ASSEGOOA. 19-41) A 
BASSf~ ~·s-u,.,. dl/I Mar 
'-C»f«XXl)tllltu,-,o~ .CUI!Iderrado 
Arl).JotttNrft•/8tf~rXrr'll :i (l~).pp_ l- 13 
11871'11 

BASSEGOOA, 1046 B 
OASSEGOOA P«<foJ ~ .h;()M
F.-. , ,.,.,.,.., ~ oCu&óemos de 
A.l~ .. (a.t;.lllcnll.r'Ut\- 6 (dft.1946}pCJ 
P7:1' 

BASSEGOOA. 1972 
IASS(G()I')4J G.aoyla~t:*/~ 
oUVtry.lll" ~ 10.111972 

BASSEGOOA. 1971 
8ASS(QOO,t, ...... ~O...~ 
..,c..wAt~_... .... ~ 
a.n.:- (OOOI'ISI Ol HuM! Ana Thar ltla pp 
1171 

BASSEGOOA. 1178 
BASS(QOOA J ,__llOM_~ 
•~w ... •• •.,oo&olei"'Oe lllt 
~diS...M•OISini.IIMbeldl 
~~I \111(18n) DO 121132 

BASSEGOOA I AMIGÓ, 1895 
IASS[()()O,A AMIGO~~ U~ 
Rwla.s.tu..-tlltiP*'>Otll.ba..,.. .. 
........ .., .,._. • ~ AsooaoOn dl 
~asCal<fta1e 

BASSEGOOA I AMIGO, 1811 

=-~.~~":-'~~ 
~ ........ ""'-0118~01 
~ c.. .... ~ 1t11DC) 
24CH~ 

BASSEGOOA I AMIGO, 1920 
BASSr~ moo a...-.....,..,., u.,_.• 
S.... M..-.. ,_,MM ..M.w10 Olla A.tooKI(tn Ol 
Ñcp.o( <JtCM.tl. , .,._.e> .,. 1920 

BASSEGOOA I AMIGÓ, 1922 
BASS(QOOA .. AMIGO! ~_...,.a Petbll»a 
Nou~•r'-1-cobol'-.qy.l'"*ódRNI ~ 
Bstolk:lna(aF•••y........,1922 

BASSEGOOA I AMIGó, 1925-27 
IAS:RGQDA' AMI(i() ~· S.U "'
dlrlltM.t M .,~,....,.,_ ·~a.l ........ 

1YCM. ~ hl Gt~t9:>'5-19:'l1 

BASSeGOOA I AMIGO, 1926 
8ASSfC()Ooll ""'IGO e..-....-n.. El~ .,_....,. -t.a\1-v.--o»~ 
14--3-11:2& 

BASSEGOOA NONEU., 1968 
BASSfGCIC:MNOOCL.LJ...., EI~Cie-~ ()1,_., ..s.glldl F~· cteòoOO _, .arOUMdO D 
FrAf'IC!J«)()diJIV.....yLOt.oWlO ..La\larq.ardlll 
(IPifloilo(Bitailor-..17-6-1{168 

BASSEGOOA NONELL. 1968 8 
8ASSlG0oAI'«JNtL.l..Mro Udrole~dt 
~~~a.s...,.-...,..._,v~ 

cs-c. 2771968 

BASSEGOOA NONEll, 1D69 A 
8ASS(G()OA HOf.U.L ..Jo...-\ fJ ~ r;Je ... 
C..~dlt...,.,.,.,.,Gwdl-Ut'l~dla 
E~l"'- 831trll 

BASSEOODA NONELL. 1SI69 B 
BA$S(GQOI,M)N(• ~-PIIn:Js~;~~k~· 
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~POTotCMfchG.a.dr On...,_.dltt. ca..-. a...,_ c:u.:t 1!115l-rfll68 Baroeionl 
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BASSEGOOA NONELL. 1970 
¡81\SSE~NONELL..-.,f.Aier»u~ 
1911 BlrOiib'W GA.GS.A. 1Q70 

BASSEGOOA NONELL, 1971 A 
BASSEGOO.\ NONlLL ~' ~~ 
dlllllfllo• J ~Row-.. ~(1845--1911} 
~.p,...,.¡~·5 1971,p11 

BASSEGOOA NONELL, 1971 B 
8ASSEOOOA N()tó(LL Jultt t.t'lllt.-:l' ..-:ro 

=~.-=:=:=~~~~ 1111111 

BASSEGOOA NONEU. 1871 C 
8ASS(~HClf-I(U,,Juro~~ 
dii ... NC...o--.. ...... (1,..,,., .y....,_~22.&1971. ... 
BASSEGOOA NONEU. Ht?l O 
IASS(~NONf.U . .IIMI. ~~ a.•• vr.._~~l'e53·'SI3fl 
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BASSEGOOA NONEll, 1971 E 
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tllti'Obu• /fi W.lgon~M¡Jft(lli38--IB:i7} '
Pf .... (Bit011on1}8-41171pll 

BASSEGOOA NONELl. 1972 A 
BASS[QODA NON[lL J O~ dit 

~......0- .-.dtC..UU .u 
v~~t3-21t72' 

BASSEOODA NONEU, 1972 B 
IASS(GCJOA NONfU.. ...... Glf..d"y•C--* 
rlt/I{Jiti(;.AatltO...C.C. ~v~ 
~ 1~11-1112 o., 

BASSEOODA NONEU, 1973 B 
8ASS(Q()I),J,N()N[lL ...,_ ~FIIrNII(.tp 
(11!0-rtrfl..t.aPt..-.~ 6-2-1973. . ,, 
BASSEGOOA NONEll, 1974 
BIISSEG~NONELl,Jt,wl El~fOI'IWIOdrl 
~ e.c.~C~N ,_,~-s-. 
MasdiSirtJorva 1i74 

BASSEGOOA NONEll, 1975 A 
IIISS(Q()C)4NC:JhUL.JD~dlt 
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BASSEGOOA NONELL, llil75 8 
B.AS:>i_G()(1j.NONUL.J ~-- ~10y 
~1(18/oi..IVIf"')•*rM-(Sir(lllllcne) 
11-61975 

BASSEGOOA NONEU, 1875 e 
~GOOo\NOt• """' .. a. 
,..__~)¡¡,no~ 1'1111 -.-.~&-
1 19~ 

BASSEGOOA NONEU, 1875 O 
~GClOA.N'fl! ,_, fl.511or!~C.WO 
"""*'"'pvl'tOC..-....:t.llll'f'*'"-=~dl 
kQuti()IOQiaiiW~diii.CII..IOeóo(8ltoelonl) 
r-Im XVI (1975). pp Xl6"14 

BASSEGOOA NONELL. 1876 
8A$$EGOOA NONHI ',..n ~Oit 
~-~f .. ¡J-~-rul'l4t 

• ..a 1t~roo4; 

BASSE.GOOA NONEU.. 18n 
BAsSf(j()()A t-04F• Jwlr'l LM oà• Oit àr 
Slp'.-»F.-. .(Jt.l~rtiiOo(B.c.tor.a¡ ~ I 
(0&'1 1977) 

BASSEGODA NONELL, 1877 B 
8A$SEGQO.t. N()N(LL JvMI l., caar.n Olt LLI'III 
~de0...1!*011.WPfl"'8'MdtJJ 
E~t..~~V.IIIIIG.rti<- PQI 

~-~c.o..-. ~dtll 
_..,. ...... ~ .,_.,.,.,.¡ 26-7-1!;77 

BASSE.GOOA NONELL. um e 
BASSEGC:XlANCJto.IE· .........., ElfiOipll/X.o~T• Oit 

"'-"l'SOlt MM~-~---
t'lllngo.wO.(k,__) 16-t2-11m 

BASSEGODA NONELL, 1978 A 
8ASSEGOOA NONEtl J'*' GIM d$1 Mo;;rwsr.r de 
,_..llil*~t(INQI,¡Af1Th0<1978 

BASSEGOOA HONELL, 1878 B 
IA:i6l~NCH...Lt. ...... ~c...-s.... 
(ilo _ __._.., olaV~rt. 

" 2181911. p 111 

8ASSEGOOA NONELL, 1878 e 
8ASS(G00.-.NOf>o[Ll.""'-" ~'""'* 
C .... D.-..G!OIInE~CIM~YOI2 
&•Cib'lll ed G•an E~CIItllane 1918 
PO M7688 

BASSEGOOA NONElL. 1HO A 
BASSEQCO.\NONEL· ...._. L•~•Ofa..d 
a.notor"o~.fdiOr•f.--:.o.~SA 
u. .... .-.~diBel~ 1980 

BASSEGOOA NONELL, 1980 8 
~G<::I04NQNFlL.J..-"' EI#IJJOidi/Mu»o 
~ol.tVat'IC)I.Mdo6<(81tc.lonl) 15-4 1990 

BASSEGOOA NON ELL, 1080 e 
BAS!LGODANI)Nf~L.Juan llat.UOitU 
.c.- Htllonldl.,,<f10Cirt11Wrt0 .u 
V~óoJo~lf.f1910.p3'5 

BASSEGOOA NONEU, 1182 
MSSl~NONELL ...._. ~ICÓ?Oit. 
.,._,_r»>AI'f.~·oOCJflltCofon~Oit 

~1:..~ ... ;,~~~~~ 
(18S2) pp 279292 

BASSEGOOA NONELL, 18&3 A 
8A!.S(GQO..\NON(Ll JoM1 ~(j(tl 
I'MA.J,.Ptdr .... (ri!91P24}<(.tVIt'lgtM~ 
/S.~)2S1198J 

BASSEGOOA NONELL, 1M3 8 
àASSf(ï()(»,•IOJ.ofu .).#> ~~~..,.. 

,._..,.O.Ga.d-l.IV~~ 
~tt98Jp20 

BASSEGODA NONELL, 19&3 C 
8ASSE.G00A NONfl..l Jutn ~ T()rrent; L1t? 

.(l'JII«JOQIAO.,.Ó~IJI'IB.!rUiorla -La 
.... "?Wdoao- /Sar<»otta) 24 7 ltll p 18 

BASSEGOOA NONELL. 1883 O 
IASS[QOO,f,~.l J.- llf'.rc.Gt.efclllt 
~al:wMA<IG..Ial'drlot .. ~..,...... 

482 

s.c... ,.....n-.. .. .... pp6S73 

BASSEGOOA NONELL, 1M3 E 
84SS{GC)O.ANQII;f.ll Ju1on EIA~ 
(Jflftti:JII ~· ~ «Mooo rdvtdo en fil 
tJMJiogomcnopaidta~ .t.e 
V~CW..(~c.lonl)1781118:l 

BASSEGOOA NONELL. 1M3 F 
BASS(G()I)AMJN[ .- o...-.r.eca.t~tt 

liC.-~~··QUd/ld~· 
v ~~Bwr ~1alp14 

BASSEGOOA NONEU. 1M4 
BASSE~ HONE~l. J_., G.ud. WQUt«11 0111' 
MIJ/OBwallorla-l•CIIO~«<S..... 1964 

BASSEGODA NONELL, 1988 
BASSlGOOA NONCLL J ..,_ l• C.S. Uott~ ce 
,.dtaa.-~f'rt<JdlfWifJr>r.al.ocl~ 

dtal«<iio•dta----(I(JIJICiclonfd~·· 
/111'411 s..o.r. C.Oa ~ d* Cotnlooç:.. 
..__.~(l*~l!ile6 

BASSEGODA NONELL. 1967 
~GQOANOJ-[1 ,___, !1"-*w1 AA 

~~ ...... LIItllJOCo'IICl.e()f'l 

-·avaro,.ardoao(9atc:ttont,l 23-'1981 o 3 

BASSEGOOAIALOS. 1923 
BASSEGOOA. &.erla-..n!oJII. AlÓS óe DOU JoM 
M' oe ElltmOIO)'II '-~Jlk~CMS.II'w.JM3!llld6J 
MMc~~~t~ ftarc...-_..... •tn ~dl 
fV~-'OQe.~óeÑJ«<ÓÓ"Oit 

Fa~..ovo 

BASSEGOOAIGARRUT, 1810 
fiASS{GOOA. NQIII(ll "'*" OAAAUT R()IM.. 
Jr)Mioi'GI.o.dtaG.to;.d ... CIIIona[~ 

.......... yOI!f"II~CK 1910 

BASSEGOOAIRODAIGUEZ, 1928 

=~~~·~~.foes 
~ H.- Oit J lntr~a. '928 Eotret óe ,. ___ ~tm 

BAOCEllS. 1972 
IAUCELLS JOMc t• Atb>~o~Wdta.ll S.O dl 
~,.,,.....Jor,_l .... ~dl 
Hr«<f•lrtledlevallèxJI.I812 

BELMONTE, 1986 
6(LM()NTf. JIVltr ~matiiMOo'ISSIIliii Y 
~unrda.Aetftllln!lllllll -EJPet-llldlc:x> 
r~.1t-1011186P31 

BE.NET, 1925 

=~(;.~~~~~~ 
fiPYI n..m 2(19:2S). PO 20n 

BENET, 1928 
8fNt• RIIMt Li!f'lfM1FMlnt:lt-MY'Vfr11"0. 
I~MtonPutf¡c;.r,.¡, .01118ellldli'le5Art• 
(8~~ 2' ~ II'J 1 nUm 1 (lu"y 1928), 
PO 11 13 

BENET, 1~1A 

Bfhf~Ra&MIIL""~'~ 
~..~. O..L.Airc.t.llll dnotl*~ 
FOirll"1'~2-~tctA~ 
1t566t -oid I gp 22S2'80 

BENET, 19~1 B 
lkNE~ R¡¡lael L"lltiC11t~«JfPPIfl'ltto4MMIMgM 
,-~ l -MCIA,.il o..--1 L 'M C116tl (llrlgot par~ 
fOictt•Tone..2YO<t81Ne<lllc>NfldA~ 
li556' ...ol I pp l!IJM 

BEAGÓS, 1954 
BE:t-<iOS.IoW G.l•h, J'~ ... tc:o--·~ 

td""""'!i6" 

BEFIGOS, 11J'5&.61 A 
II(ROOS Joel' L.,~ •fOI'ftMIIC 
llrQ!MICI<JO"dDtnlt'MCii~(jng!t~~ 
FQICII,forrn,2'o'Oit S.<:~ fld .-.yrm. 
1~561 , l'd 1 OP 18922~ 

BEAGOS, 1955-61 B 
BrRGOS. JOir' t Ml~IWJI- 1..~.a 
0..../..AII~.tk'Q'II*..IOI(pmf<*:'lo";orr• 
210CM 81ro!ion1 10 Af'M lti541 . \10111 pP 

••v-431 

BERTRAN, 1i31 
I(RTR.AH ~tQr~;-..-.... EfG•WI T-.dfiiU:...CJII 
~ 18J71DO s...rc.or. ~de'VI--""'fh1!. 

""' 
BERTRAN, 1934 
6ERTRAN PJJQA.N L Lo.~ MUtlfOiPiliúS de 
S..CIIVnlrUISrSI«>>Op.jl)#lt;»~ 
Al·~ (SM~) rvn 27l(19:>t) 

BIETO, s d 
.. EfOABA.JG-ao ,..._I-ADa.~ 
,......,...,.,,......KIÓA-or..(8arcal:Jrw).n~~oo 

]4(1di PO 10-14 

BLANCO, 1891 
&.ANCOY r.AQYA .t.nlono R,.,.,. ckJICMino 
A'41f¡;lflfiOOBa/CG10i»B\J'~ I891 

BLETTEA. ten 
B...EnER . ~,. DWQUIMCfO~Villlllfrat' 
~st400'3t)'(Xlt.fllll~ 
P~o.tCO#r.C6ld LA GM! 
Coooo.aSA 19/f 

BOFARUl l, 1887 
BOfARU .. L SA"'S f ót ()-{WlfllfJe/~W 
$1n~.oe-~~<»III\Nt 
~0,8uenMIIIfMdlt~ 

~·887pP1t9M 

BOFARULL. 18«M 
eo:ARU..L. FnL~dt ~ 

~-~~-PIIIIaoR& 
Ñll'lgVO yM Cwr.o M.-<1 o P.-oo dBI 
L~e Bat"ct!OM .t.~ da s......,.. 
! e~ra,DIJB.arceo>~~. lmo tlinf'CirC•a 1904 
BOHIGAS, 1944 
BOHGAS TAARAGO P ~ •1.11 Dtogfft 
da R.t.v- .....,.._ 'I &M" dl tos Museos oe- IV'e 
dl~{8arr~V(lll-3(¡o.t1~4)pp.. ,,. 
BOHIGAS, 1847 
BC)HoGAS"1'AARAQ0 p ,..,._.~Oit .. 
M~ dl Me~ Biro.lonl oNvtr4 'I EldMin dl 
lot M.-..oe.f.l'tldt~[IH,r~VI 
(1~1}. pp •47-148 

BOHIGAS, 1961 
l()ti!QAS Oroot MJ RMp;/II.MQUIIIeCtO 
oG'**'ll;l8dl'arQUIItct~W .. {8erceklna,),l'lll'l44 
( 1961),00 2938 [77N] 

BOHIGAS, 1961 B 
&OHIOAS.O'"O ec:.m....ot1J~ E91»ftddt 
~....,.QUIIICI.,..(t.r«trtd).-1981 

BOHIGAS, 1963 A 
ec.tiGAS (hcl ~ ....... -..c.-o. .• 
.... -.-~[~6:21963 

BOHIGAS, 1963 B 
IOHIG.AS. 01'101 El Hcfp("' Uf $.vo Pi~Qlo 
.c......,..no.Oe ArQlH1f1Ciur• (B8·~).. "'-""'. 
82 ~ (19GJ) PO 4660 
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IOHG.t.S. O v.dly()l)tiQII._.¡•QUIC«:SS 

~~ot~ .. 
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BOHIOAS, 1963 O 
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BOHIGAS, 1!Mi5 
&OH.oGAS.Onoo Now.oot.Gao"olls.g.-«* 
F_. .$eo'TaD"O!·~II).1PfVI "IU'II _. 

(lbr 1985lgp 2731 (25t2831 

BOHIGAS. 19615 
8ClHtJAS Qng ~ ~ t'lnlll 
o&ldfll~fii/I'CiflliJI'I(lltP '-xt 
Sart.-. COACB. 1866 C~ o. re¡¡;I)D90Ó 

90HIGAS. 1968 
90H1G...S 0tl(lt AI~ÓI.ivrf/Pl()dfrnsfi'l TeJt.to 

()noj ~ locoor•'••Leoooldo Pomk 
lrwoducaórl BruooZev. &<oek::lntl eó li.WTiefl 
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BOHJGAS, 1969 
80HtGAS O E",,_,........dti.Add/oFo
~·!Madt"<l)fVIII21{glrl'll69)p 

BOHtGAS, 1970 
80ttiOASOr>OIA.rqo..wr.crur.~dftla 
~~...::.~ T!i$Q•,ets6Clo!Of, 

BOHIGAS, 1973 
8()-itGAS. ()not U.,. ~I Mina'.
~~0...1.U.~j 
~- E"'I •• ....,..._Oit ... _1'111011 
8waloN. 1973 op 10 ,. 

BQHIGAS, 1974 
a¡~¡o.¡no~~t.osf)lltl(#,noafTil.\5\'IOS 
OSCJ.'Iflo{etJ >'IV'a fP*•dri'IMOMJ~It~ 
""'QIIIIOCLrasB4-(Ba!C00f\81) f'll)m I ('Ml, 1974) 
pe IC)-11 

BOHIGAS. 1976 
BOHIGAS 0no .hlctu-Jt.,D~ ~a 
.... (BAtOIIona) """' 12(1t7$ op 6--10 

BOHIGAS, 1978 
B()tiiGA,S Ord Al~ I Uro.nsme ml.,. li 
~S..rcelonaeG~2, 1S1tl 

BOHIGAS. 1979 
B()HI()A.;) ()I'IQl Ot.. IAW UI WCfCM""-!IHa do los 40 
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Blrl::eloni~JIIICI.A'QS..(I.Ir~.I'WI 
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BOHtGAS, 1983 

=~~~~::.eo 
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&OHG..r..s.o Pr--yet"JtW .ca~. 
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BOHGlAS, 1985 
80HIGAS. Onot ~dla..o.:n. 
a.c.ror. Eooor.S2 19$5(L~al.,_ •• 

BOHIGASJFLORES. 1t65 
&OH !GAS, ()lot, n.OR:S C.tot .sotw. .11 MI.IIOdn 
dil'/aa-qu'\K1U'.IIME~..Zodl«>('.!.aanoj, 
,..,.,-n 16(198$1 pp 433 

BOHIOAS TARRAQÓ, 1828 
~G.f.STARI\.t.OÓ P D~dta.llrEICON 
~F'rowlaMdW~a..c..on., ,.,. 
BOIX, U~72 
8001 JOit · BP..oo~a~C...W. 
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J)fl40!5·410 

BOIX, 1986 
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BONET, 1i25A 
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BONET, 1825 B 
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~T tGAAIL.IuitL"otloa~a. 
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BONET. 1t34 
~[TQAAI ..... L•c-dr~ 
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l!Q.Il DO :J.e 
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BOAl. 1800 
&ORI GENSA.NA JoM El -~ 011 /'IIAMIIQIBM 
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auxAOt. C \IARGA,AT J. l<lPeZ AEY J UN 
"*-•S.U~-/141~ ... 
dA-a~• ~._...(&oo~rur. I~ 
(!Ml) DO $UI) 

CAOAlLEAO. IN-4 
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CIIMOy~Bao-oeto/lamt>Tabela, l954 

CAMPRUBI. 1962 
CA.IoiPftUBj_f~~ott 
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CANTAllOPS_ LW Sd\lw:w Vafeft Pt.trurJ 
1873·/gs,_ .c.--no~~ a. kq.M.ct..,• 
(Sa!c~M$3(19ee}I)OI5·19 

CAPDEVILA, •.d. 
CAPIX.VILA, M LUffiiJfa!Jasae 88fceiofla 
Bar(:IIICIM UtwMIII c.m.c~,a.d. (Cd. «Baro-loniy 
.... ,.Of+) 

CAPDEVILA. 1031 
CA.POCVILA. J D olniHIA 17"CIIfl.Oll" c.uar. y .t 
M'IIIOUO«<fbofJ.J,..,.,..~-"'~ 
~f'Vfl23e(mala31) 

CAPDEVIlA 1~A 

~ ~!:!Z:";',.::::;.· 
~ .......... l¡¡lii!IM~~ 
Alf~~.ailoKifiY ~ 27'0., 
1834) A) 2MV4 

CAPDEVILA. 1934 B 

e,::;:;;: df~.,o: .,.tw¡;o .:00 ~·:... 
•S..OIIool AI•Ke!On- (Barcelona) 111'\o XXIV. IIU"'\ 
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CEDIU.. O. Conde O. EIIJonltlfeno t».AJnQINM y 
la PaitOQ<HdG!a C~dl!:~ 
~nOtiii~ E~.aO.Exev<~ 
(l.l.ad!'~.N.oom 46 (1ócs., 1896) pp. 147153, 
ll(trl 47 (1!)80 . 1897),op 172· 177 

CENTRES, 1984 
El$ QYtrCJ w>i:ttrr~ de • ~lf/H,s Barcelon .. 
Glnerllhlat da Catalunya. Deoartament ae Sanotat 1 
Segufetai.Soool1964 

CERDÀ. 1867 
ccADA 11c1e1onso 7eooa gererM ae 16 urWmtJc>ón 
y~0.5UIIptinl:lptos y rJodrmas a l.il 
rel<xma y 8flS81)C/leae B;arcek;xla ~ols f , ¡¡ 
M&OriQlrnp_ E~ 1967 (lldoc«ll~<1n:o 

ESTAPE. 1968) 

CERDÀ, 1974 
Ceraa Vrl'f)a.Sa(k)corno i.AUfo .c...aoornosoe 
Ar(ll~•yUrbanrsrf'()o{Bilror~lr;nio) , nUT>. JOO 

(gen. 'eb .. 197 .. ). (Oiinoromonogralic) 

CIO, 1947 
CQ.C&r\(')$_~ acérca de la corlSiruear:ln 
oei6CÀJs8 (0f116CC 8arcelor"' •A.n,Jf:$y 6(:lo;:'n01>' 
ros Museoa de Arts de Batcelooll· (Barceklna} -.<!~ 
\1 roUm 1·2(gen -jun 1947) 

CID, 1948 
C•D. Carlos· Ur dcooftJCIÓI? de 1.!1 C~ tC~W <l\0 
&>CIIIIIcna. -AnaiK y &Miin de fos Mu:seos de A.fkl 
Oc~c:e!or"oao(Sarcclor\3), ...0VJ, I'O't1 .3·4 (¡uf.· 
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DURAN I SANPERE, 1919 
OUfiAN, SANJ!>ERE. ~ l Af"-"1 H<$10trt; dt 
BarotllonfJ•IaCna<Sc!l~ ~AooAt,a. 
(S.celonaJ deS 1919 

DURAN I SANPERE, 1920 
OURAN•SANPERE A ElttJII~>OcteSaru 
.,,.,,<le~·~.,¡)ft.,~(l., 

AIHICOOodiFor~(Sa-OIIOniJ 11'10)1! tVn 
~(192C'). pp ~lS 

DURAN I SANPERE. 1925 
DURAN•SANPERE A L•C.S.IJeiAtCNCIJ 
~ot~l&o-olloN! ...... .. ....... 9 '"* 1m1 

DURAN 1 SANPERE, 1926 
DURAN y SANPERf: A E1 ~e» 
~yfuSie.'(/()C.WWoft'lat'O.Qafcelona 
.Air.::OCW.~S.o.lot'lòl' fVT> 182(-oc 19261 

DURAN I SANPERE , 1927 
OI.JR.I.NySANPERE .~ Lacas.tdflla~ 
ae~SarçeronaatJr1927¡~oe 
T.....-ncO.IIISox:ooao:iadotAiratOOI'IotF~ ., ~. 
DURAN i SANPEAE. 1928 A 
OI.JRAN • SANP!:RE A.gr.s> t..,00111Sa. 
rt~~UU~ao(J(»&IC..S.0.-11~ --laPtboc:ur 
r~27s«:~~l928 
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DURAN I SANPERE, 1928 B 
~ySANPfR[ A Url~n~•·.,.,..,..Qiotf 

~."J ..... ... ~~· ... •C.. 
,.c..a.,.~ .... ,~,a.,,~ 
..,. .,., 2'011•• 1\l."'eJ Pl)l171 

DURAN I SANPERE, 1928 e 
DtJRAk y SM!t't.Rf AQu:.!llt LI C..,_ 
~rt>IM.O_,»~IIIOa.d. 
a.~ .... 19;>8 IU! - ... 
SooolcNió A~-aoc r,.. ...: XV) 

DURAN t SAHPERE, 1928 O = .:r;PL~ 111.. ~ •=cllllf 
()lo •IS. [I 

DURAN I SANPERE. 1920 e 
D¡ur.,.~Sf-"QPej,Af'>.,, Le~t/JM 
,.,,,Co~~~t.,.•t:x~• ,._/lli uv-.a. 
~ .. ce-o t71t29 

OUAAN I SANPERE, I ili 
0UAAN 1 SANPERr. A JW'oiU'iK"'CC Uf/ ........... 
~~,.._,MtCIII'fV),..,.&U.C.."""' .. 
(8wQ11onjjj IJ""'"'f 1i31 

DURAN I SANPERE, 1042 
O[ut..,•I Sl~l AlfP'JI'l (>~.,-. •~t:e 
Bilt~tlf'l;{Juii.~VI·O.W!Mtr.lllooa 
llbr-'&V..-~19•Z 

DURAN I SAN PERE, 1i43 
OUAAN ~ SANPfRC A lr'M•(JIOI o.. 5..,,,..,_ 
~..,14tPlaleMtR,y -Ampui-¡BI!r~) 
YO V!1\lo43) 

OURAN I SANPEAE, l lt-45 
O [ ..,...,•!S!~eJ A [gustol~<*' 
R.sJ~~.:JIIOIW /.e CIM Oli la~ 0.'11 
&lt~O·~~I<'OI I S..;A~ont 
EdA~ '9o45o!J6 

DURAN I SANPERE, 1947 
0) .. 11"~ •JS~;¡o"(»rtiAI\MIIl~oe 
•• ~,--~ Ulo.lfQifo\ll 
~01~0....~ --~ 
~VCIII~Eo.A.'f'1f47 
pp 1&7 171 

DURAN I SAHPERE , l iSI 
IXJRAN•SAN'fRf AQo..U'I J•-· ~ 
~-~~~~~•Gt~oeP'f'lu.,...n 
~ [OAI"'.,_I~I 

DURAN 1 SANPERE , 1952 
Dl.IRANtSA"'I-t.ll'f A (IStm.G*»dlt 
~ 8-lo'"*"'- Ed ..,,.... ~~ 

DURAN 1 SANPEAE, 1952 9 
OIJRAN¡SA,_.f'fRf A t•~lllc;flf~'flone 
~lrJA'fl'l'l' 

DURAN 1 SANPEAE. 195-4 
OIJRANySA~PERt A (rt~~CM 19~ CI 
~~"-'~,..,~~ ·0.10011 
~~B~: 111219)-f 

DURAN I SANPERE, 19SS A 
DURAN y SA~PLH[. A~~~ ~~~ 
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""li5f .a., .,... ~IIY:&I•IIdodela 
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.... ~ .o..o.mo.<ttA•~·~ 
OllloutiiiO<(B.-~ vQI fV(I!il63) ~ 
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EDIFICIOS, 1917 B 
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~dfiCOrt,..,llc--~..r.~ -Anu;¡¡, dit I r•ISI:~ut: 
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\l9U I9..11) 
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EIXAMPLE, 1&82 
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~1101 
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ELIAS F-.. l,....,.dr~~~ 
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ENELSO, 1~ 
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(S.~ n..m lO (Iu! Hil~) pp .-Q<II• 
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Batc~ EOiOOOOIQe t.rue...:¡!\•'-Troof t17? 

ESCOlA, 1923 
EfCOI.IO-'TreOIJ~M8~ e>.ll"">'fd..o::v6 "'"*' ( 1913 l i23J SI10iiol"'l MI'ICOI'II,... dl 
~. 192l 

ESCUDERO, 1974 
ESCUDfRORIBOT M'A Dnc!.brfi'IWIIlfO(J.I 
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...._ ..... "'Q<W(Ioao{~). 7·•- 1 97• 

ESCUElA. 1906-1907 
fscuelede~~oA.--noo.lll 
U.....-.deddlt8.Ar~(B;w~l906•101 
00 11'9'118 

ESCUElA, 1918 
f:lll:ll8ílldo CI!Sagt- F.,. ol e Corftlr..c:o!lno 
~ run 1trger~ 1918\. oo e 1e 

ESPINOSA. 1980 
[ESPI~Peo<oJ ..flBomo~dltlol'l 
~GWIIglo \.fWI8J<C81Utlii-L,)(IUIOCI.'WI 
Ne>to-L-..eo"na:I00\.1!~.11'~ •I . ,.,..... OV">~< 
¡un. , 1960). pp 27 • ., 

ESPLUGUES, 191& 
ESPlUGUES M q .JIII rJ Nr.Jiilr,¡ SOil,CVD oie b 
1Ac<rXJ6.'lr~- ·9•8 

ESTAPE:. 1968 
ESTIIPC fabo.'\rl v;n.,y00t'1t~~~~~ Ciifo:1.1 
Mar.l"CC lr&bCtAOOII LGI\..OIO&Í~ IQISS 

ESTATUAS. 1885 
Estaiv<JS dc !.ls P~ ~ P111cwe ollt ~o.lii.!IIOÓI1 
R4MIIli!Mp;lno~. ·w·Z'.J<'I 1 866J , 
pp 223 • 2:):, 

EVOLUCIÓN, 1961 

~~~~~~~::=,:ac!, 
o. floreroo CObol,.,,.. IWOIIIonl E'u•OO t.qyo. 
óe ll (;ep.la-..O.W• IVilegO'IIo4olta Ulli 

EXCAVAOONES, 1966 
V(ARi': FP • .. !'~-~~~ 
~ .. -er-c.~;n~~o.-.Al:IIJIIdltll 
IReur>-\·.~dlt~P~ ........... 

EXPOSICIÓN , 1i25 
E.o.,OC:IIIO(Indlt~~.,.~ 
,_.,!Millaof#'trrJ~MII~c» 
AlqulectaadtC.........~ 11Z5 op .,., 
EXPOSK:t0N. 1929 
E.1pi»Cdrrdlta.c.t:lnl 1929 EtAM.,E~ 
..e.c.or.A'r~{~.tloXVU 
""""20li(O.:S . lt2e) pp 291 ·~ 

EXPOStCION. 1~ 

~~~~.:=Oif~ed 
EXPOSieiON·HOMENAJE. 1967 
E~r~PIIgo C«»!akti(J8671956} 

B.l!caloN Colegoo~deArq...leelosde 
Caottii.Aio ~ Bltleal-. [19e7J 

EXPOSieiON INTERNACIONAL. 1929 
C~l'ltor~de8.tr'ceionl. tm 
CMMogo olloM S•oetor-.1 "'p Joaquín Horta. ,.,. 
EXTRAOROINAAIO. 1924 
E!dr~o~MPaJ«Jo~de 
Pfà.m..q.A 8.tfC81oneofreceaS5MM .bJ 
RofyttO.(Will'!f ·L~(Salceiort.IJ J/'ooN 
l"n\11(tfl.lt; 112•1 

FABREIHUEATAS. 1976-1977 
FAM!: Jarne. HUfR~AS Josep M Tots ols Barri/I 
(,IIJS,Ia..bnll, 1_. BllcaiOr\a Edrooonsó? 
Hl70"1J77 

FABREGA. 1954 
rA.BAEOA GRAU Angll s.a.wu.JOS ~de 
~~~A;:iN;Ye_a..ro.:.na___. 

1~oe<>oi9SII 

FAÇANA. 1934 
U'«41'VtJ¡f¡l&.1c~lllfO:Sf'IOUoel 
c...-Fctu'rt .uvwoe"""'......, 
I~IISIO.Ii3.S 

FACHAOA. 1908 
F~dtllll~.s-. a..:.u.a. Cale 
eon..oa..c-.o.ll.•372 ~'I 
~00ar'ID~{~ . ..ol7 
4190fi'IW..l& 

FAeHADA. 19 13 
F~~~~~~Berwvt* Cllleoleilt 
Dtput.adro 246 AIQ!MdO 8 8aswpodiJ 
·~131M '1 doc_.os Cil atWI npa."do 
(Belc.tor',¡J. 'f()' 9{1113). 1¡1fn 6 

FACHADA, 19 13 B 
çM.'Nirdlla..~oe ol.o~~Gran,a~ 
Af~f~_ oMQol:llfoaoM'f <JOCI,nlelliOS Cil 
llft•~(S..cuiotlaJ ~ g(t!)13). ~ 3! 

FACHAOA, 1968 
LellldoiKJ41Jf118COt((>{jr(tJ de8ar~. 1887·19/J 
(~~: CoicglooeArqtJIIeclolóe 
C.~U~.un. y Brllca!os. Cornilao6 dè C~on.. •968 

FAULI, t 974 
FA.Ull JolooAIQ>~lE•diiBilfctllo<'la 
~-~().ao;oooeBa!~ 
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F EOUCHI . 1976 
FEDUCHJ, l urs it'tl8rlt<'ISCJ'll!quir.efuttrfXJ(JIMI 
~. 3 E!liSfltlaiiCI}flC!Idoiosql.loll<~tWir(tll 
Vlllt$Ó tlil .!l\31'1111 O& RM'IOI'l F(tM I Camat&S8 
Bar~uOBvm.,\976 

FERNANOEZ, 1925 
FER~ANOEZ BALBUENA. G El~ aartr el 
PMcoo Ctrrltt8/o.t 1<1 E"~ de Bsratb18 
•ÑQI,IÍIOCI~{M<to;ir~,,_,¡m75¡,..1 ,1925) , 
pp !49- ! 52• !&rns 

FERNANOEZ, 1930 
FE:RNAN DEZ ESCOBES A. Corno !W h..zo fJJ 
P~(~.~OticiNQQia((~ 
(Barcelone) III.A'll 45 pI gen 1930j 

FERNANDEZ, 1968 
FEA'óANOf=:Z BALBUENA, G .. EI Concurto pili~ et 
PalaQO(Àffi(f~(}IJ~f¡r~(lo~.!l 

·Nue~a Forma• (Ma<Jr>ó6arc.lona). nUm 27 
(sbr' 1968), p 70 Reorodlicoóde fllfnénóel 
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FERRANDO. 1941 
FERAANDO~IG . J LsSasbchllaMflrood 
Sblce!one, l94 1 

FEU/MONTFORT, 1902 
FEU, An10f11. MQNTF()IlT, JQGe¡) M" E9l1Jl11 
hlstrxiCI'l, .111/tSIICyllfQU'•'edONCI!óelfflO'oet:lli fh 
SaltPa.JdeJC6mpdaqt.Je$/iJCIIJUit BafCèlot!ol. 
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FIGUERAS. 1986 
FIGUERAS. Conotpço;) C¡m r~R$. •R:Irf'bla 
~aoó d'arnes. ~c+anls i 'l'(l{ns de les 
l't!i~(Ba:oe!onaj,m8fÇ.l986_ p28 
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F!TACOLOM~ F At<W'f001'-lf6~.,-,¡¡j 
s'flc !1N Oa/QSI(IÓQitO$~Dtf/.t~rtiCOÓII 
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FLAMA ]paeuc] El nou ¡atUi 00 la Plaça del Ml~.l 

dBIPaiC olaVcudeCaUtur>'f3"{8aroelcna), 
3- 1·191Bp. 7 (¡>agon.a&ttiSI.K:a) 

FlOAENSA. 1925 
FLOOENSA, A Dad8s sW~radcs ocr 
1 atqu,Mac so&e '-" C(JOSIIIJC'(:'IIÓ mes illla de la 
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r'>IJ'Il. 2( 192S) p :?3 

FLOAENSA. 1945 
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AI'Uf\!am.erto<Je6arcdooa. 1946 

FLORENSA, 1949 
fLOAENSA AdOllO L.aCa»e~ManiC"ñda 
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FLORENSA. 1951 
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FLORtNSA, Aaolo l.nAtar.uar>i:~!>dvBat-~1 
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r.urn l42(oc:t lie>3) 

FLORENSA, 1953 e 
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FlORENSA, 1955 e 
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FLORENSA, 1956 
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FLORENSA, 1957 
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FLORENSA, 1957 B 
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FLORENSA, 1958 
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Ba:oaloo)a, 19"..8 

FLORENSA, 1958 B 
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FLORENSA. 1959 B 
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RUBIOy I"UCI...IRI t.~oc:ooMM• f'trv-M"' 
~ ... a..:.ttnaldi~MI,.,_ 
~dltAiw:!t-~Aar~ 
~ ..... ,,,.....,.p~po171~ 

RUBfO i TUDURI. 1t2e C 
RU8IO[•Tl.ICU'l'lN!oo!MM" L~X~dlt 
~.8af~Aireoo0nol8at~.-ny 
xx n.m 224 ( 19301 

Au&ó 1 TVDUAI. ua2e o 
AUBIOyT\D.JRI flk·oatM' ~M· 
~ .... ~t..fJIM•AIIt! 

~~~.,.,.I&Jtill.o 
IIQ$ SJP 912 

AUBIO I TUDURI. 1821 E 
FIIJBr) TUOURl N M• Aov- M .. 
~1'118lrotillontl•-.rtec::OI)'ldlll 
P~O.~~~~~Air~ 

!Birollonl) ,...,... '"'{Ocr •ml. oo 2123 

RUBIÓ 1 TUOURI, 1827 
AIJeiO-,ll.JOUR¡ ~u· u~• 
~dit·~~~ 
~-11it(,.#'ltlit1').Cifll11181 

RUM) I TUOURf, 1830 
FIUBIOo~NM·~~
,-~~·~~.oar. 
IS.Cib'la) .,.,. ~. """ a3{8-11 -1830j_ p 1 

=~~~·~r»· -·•c..a..-.,..... ... 
~·~>'dV.(ltJ$ 

RUBtÓ i TUOURI, 1111 
N.l8.()rT\JOliRIN:w·o.~,. 
plt)pl»>oO....W~I/I~~OI 

Af~~""""lllfh011961). ... 
AUBIO I T\JDURI, 186e 
AUBiOyT\JOt.JRI NM' EI~Oinn 
/1ryW .,_. '*-"' .cu..no. dl AIQUIIeC:II.Qoo 
~IV"'&51)rlr"'1...,P041...., 

RUBIÓ I TtiDURf. 1982 
AU81Ó•T\JOIJPi ........., ... larQUIICMO..... I 
~ .... -.:~a~' 
~~I'UIIt50f1M2J-PO 
:z•zr 
AUé:, 1932 
~yOA.lMAU~l .. .....,..'*"""'M 
~ o&.Oib'IAitKOóno(~ f'UI'Io 

2S2~ 19321 OP UI3UIII 

RUE. 1834 A 
M.IE: y DkMAU A t-s.r.o:.~cllt 
..,..... o.,.,.,.,..I'\IC.olw ~ 
Nt~~....,.KXN- "'""" v•• 
tt:).C) OP SS 103 

AU~. 1934 8 
Rl.(~OALW.UA. lors.rw:..::. w~• 
~le:t"'f*~..e.r~AV~ 
~IFYt )()(fVf'U'I'I2711~1934}~ 
183-167 

sA8AT, 1913 
!AMt_Aiwn~cJt .. ~Cillelllna 
~EoE~O.Oro1173 

SABATt. 1917 
$.1.811.TEBEL~ fi~Mtlc.lilll't 
IICI!1"iooNTesoOOCIOI'elontcll&lhgo(WI•fEIIXIIII 
Tkneil S'4*0' c:f'Afi).IOI.aurl dl8lrtelon.. 
\JrNer$(1t~dfS.ctllani..B11fC!IIol-.. 

"" 
SA8ATER. I i28 
SAMTER.IIICirofJ,..._,~~~ 
u~•~.,.,~ 

AII'KOC!no(Bircllorll¡j ...,xv._,......2Q3,1~ 
OP 14$-14 

SABATER, 1913 
SABATER. Tuto:u ~·~ 
~...-nosdeAr~•Y~ 
(a.OIIIooa,l. !Un. 811(1113) 1)0 12-IS 

SACS, 192SIA 
SACS_J LHaltJUIOitii.S.UO.U~ 
~...,. -~.,.,~ 

SACS, 192t 8 
SACS.x.r-f.M~dllllaii"D':V&~ 
~.-CIC2'1-121t:Z9'1o3 

SACS. 1~1834 
SACS. Joton . .tWJ) lolm(W {11641~) oMo 

=-~· YG1 1. IU01 7 (1933 19341 pp 

sAENZ-RICO, 1187 
$AOa.R(X)~Air'8dll(IV,....~ 



~tobfW .. .,.,., .. w •• o~ 
Al .. ,,li.Jv>,fn1Nr~l911.1~ 
dl """'dtNc ..,. • .....,,.Olla 
e Hct ~ 

SAGARRA, 1975 
SAQ.AAAA.Mor"C .... I• LW{n(lt~~~~~
~a..-~ .v""" ... IBart:elor'W) 
1111197$ 

SALVNX:lN. ti35 ....... ,.,. ~~,..,..._, 
.,.,. ... -a.c ... IIIIAJo~~"""" 
111 .. l~petfló'7) 

SANA.BRE, 1933 
SANABI* Jolep I • C... cJtt I AltNol, PÑI.I 
d'U~Vfii.IIOMUI• •EtMli'••I&.MU!Ioni) 98193J 

SANPE.RE, 1911 
SANPERE. • lol()U[ s-~ . .x.o LCII ••..-ac» 4lt .11 

o..-... e.- MMCf!rC. lfll 

SANZ. 1929-1930 
$Nt.1 &Al._ZA 0.0 ,.,_ t111"' _...., .O.q 
C*< . ..WdiiiiE~I~.""-"'31 
('?)11192fii•IUI 5-'(1">31f~ 

SANZ, 1930 A 
SANl B...u.A E~wo NniM ~ ._, ~MWWIJ -<Hfo 
~O.IIE•~IS..~)I'U'fl'!i 
Cl2 19.301 ....,.. 5o' P~l 19301 

SANZ. 1i30 8 
!;OA'-IZBAL.ZA [¡-~--.....,. ~ 
Olo<.a~o.a.E~~~~IVfl-
~ 19'"Q•rvn 5CQ'2 T'l(l. 

SAATHOU, 1930 
SARI...OU e '01~~'1 
Mlllt<COI CJ ....,h()fptiJ/cJ.,.SIJr~,¡Cruz 
·Ba!OIIIIr:ww AtriiOOÓI'lo (llwi'Aiona) '1U'fl 230 {ago 

''"" 
SARTHOU, 1931 
~n-QJCAIW:Rr' ..-Iol t•~ 
~,.,.,. .. ,.~.a...ll» .. 
~~At<1r~~tullo 
~211100 1931) 

SARTHOU, 1932 
SAATHOU Cot.Aw.RfS. c.to. UI CMit cJfJ 

A•cecUno de Sar~ •Biroelona Av~ 
(~.nún 2"9{19.3~ 

SARTORIS, 1956 
SAR"ORIS A1:1e11o f~dlft~• 
~ ()o(q.t:J/ilfW .......... ~ 
~Edt!15111 

SA'Tut,1964 
SAU Ennc: Urlfi"UNVIJ/CWiflf llltl'oS. ~' 
~oels .. «JJIIIt't:o*•C.ttlurr(av.tge 
IOIOQf.t.he d EMC Sll\.111 o')attf S.ta!Wna SeKYoll 
u.Jc:IGI16<oo:s<i·P'~dQroQI8ot'ooMBIIfòlloóNI 
0.1).11aoóda BarOIIIOI'III, 1aa. 

SCHAUB-KOOH, 19S3 
SC>l.MJ&I(CJO-I( fbtftl"-'~~ 
Ml/hal., e.o.or. RM "'*"'""'oea-. 
.--dltS..JarQ' 19!t,] 

SCHOELY.OPf, 1~ 
SCt-'()flK()PF RJ A'llo:,)r;l!)a-.,~~~ 
.,..,.on~wo;C.."'· ~l ~r.-(Nt:w~ 
frteY"~J'J nurrl 2('~) pp 51165 

SCHUBERT, 1 92" 
$CHU8fRT Olie l-bllot .. (Jfl 8.'fn0«111t1 E~ 
lt~DeU ~Mwdo.; M»oó 
- ''W'IO CM.p. 1924 

SEBASTlAN, 1974 
SfSASllA."'' s.._...., UI~~~~~~Cf\11' 
yS..~arno""""'"t*lllo.»MJd«Ji 
O'I:SMIW .rraza yBaaoiV'fl ~(1974~pP "181 

SELL~S, 1903 
Sft l~S y BARó, s.lvAUQr (I p_,,~ Guf}fl 
M!II"'f-.OO$C1Illllv.19òt•~~~ 

Arqul~de C...$W.190J PIA:liclltambéal 
..... I'IIAIOOoe 111 ~1M A.•Q.MOCIO'Soe 
~(B;IrCIIIIO'la}1il)3~,7~7 

SELL~S. 1901 
Sf;,tsyBAAO S..•• Cif...., o.• 
s.._....a.F~""'QUII .. J.,..,yCotwlti,IC:OOI'Io 
(&r~tÑO!'d) roufrl 18$ i ')M lfiiOIJ) 

SELL~S. 1911 
Si LES r BAAO. S. .. acJOr P~ G<JIII 
Alt~ ~t.lllyConll\r\.CII)IÓt'I.{Bw~ ,.,....,,..,....m,"" 1t11J.oo l13 

SEI.US. 1G30 
SILltS S..... CIP.IIIOOo.flrc....t.,lt 
f~¡, .... ,.,.l(M~ .... ,~~ 

•• 19301 • .U.&$ 

SELVA, 1932 
SllVA J L•~~rltJ/s.ntoCr1$14de 
l~..&rQIIb'>4Airacoc)n.¡Bar~. l'll.ln 

2!1 \ (mltl~ 

SELVA, 193' 
!';llVAJ loes.r-~a.~ 
,.,...,....,,.~Nillol .. ~ 
Aa-.. ~18*'~"' 2tTIJ'Ot la,)ollpp 

''"" 
SEMPRONIO, 1971 
S(MPAOf-<1() ~t»Hvfl• ·fti6'EX4)fMo 
(9a<~)rz5-5t971 

SEMPAONIO, 1972 
S{M~ 100......._011~ f<l:ogr~ 
(ttRII"Ór'tM.Ii ~ ~O..W•<» 

~1811 

SERRA. tSlJO 
SlARA y 801.0U V#Mif<O ~ 
~ fJI'Wo'OHt.p~Ma.C.S.U~y 

011&.nPMJ#o -e.r(liiC)III;A.\r~~ 
IV'I21S(I93Cj 

SERRA, 1933 
S( AFtA ~ 90l0t.J VWIIO (I P~ dl!llll't&t~:.AO 

AQI''IXII!t~r»s.tl.aro&~ 
AlriCOÓno~ <Vn 2'11.- 1933'l.oo 
1H7 

SERRA, 1964 
SCAAA RAFals ~-e Hr~.--• 
Mdl:lrfO'~c:lirlt"U'*IO'nlt'WcJe~ 
.C•IllàefnmdiiiAr~e~dltlaQo..oòaoo 
(BMOIIcnaj. l'VIl ~ ( 1 11164) 

SERRA, 1967 
Slfml> RÀHX.S JoMo dlll e 9~ r esi.JI n._. 
t*!...rl.d0,81'1"1U .. rornll'll!clt!~ 
~deAt~eH1111o<o~óe18~ 

~.tUfl101'907) 

SEMA. 1983 
SlAAAGOI:lo'V M lM__,.dtllt.nGWSI 
Jui/IIIC~~m~~aelsl,.._, ~-hLscu 

d~O...dll'laCU:III 11183 ~IQ~ 

SEATfSWEENEY, 1960 
SEAT J l SWE(N(V JJ /l.fW()fiiO.udi Ll)!'l(lor• 
Tt>eA•c:N.edi.OI'!II f>r-. 1900 

SESIÓN, 1953 
s-Jotdlfalialde~•CIIf!IUad.len 

~(IC:Wn;I~·.Arf(n(l~ 
.._...Niloorlaoe""""'*'.-.. ~l(f) . ._, 
1)1){1• '9$3).pp,l.t~ 

SETENTA. 1985 
Sci~W.:J"""'de~yconscr~~ 
IIIOI'IUn.ofos. ~usuo AtQ\,IOOI()O>ooNattur\i'ol! 
11 11/31 I? 1985 OtpiJIIC!Oou\).lfcclornl Seofvej 

Óll~ · ~v-""'Ód!tr..4c.>uf101'ts 
e..I,)QI(Jr\,J_'9(!.5 

&l.V4. 1981 
S:lVA. ... • Pal 72.,.sll'llba.s f"'o>eg~ 
Jtoi•Ga.,..,..._IJaiOIIION fOIOOI'I&NouM fhor .... 
SIUL. 1930 
SIU..lP8evOJ ElhAuro lWfllllldo~ ...SU 
f ii"Cao (13ól1Cúlo:l<'la), ~ I 1'11.1'1" 1 (m. t9:xl), PO 

'15<1'~ 

SOLÀILOPEZ. 1m 

~~~~"7;!:..=;~ 
~ ........... ~~hcl:i'l 
TeuwtaSup¡too t$AI<p'ecr...-a. ..._,.-.~. 
~ttii~IK'(\tc)r<lgllt•727 
Teot••l-llllcJN) 

SOL.À.-MORALES. 1975 
SOLA MOOALES ~ Jt>,.fl Rlbó1 ~ yt. 
lotfllfVÑifJ8U/'Jit>ltmo SNcfiiOne. ColegooQI'<¡.¡¡M 
diiNQI.IIIectosMCttllllu'\lyB ... es.UtGay.l 
c..no. S A •97! 

SOI..A-MOFW.ES, 1178 
SOlAMOAA&.ES v-Ot t'E~ 
~t»S..a.lllr'W(IIt41a?9)coml 

~O.~CIC...."""*'~ 
l~r.r'$(10'161 

scx.A·MORALES, 11~ 
SOLÀ MOAALES 1 RUBIÓ. 100'111 liM'(JUll«ttn de 
I"EltJX»>Qd,pRUflt~ O.rwLEo;pos¡od 
~d/J8.tii»>\itc»llt"QA.~·I 

A!fliO.O:._..,...(Sarcelotlll, 't7tJDQ 3361(irlt"W 
·...,..oa"'-A~"'-""31 

SOl.A-MoRAL.ES, 1180 
SOLA MClfW.ES o-- Ot E~, 
~ ~ Eò e.....voa. 1980 

SOLÀ-MOAALES. 1983 
SOt). MORAI..ES Jgnast de 0....:. Fotograliel Oe 
F1~ CM~ Roca 8w~ (~ 
Po~ai11,SA .. 1\l83 

SOLA-MORALES, 1084 

~ot!.~,r::,ÓI~~;;.~~ 
.~23•0I91Hpa 

SOLA·MOAAlES. 1oe5 
SO,}.MQR,Io,LES.tun-01 Lf..-oo.o6 
ltUf/"'IIIOIf!M(Ie88fC(Jiotl(t /g/4I!U9 ArQo..orOCI'IUI 
0«-'l&ree~Qnaha.OIIS..c.IOr'le , 196S 

SOLDEVILA, 1951 
SOtOFVIlA CaiiM GuillOt~ Bar~ 
Ecto..ro.t9S1 

SOlER, t SltSS 
SOlERPOCH J Fl~~clt!~ 
~~ ... -*tdlt .. Gaai(a 
~~-""11"""9(s«'956). 
OI):Mlt)::,\61 

SOLSONA. 1987 
SOL.~Ai P1\!A,C~M ~dvY 

~-:'!'~:o:~a: 
CUiur•drllaGcriYIIM·dv~.t ~-
~'t7.f'I.XiUE"'19e1 

SOAIA. 1979 
;i()fliAyf'UIG Art..o- t\t(lf,.. TfO'WGflnt¡n¡/de 
M~ltTrf:dll'l:l6r>llllobt.tleór~a. 

~C-OiJ{I6/5 IIJT6) MPid. Ed. Tt.rnef 
lt7t 

SÒRIIVGARCE:S, 1975 
SóRIA BAO;.A Erwte. OAACEs OOVSCS. Jor(ti 
L•ldo·.a.>aaOil(~~-rvod.C vel 
Fl-dlliBom .C0.'**1"010.AIQUII!!C:I<Ma y 
U'~~ <UT~ 1CI(1i7$J.~~-37 

SOSTRES. 1950 
SOSHI":S ...lcset.l' D~l'lif..
~ •Boootlifl oe Wctmeoor o. 111 [).rec:Dòn 
Gloot~oeM~...-a..(MII(!I'id).vot.r{, fU'\'115 

"''""' SOSTRES, 1958 
SOSlALS IMlUOUER. J 1.1• l....ws J:>o.ménectl y 
~ttt:-IMW~ont::t.Wtll'~ 
~~deAIQIQCfur .. íMRd'ld). 
IVI\201100 1~tJP<'f·30 

sosmes 1860 
SC$TAls .bllpM" .. .,.....,...(M~ 
~·~a.tc--. 
~CIIIICOIIOOOt.. cMArQUIIIClOIO. 
C.Cikl\l y a-MIOl!O 

STAEET, 1926 
STREET O Eómund L• MQI.III«:tvr• Qdloc'.oJ llf> 

c~~EdSatv<'W'10CIIe,a.t9264eooc) .._,..., 
SUÀREZMOAL. 1979 
"'.JAAU.AIIoe.VDAL,..,,. w..~tt•~ 
..s.r,.($().~111~1V11242 

I'IOY 'll1tlpp•H8(71t7;ztt 

SUBIAACHS. 1983 
SU8tAACHS I BL!RGAVA J\A::kl ~ 
~.lliNS Ol lMr<*OniM'te/'Ofl• ll (J<#fl 
cu.,¡ Teet O. lJoo;;;encoi'U'& Ut"f ... Jt' .. ~ BM<*Of\l 
OIOI,_.....,..d~.-.·Art ~ 1983 

SUBIRACHS, IMii 
Sl..l8ftAOE · BUAGA'I'A J..ot L .aAin 
~--... ~Il--.-llOS~ 
LlllaildiiLiib'..ubtelcM .. F~a,lM6 

~~"""'"l 
SUGRAÑES, 1923 
SUGRANES O ()~ ffl.lt.ç4~ Qtll1emtH de -'<1 
s.g,.wF..,.. ""nua·odtiiA~ du 

Ar<tl!.clOI de C........_ (8¡-oelofll) 1923 
PO '738 

SUAol.1888 
:¡ui'Q.yGAAS.Jo.prl O....CIIIS...M.aom~ 

~~~-
TAJXES, 1983 
lAilCES Rel<tei LaC...U. ~(j/tJtJr'llboO. 
<11'1 ca«drt .a~~~;;~ U~Mioo (Sarctlotla) 
i&-1963 

TAMAAO, 18SO 
T..v.4AAO. (dturo LoPMQW•~ "'--' 
..... ~~a~~-ca.-~.,..,1 ....... 8 
(11101 pp 57-59 

TAPIE/GOMISIPRATS. 1171 
TAP'E Moct'• GONIS.~PAATSVALLES. 
Jcwl ~· t• P.W•• earc.on. Eo La 
Poltg.Ja1971 

TA.RIN·IGLESIASIPLANAS, 1974 
TAA.N-IGLES.AS Jose PI ANAS PAR!:.LL.AOA., 
Jottlo'lll EJ~dv~.tlfri¡'(Jip.,_ 

~ 'AIIdnd: Ed . .P-.rnono~. 197' 

TARRAGÓ, 1973 
Tot.AAAG0~D,..de......_,oCuademol: 

O.A.t~y~~'Ún95 
...... a1Jrl973).pp "l<t8 

TARRAGÓ, 1973 B 
TAnAAGO.~ t.Cftt41''l!OO'fwtoilbCO$Jde/l 
Crl<XÓI•oorondlr oC~'lOIOOAfQI..iti!Jduray 

Ut'l:l8.,.,.._(8an:elor~-~94(~100 197J) ,., 
TAARAGó, 1974 
"!'I.ARAG() Sit-*» a...d: 8erC*CJN. Eo. üa.oo 
ot<>o um 

TARRAGO, 1974 B 
TAf'II'IAGó iCID.~J .• I)ii)IIICIII¡t~CJII 
Cflfd4oCuaoet'roosOIIMQUIIeCI<M11~~ 
(tWoeicrvl), nlm. 101 (197.&), PO 2-".o! 

TARRAGÓ, 1978 
T~ SotvaOOoOmetNidMBorn tf'la 
al'akll.,.,.,o, wcn o .. e,..,~<» 
~~Ed~~oe~D.ttl'lll 
pp 1501,5.& 

TARRAGÓ, liSO 
TARRAGO. Siimldcr-,._,~t*ilcar;tBibc 

~cMAtQUitoc:t.nr~ 
(BIIIcdofl8)nLm 1«1(1MQI Vd l ótlr1~ 
•J Ta.-H C~1o'fo. pp " 1·" 3 

TARRÜS. 1982 
TA.AftUS. Joa,..D.ntf¡~~~~ 

~~ .... ~··~(Baroeiot1a) 
IV'f\ 15011982~ pp 31-49 



TEA TRO STUotUM, 10$.1938 
1NifO Sruoun ~ IWOI!bnll NQ J M~w•• 
oNAYM 1'01'1'1\Mo "'10110, ....., 11 Nm I 
o m •eJ61 Pll JM-387 

TEMPLE, 10HI 
(IT~de'-s.gtKWF,.. oA-100. .. 
~dtArQo.MololdtC... ...... I8f;t~ 
1810 pp 4S~ 

TEMP\.0, sd 
T~E~MatS.0.4dlfF,_ kt~ 
1'4a'--~dt· Vdl Ali S<l 

TEMPLOS, 1032 
lOf~~c»~e.'*""''C) 
frvoc.oo ~- 1832 (8001«:11 Ot f .......O dt 11 
Sootdld dl N•IICICIOII dt foo..._ WCII )()CYII, 

TEMPLOS MODERNOS, 1134 
lO.~IItOC:W"'WO.~~ 
1.b hro.:of'uog 1931(1IIClloeeOIICitT......-oCit 
la Soaea.a dl MIUf/JI'I diJ F~ \101 XXIX) 

TERMESJCIAJC.,ALCOlEA. 1071 
ftAli(S, J . CIAICI. 4. A<.CQt.(A_ S U 
Lh*sodlldc*~ EMI.do~lrftr()(J 
Safo.ilral.)'o."""~otew-c.ar..Gr.t"-IF 
~1971 

TINTÓ, 1i65-1MO 
T1'fl0SALA Ma~gllr~l ~-~"""~"' 
loii"'CCF''IINNVM~W!Yt:M.~I'IIIItórfco 
~ ..c:IA'I.IfU~olli..,O.à~dt 
a.,,~~t-.o .. awoc:oórlot 
F«Wo00 UO'lll POl Mai"QJ''' 1'"0 S... 

~~Eii~s~1~:efx~.~ 
TOLOSA, 102Q 
TOLOSA, Rata& (llll7\llltcfO D M.-N1 N0t11 
OlltJCfOi eits.e...41!«..,1a~~ ... 
notrWJI.JdfiEjrp;lll\tyt» o,tiHI/l~ 
.,.QU'!«fdrloc..dfJtoPulbio!"~PJ~IQf..ol).ariOMII 
E.XPQiiOÓI'• (8Mc.GN). "'Um 3(1 !')l i 1920\ 

TO MÀS, 1975 
T()t.IÀS Ma!QOIICia •iftt.Utl d#ICIAutll~ 
~r-•t.Dco-li> O.'<tGt.ME~ 
C~YOI8 S.OIJO'\I f d E~ 
c.-na. s" 1975 I) ~~ 

TOAII, 1V83 
-()R.I Tolo.ular< (/lfVJQ)~(fle'~ 
C'cl"'oO'OOGadaJI'~2~M«toO 
1n$1Uodi EapJIIii181J 

TORRE, 1M2 
11~<1~• ..... ._ (•>MI'II:IIt F~ 
"*'""*'OIIICX)RIIIIIM_..,. Ollla..a.V• 
i~ <Un 10(11oo.>d!Mo I~ O I 

TORRESilLOBETIPUIG. UllS 
TORAES•~l.l ._.. .... U08E"r8ACH 
jc_, PUIG1CASTOlS ~.,_e;,,. 
l.lf.tllnilllloCII~-~Moltr·~v. 
~dlt,PIIIIIJ•~O~ 
1/j/)-lliJO~~#IWI'#dtB.w~ 

'"" 
TRES EXPOSICIONS 1983 

f~:::~·i.:••c.. 

TAIAOÓ. 1964 
-AIAOO b~Rr'OI" LCrcai:UtiiS.W•ocl ,,,,, 
F~ ..... a.f,.-.:;eeçC.oli.\Aor-11 Blw(eoCII'IIo 
[~6-' 1984~ot1MC....VI 

TUSOUETSo'CLOTEl, 1982 
nJSQt..ETS Otc.v.Cl.Oill lluo~ Prt>)'tldO<flr 
~.lCJ()r;a,llltr'IMI.'Jtllllf1t'IPMaoldotlo1~ 
C'll,l!..''l<l ..... CIU'edU'"" (Mdol,lno,l) "'-"'' 2"Jtl (!llei 00 
1982) pp 40~1 

TUSOUETSt'CLOTETISTUDIO PER, 1082 
rusovn s Ov'lr.ctmn uw .. SI\JOOI-Il.P 
l'rotfH:I•d'..O.II)Ia()()(l(rll',ll.ol¡(lt/I/IMJo'llo'" 
C<ltOO(l¡J IJ;trr,(llon;j OlllV>liJÓ W B.IIWIOnll lijitjl 

UCHA, 1980 
VCHA l)()NATf Rooo4b CIOCWft,r w\<1~ cltt 
tllfQVIIflcll.lfa~>l.li{I!J(X)I9:'iOIJM<M,f,:tl" 
[WOI"8S. 11180 l4'~1 ..... "1JJOI""'•'lll.....-ó1Wotl 

CMMotJOa.r-*O.•eon.t~ ~~ 1935 

UOINA. 1i45 
UOIN.'. MARTQRfU., F•8r"IOtOO El,..._oOMS.OO 
~dtiM~yfJIJCJ•OII~de 
N~~· oBollt.,ooliiRMt~dCI 
a.-L•a.~'<OXVI1(1945) 

UOINA. 1180 
UOIHA MAATc:w:Ll Ftdlne:O o,;..-e;, à 
c-,.........,.()ltrlrtJI~Mulllray~ 

~~deAtQUidoglille....,.• 
delil~(~ ...... l(I~ DP 
107-133 

I.IOtNNGARRUT, 1863 
l.oDNAf . .::lA.PIPUTJ M ~.""'IIIQIIS 
O"htlfl>tl~,f,,.......[dlll63 

UlSAMER, 1M7 
Ul..SAMERF.,.iotl Glucll....,por..kJW~; 
t,t,. .oMitlf'-.oo Gt.-,.,. 75 8"'o!t ~ 
{~l'iU"' ~IO(Ibr 1961). po ~·· ~·9 

UN NUEVO PAROUE. 1931 
tk>IIWVOfJ/I'TI'A lo.t!"tilrtft0.~~ 
•IWteionloAIIacoón- (Ba'Cf!ICnl)num240{1iJ311 

UNA NUEVA SALA, 1933 
Une~UIIIfÓIP~~ f1..$11XJ1161'\0 
~-• ·6au:elona.AI:r~(&wçvrQnjJ IWiy 
IOm ,nUT>. 262(llbf 1 933).~ 12J.I2• 

UNlVERSIOAO, 1921 
La lfr'o.-t'fkld0. 8Jrai!OrNI•BAieeioo'>3AI•~ 
(Ba•celooa) •ny XI~126{oc1 1U:21) 

USANOIZAGA, 1964 
USAMI!ZAG,f, SOfVoLUCE Man.ool; HEiorw dM 
RHIColt9oOJ c ... ,q, (111 BMC~~~orJ~ rrroo 1W; 
Barc:w~rcrna .4~0.&1~ V.~IJIO 
MllllKIIpll""l~l9f5.1 

UTRILLO, t~ 
UTRIUO M $.afU Mar•MM.v -Baroellra 
Alr~ (BA<CIIIon.),!Ut\. 202(1~ 

VALL~S. 1974-1071$ 
VAl>.lS. f ctnon HaónólgtMêdOClot~ 
Colwrnoa;h,i_ •• 1931 3 '«llS. BarOIIonl.. 
[~6'.SA'i7"1976 

VALL~S. 1877 
VALl~ Emno.l HllfófW~deMI~ 
~? .... ~E<iiCJQtlS62.SA 
'177 

VALL~, 1SI'1fJ 
V,f,LLVÉ . VENTOSA A Unol*~OI#t 
Plf&o (IPalluRtwtl ..... deBarall:na ........... 
.-e.r~. ·g-,e 

VECfNOS, 1983 
V«:or~WdtJIC.Ch'*C~-~dll'r.f'l 
fd.too~..t•C.-~errf!/ 
Qll.ab¡)O~o.-~-ElCor•eo 
C.--(~) 1981983 

VEGA. 189V 
VLGAr JAAAC'-1 ~ t..J~tie-C.tO<Ii 
dlt~okq.lll-=t ... ~~ 
(8ltallona Yaord¡_ """" S2 tM:w ~ 899) 

VEGA, 1i00 
vtGA MARCH Mar'Ve' ÑQuoiOCf(.lrl' ~ 
c:t/lrftfTV10f*- c.n.cJetJiqulsr .... 4talle~ 
CM~». n•!J-2 ~ . .J<.IOI O Ar.n;ntoGauct 
NQt.ot«11 .Nqul~•yC~(B.wcekY't3 
MÑoU} ,....ll 8 1 (8719001 pp 193• :lOG-201 r 
~Un&21237 1~PJ)21S.217 

VEGA, 1906 
\I(GA ~ MAACH. Mdnud 0 Jooll MJIWel r 
l.f()-lt('- •i\•Q!Joted\JIIIYConsJ:~(Sar~;a 
Mdllrxtl num 172(nw 1906) 

~~ ........ 1M,_ 1{101) Pll 6673 

VEGA, UllO 
VEGA 1 MAACH.......,.. Et~o.-. 
WHto"A ~ .... .,eo.-\ICCIIOI\o~ 
~ ........ zu;.. 11101 pp 1301»•• ......... ._..,...1*101.,..,..-o ... 
~215fr,r118101 

VEGA, 1010 8 
vE:GArhiAACH Wltlullti~IIIOr 
Rotllrt~ .. ~.,~ 
~·fVI\211Cl*lftot. ,.,..,. 
VERRft, IIN4 

~~t:":.:-":~ 
.....,ayWort-ul'<dV't 

VERAJt, 10>47 
VIEfRÉJ F;o..,.,q.P¡a.t U_.ClltS.O. 
U.UO..tt.ariDrlll~~ 
liCI ~ ............ [d A.,..,. 1tt7 P11 IOI)IOf 

VERAl~, 1051 A 
IIE~. f .pfJ..,_..f/~tltSinJotilt 
...,_lhv<MClltN,_... ..S.W.JCI'~ 
~ ...... 411861) 

VERRit, 1951 6 
VEFIRIEFP~~......,_Eo 
s.... 1t51 

VERRit, 1853 
VERR(. F P O~WIIS.W1Crw o.r. 
B.Jr~n~~Vfl.rote.t~ 
Ea A)"T'lt 1153 

VERRIE, 1155-1901 
VERfOC. f~oeP"" LMGótlt' L MQLIMcftn 
~()tltt.AtrCM.-r.t.(lrnQrii*.Jolql.olrriF(Id'l 
t TOffft 2'1011 e.ro.lor'ls E<l Al""'t I!IM-1961 
w:r1 I pp 29S-XIO 

VERRit, 10.59 
V(Fft( F ·P EllldWOlMitCoo'onlt;lt~ 
..,.,....,_,_L~~Dol'lt~ 

~~~XBir~ 
A~ deiS.~ "-"..taM~ e» 
ftl$1c:."!a 1950 Pll xtt-200 

VERRiê, 10n A 
VERRIEFP(l~t*l~ 
~(»8afr:wlloni'-IV~ 
~,,.,,, 

VER.Rlê, 10n 8 
~ J p L,___.,.~ Or-. 
.4t::r.M e» ... ecrrvr- ,_,_.lM 
~C:......~&-•OoctiM!I 
a...-. CSIC 1172 

VERRIE. 1818 
\lffREFP -~ ~Or'IJA.IIIK 
~ ........... ~~~~ 
Ar7ot;t?1?7•11ni~ ~ 1111~ 

VEAR~Iteel 
\I[PIRIF FP GAANAD0S J 0 ~· L. J 
Ft.,...,.Cittw'f"'',_.dlt_.<kkltllt<oo'Unf 
d«JJCCO~Ona~-,.,.-~· 
~ ..... .,.~dlt~1-
vt0AL, 1881 
'JlW.r'J"L(NCIANO ~ ~~~~ 
drlo1~Uil'.,..rJt~ a.~ 
lrno .......... ,., 

VtGIL, 1969 
VIGIL.JOteltnt.tr,_ow~·Tem.dl 
Arqulllduri)'Vrblolll>oo!"'·"l>Ó'Ba!OIIclntt 
.......... 123(""' 18169'! 

VtGUEIPLADEVALL. 1i7.-
VtGLIE J PLADEVALL. A !1,_.,.,~1» 
....,P~atiC#" op S.OIIcN .vr.ua.E.dl ,,,.. 

VILA, 19$5 
VIIAPau()nqllnl•lfi>OII.oóO. .. ~ 
............. Bif~~tUT\.Xl 
lciMI11651 

VllA,1180 
VILA lollrc.t.ut.~t C..C..Rvtla~ c-....... oca.de/XJt:JIII Fologr,_dll 
~S.,..1~E~&.2SA 

'"" 

Vtl.A-GRA.lJIRCXXlN, 1982 
VILA GRAU .1cwt AOOOH F.....-e. Ell........, 
Clltii~~~Eck;oOns 
,.,.,. .... $,1. 1182 

VILLANUEVA. 1851 
V...l_NU_VA ........ VIIIQII..,.,.__.III~O. 
~ f(WIIIOJMI ~·~ u.ooo 
~Ot11Aiiii~MHIMGN.II5t 

VILLAR. 1863 
VUAA ~c»P diJ ~o. 
,.., ... "" ..... ~a.,.._ 
S.Vadii,.,.,Ot•o...dldr.»~ 
.....,._,.,.._.20-1-lMIJ. alil~ 

OIICOAC ~ 

VILLARRU81A. 1SI69 
VlU.-""'l.HWtl'ei104~~ 
~deiDIIId*:IDid#ii~HwpM/ 
••SwuC11ólyC..O.~o.s.n 

~--~--81rai!ont (!-4r0! - lm/ ..,_,, ... 
VILLOAO, 198<1 
Vl.LOfK> .~o~ar~ a .... dlll---mta~t 
8atolbv ~/'tttlll'a 1 P.- .1o1n Vlloro 
amblacoi'-'»"IOOO.t..v.Firudll Baro.loN. 
COAC.C..U.OtPenloo!ls. 1118<1 

VISITA, li2t A 
v ... ~.,c-~""'"'-'oc».llt 
Aloo!lacO\OtAr~oeC........!*"• I II;». 
~tmOP83-I'O 

VISITA, 1929 8 "..,,,.c.,x-a.-11 ~oe,. 
~dol ArQ.Aeaos Cie c:aau'W ~· 19.» 
~·1l211~11>.131 

VIVES. 1156 
Vf\lfSJFtlfdot.,.~-AOmllctoe 

~u~~,...~ .ast ,,_ 
VJVES, 1* 
\'IVES ""*'-X.O RllrrwGMFoncL~• 
~"''l*~•r.,liJI*:a 
c.r.r..,.,:;s:!II.JISll ~ COACS 
(<1..._,. 

VMENOAS. 193' A 
.,......,or~-•c*r.»,._... ~ 

~G~Aoo-...-..c~ 
OtAchodld~.,_.~ tU" IS 
Pr....., 1~, IXI 10-:Jl~d!Oó ....... ~ 
fda....-0.. 11)7'~ 

VMENOAS. 193& 8 
~.-...M~. CIIItdrtPIO.II~ 
At01Mc*1 So'lfOa-w ""'-C ~dl 
~~._~rUr'I11Sl·"1. 

wn ltlot)pp 1e •&21(Edl0ó~e.ceaor.. 
fd a...-, a. 187SJ 

V1VIENOAS I alS 
\'1---drfi/QMI.arltdi.W:.U.~ 
NQufeaoffDur""'y,.,._,.-AC~ 
dCIAc::hoocMI:I~~I!IAn20 
1•" tnm 1113M pp 33-35((do0*-""' 
~E<Iau.....oGik1117SJ 
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VOlTES. 1858 
VO.I[S80U PWo l..hi!UftOfi'-"'fN""' ... 
fO"WWIII-01101'11.~ .... ,.:10 ... 
~~UJare~~.PfN IV'l37 
Cgltll861'\pl2 

VOlTES. 1170 
VO..fESIOI.J.Pedrl•l•~ .... -
~ew.~~~ 
!Crft){rl a.~ A~ de...,._.. 
n.uo 14..-.>0III .. ....,.. li1'0 110 7'tll 

VOl TES. 1170 B 
'f(l.T(SIOI.J .._..,~deli C.. dit 
c.... ca.~ C..a.c.tlrw ~ ,_,_val Xli S.~ A...,...._. dit 
~~ ...... ~-...__,.10 
po 2l722t 

VOLTES. 1175 
VOl tES. PWo. ~Ull. E'awllltM ,,.., 
,.S,.~~)~Uft.Q&~Ii~ 

WAUGH, 1130 
WAIJGH. E~ Ga.d •"'-' Ar(1WI«<"'III ,_,_ 
ll~fliiiOl00011»311 

ZEVJ. Hm Ilo 
ZEVI~~a..:D•lOOI W..:..r 
~•l1o-=loon101'1110orotC~~ 
/vtttNlJinvalln.~miS..!kr< (Cli\..IM'l .. 
li71 00 356-3St cd ~l ... ~ 
I'U"\IS7) 

ZEVl , 1171 8 
lEVI e.~ AntorJro.utK •o.nro~o 
8Mc»1oN OoniC~t~Arr:JW«tvt• vt~.IV 
num m kt Eo L•t"n li 71. oo •~>•J (ool 
~~r.o-. 1'1Un'1 1 50J 

ZEVI, 1971 C 
Z[VI. &11"10 MonoQfiJIIII tu AniMO (ÑfJ(/1 foiAI ~ 
mt~Mf11el"*"""""'•Jf iNiftdtDotiiC~OI 
A«:htt«llilil '101 V, num 5A7 IW• E.d LMfltlll 
1i7 1. PO 410413lcol .UI'IMif1M Ltl.,lil• _,.n 
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Abtoel G..tllm 195 377 591 

AírMrlcn JOO"t. 752 
Ala....clra 681 
Alblttòl lNI'dte 534 
Akllbó Ftar~QMC. 317 
Alet'ltOI'n EW<ud B ...O S.tiii•A~entotn ·-· A.lol dt Mon1bray 668 
Amadeu JOMO 14 
Amad~. Ramon. 724 
Amadó I CercO. RoM!, 486 
AmargO•• S.rm~r.neh JONO 204,206, SIS 

823 
Amat ¡ Junyent Ma,.,..el. 6S t 
Andrés l PuiQc!Olter P 8S7 
Anglis Pere 451 
Araoa~ I Blanc nen, JoMI'l 607 

Are n N 515 
At9ft011 I SatvatiO, VIC'OI' 7 16, 713 

"''•Y P•• 555 
Arnau i Mascorl, Ev$eb, 133 196, 245 281 
354 357 396 402, 446 ~18 741 758 

767 
Arr\OHJd,os. Ja ...me 57:?. 195 
MOQaS I Ramoneda JoMo B0e 
Ateh. ¡ Fani:, Ralllflo 207 437, 611 805 

Aode( i Puig Moreu. 860 
AuO' Molgl. 834 
AuSICh 1 Foni Pere 7:(14 
AuS1Chi M•r .Jocep 651 
s-:.4 F•a"IQI!IIC 591 

Bad.. wralona 650 
Bagutu ClMienco tuO 
Bai ...Jooiep 377 
Ballin Jou;il 680 
Balcelts18U1gat f~d M $41 

BaJdnc::h • Tibau Ma~ 230. 244 
BallaJi'l .... ~ 346 ~ 5.31 
Balet I Nadal ()otrwJgo 352 
BalleU)Ò Joan 349 
Baratta À'IC)Ill 5.52 
Baratia ra~sto 552 
Barca romas 738 
BarenyS I G.ambUIJ Jo.tO M 450 
Bargo.¡és Al''fh. 7 10 131 905 
Ba:!>sa Feuor. 493 
Ba5o5eg0da • Am•OO Ror'JA...on:~ta 279 348 

533 
Ba!;Segoda i Am•f16 Jo..1Qt11111, 279 :>90. 348 

533 
Bas$&Q(lda i Mateu P<'IO. 352 &76 858 
Bassegod<~ 1 Nonel1 Jo.1r1 144 493 

BastarQes I Porcel Alt>OI'I. GOO 
Bat•Stt·Aientorn Fdusud 205. ?07 6 11.805 
Batlle 1 Fel1p Har~ 603 779 

Índex d'autors 

BMJ..,.,.I AIUa, .U. 48 181 

Beyó I Fom Ja..me 603 
Betlramlni 235 
s.n.v.m dit Bam.• Pe'e 352 
Bergne J.IIQUII de. 74.4 857 
S.rengi.Mtf i Mestres Francesc, 4.5_ 370 372. 

373. 426 ~9. 680 685. 198 860 

BefMOH Jaxne. 245 
e.rMròors 650 
e.rtratt 1 Tap Joan 201 
e.rtran I Tap Pere. 201 225, 704 724 

Berttatldus Mesz•e. 805 
Bllleler, Albert, 679 
Bladó, Nards Jos,ep MaH<t. 98, 733 

Blai , Pere (t). 750 

Blai , Pe~e (•1). 738 
6lay I F. I>I'&QilS, "-'¡quel 305, 767 
Boada I Piera Domènec 295. 621 

Solt 650 
Bon• 1 Puig Euwbo 1a6, :ns 351 

Bona!. Wat:ltt 805 
Bonet I Armengol, .)oló 186. 45J 

Booet i Ga.ri louis. •53 
BonlfiC UUIS. el V ... 377. 572 
Borrell Pere 740 
Borrell i Cardona G<Klfel. 272 
Borrell NICOlau ..Joa1. 268 

Borrell i Sensat Ag~Ab. L47 
Bori r a.r-.a. .Josep. 2L4 652 

Boech A!"'l7fl!J 377 
Boec::h 1 Gtroneaa Esteve. 781 
Boech-Botey-Cusponera eq..,.p. 495 
eov.t Fra'Q!SC. ~ 
eov.r MIQUd 716 
eov.t I Mas JoSiep. 137 
Brllnoz_ A 857 
Sr.,.¡ Pe<e 555 

8rOSN i M.uc8IÓ J~ 356 
Broti& i Mercadt ~. I 15 
Bru ..toMp 244 
Btv lk,JS~ 762_ 76J 
Bu!QIS Catlos_ 69. 515 517 

Buigfls • Morva.và Galeta 611 

Bu•-eras Hnos VIdre!>. 762 
Busque~s GlMtem 519 
Burgunya Jron de 805 
8UIIIII&u I Gallar1 ..Josep, 237 342 369, 623 .... 
Caba, Antoo . 646 
Calvet 1 Poyron•l! Atnau 32 629, 630 842 ... 
Calzada n 3ffl0f\ 69 
C•mpeny [)Mli!, 389 689 742 

C.n~ehs i Balaguer• Fmncesc. 402. 690 

Captnany R de 297 
Ceratnl.ltl JIM\ 421 
CartiOMI ArmA 232 233 503 712 738 .,.,__ ... 
CaltloMI M-c. 20:2 
C.lboMI p.,. liO 433 611 ~ 
C.rcasaó JoMp 611 

c.t!Milteh F•x 71!3 
Catdonat i Blanch F1anoeoo òe P 453 
Cartl ....... 11 •. 568 

C...O.munt I Tonent• JOMP. 171 

casademunt I Vidal ~ 463 
Cuanovas Oeooal 70 709 
Casany Pt~te 543 
C.sat 1 Carbó Ramon. 364 e•e 
C.staM JA 5611 
cat• Pl!'e 37 
Cet* I Cat* Ento<:. 521 
Celle$ I A:zCOM Antoni 566 771 7 79 
Cendoya Otcoz EUQMIO Pedro. 5Z1 

Cetdi r Sunyet" ldefonl 2'35 291 51$ 576 
Cermei'IO .Iuan Mattirt 70 
Clillida fduardo 667 
Chum.ICI Dcl4ros R~Qr<l 271 ,_... .,..,..,.., 
"'-'"'"""'""' ClarA; ' Ayats .Jo5eo 184 
Dotat • Bab l.UJ 37 
CodoNi I etapes ..lc:JMO 353 
CodN\a i Matalii ~ 353 
CobMt M.quel ~71 
Con\a.t I Atgemt .x.p 789 
Comas llñoa ,_,..,.. 187 3(¡0 

Company Pere 119 
Concepao Fu JOMp de la 407 551 799 

805 
COftiA • MontobbiO ~IM'· eJO 842 
Conslanú AniOf'lt 750 
~liUOklu M~celli 115 356 
Còrdova A/IM'rllo de 669 
Comet I Mas Jceep '-A<J'I8 124 

Corea M..tnO LUIS 818 
Cotrea 1 Ruaz r edenoo 113 
Comus rnarbles 650 
Costa Antor'll 85 I. 656 
Costa Pera 70 377 463 704 724 

Costura Joa11 315 
Col i Col Roc. 44. 
Cosa! ()3uctl 22 
cros Jowp 719 
Ça Anglada Peoe. •86 737. 806 
l)a((jo( Jo&ep $7:il 

Desp.ug Ramon 709 

'*' Jordi de. 137 196 805 
[)tu I Bulqutü Joeep 192 
Olego de l.acltre Pau 167 
o..go cM Lacane Ton 167 
o.z de Laauaaokl Mar! •o 
~I Ellapt Josep 178 193 196 

339 08 4,46 810 657 825 831 
~h I Monlaner Uuis. 25 203 3o14 

354 . 368 4o16 44.7. o148 449 486 707 
716 731 737 7o11 756. 767 817 
~hI Aoura p.,. 349 368 520 716 

DuciOux Rent. 481 
Duran I Raynlls A8lmon 64 1o12. 254. 309 
,.. ... 523 

Enrich Joan 70. 76S 
Etcllar Lambert. 650 
Escudet' Allareu 805 
E~qu1rós EUieÒI 763 
Esperò Vaiet'tl. 267 
Etpinllgou Joen. 786 
E091'* UbaCh equp 347 
Espnosa I Gnnênez Pere 224 

Fabre ~.805 
Fatguera 1 SMia An.on oe 133 201_ Z45 

737 
F~ I Urpi. Pse 132 133 100. 201 

24.5 346 367 -'J.t 737 
F..-r..-.. i Vllltongl Fredenc. 115 

F...-nandlts E~ S58 
F•ninclez:i.Jarnot Tel'nS Q 43 856 
Fen-an AdN. 432 ...... ..,.., ... .__ ... 
Fen.- ""*' 612 
Fetfllf F'efe 738 
Fen• Pe-e Pal 377 138 
F«Jer de Uup.t ..JoiSeO Fr~ 144 

~ 1 Çarretes Fnlrcesc 569 
F"llef ~ 795 
F\aruglet JoMp 147 183. 596 
AorenN i Ferrer NJtil 14t 221 223 . ..00 

405 561 SSS. 137 
Fkwf .ial.lne 123 
Aotalt Joan. 207 137 740 
Fotgu.ra i Gruae Francesc 180 494 5Z6 
Font Allci( de ... 738 
Foni Francesc 359 
Font, carrer" ~- 215. 284 369 •95 

515_ 750. 905 839 
Fon1 i Gumi Josep 144 
Fomw•l Oomeoech Josep. 261, 299 316 

652 
Fontserfl Mestres. ~- 115. 199 2().( 

205 206 207 208. 209. 211 _ 224 239 
380 515 739 773. 791 

Fonttar• i Mestres Eduard 252. 645 



For•st* JCN 199 210 Sl~ 

Forner Pau 738 
F011uny MoviA 248 653 

Fostas l Marlinet J~ M 403 451.684 

Frel e Joan 538 
Fu .. f LN1 ~ 207 212. 402 406 433 

Q4 611 657 111 
a..g Jos.ep 14 
Gall I Faòfa Fr~ <102 52t 

Gatcan Jolep 422 

GIII•IÑ I SoQ~ Arlol'l ~-· 203 446 
718 731 835 

Gamo~ Josep_ 201 6 11 

Garefl I BruMI JorQ 821 
Gargello 1 CetaU!n Pau 758 767 a..,. .loW\_ 150 

Ganan Matmoo 277 

Gamdo 1 s.nren ~ 7&5 
Garrça i G.rnga Joeep 707 
O.rnga I Roca JIIQUIII 72. 291 . 581. 603 

646 737 
Gaudi I CorMt Amor-. 80 176. 182 194 

201 208 212 2t'l7 330. 3!ioe 362. 372 
373 453. 454 457 539. 571 662. 672 
873 817.844 

Gener ..kWI 612 

Godl)' I Cuall ..a-p 20 2641 266 (02 

439 495.518 690 707 717 759 760 .,. 
Gonz61u Morer.o-Navarro Anrm 716 

Gonzàl• z Moreno-Navarro, JoMp lk,lls. 716 

G/'and~rre Hetlry_ ~ 
Gr~ll Bam wa JarOf'll 576 

Grllnl411 M.nr ... JoNp t.~•• 345 444 

GI'.,._.. i MundM Jerm. 26 

Gt-*! Algalt \l'lllfl 650 

Gta1Mtt'1Pfat ~ 413.856 

Gtanoet J&ln'le m 737 
Granyena Domu'UC), 493 

Grau. carles_ 14 70, 481 651 716. 724 

Grau Francesc 805 

Grau CatbOnell Joen. 377 
Gual Ba•tiJITleV_ 315 805 
Guarcu • v• F1at'~C:e~~C. 273 449 
Guastavlno 1 Motano RarM 230 
Gu~art I L~.aAO ~:¡¡ 2 .. 
Gu•vernau Sans .Joilf"l Bapt.st.a, 599 
Guld 1 Alsn'l8 Ce.: Ot.~~ 482 _ 527 
Gvlfl S.-J:vador 555. 689 709 724 742 

Gu.-• i Bandia J.!Jl..fl'\lll 206 260 
Hem'les Vermej ~ 40 

~•s i Anzmendi JcArl J 64 

Homlir 1 Mezqulda ~ 45. 357 -4-46 

Huguet JIUT!e 669 713 79!) 
t~esce ¡ M•rosa Son '19 534 550 

lranzo E.ras Ub&IOO, 13' 
lvorn Josep 552 

Jambru J<Jlnle. 560 
JambrU 1 Bada Pau 237 

JllnbrU ' Badia AnlOr'l. 313 
Joan Pere. 418 738 

Joen I T omet At.ler' 4()4 
Jordi de Dêu v.d Déu J~Q do 

Jo&ep de la Concepc:.O. v t1 Cooc:opc::Jó. Fra 
Josep de la 

Jou. Pere 402 

Ju,ol I Gibetl .Jos6l) Mar~.'~ 144 197.267 
305 358 372. 448 

Juli Josep, 167, 317 

Junyen~ Olcçl.oCf 45 
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KaSMI Joan Fr.,.,< dll 105 ._.,.rtl I PtanN Franc.: 260. A02 5.21 

Lecembla F 6SO 

L.onor-1 Marcelo 350 
l~I Badla ~.244 

Llimona j Bruguera Jol.ep. 203 2t0. 5ro 
527 S28 611 661. 764 817 

Ul:lt* Pefe 556 737 

Llof'9.*• ..1o1n 169 A94 660 762 
Llofenç E"'-*d Jo&9 
,_ 306 

Locl'lner MoQue!. 805 
l OlOY" Avof Antoooo 525 
LUC1nl J 555 
~hU'II C.!to,1~ 

Madurel 1 Rius MI(JJII 833 

M....,..no E 828 
Mans Joan 377 

Mategh•no Mano. 860 
M•rco I Un uba Sant.ago. 200 

M•t" I Oeulovol Frtoe1<. 209 351. 518 
520,572 661 

Mane! I Pey JI.AI. 645 
MahmOn I Col Josep 139 
Mertl~591 

Mertl 1 Alsone ftamotl_ 648 

Metbnell l Brunet e;..., 673 

Met11nel Paooo Ptiao 466 5.23 
Martoretl , P<tU, 789 

M•ttoreli·Bohigas·Mackay eQUIP 347 

Met!OI'oll l Monlell Joan. 11. 177 195.365 
481 63A 740. 796 ~ 

Mat1ortll i Puig Set,..... dl 81 198 
Metlcnl 1 Terrals ..lei'O" 82 493 765 
.... ....., 602 

Mas Bartomeu. 591 &88 
M.al F IMCeSC 795 

Mas I Morell. Ignasi. 256 

M.u 1 d'Ordal Josep, 83 481. 598. 799 

Mati d 'Ordal Pau 83. 1A4. 598 

M•tl Vila Joseo IAO. 312 737. 74-4 

M•t.u Pau_ 738 
Mltxf Andreu . .40 
Maymó l Cabanelles Joen 340 
Mayol Manuc1M.5-24 
M~emant lustena 650 

Medma Gil do. 738 

Meroghano mos.liCS. 6-50 
MHir .. i E~s Joloep()o(ll 315,495 

606 633. 646 653 657 6&' 734. 750 ..,. 
Meruder I Sacanella Et\lcttc,1. 234 569 

Melge G.JJom. 709 

M•l.t 1 Sagn~er Allons 123. 6fíl 

Mlllt\1 I Figuerola , Arton, 4<17 448 

Miquel\ Roca Uu•s ~. 307 

M+r,btnt I Ga1ell Joseo. ' 411 &46. 740 

M.l,ent 1 M1ró F•ance!!C. 'i98 7?9 
MQione 1 c.asama.o Fr,yv:MC nar... 55 168 

286. 287 485. 551 552. 639 640 642 
61J7 67' 137 

Monegal 1 Prat. ht~ <1~ 

Mon¡o I Garriga EnriC ''? 
MQMOf'dà i Vidal !:nriC. 13f 740. 

Montagur [Jcrcoguef oe 100 
Mont•t\a Porc Pau. 553 
Monl:a...- Bcf"'Y 738 

Mont&Mf 1 Serra Andr-... 466 

MortgUH Pete 481 
Moret Josep 742 

Mugu•uza Pe<iro oe 466 
t~ tl<ttlil B4Hnat. 688 
Ntbol l Torrer~ts Franoeac de P, 249 276 

Nobeli Ballbol Aossend. 51 207 764 
NogiJM+ hf'()S 451 

NoguM • Casu x ....... 526 
Nuet Nateis 427. A95. 602 

Nunyu Ped1o 558. 7S0 
ObiOis I Palau Josep, Jai A02. 52 1. 773 

Olbrich JOS8ptl ,..8118 ~~ 
ou .... , M 555 

OI!Wtfa Pe-e d 669 
Olrteru I Gensana ~ 244 
OIMIM Jat.rrle 821 
011..- Pete 558 
OrcWtez Bari~. 80IS 
Oriol I S...nadet Jc::IMp 602 
Os .. I SAenz de Medrano, l i\JCI.l, 268 305 

481.653 

Os .. I SH-nz de Medr•no lv'IQUEII. 268. 305 
481.653 

Padró ~.389 
Pagih1Serralos.l Frat'l(lete.207 611.653 

1105 
PalliS)' Bernard 813 

P .. larh Isidre 679 

Pallll i Anssa Can'HI, 493 
Paredes, Frarosco 70 

Parer• . ..lo!l!'l. 349 
Paxó i Mensa J0518P. 364 S30 
,., .. Beoal.512 
,.ucuet I T1ntor..- ~- 45. 370 426. 680 
.... 798 

Pasaoles LJorer-ç, 52 377 

Pau W:.:JM 451 

Polfleer , JA ~3 

Pore!IO M quef % 

P•rieas i MorrOS ~ ~<lfl.1 85. 133. 197 
268. 795 

"-tret A.JgUS:.e 4!12 

Pta Francesc d '/w.1dl8 83 14<f 598 

PlanM i Calvet.. Lt"' s 230 
PlErYIC 48 

Pons i Trabal Joan B,:~PI•stn 63 
Pona Rarroo de la 315 

Ponusoch. Ramo,, 414 

Pt1u. Pau. 805 
Pruna i Ocerans Pere 331 

Pug.nAucu:;rusWN 7.t() 
Pu¡g Fra.-w::esc 377 

P~o~~g I &osc, Joar- 89 
Pu.gl C&dalalch ~. 9' 1.33 179, 197 
?~ 269, 270 290,346 357,358.383 
1184 515. 5 19 520, ~ 530, SJ I 566. 
6?7 741,818 621.824 

Pu,g-Gairah. Art.on· A-!12 
Pvogdengoles Pons JIW"MM. 525 

Pu.goon&f Josep 1.0 
Puog)aner i Fernl.ndez LUs 209 ... ,.,.,..,""' 
0\lfM'oll Subirats Agi.Jti.'l 641 805 

Ou•n1a na i Vidal, Fr$1'1("~ do f' 453. 454 

Raspall i Mayol M.<~nt"'l JoaqJ m t 5 256 
564, 762 

Ratis Josep. 223 737 

Robull i TOffOtC! Joa"'. 180 
FI8YtnW. I 651 

Revrent.OI i Flll'rarons Rr'l(ll'l A25 SIS 516. 

"" ~~ Jaume. 669 

Reynés I Gurgu•, Josep 2 13, 433. 435 

Rez A-eltandre dG 201. 704 
R1balla TDT"'à:s. 635 
Robes o.-r.oa 10 
Riba Josep M 524 653 

RlbM I "'-tc:o o.tnr.11 85 7 
Rctwt Pere. 249 

A¡gJit Agu$(1. 646 

A!gJit Uuis. 446, 554 

Algfilt I Blanch. Ant()!"; 200, 349 767 

Algstt I Granell rnoua.. 2fiO 

AJquer E*tran 669 
Riquer • lnglada, Aleltand•e 203. 646 

RIUI 750 

RIUJ I M~. Wag 29 880 

AwN Dat'r'& 716 

RJVItl Margarfl Josep, 14 

Roc•. Bernat. 750 805 
Rode Joseo R 69 
Rodrlguez Vent:ura 11o1 
Rodnguez Arias Ge<mtll'. 41 271 568 
Rogtnt I Amat E __ .0. 65 70 199. 206 

2A8 217. 300 600. 635 669 
Rogent I Ptldrosl F 1a.'1C*C, 635 
Roig s..nomeu 21 
Roig Francesc. 349 
Roig I Soler, Joar), 5 1 2 11.905 

Romeu I R1bot, Ferran, 38 278 5 15, 662. ,., 
Ronçel, Co'rte de. SSJ 

Aoq.ter Bernat vtd Roca 8er"'8' 

Roqueta. Sanb 37 
Ros de Aa~n~s. ~- 737 
Ros Güel, Arr:on< 650 
Rot V11a Josep ~ 797 
Rov.ra Domènec, el JOWI 377, 805 

Rov11a I Rabassa. Antò!'t< 363 36-4 
Rov11• i Riefa. Anlono. 554 

Aov.ra i Ttias. Arr.on. 21 65 199 205 229, 
~~- 585 5lJS. 598 674 1578 110 

Rubió i Belvil Joan 82 230. 244 2-46. 285 
33:2. 343_ 401. 738 818. 810 822. 844 

Rubió I TOOuri. N •colau M 199 276, 309 
SIS 

Rull I Casamitjana, NJol' 731,818 

Rutkm JoM. 740 

Sabater i C.arne. Tbe"'. 51,349 359 

Sagntar I VIdal. Josep ".1 , 331 SM 

Segt'IIOfiVIIavecchia Erwc.46.47_ 167. 
190. 191 251.275 281 ~. 331 340. 
341. 355 366, 398. 400 A38, <f55 494. 
515. M7 628.647 730 731, 8 18 837. 

Salont , Joan, 750 

Sa font , W.arc. SO l 738 
S.la '-!aJO'l"'l. 195. 48 t 
S.ll MIQt.C:I. 463 
Sala I Cortes Emlo. 646 83A 

Se.ladriguH Francesc 795 
Saanova 223 
Salvat I E~ Pau m 
Singlada , Pere vd Ca AflQ19<.1<1., Pero 

San1acana Jeron~ 2?3 
Santacruz " ranceoc t67 

S.ntiOQSI. Josep Afl1C411 287.315 552 

Sayrech 1 Carreres llo'anuet. 272 

Seltrer Joan. 752 



Serra Ftrdl,.rUJs. 'o'td Serrt 1 St6a F.,-an 
SeHa .J..ll.lmt. 248 
Serra, Narcit 6<14 

Sena I Botch, Pe~e 645, 68i 737 

Serra j Mar11ntz Joan B t76 
Serrar Pu~a A'1ten1. 188 <4.t7 
Serra 1 Salt Feu<rr. 765 

Ser1 1 Bad1a, JCII!Iê9 M.Jrra r.n 
Sen i López JoteP U,¡;s 350, 534 828 
Solà Af'!:or'\j 5S5 
Solà Jaune 805 --223 Solet I Con1M1 Joan 14 237, 386 

Solet I Fa~a Joen 555. 635 
Soler I Ferrtr Tomés 555 
Soler I Marçh A,leKandr'e 186 7~ 

Soler I AoYtrOM Franc;esc. 66 658, 766 

Solsona I Plf\t ~ 635 
S6na i Badia e ... e. 821 

Sublrana r Sublrana Joln 8 828 
Sugral'i" 1 Grat Domènec, 80 ~- <45J 

•57 
Talam, Oo-r>tntc. 389 

Taml. B.tr'Ot'IIOO 555 
Tauo TorQV.at 433. <436 

Ten•s ..10M() 62 
Togor .. JoMp 521 
Tonas Sl 1 
TOfres Frar"~ÇQC 451 

Torres Clavt, JO&ep 828 
Tonet 1 Grtu, .ktumt 62 402. 408 692 

Tonet-Gare.a Jo.Q...rl 738-
Tones l Torr• ~- 828 
li)<IOorlfla.~JOO 

Tramu lleli, Jlanue 14 97 
Traver . N'COlau. 555, 799 

Ubach i COfbena, Felio. 173,341 766, S52 

lhrilloi Moflout Mquel. 526 
ValdM Julo 613 
Valen I ~I Sai4001'. 274 122 
VaDmitjana I Ablrea AoaPI 611 
Vallmltjane I 8trrbany Agapit, 207 208. 396 

633 646 . 7~. 805 
Vallmitjane I Barbany Venanc:~ 207, 208 

253 396 
Vatls 170 

Valls Ja...me 840 

Valb i Gall AniOA '72. 235 7~ 
Veciar~a 314 
Verboom Jor<J Pr0$pcr 200. 201 202, 6 12 

Vergara, k;Jn&Sr. 724 
Viader Pere 80S 
Vicens Joa" &46 
Vidal Pett. 377 
V.guMt 646 
Vila, Francete. 321 389. 623 

Vila I Oornèl'leCh, M ma:al•s. 650 

Viladoma!, 1\l'l(ln. 183, 435. 436 

Vilagenu 1 Cat!lrlls Oiegt.Jef 175 

Vilanovt Al'*:wl <43J 611 

vr~ar BerrW 3n 
V4ar6 170 

Vilasocll I Casanovas Josep, 60 165. 192. 
21 2 361 433. 445 648,649 657,676 
681 743 

Vllaseca i~~ ~.11m 561 737 
Vïhr P«tro 805 

VillariCarmon• Ftii"CCICCdltP 61. 1§ 
851 

V1ll1r I Lote1no, Franc>sco de P 453 
Vlflala Meloor, 663 

Vlll~t I Sabat. S..v~ 194 255. 663 

Vlr\o&u I lJosu AM'ron 44 

Vlolttt..a.ouc Eugtne. 740 
"'- .. , 
W'9f'ltr. Ono, 179 

499 
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