Pl. de la Llana 23 / C. del Civader 3 de Barcelona:
I n fo r m e h is tò r ic o a r q u it e c tò n ic i
Estudi arquitectònic i constructiu

Octubre de 2000
VECLUS, s.l.
Francesc Caballé i Reinald Gonzàlez. Gestió i
documentació del patrimoni arquitectònic i arqueològic
C./Andrea Dòria, 51 bis, 3.- 1. 08003 Barcelona
Telf/Fax: 933 196 551 e-mail: veclus@cdlcat.ictnet.es

Nuria García López
Juan Pablo Naya
A r q u i t e c t e s
C/ Palau 4,1º1ª
08002 Barcelona
tel / fax 93 3187532
ciutat5@coac.es

INFORME HISTÒRICO-ARQUITECTÒNIC
VECLUS, s,l,

Francesc Caballé, historiador
Dr.Reinald Gonzàlez, historiador de l’art
Núria Nolasco, arqueòloga

ESTUDI ARQUITECTÒNIC I CONSTRUCTIU

Equip redactor:
Nuria García López, arquitecta responsable
Juan Pablo Naya Rodríguez, arquitecte

Col.laboradors:
Susanna Landrove Bossut, arquitecta
Margarita Fernández Armesto, estudiant d’arquitectura
Guillermo Landrove Bossut, fotografo (fotografias 86 a 88)

AsAs

INDEX

Informe històrico-arquitectònic

Localització i descripció ................................................... 1
Proposta d’evolució històrico-arquitectònica ................... 14
Valorització patrimonial ................................................... 22
Fitxes documentals ......................................................... 25

Estudi arquitectònic i constructiu

Situació de la finca .......................................................... 50
Descripció de la finca ...................................................... 52
Quadre de superfícies ..................................................... 56
Elements constructius i estat de conservació ................ 57
Elements singulars .......................................................... 69
Actuacions realitzades .................................................... 72
Conclusions ..................................................................... 73

Arxiu fotogràfic ................................................................I-XV
Plànols
Planta Baixa. Superfícies. E : 1 / 50
Planta Baixa. Patologies. E : 1 / 50
Planta Entresòl. Superfícies. E : 1 / 50
Planta Entresòl. Patologies. E : 1 / 50
Planta Primera. Superfícies. E : 1 / 50
Planta Primera. Patologies. E : 1 / 50
Planta Segona. Superfícies. E : 1 / 50
Planta Segona. Patologies. E : 1 / 50
Planta Tercera. Superfícies. E : 1 / 50
Planta Tercera. Patologies. E : 1 / 50

Planta Quarta. Superfícies. E : 1 / 50
Planta Quarta. Patologies. E : 1 / 50
Planta Coberta. Superfícies. E : 1 / 50
Planta Coberta. Patologies. E : 1 / 50
Façana a la Plaça de la Llana. E : 1 / 50
Façana a la Plaça de la Llana. Patologies E : 1 / 50
Façana al Carrer del Civader. E : 1 / 50
Façana al Carrer del Civader. Patologies E : 1 / 50

Secció. E : 1 / 50

Arxiu informàtic

Informe històrico-arquitectònic de la finca núm. 23 de la plaça de la Llana i núm. 3 del carrer Civader de Barcelona

Localització i descripció

Localització i descripció

La finca objecte d’aquest treball de recerca es localitza en l’àmbit de l’actual plaça de la
Llana; en una de les zones de més tradició constructiva del barri de la Ribera de l’actual districte de
Ciutat Vella de Barcelona. Efectivament, es tracta d’un espai urbà certament consolidat a nivell de
les seves edificacions des de temps força antics, gairebé des de la mateixa fundació de la ciutat en
època romana, tot i que la gran majoria d’edificacions que resten dempeus avui dia són òbviament,
molt posteriors.

Localització aproximada dea zona en la que s’ubica l’edifici objecte d’aquest estudi sobre el pla de la ciutat (a
l’esquerra) i sobre la ciutat vella de Barcelona (a la dreta).

Localització de la finca sobre una foto aèrea de la zona
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Localització i descripció

De la importància històrica de l’indret
ens parla la pròpia toponímia dels carrers. Així,
els noms del carrer de la Bòria, de la plaça de
la Llana, o del carrer Carders, ens estan
identificant la mateixa via que des d’èpoques
primigènies esdevenia l’accés principal a la
ciutat pel seu costat més septentrional.

L’edifici es troba emplaçat a la banda
de mar de la plaça de la Llana, en una illa
delimitada actualment pel carrer del Pou de la
Cadena (al costat més septentrional), el carrer
de la Princesa (vers l’orient), el carrer Civader
(cap el sud) i l’esmentada plaça de la Llana (a
la banda més occidental). S’ha d’assenyalar,
però, que aquesta configuració urbana és
relativament moderna car el carrer de la
Princesa (el costat més oriental de l’illa) fou
obert

entre els

representant

una

anys

1853 i 1869, tot

significativa

Localització de l’edifici objecte d’aquest estudi en el
plànol parcel·lari de la zona

campaña

d’enderrocs i la transformació d’una part important de la xarxa urbana de la zona. Aquesta
transformació de l’entorn urbà fou continuada anys més tard amb l’obertura de l’actual Via
Laietana, però aquesta ja és una altra història.

Detall d’un plànol realitzat cap a 1850 -amb anterioritat
a l’obertura del carrer de la Princesa- on podem
identificar la trama urbana de la zona en aquells
moments. En blau la fesomia de l’illa on es localitza el
nostre edifici. Podem notar les seves diferències
respecte de la forma de la manssana que veiem avui dia

2

Informe històrico-arquitectònic de la finca núm. 23 de la plaça de la Llana i núm. 3 del carrer Civader de Barcelona

Localització i descripció

La finca mostra actualment una planta de forma gairebé rectangular, amb façanes a la
plaça de la Llana i a l’esmentat carrer Civader, disposant d’un alçat de sis nivells
(Pb+entressol+4p) amb un terrat parcialment transitable. S’ha d’esmentar, però, que per raons de
caràcter històric -relacionades amb la particular evolució de la propietat-, l’actual parcel.la disposa
d’algunes irregularitats francament remarcables, tant pel que fa al seu pla terreny com al seu alçat.
Així, a nivell de planta baixa cal destacar la presència de dues petites propietats inserides a l’angle
que forma estructuralment l’edifici amb la finca veïna (sud) i entre la plaça de la Llana i el carrer
Civader; just sota l’actual volta que cobreix aquesta darrera via. Aquesta fesomia de límits de
propietat es perllonga en aquesta zona a l’alçat de l’edifici, tot configurant unes solucions
estructurals de les parets mitgeres realment curioses i val a dir que poc sòlides. De forma similar,
els costats més septentrionals (nord-oriental i nord-occidental) de la planta baixa de la finca també
penetren en els límits de la propietat veïna, per bé que aquesta intrusió no té projecció vertical a la
resta de l’alçat de l’edifici.

La peculiar fesomia de la finca té, doncs, com ja hem esmentat, els seus orígens en
l'evolució històrica de la propietat i les seves i lògiques conseqüències estructurals; temes aquests
que tractarem en els capítols següents.
Zones de la planta baixa de l’edifici que penetren
dins la finca veïna només en aquest nivell
Altres finques (propietats) que comparteixen
mitgeres amb el nostre edifici

Planta baixa de l’edifici. La plaça de la Llana es localitza a l’esquerra de la imatge i el carrer Civader a la seva part
inferior.
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La finca també presenta altres singularitats a les seves façanes, tant pel que fa
estrictament al seu disseny com per les seves dimensions. Sorprèn que el frontis a la plaça de la
Llana només disposi d’una amplada d’uns 4 metres, tot definint una crugia única que es veu
ampliada un cop ens endinsem vers la direcció del carrer Civader.

Alçat i estat actual de la façana de l’edifici que afronta a la plaça de la Llana
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La façana mostra com a dada significativa una major amplada del
nivell de planta baixa, hom suposa fruit de la ja anomenada evolució de la
propietat. Aquesta planta baixa disposa d’una única obertura definida per
pilastres laterals les quals sostenen a la seva part superior unes mènsules
motllurades de certes dimensions sobre les que descasen els extrems
d’una jàssera de fusta de certes mesures. Per sobre d’aquest nivell de
planta baixa, la façana s’articula amb la presència de dues obertures per
ras, tot combinant la composició amb finestra (esquerra) i balcó (dreta)
excepció feta del darrer pis on només hi trobem dues finestres. Els
balcons són ampitats amb una minsa volada d’obra al primer i segon pis.
Mostren barana metàl·lica de forja amb barrot simple de secció quadrada.
S’ha de destacar l’existència de brancals i llindes de pedra als balcons, tot
i que el revestiment de la façana no permet deduir si a les finestres passa
el mateix. Tampoc podem precisar l’entitat del revestiment que veiem avui
dia, tot i que es tracta d’un arrebossat de morter de calç actualment
monocrom. No podem precisar l’entitat del citat revestiment, per bé que
sembla està cobrint-ne un altre d’anterior de cronologia imprecisa.
Façana de la finca que
afronta a la plaça de la
Llana

Vista parcial de la façana de
la finca que afronta a la plaça
de la Llana. A la dreta detalls
del balcó ampitat del nivell
de primer pis (a dalt) i de la
mènsula i jàssera de fusta de
la planta baixa (a baix)
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Per accedir a la façana que afronta al
carrer Civader hem de superar l’actual “volta”
(avui dia un forjat) situada a la perpendicular de la
via amb la plaça de la Llana. És precisament en
aquesta zona (la més septentrional del carrer) on
localitza avui dia una de les obertures que
comunica amb la petita estança que esdevé una
de les propietats amb que la nostra finca
comparteix mitgera. També s’identifiquen altres
obertures cegades de cronologia incerta.

A diferència del frontis anterior, la façana
de Civader presenta algunes característiques
significatives. En primer lloc les seves dimensions

Vista parcial del carrer Civader en direcció a la
plaça de la Llana. S’observa la zona de la “volta” i
part de les obertures del nostre edifici.

uns 13 metres d’amplària, però de manera especial el seu acabat i composició, ja que hi trobem
reflectida la totalitat de nivells de l’edifici; amb la presència del nivell d’entresòl que no havíem vist
fins ara i un revestiment esgrafiat d’una certa qualitat que cobreix tota superfície excepció feta del
ras de planta baixa. Aquesta presenta dues portes una d’elles avui dia cegada i un gran finestral
realitzat com les anteriors en pedra de Montjuïc. Assenyalar que aquest nivell, tot i l’absència de
l’esgrafiat que s’observa a la resta de la façana, presenta un revestiment que imita la disposició de
filades de carreus.

A partir del nivell de planta baixa la disposició de les obertures combina altre cop el
llenguatge finestra/balcó, tot mostrant el ritme balcó-finestra-balcó-finestra. Aquesta fesomia es
transforma al darrer nivell d’alçat essent substituïts els balcons per finestres. A banda de
l’esgrafiat, és de destacar la bona factura dels balcons. En efecte, en els nivells de primer i segon
pis, aquests presenten una volada realitzada amb angles metàl·lics que a la seva cara inferior
presenten rajoles ceràmiques de cartabó. És significativa la presència en els extrems inferiors i
laterals d’un parell d’angles també metàl·lics que mitjançant dibuixos elíptics treballen a manera de
permòdols o mènsules de les citades volades. Els balcons es clouen amb una barana també
metàl·lica en la que es combinen els barrots helicoïdals amb els de secció quadrada i perfil simple.
El darrer nivell amb balcons també presenta el mateix tipus de barana per bé que les volades són
substituïdes per ampit.
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Vista parcial de part de la façana de la finca que afronta al carrer Civader. Podem distingir el seu esgrafiat
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Alçat de la façana de l’edifici que dóna al carrer Civader.
També mostra la secció del volum aixecat a sobre de la “volta”
del carrer.

A l’esquerra, vista general de la nostra finca (dreta de la
imatge) i del carrer Civader.
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Detall d’un dels balcons del primer pis. Hom pot observar els angles metàl·lics de suport de la volada, així com les
rajoles ceràmiques de cartabó. També s’identifiquen els perfils metàl·lics que a manera de permòdols sostenen els
extrems de la citada volada

Vista parcial de l’esgrafiat de la façana que afronta
al carrer Civader. S’identifica l’emmarcament de les
obertures amb ampits, brancals i llindes vistos.
També es pot observar la presència de motius
florals, geomètrics i bandes de línia de forjat.
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L’interior de l’edifici presenta pocs trets arquitectònicament remarcables. Assenyalar en
aquest sentit la independència a nivell de circulació entre els nivells de planta baixa i entresòl de la
resta de la finca, tot i la presència d’una porta d’accés en el vestíbul de l’escala. Aquesta es
localitza i s’obre a la banda del carrer Civader, tot deixant la porta de la plaça de la Llana com un
accés únic a la planta baixa.

Són precisament la planta baixa i l’entresòl els nivells que disposen d’una configuració
interna més interessant pel que fa als materials i elements constructius visibles. Destaca en aquest
sentit la presència d’un pilar metàl·lic present en la paret de la façana que dóna a la plaça de la
Llana i que té per objectiu recollir l’extrem d’una jàssera també metàl·lica sobre la que se suporta
la mitgera més septentrional d’aquesta part de la finca. La jàssera permet que la planta baixa
disposi de majors dimensions del pla terreny en aquesta zona, tot penetrant una mica més d’un
metre en l’espai de la finca veïna. La paret paral·lela presenta com a tret remarcable la seva
construcció íntegra en pedra fins gairebé el segon pis. Es tracta de la resta més significativa d’una
de les compartimentacions de la propietat que es remunta a època medieval.

A l’altre extrem de la parcel·la -el més oriental-, la finca mostra també algunes originalitats.
Com ja hem assenyalat anteriorment, la banda més septentrional d’aquella àrea, penetra en l’espai
de la finca veïna, obrint fins i tot una finestra al seu pati posterior. Gairebé en el mateix àmbit
trobem l’actual celobert, el qual en origen sembla ser el pou de la finca cegat actualment.

Pel que fa a l’entresòl, aquest es desenvolupa només parcialment sobre les dimensions de
la finca ja que només ocupa aproximadament les seves tres quartes parts. A banda de la seva
compartimentació interna, val a dir que poc significativa, l’entresòl mostra al seu costat més
oriental algunes curiositats arquitectòniques interessants. Així, s’identifica la presència d’una
escala descoberta en el decurs de la intervenció que comunicava aquest nivell amb la finca veïna
del costat nord. També es pot observar una jàssera de dimensions i llargària considerable que és
la responsable del sosteniment de part de l’actual mitgera de la nostra finca. Es tracta de manera
versemblant de restes de la peculiar evolució parcel·lària de la nostra finca, la qual (com veurem
en els capítols següents) en aquesta zona té una evolució històrica força complexa i a vegada
enigmàtica; potser.

LOCALITZACIÓ I MATGES D’ALGUNS ELEMENTS SIGNIFICATIUS DE LA PLANTA BAIXA
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LOCALITZACIÓ I MATGES D’ALGUNS ELEMENTS SIGNIFICATIUS DE L’ENTRESOL

BAIXANT

ESCALA D'ACCÉS A PL. BAIXA

PATI

FORAT
D'ESCALA

LLANA
No. 24

CIVADER
No. 1

*
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L’accés a la resta de nivells de l’edifici es realitza a
través de l’escala de veïns, els primers trams de la qual -fins el
primer pis- són de pedra de Montjuïc. Fora versemblant
suposar, per raons que adduirem en altres capítols, que es
tracta de graons recol·locats o reciclats d’altres indrets de la
mateixa finca ja que -a manca de més concreció- tenen una
cronologia que els situaria pels volts del segle XVIII, tal com
mostra la seva motllura interior; característica aquesta que no
comparteixen els graons dels nivells superiors

Els habitatges es distribueixen al voltant de la caixa
d’escala i de banda a banda de la finca, tot ocupant cada nivell
amb una sola vivenda. Disposen d’una compartimentació

Detall d’un tram d’escala del
nivell de planta baixa

interior poc significativa amb estances residencials disposades gairebé sempre en funció de les
obertures de cada nivell. La cuina i els serveis sempre es localitzen a l’extrem més oriental de
l’habitatge tot desenvolupant-se propers al celobert -l’antic pou- de la finca.

Vista de la caixa d’escala des del seu últim replà

Vista del celobert de la finca des de l’ultim pis

D’aquests elements interiors caldria fer esment de la fusteria dels balcons de bona qualitat
i alguns muntants de marcs de porta, els quals tenen un disseny i acabat que no sempre es
correspon amb la cronologia que sembla deduir-se dels forjats i altres elements dels pisos.

Els forjats estan realitzats amb bigueta de fusta i revoltó d’obra, tot i algunes excepcions
que s’observen a la planta baixa, al darrer nivell d’alçat -on el revoltó no té funció estructural- i
especialment a la zona de les cuines i serveis on una jàssera metàl·lica enllaça la mitgera
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septentrional amb la paret que dóna al celobert de la
finca. També identifiquem jàssera metàl·lica en
algunes zones de la crugia de l’edifici més propera a
la plaça de Llana. Les bigues dels forjats són en
línies generals i a la part vista, de secció quadrada
amb presència de motllures paral·leles als angles.
Val a dir, no obstant que s’observen algunes
irregularitats pel que fa a la constància de la seva
amplada i gruix.
Detall del forjat del primr pis de la finca

Els materials constructius estructurals presenten una varietat notable que va des del
carreu de pedra assenyalat en el mur a la planta baixa, al maó massís de 2,5, 3, 4 i 5 cm. de gruix,
el paredat, o els paraments mixts amb carreus i maó massís. Com s’especificarà més endavant
aquest

repertori

de

materials

és

conseqüència

de

diferents

moments

constructius

(cronològicament parlant) i en molt casos es presenten com a elements residuals de les diferents
fesomies que ha tingut el nostre edifici al llarg del temps.

Pel que fa als elements d’acabat i revestiment interiors a banda de les intervencions
contemporànies, cas dels banys, cuines, etc.., els paviments, pintura parietal i d’altres no
presenten cap característica remarcable, excepció feta, com ja hem assenyalat, del muntants
d’alguns marcs de porta

Diferents imatges dels muntats i llindes de fusta d’algunes de les portes de l’edifici. Esquerra i dreta segon pis, al
centre primer pis
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Proposta d’evolució històrico- arquitectònica

La possibilitat de poder completar la recerca sobre l’edifici mitjançant la interacció de les
dades materials i les documentals ha permès l'elaboració d’una proposta d’evolució física prou
aproximada de la finca, tot i que lògicament aquesta no pot ser totalment exhaustiva.

A tall d’introducció d’aquest capítol i com a una primera conclusió de l’estudi, cal definir
que l’edifici que veiem avui dia és el resultat de diferents campanyes constructives que es mourien
en un ventall cronològic que aniria des de la primera meitat del segle XVIII fins a la segona meitat
del segle XX. S’ha d’assenyalar, doncs, que no és una construcció unitària en el seu projecte
arquitectònic i que seguint un tarannà -val a dir que força habitual a l’arquitectura de Ciutat Vellaés resultat de múltiples intervencions d’arranjament i transformació bàsicament dels seus interiors.

A banda de refeccions puntuals podem deduir tres períodes constructius:

- Primera meitat del segle XVIII. Moment de la delimitació parcel·laria actual
- Finals del segle XVIII. Arranjament general de la finca (Esgrafiat façana Civader)
- Segona meitat segle XIX . Fesomia actual. Habitatges, entresòl, escala de veïns, etc.

Els antecedents (Segles XIII-XVII)
1.- El període medieval

Les dades documentals ens indiquen que l’edifici que veiem avui dia és resultat d’un
procés llarg i complex de transmissió, agrupació i compartimentació de la propietat. Les primeres
referències documentals són força antigues i es remunten a la segona meitat del segle XIII, quan
Barcelona s’havia fortificat amb les primeres muralles medievals. La botiga que apareix sempre
designada a la documentació com a part d’aquesta finca (vegeu Docs. 4 i successius) va passar a
mans de la Pia Almoina el 1278, succeint al ciutadà honrat de Barcelona Ramon de Marimon. La
Pia Almoina, exercint la seva senyoria directa, degué establir o llogar la botiga.

Fins el segle XIV no trobem noves dades sobre l’ocupació medieval d’aquesta finca. Al
fogatge de Barcelona de 1363 (vegeu Doc. 1) l’illa on se situa l’actual casa era definida pel nom
d’un dels seus ocupants, el ciutadà Mateu Civader. Aquest personatge, del qual se’n tenen
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diferents notícies puntuals (vegeu l’obra de Carreras Candi, Geografia General de Catalunya. La
ciutat de Barcelona [1916]), ocupava tot el frontis de la Bòria que s’estenia des del carrer que va
acabar prenent el seu nom (Civader) fins a l’actual carrer de Pou de la Cadena –on la
documentació parla de l’existència d’una antiga torre. A més, la finca disposava també de l’arc o
volta sobre el propi carrer d’en Civader. Podem dir, doncs, que fou al segle XIV quan es va
configurar una primera residència de caràcter senyorial dins la qual s’hi trobaria l’espai que avui dia
forma la casa de la plaça de la Llana.
A la mort de Mateu Civader la seva finca
passà a mans de la Pia Almoina, que es configurava
així com a propietària d’un important enclau ciutadà.
Es en la política d’establiments d’aquesta institució,
que al llarg del segle XV Bartomeu Alzina (o Olzina) va
aconseguir bona part de l’antic immoble i hi instal·là el
que es coneixia com a Hostal de Sant Pere. El propi
Bartomeu Alzina fou qui el 1484 es reservà la petita
botiga de la cantonada entre la plaça de la Llana i el
carrer Civader, propietat que ha arribat fins als nostres
dies desvinculada de la resta de l’edifici.

Les restes materials d’aquest moment
Segle XIV. Extensió aproximada que havia
de tenir la casa de Mateu Civader, amb
independència que alguna botiga no
formés part del seu conjunt residencial

són força escadusseres tot i que en algun cas encara
tenen

funció

estructural.

D’aquest

període

identifiquem:
•

la paret del costat més sud-oest de la finca (la que fa de mitgera amb la botiga de
rellotges de la plaça de Llana) de 1484

•

l’arc que apareix a la mitgera oriental,

•

les restes (brancals i pilastres d’origen) que es localitzen gairebé al centre de la
mitgera septentrional en els nivells d’entresòl i segon pis.
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Localització i imatges dels elements d’origen medieval identificats en l’edifici

B

PLANTA BAIXA

ENTRESOL
ESCALA D'ACCÉS A PL. BAIXA

PATI

FORAT
D'ESCALA

LLANA
No. 24

PRIMER PIS

CIVADER
No. 1

*

PLANTA SEGONA

MURO APEADO (APROX)

PATI

MURO APEADO
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2. Segles XVI-XVII

L’antic Hostal de Sant Pere va deixar de funcionar a inicis del segle XVI, tot i que la
toponímia i el record de la seva existència continuava viu en la documentació del segle XVIII. La
desaparició de l‘Hostal va donar lloc a la irrupció d’una nova transformació espacial, amb la divisió i
segregació de diferents àmbits: la Pia Almoina apareix establint algunes parts de la finca el 1480 i
el 1535. Amb tot, però, la major part de l’antic edifici va passar a mans de Pere Joan Grimosachs
el 1549. Aquesta data marca l’inici de la formació de la casa residencial d’aquesta important família
barcelonina, que va anar arrodonint la seva possessió amb l’adquisició de diferents parts el 1563 i
1599. Paradoxalment aquest procés d’adquisició va acabar reconfigurant l’espai que antigament ja
havia tingut la residència de Mateu Civader. Així doncs, al segle XVI i XVII van produir-se
actuacions de refacció i remodelació de l’antic edifici que no han quedat reflectides
documentalment en les fonts consultades.

La família Grimosachs va tenir la seva residència principal en aquest indret fins a principis
del segle XVIII. En ella hi va viure Miquel Grimosachs, conseller en cap de la ciutat l’any
1690.Disposem de dos inventaris, un de 1630 i l’altre de 1684 (vegeu Docs. 2 i 3), que permeten
donar una idea de les dimensions i categoria de la casa. Algunes parts de la totalitat de la propietat
–així com diverses botigues- estaven llogades a diferents estadants.

S. XVI-XVII. Configuració de la casa
residencial de la família Grimosachs.

Retrat de Miquel Grimosachs,
conseller en cap l’any 1690. (MHCB)
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Vers la configuració actual de la finca (1715-1797)

Com ja s’ha dit a l’inici d’aquest capítol, la formació parcel·lària actual –i per tant la
desmembració definitiva de les antigues cases- va produir-se a l’inici del segle XVIII, tot i que amb
algunes modificacions puntuals posteriors. Després
del setge i caiguda de Barcelona del 1714, les
antigues cases dels Grimosachs es trobaven en un
estat semiruïnós, que la documentació insisteix que
era degut als efectes de la guerra (vegeu Docs 4 i 5).
La

seva

propietària,

Jerònima

de

Masdeu

i

Grimosachs, ja no hi residia i va trobar més avantatjós
desprendre’s

d’unes

propietats

que

havien

de

reconstruir-se. L’any 1715 divideix la propietat en 3
conjunts i les estableix a diferents persones. En el cas
que ens ocupa, l’adquiridor fou el batifuller Miquel Mas
1715. Part de les antigues cases de la família
Grimosachs establertes a favor de Miquel Mas.

(vegeu Doc. 4).

La disgregació de les diferents parts de la
propietat fins a donar el nucli de l’actual parcel·la va
produir-se dos anys més tard, el 1717. Les cases
encara no havien estat reedificades i Miquel Mas
cedí part d’elles a Jaume Nualart (vegeu Doc. 6).
Es reservà la volta i la vertical de la botiga de la
cantonada –que recordem que no formava part del
conjunt- l’actual parcel·la de Plaça de la Llana 22 –
on va haver de dividir-se la seva sala- i un espai a
la banda més oriental. Jaume Nualart va reedificar
la seva casa –fins a planta i dos pisos- i
posteriorment va vendre al propietari de la volta
sobre el carrer –que ja no era Miquel Mas- l’espai a

1717. Miquel Mas es reserva les parts marcades
en trama i estableix la resta de la finca a favor
de Jaume Nualart. En vermell les estances que
Jaume Nualart va vendre al posterior propietari
de la volta sobre el carrer Civader.

tocar d’aquesta, on es diu que hi havia una escala de cargol. Restaven encara per definir-se els
límits més orientals, on s’hi aixecà una casa que no s’integrà definitivament dins del conjunt de
l’actual parcel·la fins el 1773 (vegeu Docs. 10, 12 i 13).
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Al llarg del segle XVIII, i coincidint amb els canvis de propietat, trobem que la finca pateix
diferents reedificacions: 1736 (vegeu Doc. 8), 1763 (vegeu Doc. 11) i 1797 (vegeu Doc. 15).

D’aquest període identifiquem la pràctica totalitat dels materials que configuren les façanes
i les parets mitgeres, per bé que aquestes darreres també mostren de manera puntual, refeccions
posteriors datables en el període següent. A aquest moment també atorguem l’alçat definitiu de
l’edifici, la pràctica totalitat de les obertures de les façanes (portes –pb- finestres i balcons) i de
manera especial, l’esgrafiat de la façana de Civader, realitzat en la darrera de les modificacions
(1797).
PRIMER PIS
MURO APEADO (APROX)

MURO APEADO

Localització i imatge de la porta descoberta en el decurs de la intervenció. Es tracta d’una resta de
l’estructura anterior a la configuració arquitectònica d’aquest període (casa Grimosachs?), per bé que la
seva datació caldria situar-la cap a la fi del segle XVII o bé a inici del segle XVIII.

Vistes parcials de la façanes
d’aquest període. Esquerra
planta baixa de la plaça de la
Llana. Dreta, esgrafiat de la
façana del Civader

Detalls del material constructiu
d’aquest període. Esquerra, paret
mitgera septentrional del primer
pis. Dreta, mitgera oriental del
segon pis.
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La fesomia actual (1824-1873)

La configuració de la fesomia actual de l’edifici es deu principalment a les actuacions dutes
a terme al llarg del segle XIX. La primera notícia sobre la necessitat de reformes de l’immoble data
de l’any 1824 (vegeu Doc. 17). En aquell moment, els propietaris de la finca troben més convenient
vendre-la al llavors inquilí –Josep Serra- abans que invertir la quantitat de diners necessaris per a
la seva recomposició. En el document de venda es parla explícitament de “l’estat de gran
deteriorament, com en tant que tota ella necessita una recomposició, y en especial los terrats que
per sas goteras de anys tenen molts cuadrats consumits en sos caps, com així es de veurer de sa
sola inspecció”. El nou adquiridor va fer obres a la casa l’any 1825 (vegeu Doc. 18). En la instància
presentada al consistori per a obtenir llicència només es fa referència a les obres que afectaven la
façana –arrebossada i pintada de nou-, ja que les reformes interiors no necessitaven de permís
administratiu.

L’any 1857, la casa –excepció feta del primer pis- és llogada al comerciant de paper Joan
Poch. Aquest ocupava la botiga, la resta de pisos i el terrat, del qual en podia fer ús exclusiu
(vegeu Doc. 19).

La darrera notícia que afecta la constitució física de l’immoble data de 1873. En aquell any,
Joaquim Ferran va demanar permís per a enderrocar i construir de nova planta la casa número 22
de la plaça de la Llana. En el projecte, signat per Antoni Robert, s’aprecia l’espai de planta baixa
de la finca de Llana 23 que es troba sota la propietat de Llana 22. La construcció de nou de la
mitgera s’hagué de realitzar sobre la columna de ferro que veiem avui dia.

El plànol més antic de l’edifici que s’ha localitzat –data el 1906- , correspon a la petició de
la substitució d’un motor de gas per un electromotor, situat a la planta baixa de l’immoble (vegeu
Doc. 21).

Pel que fa als materials d’aquest període, identifiquem el revestiment de la façana de plaça
de la Llana (1825), tota l’estructura de forjats –inclosos el pilar i jàssera metàl.lica-, la caixa
d’escala i lògicament la compartimentació interna que veiem avui dia; operacions constructives
aquestes darreres que datem en el moment de la reconstrucció de la finca veïna de Pl. de la Llana
22 (1873).
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Vista parcial de la façana que afronta a plaça de Llana. S’identifica el revestiment de
morter que cal datar, segons la documentació, cap a 1824

Diferents vistes i detalls dels elements de l’edifici pertanyents a aquests període.
Cap a 1873.

Detall de l’entresol , esquerra, i del
pilar metàl·lic i la seva jàssera situats al
nivell de planta baixa, dreta

Vista de la caixa d’escala –esquerra- i
d’un dels forjats del nivell del segon
pis, dreta , on s’identifica la solució
bigueta de fusta i revoltó d’obra

Detall del parament de la mitgera nord
de la planta baixa a la banda de plaça
de Llana (esquerra). Dreta, detall del
parament del mur de la caixa d’escala a
nivell de primer pis.
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Tot i la complexa i interessant evolució històrica de la finca objecte d’aquest estudi, la seva
entitat arquitectònico-patrimonial és poc significativa pel que fa a la història de l’arquitectura
barcelonina. Es tracta, com ja hem desenvolupat en els capítols precedents, d’un edifici que
adquireix la seva actual fesomia cap la fi del segle XVIII i que és successivament intervingut al llarg
del segle XIX. En aquest sentit s’ha d’assenyalar que a banda d’arranjaments puntuals i obres
menors, tot l’interior (excepció feta de bona part de les mitgeres) pertany també a aquesta darrera
cronologia.

Malgrat disposar d’alguna resta arquitectònica temporalment anterior -val a dir que poc
significativa- som davant d’una construcció que caldria definir com senzilla i essencialment
funcional, fruit d’un tipus d’arquitectura força corrent a la Barcelona decimonònica i de la qual en
tenim força exemples, tant al mateix barri com en el del Raval. Es, doncs, un edifici projectualment
emmarcable en els paràmetres de l’arquitectura dels “mestres de cases” o obra i per tant respon a
una tècnica constructiva (excepció feta de la façana a Civader) que cal situar dins la tradició
arquitectònica de mitjan segle XIX.

No obstant la seva senzillesa, l’edifici presenta algunes característiques que creiem
mereixedores d’atenció per tal d’afrontar la seva possible rehabilitació. L’element més significatiu
és, sens dubte, la façana esgrafiada que afronta al carrer Civader, revestiment que cal datar pels
volts de l’any 1797. El seu disseny mostra dos plànols, no disposa de figuració humana i els seus
motius són de caràcter geomètric i floral. D’aquesta mateixa façana també destacaríem la bona
realització de les obertures tant de la planta baixa, com de les finestres i balcons superiors

La façana que afronta a la plaça de Llana, per la seva part, només disposa d’un
revestiment de calç -avui dia gairebé monocrom- fet l’any 1825, actuació que no sabem si
comportà la desaparició o no de l’arrebossat anterior; que també podria haver estat esgrafiat.
D’aquest frontis s’hauria de destacar la seva planta baixa feta íntegrament en pedra, material que
també s’identifica a brancals i llindes del balcó ampitat del primer pis. Assenyalar en aquest sentit
la manca de concordança cronològica entre aquests elements de final del segle XVIII i l’esmentat
revestiment del XIX.

Pel que fa a l’interior, i amb independència del futur dels actuals forjats de bigueta de fusta
i revoltó, s’haurien de destacar l’estructura metàl·lica composta pel pilar i jàssera de la planta baixa
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que datem cap a 1873. La seva significació deriva del fet de la participació de ferro en una
estructura de forjats pensada i dissenyada en fusta. Així, tot i que la seva data és tardana, en
funció de l’entrada del ferro a l’arquitectura residencial (cap a 1851), no deixa de ser significativa la
seva presència en un edifici que obeeix, com ja hem esmentat, a la tradició de cobrir els espais
(llums) amb fusta.

La planta baixa disposa també d’altres elements destacables per bé que es tracta d’una
valorització més històrica que estrictament arquitectònica. Ens estem referint al mur de la mitgera
de la banda sud-oest de la planta baixa que dóna a la Plaça de Llana. Construïda cap a 1484 com
a límit d’una segregació de la propietat original, s’alça actualment fins al nivell de primer pis i es
conserva en prou bon estat. S’ha d’assenyalar, però, l’existència d’arranjaments i petites
modificacions del seu parament, essent significativa la presència d’una porta oberta cap a la fi del
segle XVII o inici del XVIII, per bé que cegada i inutilitzada molt aviat i avui dia partida per la
presència de l’actual forjat de la planta baixa. El mateix mur presenta en el ras del primer pis el que
interpretem com una petita fornícula probablement utilitzada com a receptacle d’una llàntia o
similar.

Seguint dins la planta baixa també destacaríem l’existència d’un arc embegut en el mur de
mitgera de la banda més oriental d’aquest nivell. Atesa la seva tècnica de realització i la seva
funcionalitat estructural és gairebé segur que es tracta d’una resta medieval per bé que molt
intervinguda al llarg del temps.

Suggeriments

En base a les informacions anteriors i a tall de poder intervenir en l’edifici es recomana:

-

Conservació del volum edificat, especialment l’alçada de les façanes i el ritme en la
disposició de les obertures, amb independència del que es decidís sobre les remuntes
que s’identifiquen a nivell del terrat transitable. Aquesta voluntat de conservació es
relaciona amb el manteniment de les visuals i formes edificades del nostre edifici i la seva
interacció amb les construccions veïnes i els mateixos carrers, tot definint un tipus
d’arquitectura inherent de forma específica a aquest barri barceloní.
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-

Conservació, neteja i consolidació de l’esgrafiat de la façana de Civader

-

Conservació, neteja i consolidació dels elements petris d’ambdues façanes.

-

Conservació, neteja i consolidació dels elements metàl·lics: baranes, angles etc. dels
balcons d’ambdues façanes

-

Integrar –si és possible- en el projecte de rehabilitació el pilar i jàssera metàl·lics del nivell
de planta baixa.

-

Integrar també (si es considera interessant) la possibilitat de poder visualitzar les restes
més significatives localitzades (l’arc medieval, i el mur sud-oest amb la porta i la seva
constitució de carreus)

-

Integrar, amb independència de la seva nova localització si s’escau, els graons de pedra
de l’escala de veïns.

-

Pel que al forjats de bigueta de fusta i revoltó la seva posssible recuperació s’hauria de
valorar en funció dels costos i de la seva estabilitat estructural.

Finalment es recomana fer un estudi específic sobre el revestiment de la façana que
afronta a la plaça de Llana per tal de plantejar el tipus d’intervenció més adient
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Doc. 1
1363

Títol/contingut: Fogatge de Barcelona
Tipologia: Documentació administrativa
Referència documental: Buidatge consultat a l’obra: CARRERAS
CANDI, F. Geografia general de Catalunya. La ciutat de Barcelona.
Barcelona [1916].

Resum/Transcripció
Document on apareixen els caps de casa o focs de la ciutat de Barcelona el 1363. En
aquesta data, l’illa on se situa la casa objecte d’estudi s’identifica amb el nom del
propietari Mateu Civader, el mateix personatge que va donar nom al carrer.
Illa que hix deuant la boria hon es lalberch den Matheu ciudaer.
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Doc. 2
1630

Títol/contingut: Inventari dels béns de Pere Joan Grimosachs
Tipologia: Documentació notarial
Referència documental: AHPB. Notari: Antic Servat, Inventaria et
encantus (1630-1636), 13 de març de 1630

Resum/Transcripció
Inventari postmortem dels béns que foren del ciutadà honrat de Barcelona Pere Joan
Grimosachs.
“(...) Primo totes aquelles cases grans ab un portal gran obrint al carrer dit de la
plassa de la Llana en les quals dit deffunct morí y dit Sr. Raphel Grimossachs habita.
Item aquella botiga devall ditas casas grans ab un portal obrint al costat del portal de
les dites cases grans y dos en lo carreró dels Cotoners, en les quals habita a lloguer
Genis Calvells, sabater.
Item aquella altra botiga ab un portal obrint en dit carrer de la Plassa de la Llana y a
l'altre costat de dites cases grans en la qual habita a lloguer m. Antoni Roca, sabate.
Item aquelles cases y botiga amb tres portals obrint çó és lo hu en dit carrer de la
plassa de la Llana y los dos en lo carrer que va al Hostal de la Massa (¿) en las quals
habitava a lloguer Andreu Vila, sombrer...”
Les estances que s’esmenten de les cases de Pere Anton Grimosachs son les següents:
En la entrada de dites cases grans hont dit deffunct morí ...
En lo estudi de dites cases ...
En la primera sala ...
En la sala dita menjador ...
En la quadra dita del carrer ...
En la cambra de la volta ...
En la cuina ....
Segueixen els censals que es cobraven sense fer cap més menció a les propietats mobles
o immobles.

Observacions:
Pel que fa a la casa, l’inventari és òbviament parcial ja que no indica
totes les seves estances.
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Doc. 3
1684

Títol/contingut: Inventari dels béns de Miquel Anton Grimosachs
Tipologia: Documentació notarial
Referència documental: AHPB. Notari: Isidre Famades, Primus liber
inventariorum (1674-1689), 1 de març de 1684

Resum/Transcripció
Inventari postmortem dels béns de Miquel Anton Grimosachs realitzat pel seu pare
Miquel Grimosachs com a tutor i curador de la seva néta i hereva Jerònima
Grimosachs.
“(...) Primo totas aquellas casas ab un portal obrint situades en la present ciutat de
Barcelona en lo carrer dit de la Boria ab sa botiga en las quals habita dit doctor
Grimossachs.
Item altra casa que esta al costat de la sobredita en que habita Pere Pau Salvat,
passamaner.
Item las casas y botigas prop de las propditas en que habita mestre Arau, carder.”
Les estances de la casa on vivia la família Grimosachs al carrer de la Bòria que
s’enumeren en aquest inventari són:
En la entrada ...
En lo estable....
En lo estudi de mitja escala ...
En la primera sala ...
En la ressala del carrer ...
En la cambra dels jovens ...
En una cambra del mitg que trau porta al corredor ...
En la cambra de las criades prop del menjador ...
En lo menjdor ...
En la cuina ...
En lo rebost de la mitja escala de cargol ...
En lo aposento de mitg cargol [on hi ha la biblioteca que conté un total de 438
obres, eminentment jurídiques]
En altre aposento ...
En lo porxo ...
En altra cambra de ditas casas ...
En lo porxo que dona al carrer de la Boria ...
En una cambra que dona al carrer dels Cotoners...
En altra cambra que es demunt la cuina ...
En lo terrat ...
En lo aposento del cap del cargol ...
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En lo aposento de la primera sala ahont lo dit Miquel Grimosach lo resgistre
Segueixen a l’inventari les peces de plata i or, i les diferents propietats de Miquel Anton
Grimossachs.

Observacions:
La residència familiar dels Grimosach havia estat de Miquel Grimosach,
on encara hi vivia, però fou cedida per aquest al seu fill Miquel Anton
Grimosach en els capítols matirmonials celebrats el 1681. Ara la casa
passava a mans de la filla de Miquel Anton, Jerònima Grimosach.
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Doc. 4

Títol/contingut: Establiment d’unes cases de la plaça de la Bòria
realitzat per Jerònima de Masdeu i Grimosachs a favor de Josep Mas.

1715
Tipologia: Documentació notarial
Referència documental: AHPB. Notari: Isidre Famades, 23 de gener de
1715

Resum/Transcripció
Com a hereva del seu pare, el ciutadà honrat Miquel Anton Grimosachs i Montaner,
Jerònima de Masdeu i Grimosachs era propietària de diverses cases situades al carrer de
la Bòria, Civader i Candeles. Segons s’expressa en el propi document –i corroboren els
tècnics consultats (vegeu Doc. 5)- les cases es trobaven molt deteriorades i quasi
enrunades pels efectes del siti que patí la ciutat el 1713-14. Textualment es parla d’unes
cases “ab magnam ruÿnam in ipsis factam per bombardas vulgo bombes intrus eas
cessat et prorrumptas”, és a dir “en gran ruïna per les bombes que hi caigueren i
explotaren dins d’elles”. El cost estimat per a la reconstrucció de les cases que
s’inclouen en aquest establiment és de 3.000 lliures, raó per la qual Jerònima de Masdeu
prefereix establir-les a Miquel Mas –batifuller- amb la condició que aquest les
reedifiqués.
Les cases compreses en aquest establiment són descrites de la següent manera:
1. “Totum illud hospitium antiquitus vocato Hostale Sancti Petri cum
duobus portalibus quorum alter aperit in platea vocata dela Boria et
alio in vico vulgo dicto den Sivader quo itur de dicta platea vocata de
la Boria ad vicum dels cotoners, juxta quandam voltam ejusdem
hospity..”. Es a dir, “tot aquell hospici antigament dit Hostal de Sant
Pere, amb dos portals un que obre a la plaça dita de la Bòria i l’altre al
carrer vulgarment dit den Civader –que va de dita plaça de la Bòria al
carrer dels cotoners- al costat de la volta d’aquest hospici...”
El domini directe d’aquesta casa- junt amb d’altres- corresponia a la Pia
Almoina de Barcelona, la qual succeïa a Mateu Civader.
Es fa notar expressament que el 1484 Bartomeu Olzina es va reservar
una botiga del que era l’Hostal de Sant Pere.
Els límits antics d’aquest hospici es diu que eren: a l’est part amb els
hereus de Bartomeu Olzina i part amb els hereus i successors de Pere
Soler; al sud part amb els successors d’Arbonés i part amb els d’Oliva; o
l’oest part amb Antoni Senillosa, part amb Francesc Aguilar i part amb
el carrer Civader; i al nord amb la plaça de la Bòria.
2.- “Totas illas domos olim cum duobus portalibus quorum unum erat
magnum per quod habibatur intorhitus ad dictas domos, el alterum
parvum, nunc vero cum uno portali quo alter est clausum”; és a dir,
“totes aquelles cases antigament amb dos portals l’un gran per on s’hi
entrava i l’altre petit, avui dia amb un portal perquè l’altre està tancat”.
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Fitxes documentals

S’especifica que el portal s’obre al carrer d’en Civader, i que la casa
abans formava part de la que s’ha dit en l’apartat primer i té, per tant, les
mateixes càrregues i procedència.
Els límits que dóna són: a l’est Bartomeu Olzina- posteriorment Jaume
Buxeda; al sud, Frnacesc Oliva i Eulàlia Solà; a l’oest el carrer d’en
Civader; i al nord la casa dita en l’apartat 1.
3. “Totum illud operatorium olim cum duobus portalibus postea vero
cum uno portali extra in carraria publica infra. aparienti olim cum
tabulis et postitio ex abisu usque ad primam voltam supra ipsum
operatorium constructam (...) in platea vocata de la Boria suptum
hospitium quod dicti heredes dicti Jacobi Boxeda ibidem habebant et
possidebant quod antiquiti fuit dicti Bartholomei Ulzina ostalerÿ
vocatum oilim (et dictum est) Hostale Sancti Petri supra primo loco
designatum...” . Es a dir, “tot aquell obrador abans amb dos portals avui
dia amb un portal que obre al carrer que es dirà, antigament amb taules i
posts, des de terra fins a la primera volta (...) a la plaça de la Bòria, sota
l’hospici que tenien els hereus de Jaume Boxeda, abans de Bartomeu
Olzina –hostaler-, dit abans (i encara avui) l’Hostal de Sant Pere,
designat en primer lloc”. La procedència i les càrregues són les mateixes
que les altres dues designes i els límits donats són: a l’est i el sud la casa
nomenada en primer lloc; a l’oest l’antiga casa de Francesc Costa, i al
nord la plaça de la Bòria.
i 4. “Totum illud stabilum et tota illam latrinam vulgo secreta o
necessaria quod occupant scilicet dictum stabilum undecem palmos de
profundo, vulgo fondo, et viginti unum palmos de longitudine usque ad
parietem mediocram domorum sive partim domos quas stablire volo die
presentins (...) et dicta latrina decem octo palmos de profundo et viginte
duobus palmos de longitudine....”. Es a dir, “tot aquell estable i tota
aquella letrina –dita vulgarment secreta o necessària- que ocupen,
l’estable onze pams de fons per vint-i-un pams de longitud des de les
parets mitgeres de la casa que avui vull establir (...) i la letrina vuit pams
de fons per 22 pams de longitud...”
Després de les descripcions de les cases que formaven part de l’establiment, Jerònima
de Masdeu i Grimosachs justifica la propietat de cadascuna de les designes. Totes elles
pertanyien als seus avantpassats des de mitjan segle XVI. L’any 1549 Elisabet, vídua de
Miquel Boxeda va establir la casa número 1 a Pere Joan Grimosachs, qui aconseguí el
1563 les designes 2 i 3, i el 1599 la número 4, arrodonint la seva propietat.

Observacions:
Original en llatí.
Document en mal estat de conservació i del qual no es pot realitzar cap
fotocòpia.
Jerònima Masdeu realitza altres establiments de cases veïnes en les
mateixes dates.
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Doc. 5

Títol/contingut: Reconeixement i valoració dels costos de reedificació
de les cases de Jerònima de Masdeu i Grimosachs

1715
Tipologia: Documentació notarial
Referència documental: AHPB. Notari: Isidre Famades, 21 de febrer de
1715

Resum/Transcripció
Després d’examinar els desperfectes ocasionats per les bombes caigudes a les cases de
Jerònima de Masdeu i Grimosachs durant el siti de Barcelona de 1713-14, els mestres
d’obres Raimon Clavera i Pere Faneca, i el mestre fuster Antoni Vila, determinaren que
la reedificació de les cases que després van ser establertes a Miquel Mas pujava 3.000
lliures barcelonines. Les altres cases que havien examinat van establir-se a Pau Gualdo i
a Pau Texens.
Quan es parla del conjunt de la propietat de Jerònima de Masdeu abans de ser establerta
a diferents persones es descriu com “illis domibus magnis cum diversis botigÿs quas
dicta D. Hieronyma de Masdeu et Grimossachs habebat et possidebat in presenti
civitati Barchinone in platea vocata de la Boria, et in vicus dictis den Civader i dels
candelers de Seu”; és a dir, “aquelles cases grans amb diverses botigues les quals
Jerònima de Masdeu i Grimosachs tenia i posseïa a la ciutat de Barcelona, a la plaça de
la Bòria i els carrers dits d’en Civader i dels Candelers de Seu” –auvi dia Pou de la
Cadena.

Observacions:
Original en llatí.
Document en mal estat de conservació i del qual no es pot realitzar cap
fotocòpia.
No s’han consultat els altres establiments a què es fa referència.
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Doc. 6

Títol/contingut: Establiment de part de les casses de Miquel Mas a favor
de Jaume Nualart

1717
Tipologia: Documentació notarial
Referència documental: AHPB. Notari: Isidre Famades, 21 de febrer de
1717.

Resum/Transcripció
Miquel Mas cedeix en establiment emfitèutic a Jaume Nualart part de les cases que
havia adquirit el 1715 (vegeu Doc. 4). L’establiment configura uns nous límits
parcel·laris que les descripcions permeten delimitar relativament. Miquel Mas es queda
amb una casa a la banda més oriental que dóna a la plaça de la Llana, així com la volta
i part del cos de la cantonada amb el carrer Civader i un petit espai a la banda
meridional. Les cases no havien estat encara reedificades i es trobaven en el mateix estat
ruïnós en què van quedar després de 1714.
Es transcriuen i tradueixen les descripcions, límits i pactes sobre les cases establertes
que apareixen al document.
1. “Primo totas illas domos olim cum duobus portalibus (...) qua postea
fuerunt et adhuc sunt diruta ab magnam ruÿnam in ipsis factam per
bombardas vulgo bombas .... in vico numcupato den Sivader prope plateam
vocatam de la Boria, que quidem domus fuerunt pars et de pertinentÿs illud
hospitÿ antiquitus vocati hostale Sct. Petri ...” Es a dir, totes aquelles cases
abans amb dos portals (...) que posteriorment i avui dia estan desfetes i en gran
ruïna per cuasa de les bombes (...) al carrer dit den Civader, prop de la plaça de
la Boria, les quals cases van ser part i de pertinença d’aquell hospici
antigament dit Hostal de Sant Pere...
Els límits que dóna són els següents: a l’est amb una casa pròpia del mateix
Mas; al sud amb 20 pams que també es reserva Miquel Mas; a l’oest amb el
carrer d’en Civader i al nord, des de terra fins al primer sostre amb la botiga
que s’establirà en el punt 2 i del primer sostre en amunt en casa del mateix
Mas.
2. “Totum illud operatorium sive botigiam aut itratam cum duobus portalibus
postea vero et nunc cum uno portali ... olim cum tabuli et postits ex abisu
usque ad voltam supra ipsum operatorium constructam...” Es a dir, tot aquell
obrador o botiga amb dos portals d’entrada, després i avui dia amb un portal,
antigament amb taules i posts, des del terra fins a la volta que hi ha construïda
sobre la mateixa”. Els límits d’aquesta construcció de planta baixa són els
següents: a l’est, amb la casa del mateix Mas; al sud amb la casa establerta en
primer lloc; a l’oest amb la botiga que té Josep Hipòlit Ros i que es troba a
l’angle del carrer Civader sota la volta; i al nord amb la plaça de la Bòria.
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i 3. “Quandam partem Aula vulgo de la Sala dicti hospity qua aula aperit ad
dictum vicum sive plateam de la Boria, scilicet pars que ex dicta aula est
supra dictum operatorium intratam sive botigia per me vobis supra secundo
loco stabliet que pars ocupat de latitudine videlicet â parte dicti vici sive
Platea de la Boria decem octo palmos et unum quartum ad cannam Barce., et
a parte itntrus solum habet de amplitudine quindecim palmos, et unum
quartetem ad dictam cannam...”. Traduït: “aquella part de la sala de dita casa
que dóna a la plaça de la Boria, és a dir la part de dita sala que és sobre
l’obrador que t’he establert [Mas a Nualart] en segon lloc, la qual part ocupa a
la part de la plaça de la Boria 18 pams i un quart de cana de Barcelona i a la
part interior 15 pams i un quart...”
Aquesta part de la sala havia de dividir-se de la resta de la propietat que
restava en mans del mateix Mas tant al límit oriental –a la banda de l’actual
finca de plaça de la Llana 22- com al límit occidental – a la banda de la volta
sobre el carrer Civader. Per tal de dut a terme aquesta divisió van redactar-se
els següents pactes: “per quant se ha de dividir la dita sala y per la divisió de
ella se ha convingut ferse una paret de rajola de pla, y així mateix se ha de
dividir los dits aposientos que son sobre dita sala, y per la divisió de ells
també se ha de fer paret de rajola de pla o enbans, que lo gasto de ditas
parets o enbans per esta divisió tant solament se hage de pagar ab esta forma,
â saber lo dit Miquel Mas tinga de pagar totas las rajolas y trossos de rajola
se hauran menester per fer la divisió de la dita sala, y vos dit Jaume Nualart
hajau de pagar lo cost de las mans y recaptes, y lo gasto se ocassionara per la
divisió de tots los demes aposientos que son sobre dita sala se hage de pagar
igualment jo dit Miquel Mas y vos dit Jaume Nualart. Y així mateix en atenció
que se ha de reformar y fer de nou las parets mitjeras de las sobreditas casas
sobre establertes ab las casas que jo dit Miquel Mas possehesch al costat y
també per la divisió de las matexas casas ab los vint pams que me he retingut
y reservo jo dit Miquel Mas hage de donar tota la pedra, rajolas, trossos y
rebla se hauran menester, y vos dit Jaume Nualart hajau de pagar los cost de
las mans y recaptes ...”

Observacions:
Original en llatí i parts en català.
Reproducció íntegra
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Doc. 7

Títol/contingut: Establiment de les cases de Jaume Nualart a favor de
Pau Olivella

1735
Tipologia: Documentació notarial
Referència documental: AHPB. Notari: Bonaventura Galí, 22 de juny
de 1735

Resum/Transcripció
Jaume Nualart estableix al guanter i pellicer Pau Olivella les cases que ell mateix havia
obtingut de mans de Miquel Mas el 1717 (vegeu Doc. 6). Continuen descrivint-se les
tres unitats per separat i en els mateixos termes literals que el 1717, amb l’única
excepció que es fa notar que les cases havien estat reedificades per Jaume Nualart, fent
una sola casa amb tres portals, un de gran a la banda de la plaça de la llana i un de gran i
un altre de petit al carrer d’en Civader : “Et es sciendum quod ex praedicti domibus cum
presentis vobis stabilitis est facta una domuns aperiens tria portalia, scilicet unum
magnum quod es dicti operatorÿ in dicto vico de la Boria, et duo portalia in dicto vio
den Civader, scilicet unum magnum et alterum parvum..”
Els límits que es donen per a tot el conjunt han canviat lleugerament. A la part
meridional, on Miquel Mas s’havia reservat i retingut 20 pams, apareix la casa de
Raimon Bo; mentre que a la part occidental, la part de la sala que també s’havia quedat
Miquel Mas -i que incloïa la volta sobre el carrer Civader- han passat a ser propietat
d’un tal Fabregas.
Entre els pactes de l’establiment, a banda del cens imposat (80 lliures anuals) i de
l’obligació d’invertir en obres mes de 600 liiures en tres anys, Jaume Nualart es reserva
el dret “de veurer en las casas... las professons y demes funcions publicas que se
celebran en la present ciutat ÿ passan per la Boria de manera que si dits conjuges
[Nualart] volen veurer aquellas tinga obligació lo dit Olivella de donarlos puesto en
ditas casas ÿ en lo paratge mes commodo a una y altre de las parts”

Observacions:
Original en llatí i parcialment en català.
Reproducció íntegra.
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Doc. 8

Títol/contingut: Quadern de cases reedificades

1736

Tipologia: Documentació municipal. Cadastre
Referència documental: AHCB, I-34

Resum/Transcripció
Recull de les modificacions i reedificacions de les finques de Barcelona subjectes al
pagament del cadastre. Dins la relació de cases reedificades entre 1735 i 1736 es
localitzen les següents notícies:
C. de la Boria: “Una casa propia de Josep Fabregas veler habitada por el mismo
estimada en 15 l. Nota: Esta casa se ha redificado de la del mismo y parte de la de
Jaÿme Nualart que antas estava estimada en 50 ll y asi se deben rebajar por ser
cargada esta.”
Pl. de la Llana: “Una casa propia de Pablo Olivella guantero habitada por el mismo
estimada por haverla quitado parte para la que fabricó Josep Fabregas en 50 l. Nota:
Esta casa se ha redificado de una que antas era de Jaÿme Nualart esterero estimada en
65 l. ÿ asi se deben rebajar por ser cargadas en esta.”
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Doc. 9

Títol/contingut: Establiment de les cases realitzat per Baldiri Olivella a
favor de Josep Albareda

1763
Tipologia: Documentació notarial
Referència documental: AHPB. Notari: Manuel Baramon, 30 de juny
1763

Resum/Transcripció
L’acte d’establiment torna a fer referència a les tres antigues unitats designades com a
una casa al carrer Civader, una botiga o obrador de la plaça de la Llana i part d’una sala
que es fixen en l’establiment realitzat el 1717 (vegeu Doc. 6), tot i que la realitat
constructiva i els límits no es corresponen als que hi hagué en aquella època.
En referència a la casa del carrer Civader, el document especifica explícitament els
canvis d’aquesta configuració: “Se ha de saber que la sobredita volta, y en part del
carrer de la Boria, hi ha cert quarto que fou, junt ab altres alli construhits (als quals si
puja per un cargol que ocupa part de la paret mitjera) venut per Jaume Nualart
Esparter a Josep Fabregas, veler, ciutadans de Barcelona”
La botiga i la part de la sala venen descrites en els mateixos termes de documents
anteriors.
La casa havia estat unificada, però a banda de la pèrdua de l’estança venuda a Josep
Fabregas, Pau Olivella havia venut també una altra part el 1735 a favor de Ramon Bó,
el seu veí meridional. El document ho indica amb aquests termes: ”Se ha de saber que
las preditas casas al temps del dit y baix calendat establiment a favor del nomenat Pau
Olivella (vegeu Doc. 7) estavan unidas y de ellas feta una sola casa, pero despues lo
referit Pau Olivella (...) vené perpetuament al sobrenomenat Raom Bo, forner, tota
aquella caseta qe es de pertinencias de las sobreditas, des de terra al cel ab dos portals
fora obrints y botiga en ella consturida (...) situada en lo dalt dit carrer den
Civader...”
Els límits de la casa que sestableix en data de 1763 són: a l’est Jacint Mas, veler; a l sud
Ramon Bo; a l’oest part amb el carrer Civader, part amb la botiga petita de l’angle del
carrer i part amb la volta que posseeix en Fabregas; i al nord el carrer de la Boria.
L’establiment es fa amb el pacte d’haver d’invertir en obres de millora per l’edifici.
L’entrada és de 400 lliures i el cens anual imposat de 12 lliures.

Observacions:
Original en català.
Fotocòpia íntegra.
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Doc. 10

Títol/contingut: Venda de part d’una casa del carrer Civader realitzada
per Teresa Bo a favor de Josep Albareda.

1763
Tipologia: Documentació notarial
Referència documental: AHPB. Notari: Manuel Baramon, 14 de juliol
de 1763.

Resum/Transcripció
Teresa Bo, hereva de Ramon Bo, ven a Josep Albareda aquella caseta que havien
adquirit el 1735 de mans de Pau Olivella, reservant-se, però, la botiga. D’aquesta
manera, Josep Albareda incorporava a la seva nova propietat (vegeu Doc. 9) una part
del que ja havia estat integrat antigament a la seva casa. El límit sud de la casa venuda
en aquest acte continuava essent una propietat de la família Bo.

Observacions:
Reproducció desestimada.
No s’indiquen les mesures d’aquesta casa.
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Doc. 11
1764

Títol/contingut: Quadern de cases reedificades
Tipologia: Documentació municipal. Cadastre
Referència documental: AHCB, I-34

Resum/Transcripció
Recull de les modificacions i reedificacions de les finques de Barcelona subjectes al
pagament del cadastre. Dins la relació de cases reedificades entre 1763 i 1764 es
localitza la següent notícia:
“Casa de Don Baldirio Olivella presbitero de Sta. Maria del Mar, reedificada de nuevo
de la que fue antes de Pablo Olivellas, guanter, estimada en 30 l. y oy en 55 l.”

Observacions:
En aquestes cronologies la casa hauria d’aparèixer ja a nom de Josep
Albareda, a no ser que la reedificació fos el 1763 abans de l’establiment,
cosa que semblaria il·lògica.
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Doc. 12

Títol/contingut: Venda de la botiga d’una casa del carrer den Civader a
favor de Josep Albareda

1767
Tipologia: Documentació notarial
Referència documental: AHPB. Notari: Manuel Baramon, 22 de
setembre de 1767

Resum/Transcripció
Teresa Bo ven a Josep Albareda la botiga que s’havia reservat de la seva caseta del
carrer Civader (vegeu Doc. 10).

Observacions:
Reproducció desestimada.
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Doc. 13

Títol/contingut: Venda d’una casa del carrer Civader realitzada per la
família Bo a favor de Josep Albareda

1773
Tipologia: Documentació notarial
Referència documental: AHPB. Notari: Manuel Baramon, 18 de
setembre de 1773

Resum/Transcripció
Per tal de poder satisfer diferents deutes, els hereus i usufructuaris de Ramon Bo
decideixen vendre la casa del carrer Civader que havia obtingut Ramon Bo en
establiment realitzat al seu favor per Miquel Mas l’any 1726.
La casa és descrita en els següents termes: “Tota aquella casa ab un portal fora obrint
en lo carrer nomenat den Civader, per lo qual se va de la Boria al carrer dels
Cotoners, que conté en si la entrada ab un cel obert des de terra fins al cel, junt ab un
aposento del primer pis contiguo a dit celobert vuy unit a las casas de Miquel Mas,
batifuller, situada en lo dit carrer de la Boria, la qual casa se expressa en lo infraescrit
establiment que tenia de llargaria trentasis palms, y de amplaria vint palms y un quart,
y lo dit aposento vint y tres palms y tres quarts de llargaria, y divuit palms de amplaria
cana de Barcelona. La qual casa es part y de pertinencias de aqeull hospici o casas
grans en quatre estar divididas situadas en los respectius carres de la Boria y den
Civader, las quals la Sra. Geronima de Masdeu y de Grimosachs (...) establí al dit
Miquel Mas...”
Els límits d’aquesta propietat eren: a l’est part amb les cases que foren de Miquel Mas,
part amb les de Pau Gualdo, i part amb la casa de Josep Surroca; al sud amb el propi
Surroca; a l’oest amb el carrer Civader,; i al nord amb les cases del propi Albareda.
El preu de la venda va ser de 1.394 lliures i 16 sous.

Observacions:
Es tracta de la casa de vint pams que s’havia retingut Miquel Mas en
l’establiment de 1717 (vegeu Doc. 6), i que com expressa el propi
document va cedir el 1726 a favor de Ramon Bo.
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Fitxes documentals

Doc. 14

Títol/contingut: Establiment de les cases realitzat per Josep Albareda a
favor de Joan Crisòstom Albareda

1797
Tipologia: Documentació notarial
Referència documental: AHPB. Notari: Francesc Just, 8 d’octubre de
1797

Resum/Transcripció
Per tal de satisfer diferents deutes, Josep Albareda estableix a favor de Joan Crisòstom
Albareda (terciopelero) les cases de la plaça de la Bòria i el carrer Civader que havia
adquirit anys abans en diferents actes (vegeu Docs. 9, 11 i 12).
Les cases són descrites en els següents termes: “Totas aquellas casas ab tres portals
fora obrint çó és un en lo carrer de la Boria, y dos en lo carrer den Sivader...”, les
quals són el resultat de la unió de les diferents designes.
L’entrada de l’establiment és de 3.000 lliures, i els cens imposat de 450 lliures anuals.

Observacions:
Fotocòpia íntegra.
El document repeteix les descripcions i orígens de les diferents cases de
la mateixa manera que apareixen en els documents citats.

Signatura del document amb les firmes de Josep Albareda i Joan Crisòstom Albareda
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Fitxes documentals

Doc. 15
1797

Títol/contingut: Sol·licitud i permís d’obres de reforma
Tipologia: Documentació municipal administrativa
Referència documental: AHCB. Consellers. Obreria: C-XIV-62

Resum/Transcripció
El mes de novembre de 1797, Joan Crisòstom Albareda es dirigeix al consistori
barceloní demanant permís per a modificar la façana de les seves cases del carrer de la
Bòria i d'en Civader obrint diverses finestres.
Després de l’informe favorable de Pau Mas, el permís és atorgat.

Observacions:
La instància presentada no va acompanyada de cap plànol que permeti
veure l’abast o característiques de la intervenció.
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Fitxes documentals

Doc. 16

Títol/contingut: Venda d’una part d’un cens emfitèutic que gravava la
propietat de la finca

1799
Tipologia: Documentació notarial
Referència documental: AHPB. Notari: Francesc Just, 13 de desembre
de 1799

Resum/Transcripció
En l’establiment realitzat per Josep Albareda a favor de Joan Crisòstom Albareda
(vegeu Doc. 14) no s’havia reconegut cap altra senyoria mitjana que la dels marquesos
de Castellvell i de Masdeu, deslliurant-se de pagar cap altre cens a Joan C. Albareda.
Com que les cases tenien més senyories –entre elles la directa que exercia la Pia
Almoina- Josep Albareda havia de satisfer diferents censos i lluïsmes. Per tal d’afrontarlos decideix vendre una part del cens anual que havia de cobrar de part de Joan C.
Albareda.
L’interès del document rau en dos fets principals: el primer, que determina l’accés a la
propietat de la senyoria directa de la Pia Almoina –la qual fins i tot feu aixecar un
plànol a l’arquitecte Francesc Renart i Closas on s’assenyalaven les designes de les
cases-; i el segon, que ressegueix la línia de propietat de l’antic Hostal de Sant Pere en
mans de la família Grimosachs.
La Pia Almoina posseïa la botiga de la Bòria -identificada en tota la documentació com
la segona designa de les cases- des de 1278, succeint a Ramon de Marimon. La resta de
les parts d’aquesta casa –i de la propietat més gran que havia estat l’antic Hostal- van
passar a la Pia Almoina succeint a Mateu Civader, ciutadà de Barcelona. Aquesta casa
arribava fins al carrer dels Candelers de Seu, on es diu que hi havia una torre. La Pia
Almoina havia establert algunes parts d’aquesta casa el 1480 i el 1534.
Pere Joan Grimosach adquirí les cases de l’antic Hostal de Sant Pere l’any 1549, quan li
foren establertes per Antoni Miquel Boxeda. En anys posteriors (1563 i 1599) arrodoní
la seva propietat, la qual es mantingué com a residència de la família Grimosachs fins a
principis del segle XVIII (Jerònima Masdeu i Grimosachs).

Observacions:
El plànol aixecat instàncies de la Pia Almoina per Francesc Renart i on es
grafiaven les diverses designes i els seus censos no es troba unit al
protocol, i per tant no s’ha conservat.
Aquest document gràfic tampoc no s’ha localitzat al fons patrimonial de
la família Renart que es conserva a la Biblioteca de Catalunya.

44

Informe històrico-arquitectònic de la finca núm. 23 de la plaça de la Llana i núm. 3 del carrer Civader de Barcelona

Fitxes documentals

Doc. 17

Títol/contingut: Venda de la casa realitzada peles hereus Albareda a
favor de Josep Serra

1824
Tipologia: Documentació notarial
Referència documental: AHPB. Notari: Benet Safont, 24 de setembre
de 1824

Resum/Transcripció
Josep Anton Albareda, oficial de la secretaria de la capitania general, oncle i tutor dels
menors Rafael, Rosa i Felipa Albareda, decideix vendre la casa de la plaça de la Llana i
el carrer Civader i aplicar el guany obtingut en l’adquisició d’una finca menys gravosa.
Aquesta decisió ve determinada pels endarreriments en el pagament dels censos i pel nul
manteniment de la propietat que, en paraules textuals, “ha portat la casa a un estat de
gran deteriorament, com en tant que tota ella necessita una recomposició, y en especial
los terrats que per sas goteras de anys tenen molts cuadrats consumits en sos caps, com
així es de veurer de sa sola inspecció”.
L’adquiridor de la finca és Josep Serra, mestre forner i actual inquilí de la casa, el qual
va pagar un total de 7.105 lliures.
Tant la descripció de la casa com en l’origen dels censos es repeteix literalment el
document de 1799 (vegeu Doc. 16).

Observacions:
Fotocòpia íntegra.
En aquest document, per un error de transcripció, es parla de l’origen de
les cases com a antigament pertanyents al conjunt de “l’Hospital de Sant
Pere”, en comptes de l’”Hostal de Sant Pere”. Aquest error es perpetuà
fins a les escriptures més modernes i al Registre de la Propietat.

45

Informe històrico-arquitectònic de la finca núm. 23 de la plaça de la Llana i núm. 3 del carrer Civader de Barcelona

Fitxes documentals

Doc. 18
1825

Títol/contingut: Sol·licitud i permís d’obres de reforma
Tipologia: Documentació administrativa municipal
Referència documental: AHCB. Consellers. Obreria C-XIV-94

Resum/Transcripció
El 19 de febrer de 1825, Josep Serra propietari i habitant de la casa, demana permís per
a , trascrivim literalment, “arrebussar y dar un baño al frontis de la referida cassa para
hadorno y hermoseo”.
L’informe del tècnic municipal Josep Mas Vila (1 de març de 1825) és favorable, tot i
que la casa es troba fora de les alineacions oficials, ja que es considera que aquestes
obres no serviran per a donar més solidesa a la finca.

Observacions:
Reproducció desestimada.
La instància no anava acompanyada de cap plànol.

46

Informe històrico-arquitectònic de la finca núm. 23 de la plaça de la Llana i núm. 3 del carrer Civader de Barcelona

Fitxes documentals

Doc. 19

Títol/contingut: Lloguer de part de la finca al comerciant de paper Joan
Poch

1857
Tipologia: Documentació notarial
Referència documental: AHPB. Notari: Montserrat Corominas, 22 de
gener de 1857

Resum/Transcripció
Ramon Serra, en nom propi i en representació dels altres hereus de la finca que fou del
seu pare Josep Serra, fa un contracte d’arrendament per cinc anys al comerciant de
paper Joan Poch. El lloguer comprèn la botiga i els pisos segon, tercer, quart i terrat,
restant només exclòs el nivell de primer pis.

Observacions:
Fotocòpia íntegra.
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Fitxes documentals

Doc. 20

Títol/contingut: Sol·licitud, projecte i permís d’obres de l’edifici de la
plaça de la Llana núm. 22.

1873
Tipologia: Documentació administrativa municipal
Referència documental: AMA. Exp. 2567-C (1873)

Resum/Transcripció
El 22 de juliol de 1873, Joaquim Ferran demana permís per a enderrocar i construir de
nova planta la casa número 22 de la plaça de la Llana. Acompanya la sol·licitud amb
uns plànols de l’arquitecte Antoni Robert on es mostra la diferència entre la planta baixa
i els nivells superiors. La finca de Llana 23 ocupa una petita part de la planta baixa de
la casa de Llana 22, just a la banda de la façana del carrer.

Observacions:
Es tracta de documentació de la finca veïna, però clau per a determinar la
cronologia d’alguns aspectes de Llana 23.
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Fitxes documentals

Doc. 21

Títol/contingut: Sol·licitud i permís per a la instal·lació d’un
electromotor als baixos de la finca de Llana 23.

1906
Tipologia: Documentació administrativa municipal
Referència documental: AMA. Exp. 3041 (1906)

Resum/Transcripció
En una instància datada el 17 de desembre de 1906, Joan Guardia demana permís per
substituir un motor de gas per un d’elèctric (de 3,5 cavalls de potència) als baixos de la
casa número 23 de la plaça de la Llana.
S’acompanya un plànol on se situa el motor i diverses màquines del taller instal·lat als
baixos, del qual no s’indica la seva producció.

Observacions:
Reproducció del plànol.
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Situació de la finca

Situació de la finca

La finca objecte d’estudi està situada a la Pça. de la Llana, que junt amb els carrers Bòria i
Carders constitueix l’eix horitzontal d’entrada a la ciutat des de l’època romana fins a l’obertura de
Ferran – Princesa.

Ens trobem en una de les primeres vilanoves sorgides fora de la muralla romana: el barri
del Mercadal, i prop del convent de Santa Caterina. Des de l’època medieval, aquesta zona ha
tingut una gran densitat d'edificació i demogràfica, que s’ha traduït en una malla tupida de carrers
estrets on predominen les parcel.les petites i d’amplada igual a la crugía mínima constructiva;
també s’hi troben parcel.les de casa gran o palau.

Tot i que el centre de la ciutat antiga es va desplaçar de la Pça. del Blat (actual Pça. de
l’Angel) a la Pça. St Jaume, encara podem dir que l’edifici ocupa una posició central en la ciutat:
pròxima a la Via Laietana i al Carrer Princesa, l’aparició del qual va absorbir gran part del trànsit de
Bòria-Llana. Actualment es tracta d’un eix del barri amb ús predominant de vianants i petit comerç.

Plaça de la Llana - Bòria

AsAs
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Situació de la finca

Parcel.lari

AsAs
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Descripció de la finca

Descripció de la finca

L’edifici té façana a la Pça. de la Llana i al C.
del Civader amb una alçada de planta baixa i quatre
plantes pis. En l’extrem on està situada la finca, la
Pça. de la Llana té una amplada de 5,60 m.
tanmateix la nostra façana enfila al C/ Mercaders. El
C/ Civader oscil.la entre 2.20 m. i 3 m. d’amplària.

L’accés a l’escala de veïns està situat a
meitat de la façana al C/ Civader. Al local comercial
s’hi accedeix, a més, des de la Pça. de la Llana.

Carrer del Civader

L’edifici des de Mercaders

L’edifici es troba en desús des de fa uns 15 anys, però havia
tingut ús d’habitatge en les plantes pis i bar en planta baixa vinculat a
un habitatge a planta entresòl. La vivenda estava organitzada amb la
sala en façana a Llana, dormitoris a Civader i algun interior o en
alcova a la sala; la cuina i bany estan situades al voltant del pati
interior.

La parcel.la té forma allargassada i irregular, tot i que la
podem assimilar a un rectangle; es tracta del tipus de parcel.la més
freqüent en el barri: petita i amb la crugia mínima constructiva tot i que
prové de la divisió d’una finca major com s’ha explicat a l’estudi
històric. Les seves partions són les següents:

AsAs
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Descripció de la finca

En un dels seus costats llargs limita amb la mitgera de la finca Llana 22, en una longitud de
22,25 m. La planta baixa de l’edifici en estudi, penetra sota l’edifici veí en dues zones: una al costat
de la pça. de la llana i una al fons de la parcel.la arribant fins al pati de la parcel.la veïna.

Un costat curt és el que dona façana a Pça de la
Llana amb una longitud de 4 m. (4,80 en PB).

L’altre costat llarg, dona façana al C. del Civader,
però aquesta no arriba a la Pça. de la Llana ja que hi ha un
altre edifici (Pça. de la Llana 24-26) que fa de pont sobre el
carrer, amb el qual comparteix mitgera. Entre tots dos,
però, encara hi ha una minúscula finca (Civader 1), que
només té planta baixa i entresòl a sobre de la qual es
col.loquen l’edifici en estudi i l’edifici-pont. A més a la planta
baixa del nº 24 hi ha una botiga segregada des d'antic, com
ja s’ha explicat en el procés d’evolució històrica.

L’altre

costat

curt

(de

profunditat

7,80

m.)

comparteix mitgera amb la finca del C. del Civader 5. En la
cantonada interior, l’edifici en estudi té un petit pati de
ventilació (1,45 x1,60) que limita amb la finca Princesa 11.

Façana de les finques 23, 24 i 24-26 de laPlaça de la Llana

S’adjunta esquema de finques col.lindants. Cal cercar informació al respecte al Registre de
la Propietat, doncs els successius canvis dels límits de la propietat han comportat modificacions en
l’estructura, les quals són origen de les principals patologies actuals. Per tal de reparar els
problemes estructurals de la finca caldrà incidir en l’origen regularitzant-ne la propietat.
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Descripció de la finca

Esquema de finques confrontants

PRINCESA 11

PLAÇA DE LA LLANA

LLANA 22

CIVADER 5

CARRER DEL CIVADER
LLANA 24-26

PLANTA PRIMERA

PRINCESA 11
LLANA 22

PLAÇA DE LA LLANA

PATI

LLANA 24

CIVADER 5

+ 0,40
CIVADER
Nº 1

*

CARRER DEL CIVADER

PLANTA ENTRESOL

PLAÇA DE LA LLANA

LLANA 22

PRINCESA 11

LLANA 23

LLANA 24

CIVADER
Nº 1

CIVADER 3

CIVADER 5

CARRER DEL CIVADER

PLANTA BAIXA
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Descripció de la finca

Esquema de finques confrontants

TERRAT
+ 18,25
PLANTA 4a
+ 14,78
PLANTA 3a
+ 11,75

PLANTA 2a
+ 8,35
PÇA. LLANA 24-26
PLANTA 1a
+ 5,00
ENTRESOL
+ 2,61

PÇA LLANA 24

C/ CIVADER nº 1

C/ CIVADER nº 3

C/ CIVADER nº 5

PL. BAIXA
- 0,15

ALÇAT C/ CIVADER
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Quadre de superfícies

L’edifici està format per:

Planta baixa. Té una superfície de 86,60 m² útils* més la caixa d’escala. L’alçada lliure és
de 2,50 m. sota l’entresòl, i de 4,50 m. en la resta, amb variacions en les parts sota finques veïnes.

Entresòl (no arriba a façana de Llana), té una sup. de 60,10 m² i l’alçada lliure és de 2,07
m sota les bigues (2,20 al revoltó).

4 plantes pis de 79,60 m² (més 3,60 m² de caixa d’escala) amb una alçada lliure de 3,10
m. en P1 i P2; 2,85 m. en P3 i 3,00 m. en P4.

També hi ha una petita construcció (uns 8 m²) en la coberta a sobre de la qual hi ha la
cambra de dipòsits.

QUADRE RESUM

PLANTA

SUP. ÚTIL* m²

S.ÚTIL ESCALA m²

SUP. PATI m²

CONSTRUÏDA m² ALÇADA m

BAIXA

86,60

2,50

2,40

120,70

2,50 / 4,50

ENTRESÒL

60,10

5,70

2,40

85,40

2,15

PRIMERA

79,60

5,70

2,40

105,80

3,10

SEGONA

79,60

5,70

2,40

105,80

3,10

TERCERA

79,60

5,70

2,40

105,80

2,85

QUARTA

79,60

5,70

2,40

105,80

3,00

CAMBRA

8,00

0,00

2,40

9,00

2,65

473,10

31,00

DIPÒSITS
TOTAL

638,30

*Les superfícies són útils, sense tenir en compte els envans existents.
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Elements constructius i estat de conservació

Elements constructius i estat de conservació

L’estructura vertical de l’edifici està formada per murs de càrrega de diferents
composicions: paredat, paret de carreus i parets d’obra de fàbrica de dimensions diverses.
Aquesta varietat és conseqüència de les succesives fases de construcció, divisions i adicions de
l’immoble -les quals han estat explicades en la Proposta d’evolució històrico-arquitectònica- i ha
comportat que, en la majoria de les trobades entre murs, aquests no estiguin travats.
Les façanes també formen part de l’estructura vertical com a murs de càrrega. La seva
composició és heterogènia com en el cas dels altres murs.

En aquests elements s’han detectat les següents patologies:

Els diferents murs no es troben vinculats, en general,
en els punts de trobada (Assenyalat amb A en les plantes).
Fins i tot el tram de mitgera amb Llana 22, tot i ser recte, està
forma per diferents trams construïts en diferents èpoques.
Possiblement indica la posició de l’escala quan no s’havia
segregat la propietat

Murs deslligats en entresòl, trobada
en angle de dues mitgeres

Murs deslligats: façana a Llana - mitgera amb nº 24-26
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Elements constructius i estat de conservació

En un tram de mitgera amb Llana 24 per modificacions en el límit de propietat, el mur de
càrrega ha quedat dins de la propietat veïna, havent-se dividit l’espai amb un envà. Les
bigues del nostre edifici han estat tallades, i s’estan recolzant en aquest envà a l’igual que
les del veí. Aquest envà ja ha trencat degut a aquestes sol·licitacions. A més el mur portant
paral.lel a la façana de Llana està estintolat en una biga metàl.lica en el sostre de planta
primera, la qual es recolza just al límit entre l’envà i el mur portant compartit. Assenyalat amb
B en les plantes.

Esquerdes en l’envà vistes des de la finca veïna Llana nº 24-26

Estintolament en el mur de càrrega original, dins la finca veïna Llana nº 2426
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Elements constructius i estat de conservació

La façana a Plaça de la Llana té un pòrtic en
planta baixa i balconera i finestra en cada una de les
tres primeres plantes; la quarta té dues finestres. Cada
planta presenta una solució constructiva diferent per les
obertures, tot i que aquestes no es manifestin car estan
revestides amb arrebossat.

Vista general de la façana
a la Plaça de la Llana.

En planta baixa trobem dos pilars de carreus de pedra sobre els quals hi ha dues bigues de
fusta que suporten la façana. La biga interior es recolza alhora en un pilar metàl.lic col.locat
posteriorment.

Pórtic amb pilars de carreus i mènsules de pedra amb
jàssera de fusta. Façana Pça. de la Llana.

AsAs
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Elements constructius i estat de conservació

En P1 el mur sembla ser de carreus de pedra, la
balconera

té

emmarcament

de

pedra

sobresortint del pla de l’estuc. La barana està
formada amb passamans i tubs metàl.lics
combinats amb algun muntant helicoïdal.

Detall del mur de façana
sota la balconera de P1.

En P2 la balconera i la finestra tenen emmarcament de pedra, però revestit amb
l’arrebossat.

En P3 la balconera té llinda de fusta, i la finestra llinda i ampit de pedra, en ambdós
casos, recoberts per l’estuc.

En P4 les dues finestres tenen llinda de fusta.

L'acabament superior de l’edifici està resolt amb un ampit d’obra de fàbrica on recolza per
la cara exterior un canaló format per tortugues ceràmiques. El baixant ha desaparegut quasi
completament, restant tan sols el tram final i les abraçadores.

Façana de Llana. A la segona meitat del s. XIX i en planta baixa es va estintolar la
mitgera amb Llana 22 recolzant una biga armada en un pilar de fossa que també suporta
una de les

jàsseres de fusta d’aquesta façana. Aquesta intervenció va provocar

probablement el seu trencament i l’assentament d’aquesta façana. En paral.lel a
l’estintolament de façana hi ha una tercera biga interior que indica un antic nivell de forjat, el
gruix inferior de la façana en un tram indica que hi havia un balcó en aquesta planta,
actualment el canvi de secció de façana es marca amb una fissura en el pla exterior.
Assenyalat amb B en la planta baixa. El capitell esquerre té trencada la part que forma la
ménsula on recolza la jàssera de fusta.
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S’observa alguna esquerda en el mur i una llinda
trencada en P1 i el guerxament de totes les finestres. A
més les llindes de fusta en P4 estan molt deteriorades
degut a la presència d’humitat de coberta. La llinda de
fusta de P3 també ho està en la banda on hi havia el
baixant.

Un dels capitells de pedra té un
trencament en la ménsula
Llinda de pedra trencada en P1

La façana al Carrer del Civader té
una composició unitària del s.XVIII (amb la
incorporació al s.XIX de les finestretes de
l’escala).

Els

emmarcaments

de

les

finestres són de pedra amb motllures; el
revestiment és un estuc de calç amb línies
horitzontals en la base de l’edifici i un
esgrafiat

amb

motius

geomètrics

i

arquitectónics en les plantes pis.

Dibuixos de pilastres a l’extrem
esquerre de la façana a Civader
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En planta baixa trobem dues portes i una finestra,
totes d’amplada 1,90 aprox. La porta central i la finestra
tenen llinda de pedra d’una sola peça i la motllura és molt
senzilla, en canvi la porta esquerra se salva amb un arc
escarser resolt amb tres peces de pedra, i les seves
motllures són més historiades. Tot i que l’accés a l’actual
escala de veïns es produeix la porta central, sembla que
la porta original sigui aquesta última, que coincidiria amb
la zona on hipotèticament se situaria l’antiga escala
segons els reblerts s.XIX a la mitgera amb Llana 22 abans
esmentats.
Base de la façana al carrer Civader

La planta entresòl té una finestra i dues balconeres de 1m. i 1,5 m. respectivament, totes
elles tenen emmarcament de pedra amb motllures: llinda d’una sola peça i brancals modulats en
peces de 40 cm.
Les plantes primera, segona i tercera tenen dues balconeres i una finestra amb els
emmarcaments de pedra amb motllures en taló: llinda d’una peça i brancals modulats. L’ampit de
les finestres també és motllurada i forma un sortint (replanell). A més trobem en cada planta la
petita obertura corresponent a l’escala, sense marc ni fusteria. En planta primera i segona hi ha
balcons formats per rajola recolzada en platines metàl.liques
encastades en façana i recolzades en tornapuntes (podrien ser
afegits);

les

baranes

estan

formades amb platines i tubs
metàl.lics

combinats

amb

algun muntant helicoïdal.

En planta quarta hi ha
tres

finestres

amb

emmarcament de pedra amb
motllura

senzilla,

i

finestres

menors

entre

dues
les

anteriors, amb llinda de fusta.
Façana al carrer Civader, plantes altes

AsAs

Detall del balcó

62

Estudi arquitectònic i constructiu de la finca núm. 23 de la plaça de la Llana i núm. 3 del carrer Civader de Barcelona

Elements constructius i estat de conservació

En aquesta façana no s’aprecien esquerdes tot i que el guerxament dels buits de finestres
mostra que la façana ha patit algun moviment.

El revestiment està en un relatiu bon estat de
conservació, especialment la part esgrafiada. L’estuc de la
base (planta baixa i entresòl) s’ha desprès, espcialment en la
zona on el baixant de pluvials s’encasta en façana i en la part
inferior; també està malmesa la franja de límit amb la finca
Civader 5 .

Esgrafiat desprès en el límit de la façana

Una de les llindes de Planta baixa està esquerdada, però no s’ha mogut.

L’estructura metàl.lica dels balcons presenta oxidació. Igualment hi ha corrosió en baranes
i reixes.

En aquesta façana hi ha alguna llinda de fusta per la seva cara interior que es troba
malmesa. Ens hi trobem en la zona d’encastament del baixant en el mur (nivell de P1 junt al buc
d’escala), sota coberta i en un balcó en P2 on també hi havia presència de filtracions d’aigua.
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L’estructura horitzontal està formada per bigueria de fusta, escairada excepte en planta
baixa i planta quarta. L’entrebigat és ceràmic, excepte en una part del sostre de planta baixa on
trobem empostissat de fusta. La construcció a sobre coberta té estructura de bigues metàl.liques i
entrebigat ceràmic. La bigueria es recolza en els murs directament o en llindes de fusta quan hi ha
finestres; en la zona de cuines hi ha una jàssera de fusta que recull les biguetes.

L’estat de conservació dels forjats (grafiat en les plantes de patologies) és el següent:

El sostre de planta baixa es troba en
bon estat en la part de davant. A la part de
darrera, ens trobem un forjat molt malmès per
l’atac d’insectes xylófegs; aquesta patologia és
antiga, doncs ja havia estat reforçat. En dues
zones tenim com a sostre un forjat compartit
amb el veí: el que confronta amb Llana 22 es
troba en bon estat; el que confronta amb
Princesa també, excepte en la part que queda

Bigues amb l’empotrament malmés degut a les
filtracions originades al baixant

situada sobre el nostre entresòl.

Cap de biga inexistent en el tancament del pati de
ventilació. Entresòl
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El sostre de la planta entresòl té bigues en mal estat en la zona de la cuina, i el de la cambra
contigua presenta una deformació important aparentment per les

filtracions que ha patit, i

l’acumulació d’aigua deguda al revestiment plàstic del terra de P1 (efecte ponding). En la zona de
cuina existeix una antiga escala tapiada; el forat al forjat també està cegat; també trobem aquí la
biga que estintola la paret mitgera (recordem que la nostra pb penetra sota el veí), aquesta és
d’una fusta excel.lent, però el seu cap està lleugerament afectat per xylòfegs. Aqui veiem per sota
part del forjat del terra de P1 de Princesa 11, el cap d’una de les bigues està molt malmés pels
xylòfegs.

El sostre de planta primera sembla estar ben conservat amb excepció de la zona de cuina i wc.

El sostre de planta segona té un estat de conservació desigual:
en la zona central de la façana de Civader hi ha hagut filtracions
d’aigua que han danyat la llinda de fusta i les biguetes que s’hi
recolzen. A la zona de cuina també trobem una part afectada, en
concret el cap d’una jàssera que té un antic reforç amb platina
metàl.lica. No s’aprecien problemes a la resta del forjat.

Detall de la jàssera de fusta malmesa en
l’empotrament al tancament del pati

Llinda deformada per efecte ponding a la cara interior de la

En el sostre de planta tercera el forjat de la sala amb façana a Llana s’ha deformat degut a
la càrrega que li transmetia l’apuntalament de planta quarta. En la zona de cuina la jàssera ja ha
estat reforçada amb un perfil 160 a/e en tota la seva longitud.
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El sostre de planta quarta està molt malmès degut a les continuades entrades d’aigua des de la
coberta, especialment els caps de biga coincidents amb els canalons de façana. Igualment les
llindes de fusta de les finestres d’aquesta planta. A més les bigues han patit una ostensible
deformació deguda a l’acumulació d’aigua que en algun moment s’ha produït a la coberta.

Forjat sotacoberta colindant a la plaça de Llana

Forjat P4 sota el minvell amb la façana de
Civader

El sostre del buc d’escala, és un forjat de fusta (curiosamenta amb sagnies) cabirons, i
entrebigat pla de rajola ceràmica. Presenta signes d’atac de ceràmbicids, però les bigues
accessibles presenten un bon estat de conservació.

El sostre de la cambra de dipòsits presenta inici
d’oxidació, cal senejar i protegir-ne les bigues.

Cambra de dipòsits al terrat. Podem veure un tornapuntes i
platina idèntics als existents en els balcons de façana.
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La coberta de l’edifici és plana: coberta ventilada acabada amb rajola ceràmica; la part que dona a
Pça. de la Llana podria haver estat teulada inclinada. S’hi arriba pel badalot de l’escala de veïns.
En la cantonada on hi ha el pati de ventilació, s’hi troba una cambra amb els antics dipòsits d’aigua
al damunt.

La coberta té filtracions en molts punts. Principalment en la part que confronta amb Llana, i
en el minvell de Civader (aquestes zones estan recobertes amb tela asfàltica autoprotegida). Les
construccions – el badalot d’escala i la cambra de dipòsits – són de mala qualitat. En general els
murets perimetrals tenen els arrebossats molt deteriorats. L’estructura de bigues de ferro presenta
oxidació.

La cimentació de l’edifici no s’ha inspeccionat.

Caldria fer-hi cales i inspeccionar la cimentació dels murs i les soleres per tal d’avaluar la
capacitat de transmissió de càrregues al sòl; a més hi ha un tram de paviment molt deformat en PB
i caldria comprovar si és degut a fuites del clavegueró; per altra banda, interessa conèixer la cota
original de paviment. També caldria trencar el terra del pati, doncs en algun document antic, hi
apareix un pou. Després de retirar els envans que doblaven els murs en Pb, es constata la
presència d’humitats per capilaritat.
Per fer cales en el subsòl cal la supervisió del servei d’arqueologia.

Les instal.lacions o bé són inexistents, o el seu valor és simplement arqueològic.

S’ha de tenir en compte que el mal estat de la instal.lació de desguàs està contribuint al
deteriorament de tot l’edifici. Cal intervenir-hi a curt termini.

L’escala de veïns està situada en el centre de la planta. És de pedra fins a la planta
primera, i la resta de volta ceràmica amb graó format amb cantonera de fusta i rajola ceràmica. La
barana és de barrots metàl.lics roblonats en platina com a passamà. L’amplada lliure és de 80 cm.
Té ventil.lació i il.luminació a través d’obertures en cada planta en la façana a Civader.
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El pati de ventilació té unes dimensions reduïdes (1,50 x 1,60).

Els els tancamnts del pati tenen una construcció molt precària i en molt mal estat. Les
parets mitgeres semblen sòlides però caldria retirar-ne el revestiment, el qual està molt malmès.
Les fusteries de les finestres obertes en aquest pati estan molt deteriorades per la presència
d’humitat.
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A la mitgera amb Civader 5 en Planta baixa s’ha
trobat un arc adovellat de pedra amb una llum de 3,50 m i té
un gruix de més de 70 cm. Es conserva sencer, però amb
algun element metàl.lic empotrat en els carreus.

Obertura trobada en mitgera amb
Llana 24-26, en P1

Obertura trobada en mitgera amb
Llana 24-26, en PB

En la mitgera amb Llana 24, en un nivell lleugerament inferior a l’actual P1, s’ha trobat
l’emmarcament de pedra d’una porta, amb el mateix tipus de motllura que hi ha majoritàriament a
la façana de Civader.
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En la mitgera a Civader 5 en planta entresòl s’ha trobat darrera d’un envà que doblava el
mur, un enrajolat antic que no s’ha descobert en la seva totalitat.

En les plantes altes trobem fusteries amb bastiments molt elaborats.

Cal remarcar l’interès de l’esgrafiat del C del Civader, així com tots els elements que composen
aquesta façana.

En la façana a Pça. de la Llana cal remarcar l’estintolament de tota la façana amb dos
pilars de pedra amb mènsula i llinda de fusta en Planta Baixa. El revestiment es troba en molt mal
estat de conservació, i es té constància documental d’obres a finals del S-XIX on s’esmenta el mal
estat de façana; per tant no esperem trobar-hi revestiments d’interès.
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L’estintolament de la mitgera amb Llana 22,
està format per una jàssera de ferro armada (3 perfils
IPN 200a/e unides amb passadors) recolzada en un
pilar de fossa.

Tots aquests elements mereixen especial atenció en el procés de rehabilitació de l’edifici.
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Neteja de l’edifici
S’ha retirat la runa existent, mobiliari, mobles d’obra i objectes diversos. S’ha practicat
obertures i col.locat portes en els accessos que es trobaven tapiats. S’ha instal.lat una escomesa
provisional de llum.

Enderrocs i cales
Enderroc de cel ras per la identificació i pressa de dades de la tipologia de forjat, biguetes,
jàsseres, unions amb els murs, etc.

Enderroc de mobiliari fix per tal de descobrir els murs.

Enderroc d’aplacats i recobriments d’obra per identificació i pressa de dades dels murs
portants, trava entre ells, etc,

Cales consistents en repicat de guix i/o arrebossat en murs per identificació i pressa de
dades dels murs portants, trava entre ells, etc,

En una segona campanya de cales caldria inspeccionar els fonaments i soleres, i per altra
banda els forjats tot procedint a perforació manual des del paviment de terra fins al sostre del pis
immediatament inferior per la identificació de la composició, dimensions del forjat i pressa de
dades.

Apuntalaments i testimonis
S’ha supervisat l’apuntalament en diversos punts de l’estructura (i s’han revisat els
existents). S’ha tingut en compte la conveniència d’aturar la deformació d’alguns elements en clar
procés divergent (fluència de la fusta).

No s’ha procedit a la col.locació de testimonis en cap punt, doncs les esquerdes visibles
eren degudes a trobades entre murs independents. En el cas de la mitgera amb Llana 24 la
grandària de l’esquerda ni tan sols permetia la col.locació de testimonis.
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Aquest edifici pertany a una tipologia comuna de casa de veïns com gran part de les
finques que conformen aquesta trama urbana. En el nostre cas es tracta d’una finca torturada pels
processos de densificació del barri (divisions de la propietat original) dels quals ha resultat una
parcel.la allargada i irregular; tanmateix té la virtut de tenir dues façanes i un petit pati de
ventil.lació, és a dir una bona relació superfície en planta / perímetre de façana tenint en compte
les condicions d’il.luminació i ventilació corrents en una trama d’herència medieval.
El més remarcable d’aquesta finca és la façana del C. del Civader, tant els emmarcaments
de pedra com l’esgrafiat composat amb elements geomètrics i arquitectònics.
La façana de Llana tot i gaudir de millor perspectiva per ser observada, no té la mateixa
vocació d’ennoblir l’edifici (si més no en l’estat que ens ha arribat). En qualsevol cas, aquest tipus
de façanes també construeixen el carrer medieval junt amb les de les cases nobles, i ens parlen de
l’heterogeneïtat social que va caracteritzar el centre de la Barcelona medieval.

Ja hem analitzat l’estat de conservació dels diferents elements constructius. Fent un breu
resum de les actuacions que es preveuen:

L’estructura vertical requereix, a més de lligar els murs, una actuació puntual però
complexa que afecta varies propietats.

L’estructura horitzontal ha de ser substituïda en el cas del forjat de terrat i part de
l’entresòl. També cal intervenir en les bigues colindants al pati en totes les plantes. La resta ha de
ser reforçada per tal d’assolir els estàndards normatius actuals.

La coberta s’ha de refer, amb atenció dels elements perimetrals: cornises i trobades amb
murs.

Cal rehabilitar les façanes prenent especial cura dels tractaments de neteja i consolidació
de la pedra i la restitució d’esgrafiats. Cal intervenir en algunes llindes. La majoria de fusteries
exteriors es poden rehabilitar.

L’escala té una amplada lliure de 80 cm., es troba en bon estat i té bones condicions
d’il.luminació i ventil.lació natural. Entenem que fins i tot en el cas d’increment del nombre
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d’habitatges la normativa vigent permet conserva-la.

S’ha de considerar la possibilitat d’instal.lar ascensor.

Els tancaments al pati de ventil.lació s’han de substituir.

Segons l’opció de projecte caldrà substituir les particions interiors.

Les instal.lacions s’han de refer totalment.

Malgrat no haver inspeccionat encara la cimentació ni la composició de les soleres, és
previsible que en alguna zona caldrà substituir alguna solera per tal d’evitar que el terra traspuï
humitat. La sol.lució a les humitats de capilaritat en murs dependrà de l’ús al qual es destini la
planta baixa (simple retirada de revestiments, doblats transpirables, morters especials …)

Un cop considerat el valor de la finca en ella mateixa i en relació al teixit urbà, pensem que
s’ha d’actuar rehabilitant l’edificació existent i que s’ha de retornar a l’ús d’habitatge en plantes pis.

Caldria matisar si cal conservar la mateixa ocupació de parcel.la o ampliar el pati, tal com
indica la normativa urbanística pel cas d'obra nova – la fondària edificable al Carrer del Civader és
de 5 m – amb la vocació que l’illa arribi a tenir un pati central.

Actualment la distribució és d’una vivenda per planta, tant en les plantes pis com en
l’entresòl. Aquesta darrera planta té una alçada de 2,10 sota les bigues: donat que s’ha de
substituir part del forjat inferior, es pot guanyar alguna alçada i mantenir-ne l’ús; altra opció és
mantenir la vinculació a PB resultant-ne un o dos locals amb altell.
La posició centrada de l’escala, i el fet de confrontar a dues façanes també permet
estudiar la col.locació de dos petits apartaments en cada planta pis; en aquesta opció es pot
complementar la reduïda dimensió dels habitatges amb uns espais comuns en la part de PB amb
accés des de Civader (carrer gens comercial) amb ús d’estacionament de bicicletes i/o trasters.

En termes de costos de construcció cal dir que el cost de la rehabilitació de l’immoble serà
inferior que el d’obra nova més el procés d’enderroc. Malgrat això també hem de dir que serà un
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cost alt doncs es tracta d’una rehabilitació integral. Amb els marges d’oscil.lació que comportaran
decisions de projecte com l’eventual instal.lació d’ascensor, manteniment o no de la caixa d’escala,
etc… es pot parlar d’un preu orientador de 92.000 pts / m² construït; aplicat a la superfície de 638
m²construïts en resulta un càlcul de 58.696.000 pts.- (incloent benefici industrial, però no l’IVA
aplicable).

Barcelona, octubre de 2000

Nuria García López, arquitecta
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ARXIU INFORMÀTIC

-

Tots els arxius d‘aquest treball han estat escrits i maquetats amb el
processador de textos MICROSOFT WORD del paquet OFFICE 97 de
Microsoft.

-

La presentació del treball consta d’una còpia en format paper i una altra en
suport CD.

-

Pel que fa a la còpia en format paper, la impressió i maquetació del text ha
estat feta per a una definició de paper: EPSON Photo Quality Ink Jet Paper
(Special Coated Paper for 720 dpi Printing).

-

Quant al suport CD, donada l’extensió del treball i la quantitat d’arxius
informàtics resultants, aquests han estat organitzats amb un sistema d’arxiu
alfanumèric que indica les planes corresponents i l’ordre correcte d’impressió.

-

Si voleu veure o imprimir els documents en la mateixa forma que han estat
presentats en el treball, haureu de respectar la definició de paper i
d’impressora emprada (EPSON STYLUS COLOR 640).

-

Totes les imatges utilitzades en el treball han estat escannejades a 150 dpi en
format JPEG d’alta resolució o bé obtingudes amb càmera digital i per tant
poden recuperar-se directament des de cadascun dels documents o des de
l’arxiu fotogràfic.

- L’aixecament ha estat realitzat amb el programa Microstation95.

LLISTAT DELS ARXIUS QUE CONTÉ EL CD

