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FITXA TÈCNICA 

Intervenció: Carrer de Maurici Serrahima, 14 – carrer Pérez Galdós, 14‐18 (Vila Isabel) 

Municipi: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 

Coordenades UTM 31N/ETRS89: X: 429126,1 / Y: 4584113,8 

Número de referència de la resolució: R/N 470 K121 NB 2021/1‐32870 

Tipus de jaciment: Urbà 

Tipus d’intervenció: Preventiva 

Cronologia: 1898 i posterior 

Propietat i promotor: NODES & ASS. S.L. 

Empresa arqueologia: ARQUEÒLEGS.CAT SL 

Dates: del 30 d’abril al 28 de maig de 2021 

Direcció de la intervenció arqueològica: Emiliano Hinojo García 

Planimetria: GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP i Emiliano Hinojo García 

Resum: La intervenció ha estat motivada pel projecte de rehabilitació d’aquest immoble, en el qual es 

contemplava la realització de desmuntatge i enderrocs que afectaven l’estructura actual. L’actuació s’ha 

centrat principalment en l’estudi dels paraments, cels rasos i terres. En aquest sentit, ha estat necessari 

la realització d’algunes cales parietals en aquells indrets on no eren visibles per tal de conèixer la seva 

tipologia.  

Paraules clau: Estudi històric‐arqueològic, estudi de paraments, repicat, cales parietals 
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1.‐INTRODUCCIÓ 

La memòria que a  continuació es presenta  correspon a  la  intervenció arqueològica preventiva duta a 

terme a la propietat coneguda com a Casa de Jacint Bofill i Santacana o Vila Isabel, ubicada a la cantonada 

dels  carrers de Maurici Serrahima, 14 i Pérez Galdós, 14‐18 del districte de Gràcia de la ciutat de Barcelona 

(Barcelonès).   

L’edifici objecte d’intervenció en el present projecte, construït entre el 1898 i 1900 per l’arquitecte Jaume 

Gustà i Bondia, ha estat propietat de la mateixa família fins a l’actualitat, i va ser concebuda com a segona 

residència de D. Francisco Sala i Pou. Es tracta d’un edifici inclòs en l’àmbit del Pla Especial de Protecció 

del  Patrimoni  Arquitectònic,  de  la  ciutat  de  Barcelona,  en  l’àmbit  del  districte  de  Gràcia,  aprovat 

definitivament  el  27  d’octubre  de  2000,  que  li  atorga  el  Nivell  de  protecció  C,  edifici  protegit 

urbanísticament com a Bé d’interès Urbanístic (BIU), segons fitxa Id. 2608. 

La  intervenció  ha  estat  motivada  pel  projecte  de  rehabilitació  d’aquest  immoble,  en  el  qual  es 

contemplava la realització de desmuntatges i enderrocs que afectaven l’estructura actual. A tal efecte, es 

va posar de manifest la necessitat de conèixer millor el projecte original de la casa, la seva forma i lògica 

circulatòria,  així  com  destriar  l’origen,  l’entitat  i  la  datació  relativa  d’aquelles  estances  o  parts  de 

l’edificació que foren visiblement sotmeses a posteriors intervencions de reforma o rehabilitació. Amb 

aquesta  finalitat,  en  una  primera  fase,  se’n  va  encarregar  un  estudi  històric‐artístic  realitzat  per  la 

historiadora de l’art, Paloma Somacarrera el juliol de 2017. En una segona fase, que és la que correspon 

a la present memòria, s’ha efectuat el control dels desmuntatges i enderrocs, així com la realització de 

sondejos al subsòl per documentar la fonamentació de l’edifici i un pla de cales parietals distribuïdes en 

els tres nivells (planta baixa, planta principal i planta primera).  

Els treballs arqueològics s’han dut a terme entre els dies 30 d’abril i 28 de maig de 2021, sota la direcció 

de  l’arqueòleg  Emiliano  Hinojo  García,  de  l’empresa  ARQUEÒLEGS.CAT,  d’acord  amb  la  corresponent 

resolució dictada pel Director General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Expedient: 

R/N 470 K121 N 2021/1‐32870, dins els termes establerts per les directrius de l’article 47 de la Llei 9/1993 

del Patrimoni Cultural Català, així com pel Decret 78/ 2002, del Reglament de Protecció del Patrimoni 

Arqueològic  i Paleontològic  (publicat en el Diari Oficial de  la Generalitat de Catalunya núm. 3594, pp. 

4608‐4615), on es  regulen  les  intervencions arqueològiques  i paleontològiques,  i  on es garanteixen  la 

solvència tècnica de les intervencions. 

L’empresa NODES & ASS. S.L. com a propietària de l’edifici i promotora de l’obra, a través de l’arquitecte 

Xavier  Guitart  Tarrés,  va  sol∙licitar  i  finançar  els  treballs  arqueològics.  El  projecte  d’intervenció  i  la 

supervisió dels treballs han estat realitzats pel Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona. El codi 

de la intervenció és el 041/21. 
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2.‐ SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

La present actuació preventiva s’ha dut a terme al número 14 del carrer de Maurici Serrahima i número 

14‐18 del carrer de Pérez Galdós, al districte de Gràcia de la ciutat de Barcelona (Barcelonès).  

Es tracta d’un edifici d’habitatges amb dues façanes principals, al carrer Maurici Serrahima i Pérez Galdós, 

i una tercera que dona al jardí posterior de la casa, perpendicular al carrer Pérez Galdós. L’accés principal 

als habitatges es realitza pel carrer Maurici Serrahima, 14, tot i que hi ha un accés secundari des del carrer 

Pérez  Galdós,  14‐18  al  pati‐jardí  posterior,  originalment  per  accés  de  carruatges  i  a  posteriori,  per  a 

vehicles.  

Fitxa cadastral: 9243701DF2894C0001KH  

Codi parcel∙la: 06 80860 001  

Coordenades UTM31N ‐ ETRS89: X: 429126,1 / Y: 4584113,8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Situació de l’àrea urbana on 
es troba l’edifici. ICGC 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Situació de l’habitatge a la 
trama urbana. ICGC 2021 
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Ortofoto de situació de 
l’edifici i carrers principals 
que l’envolten. ICGC 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria de l’edifici i pati 
amb tota la seva superfície. 

ICGC 2021 
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3.‐ CONTEXT HISTÒRIC1           

3.1. CONTEXT URBÀ 

Vila  Isabel  és  un  edifici,  actualment  en  ple  centre  de  Gràcia,  de  l’arquitecte  Jaume  Gustà  i  Bondia. 

Actualment Gràcia és un dels barris que formen la ciutat de Barcelona, tot i això no va ser sempre així. 

A principis del segle XIX, Barcelona estava confinada dins les muralles, que en aquell moment arribaven 

fins a la plaça Catalunya (Portal de l’Àngel). Amb l’expansió de la indústria la ciutat es massifica i comencen 

a aparèixer problemes d’habitatge i problemes sanitaris, agreujats a mitjan segle XIX per una epidèmia 

que provocarà l’enderroc de les muralles el 1852. 

En aquell moment, Gràcia, situada al Pla de Barcelona que estava força desurbanitzat, es va convertir en 

una extensa reserva de sòl disponible que gaudia de condicions òptimes per a  la urbanització:  lleuger 

pendent, entre 3 i 5% i subministrament abundant d’aigua amb la presència de diverses rieres. En aquests 

moments Gràcia es comença a desenvolupar i es generen processos d’urbanització resseguint les rieres i 

torrents,  les  grans  extensions  de  terra  es  parcel∙len,  donant  lloc  al  desenvolupament  de  projecte 

d’urbanitzacions aplicant el model parcel∙lari bàsic (dimensions parcel∙la 30 x 150 pams) permeten l’accés 

a la propietat a un sector social més ampli i no només als terratinents com fins aleshores. 

A més a més, cal destacar la consagració del Passeig de Gràcia com al passeig burgès per excel∙lència que 

va influir molt positivament en el desenvolupament de Gràcia com a zona d’assentament de la classe alta 

barcelonina. Ràpidament es va convertir un  lloc  ideal per sortir a airejar‐se, damunt el carruatge, a  la 

vegada que exhibir‐se. També va convertir‐se en el lloc predilecte per la classe burgesa barcelonina per a 

establir‐hi una residència d’estiueig com era el cas de la Vila Isabel. 

 

3.2. LA PROPIETAT 

Vila Isabel des dels seus orígens ha estat propietat de la mateixa família, i va ser concebuda com a segona 

residència  de D.  Francisco  Sala  i  Pou,  que  en  un  inici  va  ser  una  residència  familiar  de  la  propietat  i 

construïda entre el 1898‐1900. 

El 1903 el propietari mor sense descendència i deixa en herència la casa a la seva germana Antonia, casa 

amb Luciano de Cabrera i Vidal, qui en morir va deixar al seu fill Ramon i a la seva esposa Isabel Rivas 

Barderas  (la  “Ysabel” que dona nom a  la Vila).  La  casa  va  ser  concebuda en un  inici  com a habitatge 

d’estiueig,  però  el  1946  Ramon  i  Isabel  decideixen  instal∙lar‐se  a  la  planta  baixa  i  convertir‐la  en  un 

habitatge plurifamiliar amb dos pisos a les plantes superiors. Amb la defunció d’aquests la propietat va 

passar a mans de Ma. Del Carmen Bellido i Cabrero, qui cedeix la propietat a la seva filla, Piedad Figues 

Bellida casa amb Marius Fina, fundador de la primera empresa ceràmica de la Bisbal, “Terracotta”, avui 

                                                 
1 El text i figures d’aquest apartat s’han extret del projecte “REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA CASA JACINT BOFILL I 
SANTACANA  (VILLA ISABEL)”, redactat per GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP. que, alhora, s’han extret de: Paloma 
Somacarrera Coello (2017): INFORME HISTORICO‐ARTISTICO DE VILLA ISABEL”. Ambdós treballs són inèdits.   
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en dia museu, i a qui segurament devem els curiosos aplics circulars de la façana del jardí). Aquests són 

pares de Mercè Fina  i  Figueras qui  juntament amb el  seu marit,  Jordi Boqué  i Roca,  són des de 1986 

propietaris de l’edifici. 

L’edifici va ser projectat per l’arquitecte Jaume Gustà i Bondia, per a D. Francisco Sala i de Pou, tot i que 

la propietat també és coneguda com a Casa de Jacint Bofill i Santacana. Aquest vincle ve donat perquè 

aquest senyor va ser el constructor de la casa i el seu nom apareix freqüentment en molts dels documents 

administratius conservats fins a l’actualitat. 

 

Evolució constructiva de l’edifici 

L’any 1898, es va iniciar el projecte inicial de l’edifici, quan la propietat només disposava d’una parcel∙la i 

mitja, de les d’aleshores. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta distribució no es va arribar a executar mai, ja que es va adherir l’altra meitat de la parcel∙la abans 

de la construcció. L’any 1898 es va fer una remodelació del projecte precipitadament, per poder construir 

l’habitatge dins el termini previst per les ordenances municipals. En aquesta proposta es van plantejar 

una distribució interior i, a més a més, es dissenya una façana que sí que es va construir. 
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L’any 1900, any de construcció de l’edifici, la distribució interior de l’edifici va ser la que apareixen en els 

plànols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta Baixa. L’espai públic o de recepció . 

Apareixen quatre columnes al costat de la caixa d’escala que faciliten la relació entre els espais, sens dubte 

la zona més visitada. S’accedia des del carrer Maurici Serrahima a un espai il∙luminat per una gran finestra 

que donava a l’escala i s’accedia a la sala de fumadors o a la del cafè, espais separats amb portes vidriades. 

Tota la planta estava destinada a la recepció de visitants i a la vida social de la burgesia de l’època, amb 

sales i dependències de servei, a part dels despatxos de la propietat. 

Planta Principal . L’espai privat del propietari . 

En aquesta planta hi ha hagut poques variacions respecte a l’inicial. Eren espais més estàndard amb les 

comoditats dels habitatges, amb els elements més pràctics, que el propietari ja no havia d’ensenyar. 

Planta Primera. L’espai privat de l’esposa del propietari . 

Aquesta planta tampoc va ser molt modificada respecte al projectat. El criteri de construcció decoració 

de l’àrea privada es regeix per raons de comoditat i pràctica, igual que a la planta inferior. Aquesta planta 

compta  amb  la  peculiaritat  de  l’oratori,  per  ús  privat  de  l’esposa.  També  destaca  la  cuina,  que  es  fa 

estrany, al tractar ‐se d’un habitatge unifamiliar i tenir una gran cuina a la planta principal. Però segons 

dades aportades pels actuals propietaris, les vides del matrimoni eren força diferents, mentre ell era molt 

amant de la vida social, ella era molt reservada en la seva intimitat i preferia la tranquil∙litat, per tant, 

l’edifici contenia i ja des d’origen un programa de diferents habitatges per a cada planta, inclòs el badalot 

de terrassa coberta destinat a habitatge del masover de l’edifici. Cal tenir en compte que la família hi vivia 

de  forma  discontínua,  atès  que  disposaven  d’altres  residències  anteriors  a  aquesta,  i  originalment 

construïda com a edifici d’estiueig o de caps de setmana. 

Planta Terrassa. 

En aquest volum el més comú era tenir ‐hi els dormitoris del servei. En tractar‐se d’una casa molt gran, 

amb jardí  i carruatge amb els cavalls, sense cap dubte hi havia personal de servei. El servei vivia a  les 
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dependències del badalot de la terrassa amb independència dels habitatges nobles de planta baixa, planta 

principal i plant primera. 

L’any 1946,es produeix el canvi d’ús més important de l’edifici. Els aleshores propietaris encarreguen les 

obres per instal∙lar la seva residència a la planta baixa i crear dos habitatges per cada planta destinats a 

lloguer. Vila Isabel es converteix en un edifici plurifamiliar, en viure‐hi diferents famílies. 

Durant aquestes obres la planta més afectada és la planta baixa, ja que l’ús primigeni no era el d’habitatge 

pròpiament dit. Es tanquen els espais en un inici diàfans i amplis per afavorir la intimitat dels ocupants, 

aquests més grans es divideixen per crear estances més petites per habitacions i altres amb diversos usos. 

Es  tapia  l’obertura  del  replà  de  planta  baixa  i  també  s’aixequen  parets  per  impedir  el  pas  a  l’antic 

distribuïdor i fan que el vestíbul perdi tota la lluminositat que tenia. 

A la planta principal es realitzen pocs canvis d’estructura, ja que només s’afegeix algun envà, essent la 

instal∙lació d’una cuina sobre la de la planta baixa, entre altres, els canvis més importants. 

A  la planta primera  i a  la planta terrassa no hi ha petició d’obres, per tant s’entén que no hi va haver 

canvis, entenent que el primer pis ja era un habitatge en si.  

Un dels canvis més significatius d’aquesta  intervenció, part de  la remodelació de  la planta baixa, és  la 

modificació del jardí. Eliminen la zona de quadres del fons de la parcel∙la i la col∙loquen més pròxima a 

l’habitatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’any 1976 i fins a l’actualitat, després de la defunció de la propietària, Isabel Rivas el 1975, la planta baixa 

queda lliure i ja no tornarà a tenir ús d’habitatge. S’inicia la sol∙licitud de permisos i obres per habilitar‐ho 

com a guarderia, i posteriorment, com a Residència d’avis i oficines de l’empresa familiar. Aquests canvis 

no van comportar grans remodelacions, essent així les del 1976 les últimes obres importants en l’edifici. 

L’ús com a guarderia va implicar la construcció, a l’espai es trobaven diferents serveis de la casa, d’una 

Sala Polivalent. En aquesta reforma va ser quan es va emparedar la porta vidriada que donava a la sala i 

es va instal∙lar un paviment de linòleum a gran part dels terres, també es van treure els vitralls de la galeria 

del jardí i es va instal∙lar tota mena de mobiliari i equipament d’acord amb el nou ús. 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de Maurici Serrahima, 14 – carrer Pérez Galdós, 14‐18 
(Vila Isabel). Districte de Gràcia. Barcelona (Barcelonès). Codi 041/21 

 

 11

La guarderia es va instal∙lar en aquesta planta durant deu anys. Després la residència d’avis hi va estar 

durant uns cinc anys, aproximadament. Per aquest ús no es van fer grans obres, només es van pavimentar 

de nou gran part dels paviments de gres de diferents tipus col∙locat sobre el preexistent col∙locat de l’any 

1946. 

Transcorreguts aquests cinc anys, els propietaris van decidir no tornar a llogar ‐ho i instal∙lar les oficines 

de l’empresa familiar, que tampoc van comportar fer obres. Pel que fa a la resta de plantes, els inquilins 

de la planta principal hi van viure fins fa uns mesos; i al primer, els actuals propietaris s’hi van instal∙lar el 

1977. 
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4.‐ METODOLOGIA 

L’actuació a l’edifici situat a la cantonada dels  carrers de Maurici Serrahima, 14 i Pérez Galdós, 14‐18 del 

districte de Gràcia la ciutat de Barcelona, s’ha centrat principalment en l’estudi dels paraments, cels rasos 

i  terres  de  les  plantes  baixa,  baixa  edificació  annexa,  principal  i  primera.  En  aquest  sentit,  ha  estat 

necessari  la realització d’un total de 44 cales parietals en aquells  indrets on no eren visibles per tal de 

conèixer la seva tipologia. L’objectiu era poder realitzar la documentació del tipus de parament emprat 

en la construcció, tant de les parets mestres com de les mitgeres, d’envans, etc., per tal de poder precisar 

la seva cronologia i la possible evolució arquitectònica.  

La realització de les cales ha consistit en el repicat manual de petits sondejos o finestres, situats en les 

diverses alçades de la casa (planta baixa, principal i primera) i en els punts de connexió de les diverses 

estructures, amb incidència en els angles per determinar la relació física dels diferents murs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cala parietal realitzada a la planta baixa de la casa 

En altres indrets no es realitzen sondejos per trobar‐se els murs revestits o folrats amb elements originals 

de la construcció, i al no ser necessari fer‐los perquè la informació d’aquests murs es podia obtenir amb 

altres cales dels espais contigus. Gràcies a l’obertura d’aquests sondejos ha estat possible identificar els 

diferents tipus de paraments que configuren l’edifici les plantes de l’edifici. 

D’altra banda, es van dur a terme cinc sondejos al subsòl en determinats punts de la planta baixa per tal 

de  documentar  la  fonamentació  de  l’edifici. L’obertura  del  subsòl  es  va  realitzar  de  forma manual  o 

mitjançant una màquina excavadora de petites dimensions.  

Hem identificat les cales i els sondejos amb un codi que contempla, en primer lloc, la planta on es van 

realitzar  (PB‐Planta Baixa; PBA‐Planta Baixa Annex; PP‐Planta Principal  i P1‐Planta primera),  seguit del 

número que  identifica  l’àmbit  (E01,  E02, E03....)  i,  finalment,  el número de  la  cala parietal  (C01, C02, 

C03....)  o del  sondeig  al  subsòl  (S01,  S02,  S03..).  Pel  que  fa  a  la  numeració dels  àmbits  o  espais,  s’ha 

mantingut el codi establert pels redactors del projecte de rehabilitació de l’edifici.   
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La situació de les cales, sondejos, paraments i elements enregistrats s’han situat damunt la topografia de 

la finca facilitada per la propietat, per tal de documentar‐los i facilitar la seva interpretació. La planimetria 

ha estat tractada informàticament amb AUTOCAD. 

En paral∙lel s’ha dut la documentació fotogràfica amb suport digital per tal de deixar constància visual dels 

treballs realitzats, així com dels paraments i elements apareguts. Totes les imatges han estat identificades 

amb un número i porten el codi de la intervenció. 

A la intervenció se li ha donat el codi 041/21. Donat el tipus d’intervenció que hem dut a terme, no s’han 

recuperat materials arqueològics (ceràmica, fauna, etc...) com a part del registre moble. 
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5.‐  DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS I RESULTATS OBTINGUTS   

La present actuació s’ha centrat principalment en l’estudi històric‐arqueològic de l’edifici que contempla 

l’estudi  descriptiu  de  l’interior  de  les  plantes  de  l’edifici;  l’anàlisi  de  la  seva  organització  interna;  els 

materials, tècniques i elements constructius emprats; detalls i elements decoratius; proposta cronològica 

i  evolutiva  i,  finalment,  la  documentació  fotogràfica  i  planimètrica  de  l’edifici  i  dels  detalls  més 

significatius.  

L’estudi de paraments s’ha realitzat principalment per mitjà d’un total de 44 cales parietals distribuïdes  

en les diverses alçades de la casa (planta baixa, planta baixa annex, planta principal, primera planta) i en 

aquells punts de l’edificació que hem considerat que ens podien proporcionar més informació. L’objectiu 

era poder realitzar la documentació del tipus de parament emprat en la construcció, tant de les parets 

mestres com de les mitgeres, d’envans, interseccions entre murs, etc., per tal de poder precisar la seva 

cronologia i la possible evolució arquitectònica. D’altra banda, també s’han realitzat 5 sondejos al subsòl 

amb  l’objectiu  de  documentar  les  característiques  constructives  i  fondària  de  les  estructures  de 

fonamentació de l’edifici.  

Per tal de poder seguir el rastre documental d’aquesta casa,  l’any 2017 la historiadora de l’art Paloma 

Somacarrera va realitzar un buidatge exhaustiu de diferents fonts que han aportat un conjunt de notícies 

documentals  (textuals  i  gràfiques)  que  permeten oferir  les  bases  per  a  l’establiment d’una  seqüència 

crono‐estructural i una identificació d’elements de vàlua patrimonial. 

Com hem comentat anteriorment, la Casa de Jacint Bofill i Santacana (Vila Isabel), ubicada als carrers de 

Maurici Serrahima, 14 i Pérez Galdós, 14‐18 del districte de Gràcia, és una antiga Vila o residència d’estiu 

que, construïda entre el 1898 i el 1900, respon a la tipologia del nou habitatge de la burgesia del segle 

XIX. Es tracta d’edifici en cantonada de planta baixa i dos plantes pis i una planta sota coberta, badalot, 

amb accés directe a la terrassa i a través de la qual s’accedia a la coberta. Presenta tres façanes, a més a 

més d’una paret mitgera a llevant que s’allarga més que la profunditat de l’edifici.  

En un inici la casa projectada era més estreta, ja que el solar només comprenia una parcel∙la i mitja que 

sumaven 9 metres de façana. Tot i així amb el projecte ja avançat es va adquirir la meitat de la parcel∙la 

veïna i es van rectificat els plànols. Al llarg dels anys la volumetria de l’edifici principal no s’ha modificat, 

tot i que a causa dels usos que ha tingut l’edifici al llarg dels anys es va reconstruir i ampliar la planta baixa 

del volum annex adossat i formant part de la mitgera original de llevant. 

 

5.1.‐ PLANTA BAIXA  

El darrer ús d’aquesta planta ha estat el d’oficines de l’empresa del propietari, alhora que ús particular 

dels propietaris i la seva família, pel que fa a àrees de servei i sobretot l’edificació annexa a la mitgera de 

llevant amb serveis i espais relacionats amb el jardí de migdia, que analitzarem en un altre apartat. En el 

moment d’iniciar‐se les obres de rehabilitació de l’immoble, la planta baixa està formada per un total de 
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13 espais. Aquests espais s’identifiquen com PB E01 (Planta Baixa Espai 01) fins a PB E13 (Planta Baixa 

Espai 13).  

La planta, així com la resta de pisos de l’immoble, es troba configurada o dividida en dues crugies, a causa 

de l’augment de la parcel∙la un cop iniciat el projecte. D’una banda, la crugia de ponent, està formada per 

un total de 8 àmbits que corresponen al vestíbul o accés principal a la casa (PB E06), escala o nucli de 

comunicació vertical (PB 07), zona de pas i rebedor (PB E09 i E10), despatxos (PB E08, E11 i E13) i un espai 

d’emmagatzematge o traster (PB E12). D’altra banda, a  la crugia de  llevant, més estreta que  l’altra, hi 

trobem 5 espais que corresponen a un accés de servei (PB E02), la cuina (PB E01), dos despatxos (PB 03 i 

E04) i el rebedor que dona accés a aquesta crugia (PB E05). 

En aquesta planta, d’una banda, s’han realitzat fins a 10 cales parietals, de les quals  quatre es realitzen a 

l’interior del cos est, en concret en els àmbits PB E01, E03 i E04, i sis es realitzen a l’interior del cos oest, 

als espais PB E08, E10, E11 i E13. D’altra banda, també s’han efectuat 5 sondejos al subsòl, dels quals dos 

se situen al cost est, en concret en els espais PB E01 i E03, i tres al cost oest, als àmbits E08, E09 i E13.   

Distribució de la planta baixa de la casa 

 

5.1.1.‐ CRUGIA DE PONENT 

PB E06 ‐ Vestíbul 

El  vestíbul de  la  casa presenta una planta més o menys quadrangular de 3,10 m de  llargada  i 2,90 m 

d’amplada amb una superfície de gairebé 9 m2. Al costat nord, es localitza la façana principal de la finca 

que dona al carrer Maurici Serrahima. Al costat est, limita amb la paret mestra que divideix l’immoble en 

dues crugies. Al costat sud hi ha la porta per accedir‐hi a l’escala principal d’accés a la resta de plantes (PB 

E07). Per últim, al costat oest, hi ha l’envà que separa el de l’espai PB E08 destinat a despatx.  



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de Maurici Serrahima, 14 – carrer Pérez Galdós, 14‐18 
(Vila Isabel). Districte de Gràcia. Barcelona (Barcelonès). Codi 041/21 

 

 16

L’estança conserva alguns dels elements que configuraven la construcció original. A cada costat de la paret 

del vestíbul destaca la presència d’una parella de tapissos, amb tons ocres i daurats, representant escenes 

idíl∙liques dels treballs i la vida al camp. També es conserven dues làmpades de gas de llautó actualment 

adaptades a la llum elèctrica. 

La porta d’accés a l’escala, de dues fulles de fusta, es troba decorada amb aplics i poms de llautó, tirador 

amb forma d’au o de drac, molt estilitzat, i gairebé segur de l’època de la construcció. A la part superior 

d’aquesta porta hi ha unes vidrieres, tot i que no funcionen com a tal, ja que té una fusta a la part que 

dona a l’escala i no hi entra la llum. És una vidriera amb vidre imprès industrial de color i vidre opac, que 

forma un mosaic d’hexàgons i rombes repetitius, amb una sanefa centrant el grup. 

 

 

 

 

 

 

 

Detall d’una de les làmpades de 

gas de llautó del vestíbul 

El terra presenta un paviment realitzat amb peces de marbre de forma octogonal blanques (27x27 cm) 

combinades  amb  peces  quadrades  (5x5  cm)  de  tonalitat marró  ocupant  les  cantonades.  La  franja  de 

separació d’aquest paviment amb el de l’àmbit PB E07 es troba formada per peces de marbre de forma 

rectangular de color marró. 

La decoració del sostre es basa en una repetició de cassetons rectangulars que presenten una decoració 

motllurada amb un floró central. L’enteixinat és fet de guix i pintat amb tons marrons imitant la fusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall del cel ras i vidrieres del 

rebedor 
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Cal  assenyalar  que,  en presentar‐se  totalment  cobert  amb  aquests  elements  originals,  es  decideix  no 

realitzar cap sondeig en aquest espai. Aquest fet és possible en poder conèixer els paraments per altres 

sondejos realitzats als espais contigus. 

 

PB E07 ‐ Escala 

Sota aquesta nomenclatura s’identifica la caixa d’escala que organitza els espais interiors d’aquesta planta 

i que dona accés a la resta de plantes de l’edifici. Es tracta d’un espai de planta rectangular amb unes 

dimensions de 4,54 m de llargada per 2,95 m d’amplada amb una superfície total d’11,58 m2. Els seus 

límits es corresponen, al nord, amb la porta per accedir‐hi al vestíbul (PB E06);   a  l’est, amb el mur de 

càrrega que estructura l’edifici en dues crugies així com un petit rebedor que dona accés a la crugia de 

llevant; al sud, amb el mur que separa aquest espai del despatx PB E13 i, per últim, a l’oest, amb el mur 

que separa l’escala i zona de pas PB E10.  

Aquesta escala es troba decorada amb un arrimador ceràmic que folra les parets del distribuïdor d’accés 

a la zona de servei de la crugia de llevant, la zona d’escales de pujada a la resta de plantes i a la porta 

d’accés al rebedor que dona accés a les sales de la planta baixa. 

Altrament, el primer replà de les escales d’accés a les plantes superiors hi ha un mural pintat amb motius 

florals, que fa de tancament dels elements ornamentals del vestíbul, tot desapareixen a les zones més 

privades de les plantes superiors. Darrere aquesta pintura es pot observar una antiga obertura que donava 

llum a l’escala des del jardí, abans de la modificació duta a terme durant la seva construcció. 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la pintura mural de 

l’escala 

 

Pel que fa al sostre i paviment, aquests són de la mateixa tipologia que els conservats al vestíbul PB E06, 

a excepció dels primers trams d’escala fins a la planta principal que és de rajoles de marbre de 20x20 cm 

col∙locat en diagonal als replans. La resta de l’escala i fins a arribar a la planta terrassa és de cairó ceràmic 

amb marxapeu de fusta i disposat en espina de peix als replans. 
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Vista del cel ras i arrimador 

ceràmic de l’escala 

 

En aquest espai no es van realitzar sondejos parietals per dos motius, per trobar‐se els murs enrajolats o 

pintats i al no ser necessari fer‐los perquè la informació dels murs s’obté amb altres sondejos dels espais 

contigus. 

 

PB E08 – Despatx  

Aquest espai presenta una planta rectangular de 4,79 m de llargada i 3,27 m d’amplada amb una superfície 

útil de 15,66 m2. Els límits d’aquest àmbit es corresponen amb els murs de façana de l’immoble al nord i 

oest, amb el mur que el separa del vestíbul PB E06 a l’est i, per últim, amb els envans que el separen de 

les estances PB E09 i E11 al sud. 

 

 

 

 

 

 

 

Detall del paviment original 

format per un mosaic hidràulic 

 

El paviment, fruit de la darrera reforma de l’edifici, es troba format per rajoles de terratzo (31,5x31,5 cm). 

L’aixecament d’algunes d’aquestes  rajoles  ha permès documentar  el  paviment original  format per  un 

mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular (20x20 cm). La decoració de les peces està 
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composta per un únic motiu que es repeteix  i  representa quadrats de color vermell, groc  i altres amb 

triangles de color verd sobre fons groc.  

El cel ras, que correspon a la primera fase constructiva de la casa, està format per canyís revestit de guix 

i subjectat per biguetes de fusta de secció rectangular que es troben clavades amb claus a les bigues del 

forjat del sostre. Aquest fals sostre es troba pintat de color negre i decorat amb floró o rosetó d’escaiola 

a la part central, d’uns 90 cm de diàmetre. Respecte al forjat, està format per bigues de fusta, en sentit 

est‐oest,    i revoltons de rajoles ceràmiques. Cal assenyalar que l’embigat, aproximadament al terç est, 

està dividit per una jàssera de ferro que es recolza en el mur de façana principal  i en  les columnes de 

marbre de la construcció original que es conserven en els àmbits PB E09 i E10.  

 

 

 

 

 

 

 

Vista del floró ornamental del 

cel ras 

 

En aquest espai es realitzen 2 cales parietals, en concret els sondejos PBE08‐C05 i PBE08‐C06. El primer 

es localitza en l’espai de la cantonada sud‐est, abraçant el mur que separa aquest àmbit del vestíbul PB 

E06 i l’envà que el separa de la zona de pas PB E09. D’una banda, respecte al mur divisori, d’uns 0,25 m 

de gruix, aquest sondeig permet documentar un parament que cal situar‐lo dins de la construcció original 

de l’edifici, format per maons massissos (28,5x14x5,5 cm) lligats amb morter. D’altra banda, l’envà està 

bastit amb maons plans (30x15x4 cm) disposats de forma vertical lligats amb morter. Aquest, de tan sols 

0,10 m de longitud, es troba delimitat per un marc de ferro que correspon a un dels brancals de l’obertura 

que comunicava originàriament aquest espai amb la zona de pas o de recepció de la planta baixa que, 

com  veurem  més  endavant,  disposava  de  quatre  columnes  ornamentals.  A  més  a  més,  en  aquest 

parament també s’identifica l’obertura de la porta que comunica aquest espai amb l’àmbit PB E09, que 

cal situar‐la en el context de les obres realitzades l’any 1946. 

El segon sondeig es localitza a la cantonada nord‐oest de l’habitació, en concret entre els murs de façana 

septentrional i de ponent de l’immoble, ambdós amb un gruix de 0,35 m. L’obertura d’aquesta cala ha 

permès identificar al mur de tancament nord, corresponent a la primera fase constructiva de la casa, un 

parament bastit amb pedres escairades embegudes en morter de calç, amb un revestiment de 2 cm de 

morter. En canvi, pel que fa al mur de façana oest no s’ha pogut documentar el parament original ja que 
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aquest es troba cobert amb ciment  i un envà de plàdur que es basteixen l’any 1976 amb l’objectiu de 

crear una cambra d’aire per aïllar l’espai de les humitats.  

Finalment, s’excavà un sondeig al subsòl (PB08‐S02) en l’espai de la cantonada nord‐est, abraçant el mur 

de façana septentrional i el mur que separa aquest àmbit del vestíbul PB E06. El sondeig presenta una 

longitud d’1,15 m, una amplada de 0,50 m i una fondària màxima d’1,05 m. Pel que fa a l’estratigrafia 

excavada  en  aquest  sondeig,  per  sota  del  paviment  actual  i  de  la  seva  preparació,  únicament  es  va 

documentar un nivell compost d’argila sorrenca de color marró amb nòduls calcaris i gravetes. Respecte 

a  les fonamentacions dels murs, són d’obra de maçoneria amb una fondària de 0,80 m en el cas de la 

façana i 0,50 m en el mur de càrrega.  

 

 

 

 

 

 

Vista de la fonamentació del 

mur de façana del carrer 

Maurici Serrahima 

 

 

PB E09 – Zona de pas 

Sota  aquesta  nomenclatura  s’identifica  un  petit  espai  o  zona  de  pas  que  es  configura  durant  les 

remodelacions realitzades l’any 1976. Presenta una planta rectangular amb unes dimensions de 2 m de 

llargada per 1,30 m d’amplada amb una superfície útil de 2,14 m2. L’espai presenta com a límits, pel costat 

nord l’obertura o porta que dona accés al despatx PB E08, pel costat est l’envà que el separa de l’escala 

PB E07, pel costat sud l’envà que el separa del rebedor PB E10 i, per últim, pel costat oest l’envà que el 

separa del despatx PB E11.  

El paviment, fruit de la darrera reforma, és de terratzo quadrat de color gris de 31,5x3,5 cm. Per sota es 

conserva la solera original que, igual que el vestíbul PB E06 i l’escala PB E07, es va realitzar amb peces de 

marbre de forma octogonal blanques (27x27 cm) combinades amb peces quadrades (5x5 cm) de tonalitat 

marró ocupant les cantonades. 

Presenta un cel ras d’encanyissat revestit de guix que correspon a la reforma de la planta de l’any 1946. 

Aquest  ocultava  el  fals  sostre  original  format  per  cassetons  rectangulars  de  guix  amb  decoració 
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motllurada,    floró central,  i pintats amb tons marrons  imitant  la  fusta. D’altra banda, s’observa que el 

sostre o forjat original es va realitzar amb bigues de fusta col∙locades en sentit est‐oest  i  revoltons de 

rajoles. 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del cel ras original 

 

El  desmuntatge dels  envans de  totxana que  configuren  aquest  espai,  corresponents  a  la  darrera  fase 

constructiva, ha permès deixar a la vista dues de les quatre columnes de marbre que, segons els plànols 

originals de la casa, articulaven l’espai públic o de recepció d’aquesta planta. Aquestes, que en general es 

troben en bon estat de conservació, presenten un sòcol de planta quadrada i toro de marbre blanc, un 

fust de marbre travertí vermell (de 0,20 de diàmetre) i un capitell de marbre blanc format per volutes o 

elements decoratius en forma d’espiral. 

Cal destacar que les quatre columnes sustenten dues jàsseres de ferro, disposades en sentit nord‐sud, 

recobertes per una estructura de maons lligats amb morter de calç i pintada de color gris (de 4,20 m de 

longitud, 0,32 m d’amplada i 0,30 m d’alçada). Aquests es recolzen en unes bigues de ferro horitzontals 

que, localitzades al costat nord de les dues columnes documentades en aquest espai, corresponien als 

marcs de ferro o brancals de l’obertura que comunicava originàriament aquest espai amb el despatx PB 

E08. 

 

 

 

 

 

Vista de les columnes de 

marbre que articulaven l’espai 

públic o de recepció d’aquesta 

planta. 
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En  aquest  espai  es  realitzà  un  sondeig  al  subsòl  (PBE09‐S02)  amb  l’objectiu  de  documentar  la 

fonamentació de les dues columnes exemptes. Cal dir que aquest es va iniciar a l’espai E09, però es va 

anar ampliant cap als àmbits E08, E10 i E11. El sondeig presenta una longitud de 0,60 m, una amplada 

màxima d’1,50  i  una  fondària  de  0,70 m. Un  cop  enretirat  el  paviment,  es  va  excavar  una  seqüència 

estratigràfica  molt  semblant  a  la  documentada  al  sondeig  S03.  Respecte  a  la  fonamentació  de  les 

columnes, que apareix a una fondària de 0,10 m, es tracta d’una obra de maçoneria de 0,50 m d’amplada 

i gruix.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la fonamentació de les columnes exemptes 

 

 

PB E10 – Rebedor 

El rebedor de la crugia de ponent de la planta baixa presenta una planta rectangular de  2,84 m de longitud 

per 1,87 m d’amplada amb una superfície útil de 4,72 m2.  L’espai es troba delimitat al nord per l’envà que 

limita amb la zona de pas PB E09, a l’est pels envans que limiten amb el despatx PB E11 i el traster PB E12, 

al sud pel mur divisori que el separa del despatx PB E13 i, per últim, a l’oest pel mur divisori que el separa 

de l’escala PB E07. 

El  paviment  d’aquest  rebedor,  fruit  de  la  darrera  reforma  de  l’edifici,  es  troba  format  per  rajoles  de 

ceràmica que  imiten parquet  (31,5x31,5x5 cm). En aquest espai, per sota d’aquestes rajoles, no es va 

localitzar cap paviment més antic.  

El cel ras de la reforma de la planta del 1946, així com el fals sostre original de cassetons, són els mateixos 

que els documentats en la zona pas PB E09. Cal destacar les bigues de fusta del forjat, que subjecten el 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de Maurici Serrahima, 14 – carrer Pérez Galdós, 14‐18 
(Vila Isabel). Districte de Gràcia. Barcelona (Barcelonès). Codi 041/21 

 

 23

fals sostre original mitjançant bigues de fusta de secció rectangular clavades amb claus, es van col∙locar 

en sentit nord‐sud i es trobaven separades d’embigat de la zona de pas, aquestes orientades est‐oest, 

mitjançant una jàssera de ferro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del forjat del sostres dels àmbits PB E09 i PB E10 

 

D’altra banda, es va realitzar el repicament del paredat que ocultava les altres dos columnes de marbre 

que,  segons  els  plànols  originals  de  la  casa,  es  localitzaven  al  costat  de  la  caixa  d’escala.  Com  hem 

comentat anteriorment, aquestes columnes ornamentaven l’espai públic o de recepció d’aquesta planta. 

En aquest espai es realitza el sondeig parietal PBE10‐C07, en concret a la cantonada sud‐est, abraçant els 

murs divisoris que el separen de l’escala PB E07 i el despatx PB E13. Respecte al primer, d’uns 0,20 m de 

gruix, es documenta un parament que cal situar‐lo dins del projecte original de la casa, bastit amb maons 

plans  (30x15x4 cm) disposats de  forma vertical  lligats amb morter de calç. Quant al  segon, destaca  la 

presència d’una guia de ferro horitzontal que correspon al marc de la porta corredissa que originàriament 

tancava aquest espai. 

 

PB E11 – Despatx  

Aquest espai correspon a un despatx de planta més o menys rectangular amb una longitud de 3,10 m i 

una amplada oscil∙la entre 2,29 i 2,67 m amb una superfície útil de 8,35 m2. El costat nord ve limitat per 

l’envà que el separa del despatx PB E08, a l’est amb els envans que el separa dels àmbits PB E09 i E10 i al 

sud pel mur que el separa del despatx PB E13. Per últim, al costat oest limita amb la façana de la finca del 

carrer Pérez Galdós. 
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El  seu paviment,  igual que el del  rebedor PB E05, es  troba  format per  rajoles de ceràmica que  imiten 

parquet (31,5x31,5x5 cm). No obstant això, per sota es conserva la solera original que, igual que la zona 

de pas PB E09, es va realitzar amb peces de marbre de forma octogonal blanques (27x27 cm) combinades 

amb peces quadrades (5x5 cm) de tonalitat marró ocupant les cantonades.   

 

 

 

 

 

 

 

Vista del paviment original 

format per peces de marbre 

 

El cel ras fruit de la reforma de l’any 1946, d’encanyissat revestit de guix, ocultava el fals sostre original 

de  cassetons  rectangulars  amb  decoració  motllurada  i    floró  central.  Aquest  enteixinat,  que  també 

s’estenia pels àmbits PB E09,  E10  i  E12,  és  fet de guix pintat amb  tons marrons que  imiten  la  fusta  i 

subjectat al  forjat del  sostre per biguetes de  fusta de secció  rectangular. D’altra banda,  també es pot 

observar que aquest forjat es basteix amb bigues de fusta col∙locades en sentit est‐oest  i revoltons de 

rajoles. 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del cel ras original 

 

Cal  assenyalar  que  la  finestra  de  la  façana  del  carrer  Pérez  Galdós  conserva  una  parella  de  vitralls 

emplomats originals amb una composició que combina vidre imprès transparent, vidre plaqué de color 

intens i peces de motlles en forma de lent i de prisma.  
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En aquest àmbit es realitza el sondeig parietal PBE11‐C08, en concret en l’espai de la cantonada nord‐est, 

abraçant els envans de separació entre els àmbits PB E08 i E09.  Aquest sondeig va servir, d’una banda, 

per veure com l’envà de separació amb l’àmbit PB E08, que cal situar‐lo dins del projecte original de la 

casa, era bastit amb maons plans (30x15x4 cm) disposats de forma vertical i lligats amb morter.  

D’altra banda, l’envà de separació amb la zona de pas PB E09, d’uns 5 cm de gruix, es troba format per 

totxanes o maons plans disposats de forma vertical i lligats amb morter. Per tant, aquesta estructura cal 

situar‐la  en el  context de  les obres  realitzades  l’any 1976 que  tenien  com a objectiu  compartimentar 

aquest espai per a habilitar‐ho com a guarderia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la façana amb vitralls emplomats originals 

 

 

PB E12 ‐ Traster 

Sota aquesta nomenclatura s’identifica una habitació o traster de planta més o menys rectangular de 3,10 

m de  longitud per 1,78 m d’amplada màxima amb una superfície total d’uns 4,80 m2. Aquest espai ve 

delimitat al nord per l’envà que el separa del despatx PB E11, a l’est per l’envà que el separa del rebedor 

PB E10, al sud pel mur divisori que el separa del despatx PB E13 i, finalment, a l’oest pel mur de façana 

que dona al carrer Pérez Galdós. 

El paviment d’aquesta estança és el mateix que el documentat al rebedor PB E05  i al despatx PB E11, 

format per rajoles de ceràmica que imiten parquet (31,5x31,5x5 cm). Per sota es conserva un paviment 

format per rajoles rectangulars (20x10 cm) de tonalitat groguenca que s’ha de relacionar amb la reforma 
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realitzada l’any 1946 on, en aquest espai, s’instal∙la una cambra de bany. En aquest sentit, també es van 

decorar les parets amb un arrimador ceràmic, igual que el documentat en el parament de l’escala PB E07.  

 

 

 

 

 

 

 

Detall de l’arrimador ceràmic 

 

Respecte  al  sostre,  presenta  les  mateixes  característiques  que  l’habitació  PB  E11  amb  un  darrer 

encanyissat revestit de guix, un fals sostre original de cassetons rectangulars amb decoració motllurada i  

floró central i, per últim, un forjat realitzat amb bigues de fusta col∙locades en sentit est‐oest i revoltons 

de rajoles.  

En aquest espai no es va realitzar cap sondeig parietal. 

 

 

 

 

 

 

Vista del forjat del sostre dels 

àmbits PB E11 i E12 

 

 

PB E13 ‐ Despatx 

A  la  façana posterior es  localitza un gran despatx, originàriament un saló, que aprofita  les obertures  i 

l’assolellament d’aquesta façana. Els límits d’aquest espai es corresponen al nord amb el mur divisori que 

el separa del traster PB E12 i l’escala PB E07, a l’est amb la paret mestra que divideix l’immoble en dues 
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crugies i que el separa del despatx PB E04, al sud amb el mur de façana posterior de la casa i, per últim, a 

l’oest amb el mur de façana del carrer Pérez Galdós. 

L’estança compta amb dos tipus de paviment fruit de les darreres fases de reforma. Al terç occidental es 

documenta un paviment de terratzo (31,5x31,5 cm) i a  la resta un de rajola ceràmica imitació parquet 

(31,5x31,5x5 cm). L’aixecament d’algunes d’aquestes rajoles ha permès observar un paviment anterior 

format per peces quadrades (20x20 cm) de tonalitat marronosa que imita el marbre. Aquest paviment es 

podria  relacionar  amb  les  reformes  realitzades  l’any  1946,  moment  en  el  qual  aquest  espai  es 

compartimenta per crear dos dormitoris. 

 

 

 

 

 

 

Detall del paviment que podria 

correspondre a les reformes de 

l’any 1946 

 

El  sostre  és  d’encanyissat  amb  revestiment  de  guix  fixat  a  l’embigat  per  biguetes  de  fusta  de  secció 

rectangular  clavades amb claus. Respecte al  forjat, es  troba  format per bigues de  fusta  i  revoltons de 

rajoles  disposats  entre  les  bigues  que  presenten  una  orientació  nord‐sud,  és  a  dir,  disposades 

perpendicularment al mur de façana posterior de la casa.  

 

 

 

 

 

 

 

Vista de l’encanyissat del cel ras 
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Pel que fa al mur divisori que delimita el costat nord d’aquest àmbit cal destacar, d’una banda, que a la 

porta o obertura que comunica amb el rebedor PB E10, un cop repicada, s’observa una guia de ferro a la 

part superior o llinda que correspon a les restes de la porta corredissa que originàriament comunicava 

aquests espais. D’altra banda, a l’extrem oest del mateix mur, s’identifica una porta tapiada durant les 

reformes efectuades l’any 1976. Aquesta obertura correspon, segons el plànol de 1900 de la distribució 

interior de l’edifici, a l’accés d’un passadís o zona de pas que, localitzat a l’extrem occidental de la sala, 

permetia la comunicació entre el rebedor i el jardí.  

En aquest àmbit es realitzen dos sondejos parietals, en concret el sondeig PBE13‐C09 i el sondeig PBE13‐

C10. El primer es localitza en l’espai de la cantonada nord‐oest, abraçant el mur de façana de ponent de 

l’immoble i el mur divisori entre aquesta estança i l’habitació contigua PB E12. D’una banda, en el mur de 

façana es documenta un parament bastit amb maons plans (30x15x4 cm) disposats de forma vertical  i 

lligats amb morter. Aquest parament cal relacionar‐lo amb la construcció del passadís o zona de pas entre 

el rebedor i el jardí que originàriament ocupava aquest espai. D’altra banda, al mur divisori septentrional 

s’observen les totxanes que es van fer servir per tapiar la porta d’accés d’aquest passadís. 

El segon sondeig se situa en l’espai de la cantonada sud‐est, abraçant el mur de façana posterior i la paret 

mestra que divideix l’immoble en dues crugies. Respecte al mur de façana, el sondeig permet documentar 

el parament original  format per maons massissos  (28,5x14x5,5 cm)  lligats amb morter. Pel que fa a  la 

paret mestra, que també cal situar‐la dins del projecte original de la casa, presenta un gruix de 0,40 m i 

un parament format per maons massissos col∙locats de pla i pedres lleugerament desbastades embegudes 

en morter de calç.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la porta del passadís que connectava el rebedor i 

el jardí 

 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de Maurici Serrahima, 14 – carrer Pérez Galdós, 14‐18 
(Vila Isabel). Districte de Gràcia. Barcelona (Barcelonès). Codi 041/21 

 

 29

Finalment, en aquest espai es realitza un sondeig al subsòl (PBE13‐S01), en concret a la cantonada sud‐

est, abraçant el mur de façana posterior i la paret mestra que divideix l’immoble en dues crugies. Aquest 

presenta una longitud d’1,10 m, una amplada de 0,40 m  i una fondària màxima de 0,90 m. La seqüència 

estratigràfica excavada en aquest sondeig era força similar a la documentada als anteriors. Així doncs, 

sota  el  paviment,  apareix  un  estrat  compost  d’argila  sorrenca  de  color  marró  amb  nòduls  calcaris  i 

gravetes. Respecte a les estructures de fonamentació de la façana i de la paret mestra, ambdues d’obra 

de maçoneria, assoleixen una fondària d’1,20 i 0,70 m respectivament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del sondeig al subsòl excavat a la cantonada 

sud‐est de l’àmbit PBE13 

 

 

 

5.1.2.‐ CRUGIA DE LLEVANT 

PB E01 – Cuina 

Aquest espai, que s’identifica amb la cuina, presenta una planta rectangular amb una longitud de 4,55 m 

i una amplada de 2,96 m amb una superfície total de 10,97 m2. El costat  nord limita amb el mur de façana 

principal del carrer Maurici Serrahima, el costat est amb el mur que separa de la finca contigua i el sud 

amb l’envà que el separa del despatx PB E04. Per últim, el costat oest limita amb l’envà que el separa del 

despatx PB E13.  

El paviment és format per rajoles de ceràmica que imiten parquet (31,5x31,5x5 cm). Per sota es conserva 

un paviment més antic format per rajoles rectangulars (20x10 cm) de tonalitat fosca que, probablement, 

s’ha de relacionar amb la reforma general de la planta baixa realitzada l’any 1946. 
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El seu sostre és pla d’encanyissat revestit de guix i fixat a l’embigat per biguetes de fusta clavades amb 

claus. El forjat està realitzat amb bigues de fusta, col∙locades a través paral∙leles a  la façana del carrer 

Maurici Serrahima, i revoltons de rajoles. 

Al  mur  de  tancament  oriental  destaca  la  presència  d’una  xemeneia  amb  una  campana  de  grans 

dimensions i un faldar decorat amb peça ceràmica original. 

 

 

 

 

 

 

Detall de la peça ceràmica 

original que decora la campana 

 

 

En aquest espai no es va realitzar cap cala parietal però sí un sondeig al subsòl (PBE01‐S05), en concret a 

la cantonada nord‐est. L’objectiu de l’excavació d’aquest sondeig era documentació de la fonamentació 

de la mitgera de llevant de l’edifici contigu. Aquest presenta una longitud d’1,20 m, una amplada de 0,35 

m  i  una  fondària màxima d’1,10 m.  La  seqüència  estratigràfica excavada en  aquest  sondeig  era  força 

similar  a  la  documentada  als  anteriors.  Respecte  a  la  fonamentació  del mur,  es  tracta  d’una  obra de 

maçoneria amb una fondària màxima de 0,80 m.  

 

 

 

 

 

 

Vista del sondeig al subsòl 

realitzat al costat de la paret 

mitgera de llevant 
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PB E02 – Accés serveis 

Aquest àmbit, que s’identifica amb una zona de pas o accés de serveis, presenta una planta rectangular 

de 3,02 m de longitud per 1,58 m d’amplada amb superfície útil de 4,77 m2. Els seus límits són: al nord 

l’envà que el separa del despatx PB E03, a l’est l’envà que el separa de la cuina PB E01, al sud l’envà que 

el separa del despatx PB E04 i, per últim, a l’oest limita amb el rebedor PB E05.  

Presenta un paviment de rajola ceràmica imitació parquet (31,5x31,5x5 cm)i, per sota, s’observa que no 

es conserva cap paviment anterior. El seu sostre, igual que la cuina, és pla d’encanyissat revestit de guix 

subjectat al forjat subjectat per biguetes de fusta de secció rectangular clavades amb claus. 

 

 

 

 

 

 

Vista del format del sostre dels 

àmbits PB E01, E02 i E03 

 

 

En aquest àmbit es localitza el sondeig parietal PBE02‐C01, en concret en l’espai de la cantonada nord‐

oest, abraçant la paret mestra que divideix l’immoble en dues crugies i l’envà que separa aquest àmbit 

del despatx PB E03. Respecte a la paret mestra, aquesta cal situar‐la dins de la remodelació del projecte 

original de la casa de 1898, un cop es va adherir l’altra meitat de la parcel∙la.  El mur, que presenta uns 

0,40 m de gruix, era  format per maons massissos col∙locats de pla  i pedres  lleugerament desbastades 

embegudes en morter de calç.  Pel que fa a l’altre tancament, es tracta d’un envà de quart realitzat amb 

maons verticals posats de costat. Aquesta estructura divisòria, d’uns 5 cm de gruix, cal relacionar‐la amb 

les obres realitzades l’any 1976 destinades a la rehabilitació d’aquesta planta com a guarderia.  

 

PB E03 – Despatx  

Sota aquesta nomenclatura s’identifica un despatx que es correspon a un espai de planta més o menys 

quadrada amb unes dimensions de 3,02 m de longitud per 2,92 m d’amplada amb una superfície útil de 

8,80 m2.  L’espai presenta  com a  límits,  pel  costat nord el mur de  façana principal que dona al  carrer 

Maurici Serrahima, pel costat est  l’envà que el separa de  la cuina PB E01, pel costat sud  l’envà que el 

separa de la zona de pas PB E02 i, finalment, pel costat oest la paret mestra que divideix l’immoble en 

dues crugies. 
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El paviment, fruit de la darrera reforma, és de terratzo (31,5x31,5 cm). L’aixecament d’algunes d’aquestes 

rajoles  ha  permès  documentar,  igual  que  a  l’espai  PB  E13,  el  paviment  relacionat  amb  les  reformes 

realitzades l’any 1946, format en aquest cas per peces quadrades (20x20 cm) de tonalitat marronosa que 

imita el marbre.  

 

 

 

 

 

 

Detall del paviment relacionat 

amb les reformes de l’any 1946 

 

Respecte al sostre, el despatx presenta les mateixes característiques constructives que els àmbits contigus 

PB E01 i E02. 

En  aquest  espai  es  localitzen  els  sondejos  parietals  PBE03‐C02  i  PBE03‐C03.  El  primer  se  situa  a  la 

cantonada sud‐est de l’habitació, abraçant els envans que separen aquest àmbit de la cuina PB E01 i del 

passadís  PB  E02.    Aquest  sondeig  permet  observar  que  ambdues  estructures,  de  5  cm  de  gruix,  es 

basteixen alhora amb maons plans disposats de forma vertical lligats amb morter. Aquests paraments cal 

situar‐los en el context de les obres realitzades l’any 1946 que tenien com a objectiu instal∙lar la residència 

dels propietaris a la planta baixa i crear dos habitatges per cada planta destinats a lloguer. En aquest cas 

es compartimenta l’espai que ocupava la cuina per permetre la creació d’una petita estança o cambra. 

El segon sondeig es realitza a la cantonada nord‐oest de l’àmbit, abraçant el mur de façana que dona al 

carrer Maurici Serrahima i la paret mestra que divideix l’immoble en dues crugies.  Aquest sondeig, d’una 

banda, permet confirmar que la tipologia constructiva de la paret mestra, així com la del mur de façana, 

és la mateixa que la documentada al sondeig PBE02‐01, és a dir, un parament format per maons massissos 

col∙locats de pla i pedres lleugerament desbastades lligades en morter de calç.  

D’altra banda, malgrat la presència d’un tub de ferro, s’observa que el mur de façana es recolza en la paret 

mestra,  fet que es podria explicar per què  inicialment  la construcció només disposava de  la crugia de 

ponent  i, posteriorment, amb el projecte  ja avançat, es va adquirir  la meitat de  la parcel∙la veïna que 

correspon a la crugia de llevant. 

Finalment, en aquest espai s’excavà un sondegi a la cantonada nord‐oest amb l’objectiu de documentar 

les fonamentacions del mur de façana i la paret mestra. Aquest presenta una longitud d’un metre, 0,50 m 

d’amplada i 1,25 m de fondària màxima. D’una banda, respecte a la seqüència estratigràfica excavada, 
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aquesta era força similar a la documentada als anteriors sondejos, amb la presència només d’un nivell 

d’argiles de color marró amb nòduls calcaris. D’altra banda, les estructures de fonamentació, ambdues 

d’obra de maçoneria, presenten una fondària d’1,20 m en el cas de la façana i 0,50 m la paret mestra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de l’estructura de fonamentació del mur de 

façana del carrer Maurici Serrahima 

 

 

 

PB E04 ‐ Despatx 

Aquest despatx, que originàriament era el menjador d’aquesta planta, mostra una planta rectangular amb 

unes dimensions de 6,76 m de longitud i 5,49 m d’amplada amb una superfície total de 37,79 m2. Presenta 

com a límit nord l’envà que el separa de la cuina PB E01. A l’est, amb el mur mestre que separa aquesta 

finca de l’existent contigua. Al sud, el mur de façana posterior que dona al jardí. I a l’oest, amb la paret 

mestra que divideix l’immoble en dues crugies. 

El paviment, fruit de la darrera reforma, és de terratzo quadrat de color gris de 31,5x31,5 cm. Per sota  es 

conserva la solera original formada per un mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular 

(20x20 cm). La decoració està composta per una peça que, simetritzada, es repeteix. El conjunt forma una 

successió  de motius  vegetals  i  geomètrics  de  color  verd  sobre  fons  també  de  color  verd  però  d’una 

tonalitat més clara.  
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Detall del mosaic hidràulic 

original 

 

Pel que fa a la decoració del sostre es conserva el cel ras original de cassetons rectangulars de guix amb 

decoració  motllurada.  Aquest  fals  enteixinat  mostra  un  aspecte  més  ostentós  que  el  del  vestíbul 

d’entrada, ja que apareixen elements amb tons daurats sobre una imitació de fusta fosca i una sanefa 

d’escaiola que ressegueix el perímetre de tota la sala. 

 

 

 

 

 

 

Vista del cel ras original de 

cassetons de guix amb 

decoració motllurada 

 

L’extracció d’un dels cassetons del cel ras ha permès documentar el forjat del sostre, realitzat amb bigues 

de fusta reforçades col∙locades en sentit est‐oest i revoltons de rajoles. Cal destacar que l’estructura es 

troba reforçada amb biguetes metàl∙liques. 
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Vista del forjat de l’àmbit PB 

E04 

 

En aquest espai es realitza el sondeig parietal PBE04‐C04, concretament a la part central del mur de façana 

posterior que dona al pati o jardí de l’immoble. Aquest sondeig, com també el realitzat a l’àmbit PB E13, 

permet documentar un parament format per maons massissos lligats amb morter. Els maons amiden 28,5 

cm de longitud amb un gruix de 5,5 cm i una amplada de poc més de 14 cm. Cal entendre que aquest mur, 

de 0,35 m de gruix, forma part de l’edificació original de la casa.  

 

PB E05 ‐ Rebedor 

Es  tracta d’un petit  espai  amb  la  funció de  rebedor que dona  accés  a  la  crugia  de  llevant  de  la  casa. 

Presenta una longitud d’1,40 m i una amplada d’1 m amb una superfície total d’1,40 m2. Els límits d’aquest 

espai es corresponen, al nord amb el mur que el separa del vestíbul (PB E06),  a l’est amb el mur de càrrega 

que el separa de l’accés de servei de la crugia de llevant (PB E02) i, per últim, al sud i oest, amb els envans 

que el separa de l’escala (PB E07). 

El  paviment  d’aquest  rebedor,  fruit  de  la  darrera  reforma  de  l’edifici,  es  troba  format  per  rajoles  de 

ceràmica que imiten parquet (31,5x31,5x5 cm). El seu sostre és de plaques de guix fixades per biguetes 

de fusta a l’embigat. 

En aquest espai no es va realitzar cap sondeig parietal. 
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5.2.‐ PLANTA BAIXA – EDIFICACIÓ ANNEXA 

A la part posterior de la casa, resseguint la mitgera de llevant, hi ha una edificació annexa amb un cos de 

planta baixa de dimensions de 20,30 m de llargada i 4 m d’alçada. Aquest edifici, destinat a dependències 

de serveis de la construcció original, va patir una profunda remodelació l’any 1976 per tal d’instal∙lar‐hi 

les noves dependències de la guarderia.  

 

Distribució de la planta baixa de l’edificació annexa 

 

En el moment d’iniciar‐se les obres de rehabilitació de l’immoble, l’edificació annexa alberga un total de 

7  espais  que  serveixen  a  l’edificació  central,  com els  banys de  les  oficines  (PBA  E03)  i  també  la  zona 

d’estances més privades dels propietaris com diferents sales de jocs (PBA E04 i E07), sanitaris (PBA E05) i 

altres  relacionades  també  amb  el  jardí  (PBA  E02)  o  zones  de  pas  (PBA  E02  i  E06).  Aquests  espais 

s’identifiquen com PBA E01 (Planta Baixa Annex Espai 01) fins a PB E07 (Planta Baixa Annex Espai 07). 

En aquesta construcció s’han realitzat 3 sondejos parietals  identificats com PBAE04‐C01, PBAE07‐C02 i 

PBAE07‐C03.  Gràcies  a  l’obertura  d’aquests  sondejos  ha  estat  possible  identificar  les  tipologies  dels 

paraments constructius, llur adscripció cronològica i, en darrer terme, l’evolució històrica d’aquest sector 

de la finca. 

 

PBA E01 – Zona de pas 

Sota aquesta nomenclatura s’identifica una zona de pas que comunica l’edificació annexa i la crugia de 

llevant de la casa. Presenta una planta amb forma de lletra L de 3,30/2,07 m de longitud per 0,80/1,64 m 

d’amplada  amb una  superfície  total  de  4,59 m2. Aquest  espai  ve delimitat  al  nord pel mur de  façana 
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posterior de  la casa, a  l’est per  la mitgera de  llevant  i el  traster PBA E02, al  sud pel  traster PBA E02  i 

l’obertura que dona accés a la sala PBA E04 i, per últim, a l’oest per l’envà que el separa del bany PBA E03. 

El seu paviment, fruit de la darrera reforma, es troba format per rajoles de terratzo (31,5x31,5x5 cm). Per 

sota, com a la resta dels àmbits de l’edificació, no es documenta cap altre anterior o més antic.  

El  sostre  presenta  un  cel  ras  d’encanyissat  revestit  de  guix  que  correspon  a  la  darrera  reforma  de 

l’edificació.  Aquest  ocultava,  d’una  banda,  un  forjat  format  per  bigues  de  ferro  disposades 

perpendicularment al mur de façana de l’edificació. Aproximadament a la meitat oriental de l’àmbit, entre 

aquestes bigues i a la part superior del parament dels paraments, s’observa un acabat o revestiment que 

imita les vetes i nusos de la fusta.   

 

 

 

 

 

 

Vista del format original format 

per bigues de ferro 

En canvi, a la meitat occidental, apareix una biga de ferro paral∙lela al mur de tancament de l’edificació 

amb una solera de maons al costat de ponent.   D’altra banda, en aquesta meitat de l’àmbit, també es 

conserven les restes de l’esgrafiat original que decorava tot el parament de la façana posterior de la casa, 

i que es trobava ocult per l’ampliació o reforma d’aquest espai motivada per la instal∙lació de la guarderia. 

Aquesta  decoració  es  troba  formada  per  quadrats  disposats  a  45º.  Cal  assenyalar  que  en  el  punt 

d’intersecció dels esgrafiats no es conserven  les peces ceràmiques vidrades de color verd. 

 

 

 

 

 

 

Detall de l’esgrafiat original de 

la façana posterior de la casa 
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En aquest espai no s’ha realitzat cap sondeig parietal perquè part dels paraments s’han repicat durant les 

obres  de  rehabilitació  de  l’edifici  i,  per  tant,  ens  deixen  veure  igualment  el  ventall  de  materials 

constructius utilitzats. 

 

PBA E02 – Traster 

Aquest espai, que s’identifica amb un traster, presenta una planta rectangular amb una longitud d’1,60 m 

i una amplada d’1,15 m amb una superfície total d’1,83 m2. Els costats nord i oest limiten amb els envans 

que el separa de la zona de pas PBA E01, a l’est amb la mitgera de llevant de l’edifici contigu i al sud limita 

amb l’envà que el separa de la sala PBA E04. 

Es tracta d’un espai de petites dimensions amb un paviment format per rajoles de terratzo (31,5x31,5x5 

cm). Respecte al sostre, aquest presenta les mateixes característiques que l’àmbit PBA E01 amb un cel ras 

d’encanyissat enguixat que oculta el forjat original, format per bigues de ferro i un revestiment que imita 

les vetes i nusos de la fusta 

En aquest espai no es va realitzar cap sondeig parietal. 

 

PBA E03 – Cambra de bany 

Aquest espai es correspon amb una cambra de bany de reduïdes dimensions que conté una dutxa, tassa, 

bidet i rentamans wàter. Presenta una longitud màxima de 3 m i una amplada que oscil∙la entre 0,78 i 

1,60 m, amb una superfície útil de 3,87 m2.   L’espai  té com a  límits, pel costat nord el mur de façana 

posterior de la casa, pel costat est l’envà que el separa de la zona de pas PBA E01, pel costat sud el mur 

divisori que el separa de la sala PB E04 i, per últim, pel costat oest el mur de façana de l’edificació annexa. 

La cambra, bastida durant la reforma de de la casa realitzada l’any 1976, presenta la mateixa tipologia de 

paviment que la resta d’àmbits de l’edificació annexa. Quant al sostre, com també s’observa a la meitat 

occidental de l’àmbit PBA E01, el cel ras de guix oculta un forjat format per bigues metàl∙liques.    

En aquest espai no es va realitzar cap sondeig parietal. 

 

PBA E04 – Sala 

Sota  aquesta  nomenclatura  s’identifica  una  sala  o  espai  polivalent  de  planta  rectangular  amb  unes 

dimensions de 7,54 m de longitud per 3,60 m d’amplada amb una superfície útil de 27,14 m2. Aquest espai 

presenta com a  límit nord els murs divisoris que el separen dels àmbits PBA E02  i E03  i  l’obertura per 

accedir‐hi a la zona de pas PBA E01. A l’est, amb la paret mitgera de llevant de l’edifici contigu. Al sud, 
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l’envà que el separa de la cambra de bany PBA E05 i la porta que comunica amb la zona de pas PBA E06. 

I a l’oest, el mur de façana de l’edificació annexa 

Com  la  resta dels  àmbits  de  l’edificació  annexa, presenta un paviment  format per  rajoles  de  terratzo 

(31,5x31,5x5 cm) i , per sota, s’observa que no es conserva cap paviment anterior.  

El cel ras fruit de la darrera reforma, d’encanyissat revestit de guix, ocultava el fals sostre de la construcció 

original que, com hem comentat anteriorment, tan sols ocupava la meitat oriental de l’actual edificació. 

Aquest fals sostre, també d’encanyissat enguixat, es troba pintat de color beix i la cornisa ornamental de 

color marró fosc.  

 

 

 

 

 

Vista del cel ras relacionat amb 

les reformes de l’any 1946 

 

D’altra banda, el forjat original del sostre es troba format per bigues de ferro i un revestiment que imita 

les vetes i nusos de la fusta, que també es documenta a la part superior dels paraments. En canvi, a la 

meitat  occidental,  el  forjat  de  l’ampliació  d’aquest  espai  bastida  l’any  1976,    realitzada  amb  bigues 

metàl∙liques i una solera de maons.  

 

 

 

 

 

Vista del forjat original del 

sostre de la sala PBA E04 (dreta) 

i del forjat bastit l’any 1976 

(esquerra) 
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En aquest àmbit es realitza el sondeig parietal PBAE04‐C01, en concret en l’espai de la cantonada nord‐

est, abraçant la paret mitgera de llevant de la finca i l’envà que el separa del traster PBA E02. D’una banda, 

respecte a la mitgera, d’uns 0,30 m de gruix, aquest sondeig permet documentar un parament que cal 

situar‐lo dins de la construcció original de l’edifici, format per maons massissos (28,5x14x5,5 cm) lligats 

amb morter.  D’altra banda, l’envà de separació amb el traster, d’uns 5 cm de gruix, es troba format per 

totxanes o maons plans disposats de  forma vertical  i  lligats amb morter  i, per  tant, cal  situar‐lo en el 

context de les obres realitzades l’any 1976. 

 

PBA E05 – Cambra de bany 

Es tracta d’un espai de planta rectangular de 2,51 de longitud i 2,40 m d’amplada que està disposat com 

a  cambra de bany  amb  les  parets  enrajolades. Amb una  superfície  total  d’uns 8 m2.  L’àmbit  es  troba 

delimitat al nord per l’envà que el separa de la sala PBA E04, a l’est per la mitgera de llevant de la finca, 

al sud per l’envà que el separa de la sala PBA E07 i, per últim, a l’oest per l’envà que el separa de la zona 

de pas PBA E06. 

El paviment, fruit de la darrera reforma de l’edificació, es troba format per rajoles de terratzo (31,5x31,5 

cm). La cambra compta amb banyera, tassa, bidet i rentamans. Disposa d’una lluerna o obertura feta al 

sostre que permet rebre en l’habitació llum natural.  

En aquest espai no es van realitzar sondejos parietals per dos motius, per trobar‐se els murs enrajolats i 

al no ser necessari fer‐los perquè la informació dels murs s’obté amb altres sondejos dels espais contigus. 

 

PBA E06 – Zona de pas 

Sota aquesta nomenclatura s’identifica una zona de pas que es genera durant la reforma i ampliació de 

l’edificació annexa realitzada l’any 1976. Presenta una planta rectangular amb unes dimensions de 2,60 

m de longitud per 1,14 m d’amplada amb una superfície de 2,97 m2. L’espai presenta com a límits, pel 

costat nord l’obertura o porta que dona accés a la sala PBA E04, pel costat est l’envà que el separa de la 

cambra de bany PBA E05, pel costat sud l’obertura que dona accés a la sala PBA E07 i, per últim, pel costat 

oest el mur de façana de l’edificació. 

Presenta un paviment de rajoles de terratzo (31,5x31,5 cm) i un cel ras d’encanyissat amb revestiment de 

guix fixat a l’embigat. 

En aquest espai no es va realitzar cap sondeig parietal. 
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PBA E07 ‐ Sala 

Aquest àmbit correspon a una sala o espai polivalent de planta rectangular amb una longitud de 6,84 m i 

amplada de 3,80 m amb una superfície tola de 25,88 m2. El costat nord ve limitat per l’envà que el separa 

de la cambra de bany PBA E05 i al costat est i sud limita amb les mitgeres de les edificacions contigües. 

Per últim, a l’oest trobem el mur de façana de l’edificació. 

La  sala,  construïda  íntegrament  l’any  1976,  presenta  un  paviment  format  per  rajoles  de  terratzo 

(31,5x31,5x5 cm). Respecte al sostre, com la resta dels àmbits de l’edificació annexa, és pla d’encanyissat 

revestit de guix i fixat a l’embigat.  

En aquest espai es realitzen dos sondejos parietals. El primer, PBAE07‐C02, se situa a la cantonada nord‐

est, abraçant la mitgera de llevant i l’envà o mur divisori que separa aquest àmbit de la cambra de bany 

PBA  E05.  Aquest  sondeig  permet  observar  que  la  tipologia  constructiva  d’ambdues  estructures  és  la 

mateixa, és a dir, un parament format per maons massissos (28,5x14,5,5 cm) lligats amb morter, cosa que 

ens  indicaria  que  l’envà  o  mur  divisori  es  correspon  al  tancament  meridional  de  l’edificació  annexa 

original.  

El segon sondeig, PBAE07‐C03, es realitza a la cantonada sud‐oest de l’àmbit, abraçant el mur de façana 

de  l’edificació  i  la mitgera meridional  de  la  finca.  En  aquest  cas  els paraments  es  troben  formats per 

totxanes o maons plans disposats de forma vertical i lligats amb morter. Per tant, aquestes estructures 

cal situar‐les en el context de les obres realitzades l’any 1976.  
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5.3.‐ PLANTA PRINCIPAL 

A  la  planta  principal  de  la  casa  hi  trobem  les  dependències  més  privades  de  l’habitatge,  totalment 

independents de la planta baixa i planta primera. En el moment d’iniciar‐se les obres de rehabilitació de 

l’immoble,  l’espai es  troba  format per un  total de 16 espais que  s’han  identificat  com PP E01  (Planta 

Principal Espai 01) fins a PP E16 (Planta Principal Espai 16). 

La distribució d’aquests àmbits és més o menys semblant a la de la planta baixa, distribuïda al voltant de 

l’escala i dividida en dues crugies, que les podríem diferenciar en zona de dia i zona de nit. D’una banda, 

a la crugia de llevant adossada a la mitgera, hi ha situada la cuina (PP E02), una habitació (PP E01), dues 

zones de pas (PP E03 i E05) i la sala‐menjador (PP E04 i E06). D’altra banda, a la crugia de ponent, a més a 

més del nucli d’escales (PP E08), que en aquesta planta queda reduït a l’escala, hi ha situat el rebedor (PP 

E10), quatre habitacions (PP E07, E11, E12 i E16), dues zones de pas (PP E09 i E13), un bany complet (PP 

E15) i un lavabo (PP E14). 

En aquesta planta s’han realitzat fins a 16 sondejos parietals, dels quals cinc es realitzen a l’interior del 

cos est, en concret en els àmbits PP E02, E04, E05 i E06, i deu es realitzen a l’interior del cos oest, als espais 

PP E07, E08, E11, E12, E14 i E16.  

 

Distribució de la planta principal 

 

5.3.1.‐ CRUGIA DE PONENT 

PP E07 – Habitació 

Aquest espai correspon a una habitació de planta rectangular amb una longitud de 4,88 m i una amplada 

de 3,04 m amb una superfície total de 15,16 m2. El costat nord ve delimitat pel mur de façana que dona 

carrer Maurici Serrahima, a  l’est pel mur divisori que el separa de la cuina PP E05 i  la porta d’accés al 
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rebedor PP E10, al sud pel mur divisori que el separa de l’escala PP E08 i, per últim, a l’oest per la paret 

que el separa de l’habitació PP E12. 

El seu paviment està format per un mosaic hidràulic amb una decoració a mode de catifa realitzat amb 

peces de forma quadrangular (20x20 cm), quàdruple sanefa perimetral (20x20, 10x20, 20x20 i 10x20 cm) 

i franja monocolor perimetral (20x20 cm). Es tracta d’un model amb motius vegetals i geomètrics present 

al catàleg del fabricant Escofet, Fortuny y Cia., 1891, disseny de Josep Pascó, que es repeteix en molts 

altres catàlegs posteriors de la casa Escofet.  

 

 

 

 

 

 

Vista del mosaic hidràulic amb 

decoració a mode de catifa 

 

Aquest paviment es va aixecar per la necessitat de sanejar i reforçar el forjat que separa les plantes baixa 

i principal. Convé subratllar que les peces es van numerar i situar la seva posició en un croquis ja que, un 

cop finalitzats els treballs, es tornarà a col∙locar el mateix paviment. Aquests treballs van permetre deixar 

a la vista la part superior de les bigues de fusta i els revoltons de rajoles ceràmiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la part superior del 

forjat que separa les plantes 

baixa i principal 
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El  cel  ras  és d’encanyissat  amb  revestiment de guix  i motllura d’escaiola perimetral. A  la part  central 

presenta un floró ornamental de 90 cm de diàmetre. Aquest fals sostre està fixat a l’embigat que separa 

les plantes principal i primera planta, format per bigues de fusta i revoltons de rajoles ceràmiques entre 

les bigues que presenten una orientació nord‐sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall del floró ornamental del 

cel ras 

 

 

En aquest espai es realitzen 2 cales parietals, en concret els sondejos PPE07‐C06 i PPE07‐C07. El primer 

es localitza a l’extrem sud de la paret mestra que divideix l’immoble en dues crugies. Aquest va servir per 

documentar la pintura mural original que decorava aquest àmbit  i que es trobava oculta per un paper 

pintat. La composició d’aquest mural es troba formada per un sòcol de color marró fosc i, per damunt, 

dues franges perimetrals, de color blau i rosat, que emmarquen un fons de color blanc. Es tracta d’un 

estucat  en  calent  o  al  foc  que  es  caracteritza  per  un  acabat  brillant  i  una  superfície  molt  fina  al 

tacte. Aquesta tècnica permet donar‐li l'aparença del marbre gràcies a la seva textura nacrada.  

 

 

 

 

 

 

Vista de la pintura mural 

original que decorava aquest 

àmbit 
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El segon sondeig es localitza a la part central del mur de tancament que separa aquest espai de l’escala 

PP E08, d’uns 20 cm de gruix. L’obertura d’aquesta cala ha permès identificar un parament que cal situar‐

lo dins de la construcció original de  l’edifici,  format per maons massissos (28,5x14x5,5 cm)  lligats amb 

morter. 

 

PP E08 – Escala 

Sota aquesta nomenclatura s’identifica el forat d’escala que presenta una planta rectangular de 3,15 m 

de longitud per 2,56 m d’amplada amb una superfície total d’uns 8 m2.  Aquesta ve delimita al nord pel 

mur que el separa de l’habitació PP E07, a l’est per la paret que el separa de la zona de pas PP E05, al sud 

pel mur que el separa de la zona de pas PP E09 i, finalment, a l’oest per la paret que el separa del rebedor 

PP E10. 

El paviment d’aquest espai és de cairó ceràmic disposat en espina de peix als replans. 

En aquest espai cal destacar la presència d’una finestra en el mur de tancament sud, amb unes vidrieres 

de colors per tamisar la llum i donar privacitat. Aquesta està dividida en quinze espais regulars: nou de 

quadrats (tres ocupant tota la línia inferior, tres més la central i tres més la superior) i sis rectangles. 

Per últim, cal destacar que, darrera d’un tub localitzat a l’angle nord‐est, es conserven restes de pintura 

mural amb motius florals i vegetals que podrien correspondre a l’ornamentació original d’aquest espai.   

 

 

 

 

 

 

Detall de la pintura mural que 

originàriament decorava 

l’escala 

 

 PP E09 – Zona de pas 

Aquest espai, que s’identifica amb una zona de pas, presenta una planta rectangular amb una longitud de 

3,15 m  i una amplada d’1,20 amb una  superfície útil de 3,23 m2. El  costat nord amb el mur del  forat 

d’escala PP E08, a l’est amb la zona de pas PP E05, al sud amb l’envà que el separa de l’habitació PP E11 i, 

per últim, oest limita amb el rebedor PP E10. 
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El seu paviment es troba format per un mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma octogonal (24x24 

cm) de color blanc combinades amb peces quadrades de color negre (5x5 cm) ocupant les cantonades. 

Aquest motiu apareix en diferents  catàlegs de  l’època, per exemple, el model núm. 101 del  fabricant 

Orsola, Solà i Cia. 

El sostre és d’encanyissat amb revestiment de guix i motllura d’escaiola perimetral. L’embigat es troba 

format per bigues de fusta i revoltons de rajoles disposats entre les bigues que presenten una orientació 

est‐oest, és a dir, paral∙lela al mur de façana posterior de la casa. Cal destacar que entre aquest àmbit i  

l’habitació  contigua  PP  E11,  on  les  bigues  es  disposen  perpendicularment  a  la  façana,  hi  ha  una biga 

mestra de fusta de secció rectangular.   

Cal destacar que el parament conserva parcialment restes de l’estucat en calent o al foc original. El sòcol 

es trobava pintat de color marró fosc i la resta, fins al cel ras, també de color marró però d’una tonalitat 

més clara.   

En aquest espai no es va realitzar cap sondeig parietal. 

 

 

 

 

 

 

Vista del forjat del sostre i de la 

biga mestra de fusta 

 

 

PP E10 – Rebedor 

Sota aquesta nomenclatura s’identifica el rebedor que es correspon a un espai de planta rectangular amb 

unes dimensions de 4,25 m de longitud per 1,57 m d’amplada amb una superfície total de 6,63 m2. L’espai 

presenta com a límits, pel costat nord l’habitació PP E07, pel costat est el mur que el separa de l’escala PP 

E08 i la zona de pas PP E09, pel costat sud l’habitació PP E11 i, finalment, pel costat oest la zona de pas 

PP E13 i el bany PP E12. 

El terra presenta un mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular de 20x20 cm amb motius 

geomètrics (estels i creus) i una franja perimetral monocolor (20x20 cm).  
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Detall del mosaic hidràulic 

decorat amb motius geomètrics 

 

 

 

 

El seu sostre és pla d’encanyissat revestit de guix i amb motllura perimetral. El centre d’aquest cel ras es 

trobava ornamentat amb un floró o rosetó d’escaiola de forma circular, de 50 cm de diàmetre. El forjat 

està realitzat amb bigues de fusta, col∙locades a través paral∙leles a la façana del carrer Maurici Serrahima, 

i revoltons de rajoles.  

 

 

 

 

 

 

Vista del floró ornamental del 

cel ras 

 

En aquest àmbit es localitza el sondeig parietal PPE10‐C08, en concret al mur oest que separa aquest espai 

de la cambra de bany PP E15, d’uns 16 cm de gruix. Aquesta cala permet documentar un parament que 

cal situar‐la dins del projecte original de la casa, format per maons massissos (28,5x14x5,5 cm) lligats amb 

morter.  

 

PP E11 – Habitació 

Aquesta habitació presenta una planta rectangular amb unes dimensions de 5,27 m de longitud i 3,80 m 

d’amplada amb una superfície total de 19,85 m2. L’espai presenta com a límit nord l’envà que el separa 
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de la zona de pas PP E09 i el rebedor PP E10. A l’est, el mur divisori que el separa de la sala PP E06. Al sud 

el mur de façana posterior de la casa. I a l’oest, l’envà que el separa de l’habitació PP E16.  

Presenta un paviment format per un mosaic hidràulic en bon estat de conservació, amb una decoració a 

mode de catifa (amb motius vegetals  i geomètrics) realitzat amb peces de forma quadrangular (20x20 

cm), una sanefa perimetral (20x20 cm) i una franja perimetral monocolor (20x20 cm).  

 

 

 

 

 

 

Vista del mosaic hidràulic amb 

decoració a mode catifa 

 

El  sostre  és  d’encanyissat  amb  revestiment  de  guix  fixat  a  l’embigat  per  biguetes  de  fusta  de  secció 

rectangular. Respecte al forjat, es troba format per bigues de fusta i revoltons de rajoles disposats entre 

les bigues que presenten una orientació nord‐sud, és a dir, perpendicular al mur de façana posterior. Cal 

destacar que una porció del revoltó més pròxim al tancament est d’aquest àmbit, concretament l’extrem 

sud, es trobava arrebossat i pintat de color blau. 

 

 

 

 

 

 

Detall del revoltó del forjat del 

sostre pintat de color blau 

 

D’altra banda, les parets es troben decorades amb paper pintat i una les portes de la terrassa es va tapiar 

per donar més privacitat a aquesta habitació. Cal dir que es conserven les persianes de llibret exterior. 
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En aquest àmbit es realitzen dos sondejos parietals, en concret les cales PPE11‐C09 i PPE11‐C10. El primer 

es localitza en l’espai de la cantonada nord‐est, abraçant l’envà que el separa de la zona de pas PP E09 i 

el mur divisori entre aquesta estança i l’habitació contigua PP E06. D’una banda, l’envà, de 5 cm de gruix, 

presenta un parament bastit amb maons plans  (30x15x4 cm) disposats de  forma vertical  i  lligats amb 

morter. Respecte al mur divisori o paret mestra que divideix l’immoble en dues crugies, que també cal 

situar‐la dins del projecte original de la casa, presenta un gruix de 16 cm i un parament format per maons 

massissos (28,5x14x5,5 cm) lligats amb morter. 

El segon sondeig se situa en l’espai de la cantonada sud‐oest, abraçant el mur de façana posterior de la 

casa i l’envà que separa aquesta habitació de la contigua PP E16. Respecte al mur de façana, de 35 cm de 

gruix, el sondeig permet documentar el parament original format per maons massissos (28,5x14x5,5 cm) 

lligats amb morter. Pel que fa a la paret presenta un gruix de 5 cm i un parament format per maons plans 

(30x15x4 cm) disposats de forma vertical i lligats amb morter, que també cal situar‐la dins del projecte 

original de la casa. 

 

PP E12 – Habitació 

Sota aquesta nomenclatura  s’identifica una habitació de planta més o menys quadrada de 3,35 m de 

longitud per 3,25 m d’amplada màxima amb una superfície total d’uns 10,87 m2. Aquest espai ve delimitat 

al nord i a l’oest pels murs de façana de l’edifici, a l’est per l’envà que el separa de l’habitació PP E07 i, per 

últim, al sud per l’envà que  el separa dels àmbits PP E13 i E14. 

Cal destacar que una de les finestres de la façana de ponent es troba tapiada tot i tenir les persianes de 

llibret exterior. 

 

 

 

 

 

 

Vista de la finestra tapiada de la 

façana de ponent 

 

Presenta un paviment de cairó ceràmic de 13x13 cm disposat a 45° amb triple sanefa perimetral. Pel que 

fa al sostre, el cel ras és d’encanyissat amb revestiment de guix i motllura perimetral. El forjat es troba 
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format per bigues de fusta i revoltons de rajoles amb una orientació est‐oest, és a dir, perpendicular al 

mur de façana del carrer Pérez Galdós.  

 

 

 

 

 

 

Vista del paviment de cairó 

ceràmic 

 

En  aquest  espai  es  localitzen  els  sondejos  parietals  PPE12‐C11,  PPE12‐C12  i  PPE12‐C16.  El  primer  es 

realitza a la cantonada nord‐est de l’habitació, abraçant el mur de façana del carrer Maurici Serrahima i 

el mur divisori que separa aquest espai de l’àmbit PP E07. L’obertura d’aquesta cala ha permès identificar 

al mur de façana, corresponent a la primera fase constructiva de la casa, un parament bastit amb pedres 

escairades embegudes en morter de calç, amb un revestiment de 2 cm de morter. En canvi, pel que fa al 

mur divisori, de 17 cm de gruix, es basteix amb maons massissos (28,5x14x5,5 cm) lligats amb morter. 

El segon sondeig es localitza a la cantonada sud‐oest de l’habitació, en concret entre els murs de façana 

del carrer Pérez Galdós i l’envà que separa aquest espai de la cambra de bany PP E14. Respecte al mur de 

façana,  de  35  cm  de  gruix,  el  sondeig  permet  documentar  el  parament  original  format  per  maons 

massissos  (28,5x14x5,5  cm)  lligats  amb morter.  Pel  que  fa  a  l’envà,  que  també  cal  situar‐la  dins  del 

projecte original de la casa, presenta un gruix de 5 cm i un parament format per maons plans (30x15x4 

cm) disposats de forma vertical i lligats amb morter. 

El  tercer  es  localitza  en  l’espai  de  la  cantonada  nord‐oest,  abraçant  els murs  de  façana  de  ponent  i 

septentrional de l’immoble. En tot dos casos es documenta un parament realitzat amb pedres petites poc 

desbastades alternat amb fragments de maons,  tots ells embeguts amb abundant morter de calç. Per 

donar més consistència i solidesa a l’estructura aquesta es va revestir amb una capa ciment. 

 

PP E13 – Zona de pas 

Aquest àmbit, que s’identifica amb una petita zona de pas, presenta una planta rectangular d’1,14 m de 

longitud per 1,05 m d’amplada amb una superfície útil d’1,20 m2. L’espai presenta com a límits: al nord 

l’habitació PP E12, a l’est el rebedor PP E10, al sud l’envà que el separa de la cambra de bany PP E15 i, per 

últim,  a l’oest la cambra de bany PP E14. 
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El terra presenta un paviment similar al documentat en l’habitació contigua PP E12, format per peces de 

cairó ceràmic de 13x13 cm disposat a 45°.     

 

 

 

 

 

 

Vista del paviment de cairó 

ceràmic 

 

El seu sostre és pla d’encanyissat revestit de guix i motllura perimetral. El forjat on es subjecta el cel ras, 

mitjançant biguetes de fusta, està realitzat amb bigues de fusta, col∙locades a través paral∙leles a la façana 

del carrer Maurici Serrahima, i revoltons de rajoles. 

En aquest espai no es va realitzar cap sondeig parietal. 

 

PP E14 – Cambra de bany 

Es tracta d’un petit bany de planta rectangular amb una longitud de 2,06 m i una amplada d’1,05 m amb 

una  superfície  útil  de 2,16 m2.  L’espai presenta  com a  límits,  pel  costat  nord  l’envà que el  separa de 

l’habitació PP E12, pel costat est la zona de pas PP E13, pel costat sud l’envà que el separa de la cambra 

de bany PP E15 i, per últim, pel costat oest el mur de façana del carrer Pérez Galdós. 

Presenta un paviment de  terratzo  (50x50 cm)  fruit de  la darrera  reforma d’aquesta planta  i, per sota, 

s’observa que no es conserva cap paviment anterior. Respecte al sostre, com la resta dels àmbits d’aquest 

sector  de  la  planta  principal,  és  pla  d’encanyissat  revestit  de  guix,  amb motllura  perimetral,  i  fixat  a 

l’embigat mitjançant biguetes de fusta de secció rectangular clavades amb claus. 

En aquest àmbit es realitza el sondeig parietal PPE14‐C13, en concret a l’envà que separa el separa de la 

cambra de bany contigua PP E15, d’uns 5 cm de gruix. L’obertura d’aquesta cala ha permès documentar 

un  parament  format  per maons  plans  (30x15x4  cm)  disposats  de  forma  vertical  i  lligats  amb morter, 

corresponent a la primera fase constructiva de la casa. 
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Vista del cel ras d’encanyissat de guix amb motllura 

perimetral 

 

 

PP E15 ‐ Cambra de bany 

Aquesta cambra de bany presenta una planta rectangular de 3,26 m de llargada i 3,07 m d’amplada amb 

una superfície útil de 10,12 m2. Els límits d’aquest àmbit es corresponen amb l’envà que el separa de la 

cambra de bany PP E14 al nord,  amb el mur que el separa del rebedor PP E10 a l’est,  amb el mur divisori 

que el separa de l’habitació PP E16 al sud i, finalment, amb el mur de façana de l’immoble a l’oest.   

Presenta un paviment format per un mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma octogonal (24x24 cm) 

de color blanc combinades amb peces quadrades de color negre  (5x5 cm) ocupant  les cantonades. Es 

tracta d’un model amb decoració vegetal i geometria a mode de catifa que apareix al catàleg del fabricant 

Orsola, Solà i Cia Model (núm. 717) que es va repetint en diferents anys. 

 

 

 

 

 

 

Vista del mosaic hidràulic amb 

peces octogonals i quadrades 
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El sostre presenta un cel ras d’encanyissat revestit de guix i motllura perimetral que correspon a la primera 

fase  constructiva  de  l’immoble.  Aquest  ocultava  el  forjat  format  per  bigues  de  fusta,  disposades 

perpendicularment al mur de façana del carrer Pérez Galdós, i revoltons de rajoles. 

La cambra compta amb banyera, tassa, bidet i rentamans que probablement no són els originals  i que 

podrien correspondre a la reforma realitzada l’any 1946. Els paraments es van revestir amb un arrimador 

ceràmic realitzat amb rajoles esmaltades de forma quadrangular (25x25 cm) amb motius florals de color 

blau.  

D’altra banda, al mur de tancament de llevant, en concret a l’extrem meridional, es conserva part de la 

pintura mural original que es trobava oculta darrera d’un armari. Es tracta del mateix tipus d’estucat en 

calent o al foc que es documenta en l’habitació PP E07. 

En aquest espai no es van realitzar sondejos parietals per dos motius, per trobar‐se els murs enrajolats o 

pintats i al no ser necessari fer‐los perquè la informació dels murs s’obté amb altres sondejos dels espais 

contigus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de l’estuca al foc original que decorava aquest àmbit 

 

 

PP E16 ‐ Habitació 

Sota aquesta nomenclatura s’identifica una habitació de planta rectangular de 3,74 m de longitud per 3 

m d’amplada amb una superfície total d’11,44 m2. Els límits d’aquest espai es corresponen al nord el mur 

que el separa de la cambra de bany PP E15, a l’est amb la paret que el separa de l’habitació PP E11, al sud 
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amb el mur de façana posterior de la casa  i, per últim, a  l’oest amb el mur de façana del carrer Pérez 

Galdós. 

Cal destacar que la finestra que dona a la façana del carrer Pérez Galdós es trobava tapiada tot i tenir les 

persianes de llibret exterior. 

El paviment consisteix en un mosaic hidràulic amb motius vegetals i geomètrics format per peces de forma 

quadrangular (20x20) disposades a 45°, amb sanefa perimetral (20x20cm) i franja perimetral monocolor 

(20 x20cm).  

Respecte al sostre, aquest presenta un cel ras d’encanyissat revestit de guix, amb motllura perimetral i 

floró ornamental a la part central, de 58 cm de diàmetre. El forjat, com la resta d’àmbits situats en aquest 

sector de la planta principal,  es troba format per bigues de fusta col∙locades en sentit est‐oest i revoltons 

de rajoles. 

En aquest àmbit es realitzen dos sondejos parietals, en concret el sondeig PPE16‐C14 i el sondeig PPE16‐

C15. El primer, que es localitza a la part central del mur nord d’aquest espai, d’uns 16 cm de gruix, ha 

permès  documentar  un  parament  original  format  per maons massissos  (28,5x14x5,5  cm)  lligats  amb 

morter  de  calç  de  tonalitat  grisenca.  El  segon  sondeig  se  situa  en  l’espai  de  la  cantonada  sud‐oest, 

abraçant  els  murs  de  façana  posterior  i  de  ponent  de  la  casa.  L’obertura  d’aquesta  cala  ha  permès 

observar en tot dos casos el parament original format per maons massissos (28,5x14x5,5 cm) lligats amb 

morter. 

 

 

 

 

 

 

Detall del floró ornamental del 

cel ras 

 

 

 

5.3.2.‐ CRUGIA DE LLEVANT 

PP E01 – Habitació 

Aquest espai correspon a una habitació que presenta una planta rectangular amb una longitud de 4,34 m 

i una amplada de 2,50 m amb una superfície útil de 10,78 m2. El costat nord ve limitat pel mur de façana 
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del carrer Maurici Serrahima, a l’est per la paret mitgera de l’edifici contigu, al sud per l’envà que el separa 

del menjador PP E04 i, per últim, a l’oest per l’envà que el separa de la cuina PP E02. 

 

 

 

 

 

 

Detall del mosaic hidràulic 

realitzat amb peces octogonals i 

quadrades 

 

Presenta  la mateixa  tipologia de paviment que  la zona de pas PP E09,  format per un mosaic hidràulic 

realitzat amb peces de forma octogonal (24x24 cm) de color blanc combinades amb peces quadrades de 

color negre (5x5 cm) ocupant les cantonades. Es tracta d’un model amb decoració vegetal i geometria a 

mode de catifa que apareix al catàleg del fabricant Orsola, Solà i Cia Model (núm. 717) que es va repetint 

en diferents anys. 

El seu sostre és pla d’encanyissat revestit de guix i motllura perimetral. El forjat està realitzat amb bigues 

de fusta, col∙locades a través paral∙leles a la façana del carrer Maurici Serrahima, i revoltons de rajoles. 

En aquest espai no es va realitzar cap sondeig parietal. 

 

 

 

 

 

 

Vista del cel ras d’encanyissat 

revestit de guix i motllura 

perimetral 
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PP E02 – Cuina 

Aquest espai, que s’identifica amb la cuina, presenta una planta més o menys quadrada amb una longitud 

de 3,08 m i una amplada de 3,05 m amb una superfície total de 9,32 m2. Els seus límits són: al nord el mur 

de façana del carrer Serrahima, a l’est l’envà que el separa de l’habitació PP E01, al sud per l’envà que el 

separa de la zona de pas PP E03, i, per últim, a l’oest el mur divisori que el separa de l’habitació PP E07. 

El terra presenta un mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma octogonal (24x24 cm) de color blanc 

combinades amb peces quadrades de color negre (5x5 cm) ocupant les cantonades. 

El seu sostre, igual que l’àmbit anterior, és pla d’encanyissat revestit de guix amb motllura perimetral que 

es  troba  fixat  al  forjat  format  per  bigues  de  fusta,  orientades  est‐oest,  amb  revoltons  de  rajoles.  Cal 

destacar que al centre del cel ras hi ha un floró ornamental d’escaiola de 54 cm de diàmetre. 

En aquest àmbit es  localitza el  sondeig parietal PPE02‐C01, en concret en el mur de  façana del carrer 

Maurici Serrahima, d’uns 35 cm de gruix. Aquest ha permès identificar el parament original format per 

maons massissos (28,5x14x5,5 cm) lligats amb morter. 

 

 

 

 

 

 

Detall del floró ornamental del 

cel ras 

 

 

PP E03 – Zona de pas  

Sota  aquesta nomenclatura  s’identifica  un  petit  espai  que  es  correspon  a  una  zona  de  pas  de  planta 

rectangular amb una  longitud d’1,69 m  i una amplada d’1,26 m amb una  superfície  total de 2,18 m2. 

L’espai es troba delimitat per l’envà que el separa de la cuina PP E02 al nord, per l’habitació PP E01 a l’est, 

per l’envà que el separa del menjador PP E04 al sud i, finalment, per la zona de pas PP E05 a l’oest.  

El seu paviment és el mateix que els documentats en els anteriors àmbits d’aquesta part de la casa,  format 

per un mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma octogonal (24x24 cm) de color blanc combinades 

amb peces quadrades de color negre (5x5 cm) ocupant les cantonades. Respecte al sostre, aquest espai 

presenta les mateixes característiques constructives que els àmbits de la crugia de llevant de la planta. 

En aquest espai no es va realitzar cap sondeig parietal. 
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PP E04 – Menjador 

Aquest espai correspon a un menjador de planta rectangular amb una longitud de 4,24 m i una amplada 

de 2,67 m amb una superfície d’11,19 m2. El costat nord ve limitat per l’envà que el separa de l’habitació 

PP E01 i la zona de pas PP E03, a l’est per la paret mitgera de la finca contigua, al sud per la sala PP E06 i, 

finalment, a l’oest per l’envà que el separa de la zona de pas PP E05.  

El terra també presenta un mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma octogonal (24x24 cm) de color 

blanc combinades amb peces quadrades de color negre (5x5 cm) ocupant les cantonades. 

El seu sostre és pla d’encanyissat revestit de guix i motllura perimetral, amb biguetes de fustal per fixar‐

lo a l’embigat. Respecte al forjat, està realitzat amb bigues de fusta, col∙locades a través paral∙leles a la 

façana del carrer Maurici Serrahima, i revoltons de rajoles. 

 

 

 

 

 

Vista del mosaic hidràulic 

realitzat amb peces octogonals i 

quadrades 

 

 

En aquest àmbit es localitza el sondeig parietal PPE04‐C02, en concret en l’espai de la cantonada nord‐

est, abraçant la paret mitgera de l’edifici contigu i l’envà que separa aquest àmbit de l’habitació PP E01. 

Respecte a la paret mitgera, es documenta el parament original format per maons massissos (28,5x14x5,5 

cm) lligats amb morter. Pel que fa a l’envà, que també corresponent a la primera fase constructiva de la 

casa, es troba format per maons plans (30x15x4 cm) disposats de forma vertical i lligats amb morter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del forjat del sostre de la 

crugia de llevant 
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PP E05 – Zona de pas 

Sota aquesta nomenclatura s’identifica un espai o zona de pas de planta rectangular amb unes dimensions 

de 3,96 m de llargada per 1,31 m d’amplada amb una superfície útil de 5,20 m2. L’espai presenta com a 

límits, pel costat nord la cuina PP E02, pel costat est l’envà que el separa del menjador PP E04 i la zona de 

pas PP E03, pel costat sud la sala PP E06 i, per últim, pel costat oest el mur que el separa de l’escala PP 

E08. 

El seu paviment es troba format per un mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma octogonal (24x24 

cm) de color blanc combinades amb peces quadrades de color negre (5x5 cm) ocupant les cantonades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del mosaic hidràulic realitzat amb peces octogonals i 

quadrades 

 

El  sostre  és  d’encanyissat  amb  revestiment  de  guix,  amb  motllura  perimetral,  fixat  a  l’embigat  per 

biguetes de fusta de secció rectangular. Pel que fa al forjat, està format per bigues de fusta i revoltons de 

rajoles disposats entre les bigues que presenten una orientació est‐oest. 

En aquest àmbit es localitza el sondeig parietal PPE05‐C03, en concret al mur que separa les dues crugies 

de la casa. Com també s’ha comprovat en altres cales realitzades en el mateix mur, d’uns 16 cm de gruix, 

el parament original es troba format per maons massissos (28,5x14x5,5 cm) lligats amb morter. 

 

PP E06 – Sala d’estar 

Es tracta d’una sala d’estar de planta rectangular amb unes dimensions de 5,60 m de longitud i 4,38 m 

d’amplada amb una superfície total de 23,90 m2. Aquest espai presenta com a límit nord el menjador PP 
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E04 i la zona de pas PP E05. A l’est, amb el mur mestre que separa aquesta finca de l’existent contigua. Al 

sud, el mur de façana posterior que dona al jardí.  I a l’oest, amb la paret mestra que divideix l’immoble 

en dues crugies. 

El  terra conserva un mosaic hidràulic  format per peces de  forma quadrangular  (20x20 cm) amb doble 

sanefa perimetral (20x20 cm) i franja perimetral monocolor. Es tracta d’una decoració a mode de catifa 

amb un fons compost per un motiu que, simetritzat, es repeteix. Aquest model, amb motius vegetals i 

geomètrics, es troba present al catàleg del fabricant Orsola, Solà i Cia, model núm 717. 

 

 

 

 

 

Detall del mosaic hidràulic 

decorat a mode de catifa amb 

motius vegetal i geomètrics 

 

 

Com en el cas de l'àmbit E07 de la crugia de ponent, la necessitat de reforçar el forjat del terra va motivar 

l'aixecament del paviment. Aquests treballs van permetre deixar a la vista la part superior d’aquest forjat, 

de la qual destaca la presència de bigues metàl∙liques que reforcen les de fusta. Cal recordar que aquestes 

bigues es van observar en l'àmbit inferior PB E04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la part superior del 

forjat que separa les plantes 

baixa i principal 

 

Quant al sostre, aquest és pla amb encanyissat i revestiment de guix, amb motllura perimetral, subjecte 

a les bigues de fusta del forjat disposades sentit est‐oest, és a dir, perpendicular al sentit de les façanes 
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posterior i del carrer Maurici Serrahima. Cal destacar que en el centre del cel ras es documenta un floró 

ornamental de 0,95 cm de diàmetre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall del floró ornamental del 

cel ras 

 

 

En  aquest  espai  es  localitzen  els  sondejos  parietals  PPE06‐C04  i  PPE06‐C05.  El  primer  se  situa  a  la 

cantonada sud‐est de  l’habitació, abraçant el mur de façana posterior  i  la paret mitgera de  la finca. El 

segon es realitza a la cantonada sud‐oest, abraçant també el mur de façana posterior i el mur divisori o 

paret  mestra  que  divideix  la  finca  en  dues  crugies.  Els  sondejos  permeten  observar  que  totes  les 

estructures es basteixen alhora amb maons massissos (28,5x14x5,5 cm) lligats amb morter. 
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5.4.‐ PLANTA PRIMERA  

A la planta primera de la casa hi trobem el segon pis, en origen vinculat amb el de planta principal, però 

que en l’actualitat i des de les reformes del 1946, és independent del pis inferior. Amb anterioritat a l’inici 

dels  treballs de  rehabilitació de  l’immoble, en aquesta planta presenta un  total de 14 espais. Aquests 

espais s’identifiquen com P1 E01 (Planta Primera Espai 01) fins a P1 E14 (Planta Primera Espai 14). 

La  distribució  els  espais  interior  és més  o menys  semblant  a  les  plantes  inferiors,  però  amb  algunes 

remodelacions posteriors. La planta segueix estant separada amb dues crugies, tot i que després de les 

remodelacions esmentades, aquestes queden més desdibuixades que en les plantes inferiors. La crugia 

de ponent està formada per un total de vuit àmbits que corresponen, a més a més del nucli d’escales on 

ja només hi apareix l’escala central de quatre trams (P1 E08), al rebedor (P1 E11), una habitació (PP1 E07), 

un bany (P1 E12), la sala d’estar‐menjador (P1 E13 i E14) i dues zones de pas (P1 E09 i E10). A la crugia de 

llevant, adossada a la mitgeta, trobem sis espais que s’identifiquen amb la cuina (P1 E01), un bany (P1 

E03), dues habitacions (P1 E04 i E06) i dues zona de pas (P1 E02 i E05). 

En aquesta planta es localitzen fins a 15 sondejos parietals, dels quals cinc es realitzen a l’interior del cos 

est, en concret en els àmbits P1 E02, E04 i E06, i deu es realitzen a l’interior del cos oest, als espais P1 E07, 

E09 E11, E12, E13 i E14.  

 

 

Distribució de la planta primera 

 

5.4.1.‐ CRUGIA DE PONENT 

P1 E07 – Habitació 

Aquest habitació presenta una planta  rectangular de 3,34 m de  llargada  i 3,08 m d’amplada amb una 

superfície útil de 9,63 m2. Els seus límits es corresponen amb el mur de façana de l’immoble del carrer 
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Maurici Serrahima al nord, amb el mur que el separa de l’habitació P1 E07 a l’est,  amb l’envà que el separa 

de l’escala P1 E08 al sud i, per últim, amb l’envà que el separa de la zona de pas P1 E10 a l’oest. 

El seu paviment, fruit de la darrera reforma de l’edifici, es troba format per un parquet de suro lacat de 

30x30 cm. L’aixecament d’aquest parquet ha permès documentar parcialment la solera original formada 

per un mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular (20x20 cm). La decoració de les peces 

està composta per un únic motiu que es repeteix i representa un quadrat vermell al centre d’una creu 

amb braços compostos per triangles de color blanc i negre. Aquesta decoració, que imita els mosaics de 

gres ceràmic del fabricant Nolla, es troba present al catàleg Escofet y Cia de 1913 (núm. 7‐ model 335).  

 

 

 

 

 

Vista del mosaic hidràulic 

original decorat amb motius 

geomètrics 

 

Presenta un cel ras de guix amb motllura perimetral i encanyissat subjectat al forjat del sostre per biguetes 

de fusta de secció rectangular. Respecte al forjat, per sobre del qual es disposa la coberta principal o terrat 

de  l’edifici, està  format per  revoltó pla de rajol ceràmic manual, col∙locat sobre  llates de  fusta que es 

recolzen en bigues de fusta massissa de secció rectangular i disposades perpendicularment a la façana del 

carrer Maurici Serrahima. 

 

 

 

 

 

 

Vista del forjat del sostre 
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En aquest àmbit es realitzen tres cales parietals, en concret els sondejos P1E07‐C08, P1E07‐C09 i P1E07‐

C10. El primer es localitza en l’espai de la cantonada nord‐est, abraçant el mur de façana del carrer Maurici 

Serrahima  i  el mur mestre  que  separa  les  crugies  de  la  casa.  L’obertura  d’aquest  sondeig  ha  permès 

observar  que  les  estructures  es  basteixen  alhora  amb maons massissos  (28,5x14x5,5  cm)  lligats  amb 

morter. En aquest sentit, el segon sondeig, situat a la part central del mur mestre, i el tercer, realitzat al 

mur  divisori  que  separa  aquest  àmbit  de  l’escala  E1  E08,  també  ens  permeten  identificar  la mateixa 

tècnica constructiva que correspon a la fase constructiva de l’edifici. 

  

P1 E08 – Escala 

Sota aquesta nomenclatura s’identifica el forat d’escala que presenta una planta rectangular de 3,15 m 

de longitud per 2,64 m d’amplada amb una superfície total de 8,21 m2.  Aquesta ve delimita al nord pel 

mur que el separa de l’habitació P1 E07, a l’est per la paret que el separa de l’habitació P1 E04, al sud pel 

mur que el separa de la zona de pas P1 E09 i, finalment, a l’oest per la paret que el separa del rebedor PP 

E11. 

El paviment d’aquest espai és de cairó ceràmic amb marxapeu de fusta i disposat en espina de peix als 

replans. 

El  tancament meridional disposa d’una finestra amb vitralls dividida en quinze espais regulars: nou de 

quadrats (tres ocupant tota la línia inferior, tres més la central i tres més la superior) i sis rectangles. 

En aquest espai no es van realitzar sondejos parietals per bé que a l’angle nord‐est, igual que a la planta 

inferior,  es  conserven  restes  de  pintura  mural  amb  motius  florals  i  vegetals  que,  probablement, 

corresponen a l’ornamentació original de l’escala.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall de la pintura mural que originàriament decorava l’escala 
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P1 E09 – Zona de pas 

Aquest espai, que s’identifica amb una zona de pas, presenta una planta rectangular amb una longitud de 

3,15 m  i una amplada d’1,62 amb una  superfície útil de 3,23 m2. El  costat nord amb el mur del  forat 

d’escala P1 E08, a l’est amb la zona de pas P1 E05, al sud amb l’envà que el separa de l’habitació P1 E11 i, 

per últim, oest limita amb el rebedor P1 E11. 

El seu paviment, fruit de la darrera reforma de l’edifici, es troba format per un parquet disposat en espina 

(5x20 cm). Cal dir que no es va localitzar cap paviment anterior per sota d’aquest parquet. 

El seu sostre és pla d’encanyissat revestit de guix i motllura perimetral, subjectat a la coberta per biguetes 

de fusta. El forjat es troba format per bigues de fusta de secció rectangular, col∙locades en sentit est‐oest, 

amb  llates  de  fusta  i  rajola  ceràmica.  Com  també  succeeix  a  la  planta principal,  entre  aquest  àmbit  i 

l’habitació contigua P1 E06, on les bigues es disposen perpendicularment a la façana posterior, hi ha una 

biga mestra de fusta de secció rectangular.   

 

 

 

 

 

 

Vista del forjat del sostre i de la 

biga mestra de fusta 

 

 

En aquesta zona de pas es localitza el sondeig parietal P1E09‐C11, en concret a l’envà que el separa de 

l’habitació P1 E06. Aquesta cala permet documentar dues capes de paper pintat: la primera decorada amb 

franges  verticals  i  motius  geomètrics  de  color  vermell  i  blanc  i,  la  darrera,  amb  franges  verticals  de 

diferents tonalitats de color marró.   

 

P1 E10 – Zona de pas 

Aquesta zona de pas presenta una planta rectangular amb unes dimensions de 3,14 m de longitud i 1,49 

m d’amplada amb una superfície total de 5,35 m2. L’espai presenta com límit nord el mur de façana del 

carrer Maurici Serrahima. A l’est, amb l’envà divisori que el separa de l’habitació P1 E07. A al sud amb el 

rebedor P1 E11. I a l’oest, amb mur que el separa de la cambra de bany P1 E12.  
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Com l’espai anterior, el paviment es troba format per un parquet disposat en espina (5c20 cm). Per sota 

d’aquest parquet no es conserva cap paviment més antic.  

Pel que fa al sostre, el cel ras és d’encanyissat amb revestiment de guix i motllura perimetral. El forjat es 

troba  format  per  llates  i  solera  de  rajol  que  es  recolzen  sobre  bigues  de  fusta  de  secció  rectangular 

col∙locades perpendicularment a la façana del carrer Maurici Serrahima.   

En aquest espai no es va realitzar cap sondeig parietal. 

 

P1 E11 – Rebedor 

Sota aquesta nomenclatura s’identifica el rebedor que es correspon a un espai de planta rectangular amb 

unes dimensions de 4,37 m de longitud per 1,58 m d’amplada amb una superfície total de 6,89 m2. L’espai 

presenta com a límits, pel costat nord la zona de pas P1 E10, pel costat est el mur que el separa de l’escala 

P1 E08 i la zona de pas P1 E09, pel costat sud la sala d’estar P1 E14 i, finalment, pel costat oest el mur 

divisori que el separa del menjador P1 E13. 

En aquest espai, per sota el parquet disposat en espina (5c20 cm), es documenta una solera de ciment 

amb la presència de quatre rajoles de forma octogonal (30x30 cm) alineades. Aquestes, decorades amb 

motius geomètrics, probablement corresponen a les restes del paviment hidràulic original.   

 

 

 

 

 

 

Detall de les restes del 

paviment hidràulic original 

 

Presenta un cel ras d’encanyissat revestit de guix fruit de la darrera reforma de la planta. Aquest ocultava 

el fals sostre original, també d’encanyissat amb revestiment de guix però, en aquest cas, subjectat per 

biguetes de fusta i amb motllura perimetral. D’altra banda, s’observa que el sostre o forjat original es va 

realitzar amb bigues de fusta (col∙locades en sentit est‐oest), llates i solera de rajol. 

En aquest àmbit es localitza el sondeig parietal P1E11‐C12, en concret en el mur de tancament de ponent, 

d’uns 16 cm de gruix. Aquest ha permès identificar el parament original format per un revestiment de 

morter de calç amb 2 cm i maons massissos (28,5x14x5,5 cm) lligats amb morter. 
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Vista del cel ras original 

d’encanyissat amb revestiment 

de guix i motllura perimetral 

 

 

 

P1 E12 – Cambra de bany 

Sota aquesta nomenclatura s’identifica una cambra de bany de planta més o menys quadrada de 3,42 m 

de  longitud per  3,25 m d’amplada màxima amb una  superfície  total  d’uns  10,83 m2. Aquest  espai  ve 

delimitat al nord i a l’oest pels murs de façana de l’edifici, a l’est pel mur divisori que el separa de la zona 

de pas P1 E10 i, per últim, al sud per l’envà que el separa del menjador P1 E13. 

El seu paviment es troba format per rajoles de terratzo de 50x50 cm. No obstant això, a  la cantonada 

nord‐oest, on hi havia un armari, es conserva un paviment anterior de cairó ceràmic de 20x20 cm.  

 

 

 

 

 

 

Detall del paviment original de 

cairó ceràmic 

 

 

Presenta un cel ras d’encanyissat amb revestiment de guix i motllura perimetral, fixat a la coberta per 

biguetes de fusta de secció rectangular. Cal destacar que, durant els treballs de desmuntatge d’un armari 

d’obra localitzat a l’angle nord‐oest d’aquest espai, aparegueren ocultes les restes de la pintura original 

que el decorava. Es  tracta d’una decoració amb un fons de color blau  i una franja perimetral de color 
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marró emmarcada amb línies de color negre. La motllura d’aquest fals sostre també es trobava pintada 

de color marró. Respecte al forjat on es troba fixat, està format per bigues de fusta col∙locades en sentit 

est‐oest, llates de fusta i rajola ceràmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall de la pintura original del 

cel ras 

 

 

Convé destacar que la finestra situada a la façana de ponent es trobava tapiada tot i tenir les persianes 

de llibret exterior. D’altra banda, a la cantonada nord‐oest es documenta una altra obertura tapiada que, 

en aquest cas, correspon a una porta que comunicava aquest àmbit amb el menjador P1 E13. 

 

 

 

 

Vista de la finestra tapiada de la 

façana de ponent 

 

En aquest àmbit es realitza el sondeig parietal P1E12‐C13, en concret al mur de façana del carrer Pérez 

Galdós. L’obertura d’aquesta cala ha permès documentar el paper pintat que revestia aquest àmbit abans 

de convertir‐lo en una cambra de bany. Es tracta d’una decoració amb un fons de tonalitat fosca i motius 

vegetals daurats.  
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P1 E13 – Menjador 

Aquesta menjador presenta una planta rectangular de 4,15 m de llargada i 3,25 m d’amplada amb una 

superfície útil de 13,78 m2. Els límits d’aquest àmbit es corresponen amb l’envà que el separa de la cambra 

de bany P1 E12 al nord,  amb el mur que el separa del rebedor P1 E11 a l’est,  amb la sala d’estar P1 E14 

al sud i, finalment, amb el mur de façana de l’immoble del carrer Pérez Galdós a l’oest.  

El  paviment d’aquest  espai  es  troba  format per  un parquet  disposat  en  espina  (5c20  cm). Un aixecat 

aquest paviment, s’observa que per sota es conserva cap anterior. Quant al sostre, aquest presenta les 

mateixes característiques constructives que la cambra de bany P1 E12.  

 

 

 

 

 

 

 

Detall del forjat del sostre 

 

En aquest espai es realitza el sondeig parietal P1E13‐C14, concretament a la part central del mur de façana 

del carrer Pérez Galdós, d’uns 0,35 cm de gruix. Aquest sondeig permet documentar el parament original 

format per maons massissos (28,5x14x5,5 cm) lligats amb morter de calç. 

 

P1 E14 – Sala d’estar 

Sota aquesta nomenclatura s’identifica la sala d’estar que mostra una planta rectangular de 5,66 m de 

longitud  per  3,78  m  d’amplada  amb  una  superfície  total  de  21,53  m2.  Els  límits  d’aquest  espai  es 

corresponen al nord el menjador P1 E13, a l’est amb la paret que el separa de l’habitació P1 E06, al sud 

amb el mur de façana posterior de la casa  i, per últim, a  l’oest amb el mur de façana del carrer Pérez 

Galdós. 

El paviment d’aquesta estança és el mateix que el documentat al menjador P1 E13. En aquest espai, per 

sota del parquet, tampoc es va localitzar cap paviment més antic. 

El seu sostre és pla d’encanyissat revestit de guix i motllura perimetral. El forjat on es troben fixades les 

biguetes de fusta del cel ras, està realitzat amb bigues de fusta col∙locades perpendicularment a la façana 

posterior, llates de fusta i solera de rajol. 
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Cal destacar que, igual que la cambra de bany P1 E12, la finestra localitzada a la façana del carrer Pérez 

Galdós es trobava tapiada per bé que conserva les persianes de llibret exterior. 

 

 

 

 

 

 

Vista de la finestra tapiada de la 

façana de ponent 

 

 

En aquest àmbit es localitza el sondeig parietal P1E14‐C15, en concret a la façana posterior de la casa. El 

sondeig per documentar el parament original del mur, de 35 cm de gruix, format per maons massissos 

(28,5x14x5,5 cm) lligats amb morter. 

 

5.4.2.‐ CRUGIA DE LLEVANT 

P1 E01 – Cuina 

Aquest espai, que s’identifica amb la cuina, presenta una planta rectangular amb una longitud total de 

6,02 m i una amplada de 2,59 m amb una superfície útil de 15,67 m2. El costat  nord limita amb el mur de 

façana principal del carrer Maurici Serrahima, el costat est limita amb el mur que separa la finca contigua 

d’aquesta i el sud amb l’envà que el separa de la zona de pas P1 E02. Per últim, el costat oest limita amb 

l’envà que el separa de l’habitació P1 E04.  

El  paviment,  fruit  de  la  darrera  reforma,  és  format  de  terratzo  (50x50  cm).  Un  cop  es  va  aixecar,  es 

comprova que per sota no conserva un altre de més antic. 

El seu sostre és pla d’encanyissat revestit de guix i motllura perimetral, amb biguetes de fustal per fixar‐

lo a l’embigat. Pel que fa al forjat de la coberta, està realitzat amb bigues de fusta, col∙locades a través 

paral∙leles a  la  façana del carrer Maurici Serrahima, sobre  les quals es disposen  llates de  fusta  i  rajola 

ceràmica. 

En aquest espai no es van realitzar sondejos parietals per dos motius, per trobar‐se els murs enrajolats i 

al no ser necessari fer‐los perquè la informació dels murs s’obté amb altres sondejos dels espais contigus. 
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Detall del forjat del sostre 

 

 

 

P1 E02 – Zona de pas 

Aquest zona de pas presenta una planta rectangular amb unes dimensions de 2,68 m de longitud i 2,29 m 

d’amplada amb una superfície  total de 6,16 m2. Aquest espai presenta com a  límit nord  l’envà que el 

separa de la cuina P1 E01. A l’est, amb el mur mestre que separa aquesta finca de l’existent contigua. Al 

sud, amb l’envà que el separa de la cambra de bany P1 E03.  I a l’oest, amb la zona de pas P1 E05 i l’envà 

que el separa de l’habitació P1 E06. 

El  paviment,  fruit  de  la  darrera  reforma,  és  de  terratzo  quadrat  de  color  gris  de  50x50  cm.  Per  sota 

d’aquest no es conserva cap paviment anterior. 

 

 

 

 

 

 

Vista del cel ras original de 

l’oratori 

 

El sostre presenta un cel ras de guix que correspon a la darrera reforma de la planta. Aquest ocultava el 

fals sostre  original de l’àmbit on, juntament amb el contigu P1 E03, originàriament hi havia l’oratori per 

ús privat del propietaris. Aquest es trobava decorat amb un estucat de color gris que imita un parament 
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de carreus de pedra rectangulars, un disseny que també es repeteix a la part superior de les parets.  D’altra 

banda, presenta una motllura perimetral i un petit floró daurat a la part central.  

Quant al forjat on es troba fixat aquest cel ras, està realitzat amb bigues de fusta, col∙locades a través 

paral∙leles a la façana posterior de la casa, sobre les quals es disposen llates de fusta i rajola ceràmica. 

En  aquest  àmbit  es  localitza  el  sondeig parietal  P1E02‐C01,  en  concret  a  la paret mitgera de  la  finca. 

Aquesta cala ha permès comprovar que l’estucat original que imita carreus, que es conserva tant en el cel 

ras com a la part superior dels murs, també s’estenia per tota la superfície dels paraments.  

 

P1 E03 – Cambra de tany  

Es tracta d’una cambra de bany de planta rectangular amb unes dimensions de 2,97 m de longitud i 2,68 

m d’amplada amb una superfície total de 7,44 m2. Aquest espai presenta com a límit nord l’envà que el 

separa de la zona de pas P1 E02. A l’est, el mur mestre que separa aquesta finca de l’existent contigua. Al 

sud, el mur de façana posterior que dona al jardí. I a l’oest, l’envà que el separa de l’habitació P1 E06. 

El seu paviment, com també la zona de pas P1 E02, és de terratzo (50x50 cm) i, per sota, tampoc conserva 

cap paviment més antic.  

En aquesta cambra, a diferencia de l’àmbit contigu P1 E02, darrera del cel ras de guix corresponent a la 

darrera reforma de la planta no es conserva l’original, sinó que directament apareix l’embigat del sostre. 

No obstant això, a la part superior dels paraments est, sud i oest apareixen les restes de la volta de creueria 

de l’antic oratori, també decorades amb un estucat que imita carreus. 

 

 

 

 

 

 

Detall de les restes de la volta 

de creueria de l’antic oratori 

 

Cal destacar que, en aquest espai es conserven al mur de façana posterior dues petites finestres ogivals, 

en origen amb vitralls, que donaven llum a la capella particular.  
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Vista de les finestres ogivals de la façana posterior 

 

 

En aquest espai no es van realitzar sondejos parietals per dos motius, per trobar‐se els murs enrajolats o 

pintats i al no ser necessari fer‐los perquè la informació dels murs s’obté amb altres sondejos dels espais 

contigus. 

 

P1 E04 – Habitació 

Aquesta habitació presenta una planta rectangular de 5,92 m de llargada i 2,96 m d’amplada amb una 

superfície útil de 16,18 m2. Els  límits d’aquest àmbit es corresponen amb el mur de  façana del carrer 

Maurici Serrahima al nord,  amb l’envà que el separa de la cuina P1 E01 a l’est,  amb l’envà que el separa 

de la zona de pas P1 E05 al sud i, finalment, amb la paret mestra que el separa de l’habitació P1 E07 i 

l’escala P1 E08 a l’oest.   

Al terra d’aquest espai, per sota del parquet de suro lacat de 30x30 cm, es documenta, d’una banda, un 

mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular (20x20 cm). Es tracta d’una decoració a mode 

de catifa que representa una imitació de parquet. En tractar‐se d’un motiu comú, moltes cases comercials 

el fabricaven i el tenien als seus catàlegs com Escofet Fortuny, fabricant, model núm. 210 o Falcó i Vilella 

núm. 50. 
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Detall del mosaic hidràulic 

decorat a mode de catifa que 

representa una imitació de 

parquet 

 

D’altra banda, a la cantonada sud‐est, on hi havia dos armaris d’obra instal∙lats als anys 70 del segle XX, 

apareix un altre mosaic hidràulic amb peces de forma quadrangular (20x20 cm) format per un únic model 

de rajola que es repeteix. En aquest cas, el conjunt representa una successió de molinets de quatre aspes 

de color marró sobre fons blanc. Aquest  model apareix en diferents catàlegs de l’època, per exemple al 

del fabricant Vda. e Hijos de Juan Vila, Barcelona, 1924, patró núm. 516. 

 

 

 

 

 

 

Vista del mosaic hidràulic 

decorat amb motius geomètrics 

 

El seu sostre és pla d’encanyissat revestit de guix i motllura perimetral, amb biguetes de fustal per fixar‐

lo a l’embigat. Respecte al forjat, aquest espai presenta les mateixes característiques constructives que 

àmbit contigu, concretament la cuina P1 E01. 

En aquest espai es realitzen 2 cales parietals, en concret els sondejos P1E02‐C02 i P1E02‐C03. El primer es 

realitza al mur de façana del carrer Maurici Serrahima i el segon al mur que separa les dues crugies de la 

casa. En ambdós casos s’identifica el parament original  format per maons massissos  (28,5x14x5,5 cm) 

lligats amb morter. 
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P1 E05 – Zona de pas 

Aquest espai correspon a una zona de pas de planta rectangular amb una longitud de 2,87 m i una amplada 

d’1,73 m amb una superfície de 6,30 m2. El costat nord ve limitat per l’envà que el separa de l’habitació 

P1 E04 , a l’est per la zona de pas P1 E02, al sud per l’envà que el separa de l’habitació P1 E06 i, finalment, 

a l’oest per la zona de pas P1 E09.  

El paviment, fruit de la darrera reforma, es troba format per un parquet disposat en espina (5c20 cm). Per 

sota d’aquest no s’identifica cap paviment anterior.  

 

 

 

 

 

 

Vista del forjat del sostre i de la 

biga mestre de fusta 

 

El  seu  sostre  és  pla  d’encanyissat  revestit  de  guix  i  motllura  perimetral,  amb  biguetes  de  fusta  per 

subjectar‐lo a l’embigat. Quant al forjat, està realitzat amb bigues de fusta, col∙locades en sentit est‐oest, 

sobre les quals es disposen les llates de fusta i la solera de rajol. 

En aquest espai no es va realitzar cap sondeig parietal. 

 

P1 E06 – Habitació  

Sota aquesta nomenclatura s’identifica una habitació que ocupa part de les crugies de llevant i ponent de 

la  planta.  Presenta  una  planta  rectangular  amb  unes  dimensions  de  5,62  m  de  llargada  per  3,77  m 

d’amplada amb una superfície útil de 20,67 m2. L’espai presenta com a límits, pel costat nord els envans 

que el separen de les zones de pas P1 05 i E09, pel costat est l’envà que el separa de la cambra de bany 

P1 E03, pel costat sud el mur de façana posterior i, per últim, pel costat oest el mur que el separa de de 

la sala d’estar P1 E14. 

El seu paviment, fruit de la darrera reforma de l’edifici, es troba format per un parquet disposat en espina 

(5c20 cm). Cal dir que no es va localitzar cap paviment anterior per sota d’aquest parquet. 

Quant al sostre, aquest és pla amb encanyissat revestit de guix amb motllura perimetral i subjecte al  forjat 

de la coberta per biguetes de fusta de secció rectangular. L’entrebigat és a base de revoltó pla de rajol 
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ceràmic manual,  col∙locat  sobre  llates  de  fusta  i  recolzades  sobre  les  bigues  de  fusta  estructural.  Cal 

destacar que la meitat de l’habitació que ocupa la crugia de llevant les bigues es col∙loquen en sentit est‐

oest, metre que a la crugia de ponent es disposen nord‐sud. 

 

 

 

 

 

Vista del forjat del sostre de la 

crugia de ponent 

 

En aquest àmbit es realitzen quatre sondejos parietals, en concret les cales P1E06‐C04, P1E06‐C05, P1E06‐

C06 i P1E06‐C07. El primer, que es localitza a la part central de l’envà que separa aquest espia de la cambra 

de bany P1 E03, d’uns 5 cm de gruix, permet documentar un parament bastit amb maons plans (30x15x4 

cm) disposats de forma vertical i lligats amb morter de calç. El segon i el tercer, localitzats al mur de façana 

posterior, de 35 cm de gruix, el parament que s’observa és de maons massissos (28,5x14x5,5 cm) lligats 

amb morter. El quart, realitzat a l’envà que separa l’habitació de la zona de pas P1 E09, de 5 cm de gruix, 

presenta  les mateixes característiques constructives que el primer sondeig. Tots aquest paraments cal 

situar‐los dins del projecte original de la casa. 
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6.‐ CONCLUSIONS  

Els treballs duts a terme a  l’edifici situat a  la cantonada dels   carrers de Maurici Serrahima, 14  i Pérez 

Galdós, 14‐18 del districte de Gràcia la ciutat de Barcelona, han estat marcats per la voluntat de conèixer 

millor el projecte original, la seva fisonomia i lògica constructiva, així com destriar l’origen, l’entitat i la 

datació  relativa  d’aquelles  estances  o  parts  de  la  casa  que  foren  visiblement  sotmeses  a  posteriors 

reformes. Amb aquesta finalitat, s’ha realitzat el control dels desmuntatges i enderrocs realitzats durant 

la  primera  fase  de  rehabilitació  de  l’edifici,  així  com  l’obertura  de  cales  parietals  distribuïdes  per  les 

diferents plantes.  

L’edifici original, construït entre el 1898 i 1900, presenta una planta gairebé quadrangular de 14,60 de 

llargària per 12,30 metres d’amplada. L’alçada total de l’edifici és de 14,50 metres aproximadament. Els 

murs de façana es basteixen amb maçoneria de pedra de mides diferents lligades amb morter de calç, i 

per a la distribució interior s’utilitzen maons massissos col∙locats plans per a la paret de càrrega i també 

per  la mitgera, en canvi pels envans estan col∙locats de cantell. La paret de càrrega o mestre, divideix 

l’edifici en dues crugies, essent la de ponent  més ample de 8,70 metres, mentre que la de llevant fa 8,80 

m. Aquest mur situat pràcticament en el centre de l’edificació s’aixeca fins a la coberta. 

Respecte a la planta baixa de casa, l’accés principal es realitzava pel carrer Maurici Serrahima, 14, tot i 

que hi havia un accés secundari des del carrer Pérez Galdós, 14‐18 al pati‐jardí posterior. Des de la porta 

de  la casa s’hi accedia al vestíbul  (PB E06), a  la dreta del qual se situava un despatx (PB E08)  i al  fons 

l’escala per pujar als pisos superiors (PB E07). Des d’aquesta l’escala s’hi accedia, d’una banda, als espais 

destinats a la recepció de visitants (PB E09, E10, E11 i E12) i a la vida social de la burgesia de l’època, en 

concret a  la sala d’estar  (PB E13)  i al menjador (PB E14). D’altra banda, des de  l’escala, mitjançant un 

rebedor (PB E05), també s’accedia a les dependències de servei, la cuina i el bany (PB E01, PB E02 i PB 

E04), que es localitzaven a l’extrem nord de la crugia de llevant de la casa. 

Aquesta planta preserva alguns dels elements de la fase més antiga de la casa. Pel que fa als sostres, es 

conserven els cels rasos originals d’encanyissat revestit de guix a les dependències de servei (PB E01, PB 

E02 i PB E03), sala d’estar (PB E13) i despatx (PB E08), aquest últim decorat amb un floró ornamental. A 

més a més, destaquen de forma singular els cels rasos de cassetons rectangulars de guix amb decoració 

motllurada localitzats als espais principals d’aquesta planta com són el vestíbul (PB E06), escala (PB E07), 

rebedor (PB E09‐E10‐E11‐E12) i menjador (PB E04). Respecte al forjat del sostre està format per bigues 

de fusta col∙locades en funció de les llums més curtes i resseguint els murs que conformen les crugies. 

L’entrebigat és a base de revoltons de rajoles ceràmiques. 

Els  paviments  realitzats  amb  peces  de  marbre  blanc  de  forma  octogonal  combinades  amb  peces 

quadrades de tonalitat marró ocupant les cantonades, que es localitzen al vestíbul (PB E06), l’escala (PB 

E07) i al rebedor (PB E09‐E11), sembla que correspondrien a la construcció inicial. Altrament, els mosaics 

hidràulics realitzats amb peces de forma quadrangular, documentats al despatx (PB E08) i al menjador (PB 
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E04), es poden atribuir a aquesta fase inicial, així com la sanefa de ceràmica vidriada que decora el faldar 

de la campana de la cuina (PB E01). 

Pel que fa a les obertures originals, destaca una de les finestres del rebedor (PB E11) que, orientada a la 

façana del carrer Pérez Galdós, conserva una parella de vitralls emplomats. Hem de pensar que  la resta 

de finestres que han estat modificades havien de ser igual. D’altra banda, també s’identifiquen els marcs 

metàl∙lics de les portes vidriades que comunicaven el rebedor amb el despatx (PB E08) i el menjador (PB 

E13), així com l’accés d’un passadís o zona de pas que permetia la comunicació entre el rebedor i el jardí. 

El desmuntatge dels envans de la darrera fase constructiva ha permès deixar a la vista les quatre columnes 

de marbre que, segons els plànols originals de la casa, articulaven l’espai públic o de recepció d’aquesta 

planta (PB E09‐E10‐E11‐E12). Aquestes, que en general es troben en bon estat de conservació, presenten 

un sòcol de planta quadrada i toro de marbre blanc, un fust de marbre travertí vermell i un capitell de 

marbre blanc format per volutes o elements decoratius en forma d’espiral. 

Quant al planta baixa de l’edificació annexa localitzada a la part posterior de la casa, que ressegueix la 

mitgera  de  llevant,  correspondria  originàriament  a  dependències  de  servei.  Es  tracta  d’un  espai  que, 

remodelat  profundament  l’any  1976  per  tal  d’instal∙lar‐hi  les  noves  dependències  de  la  guarderia, 

presentava una planta rectangular amb unes dimensions originals d’aproximadament 11,25 m de longitud 

per 2,40 m d’amplada. Els murs que el configuren es basteixen amb maons massissos lligats amb morter. 

En aquesta construcció no es conserven els paviments originals ja que probablement van ser desmuntats 

l’any 1976. No obstant això, sí que es documenta el forjat original format per bigues de ferro disposades 

perpendicularment al mur de façana de l’edificació (PBA E01, E02, E04 i E05). L’entrebigat i la part superior 

dels paraments conserva un acabat o revestiment que imita les vetes i nusos de la fusta.   

Cal assenyalar que en aquest espai, un cop desmuntades les estructures més modernes que s’adossaven 

al parament de la façana posterior (PBA E03), s’han recuperat les restes de l’esgrafiat que decora aquesta 

façana de la casa, format per quadrats disposats a 45º. 

La planta principal disposava de les dependències més privades de l’habitatge. La distribució dels espais 

és més o menys semblant a la de la planta baixa, distribuïda al voltant de l’escala i dividida en dues crugies. 

A la crugia de llevant, adossada a la mitgera, trobem una cambra de bany (PP E01‐E02), una habitació (PP 

E03‐E04‐E05) i  la sala d’estar (PP E06); i, a la crugia de ponent, a més a més del nucli d’escales que en 

aquesta planta queda reduït a l’escala (PP E08), hi ha situat el rebedor (PP E10), una zona de pas (PP E09), 

cinc habitacions (PP E07, E11, E12, E15 i E16), i un lavabo (PP E13‐E14) . 

En aquesta planta el cel ras, d’encanyissat amb revestiment de guix, presenta una motllura d’escaiola que 

ressegueix  totes  les  estances,  i  a  més  a  més  apareixen  diferents  florons  ornamentals  en  algunes 

habitacions  i estances  (PP E02, E06, E07, E10  i E16). Aquests  fals  sostres,  igual que  la planta baixa, es 

troben fixats a l’embigat que separa les plantes principal i primera planta, format per bigues de fusta i 

revoltons de rajoles ceràmiques entre les bigues 
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Pel que fa a les parets s’ha documentat la pintura mural original que decorava les habitacions PP E07 i PP 

E15 així com la zona de pas PP E09. Es tracta d’un estucat en calent o al foc que es caracteritza per un 

acabat brillant i una superfície molt fina al tacte. Aquesta tècnica permet donar‐li l'aparença del marbre 

gràcies a la seva textura nacrada. Així mateix, a l’escala (PP E08) apareixen restes de pintura mural amb 

motius florals i vegetals. 

També cal destacar la  finestra del forat d’escala, ja que presenta un joc de vidrieres de colors per tamisar 

la llum i donar privacitat. Dividides en quinze espais regulars: nou de quadrats (tres ocupant tota la línia 

inferior, tres més la central i tres més la superior) i sis rectangles.  

La primera planta conserva en bon estat els paviments originals, formats per mosaics a mode de catifa de 

rajola hidràulica amb un dibuix i motiu diferents en cada espai (PP E06, E07, E10, E11 i E16). D’altra banda, 

també  es  conserven  mosaics  hidràulics  realitzats  amb  peces  de  forma  octogonal  de  color  blanc 

combinades amb peces quadrades de color negre ocupant les cantonades (PP E01, E02, E03, E04, E05, 

E09 i E15), així com paviments de cairó ceràmic disposat a 45° (PP E12 i E13). 

A la planta primera de la casa hi trobem el segon pis, en origen vinculat amb el de planta principal, però 

que en l’actualitat i des de les reformes del 1946, és independent del pis inferior. La distribució d’espais 

interior és més o menys semblant a les plantes inferiors, però amb algunes remodelacions posteriors. La 

planta segueix estant separada amb dues crugies, tot i que després de les remodelacions esmentades, 

aquestes queden més desdibuixades que en les plantes inferiors. Segons el projecte original, a la crugia 

de llevant, adossada a la mitgeta, trobem la cuina (P1 E01), una habitació (P1 E01), el menjador (P1 E04), 

una zona de pas (P1 E04‐E05), una sala d’estar (P1 E06) i l’oratori (P1 E02‐E03). A la crugia de ponent, a 

més a més del nucli d’escales on  ja només apareix  l’escala central de 4  trams  (P1 E08), es  localitza el 

rebedor (P1 E11), dues sales d’estar (P1 E07‐E10 i E14), dos dormitoris (P1 E12 i E06), un bany (P1 E13), 

una habitació (P1 E13) i una zona de pas (P1 E09).  

Tots els àmbits d’aquesta planta, a excepció del bany P1 E03, conserven el cel ras original de guix amb 

motllura perimetral i encanyissat subjectat al forjat del sostre per biguetes de fusta de secció rectangular. 

Cal destacar que, durant els treballs de desmuntatge d’un armari d’obra localitzat a l’angle nord‐oest del 

bany P1 E12, aparegueren ocultes les restes de la pintura original que el decorava, amb un fons de color 

blau i una franja perimetral de color marró emmarcada amb línies de color negre. La motllura d’aquest 

fals sostre també es trobava pintada de color marró.  

D’altra banda, el cel ras de l’oratori (P1 E02‐E03) també es trobava decorat, en aquest cas amb un petit 

floró  daurat  a  la  part  central  i  un  estucat  de  color  gris  que  imita  un  parament  de  carreus  de  pedra 

rectangulars, un disseny que també es repeteix a la part superior de les parets.  A més a més, a la part 

superior  dels  paraments  de  la  cambra  de  bany  P1  E03,  apareixen  les  restes  de  la  volta  de  creueria 

d’aquesta capella, també decorades amb un estucat que imita carreus. 
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Respecte al forjat del sostre, per sobre del qual es disposa la coberta principal o terrat de l’edifici, està 

format per revoltó pla de rajol ceràmic manual, col∙locat sobre llates de fusta que es recolzen en bigues 

de fusta massissa de secció rectangular. 

El tancament meridional de l’escala (P1 E08) conserva la finestra amb vitralls dividida en quinze espais 

regulars: nou de quadrats (tres ocupant tota la línia inferior, tres més la central i tres més la superior) i sis 

rectangles. En aquest espai també s’ha documentat restes de pintura mural amb motius florals i vegetals 

que, probablement, corresponen a l’ornamentació original.    

Pel  que  fa  als  paviments,  en  aquesta planta  tan  sols  s’ha  conservat,  per  sota dels  revestiments  de  la 

darrera  reforma  de  l’edifici,  els  mosaics  hidràulics  realitzats  amb  peces  de  forma  quadrangular  del 

menjador (P1 E04), de l’habitació (P1 E07) i del rebedor (P1  E11). 

No s’efectuarien grans canvis fins a l’any 1946 quan els propietaris de la casa encarreguen les obres per 

instal∙lar la seva residència a la planta baixa i crear dos habitatges independents per cada planta destinats 

a lloguer. 

Quant a la planta baixa, es compartimenten els espais en un inici diàfans i amplis per crear estances més 

reduïdes  intimes destinades a nous dormitoris o altres usos. Així doncs, el rebedor es divideix per crear 

un  dormitori  (PB  E11)  i  una  cambra  de  bany  (PB  E12);  la  sala  d’estar  (PB  E13)  es  converteix  en  dos 

dormitoris i s’elimina el passadís que connectava el rebedor i el jardí i, per últim, també es redueixen les 

dimensions les dependències de servei de la cuina (PB E01) i del bany per crear una nova habitació (PB 

E02‐E03). A escala constructiva, les noves compartimentacions es basteixen amb envans de maons plans 

disposats de forma vertical lligats amb morter de calç.  

Pel que als sostres, es documenten poques variacions respecte als originals a excepció dels nous cels rasos, 

també d’encanyissat revestit de guix, que s’instal∙len a l’antic espai destinat a la recepció de visitants (PB 

E09‐E10‐E11‐E12) i a les dependències de servei (PB E01, E02 i E03). 

Respecte als paviments, d’una banda, a la cuina PB E01 i cambra de bany PB E12  es col∙loca un terra de 

rajoles  rectangulars.  D’altra  banda,  trobem  un  paviment  format  per  peces  quadrades  de  tonalitat 

marronosa, que  imita el marbre, als nous dormitoris  localitzats on hi havia  la sala d’estar  (PB E13)  i a 

l’habitació construïda a l’espai on es localitzen les dependències de servei (PB E02‐E03). 

Durant aquestes obres, per afavorir la intimitat dels ocupants de la residència de la planta baixa, també 

es tapia la finestra que donava llum a l’escala des del jardí (PB E07), cosa que permet  decorar el mur amb 

un mural pintat amb motius florals. A més a més, les parets d’aquest espai i de la cambra de bany (PB E12) 

es folren parcialment amb un arrimador ceràmic. 

La planta baixa de l’edificació annexa es manté sense pràcticament cap alteració en la seva estructura i 

distribució original. No obstant això, és molt possible que el fals sostre de la sala PBA E04, d’encanyissat 

enguixat amb motllura i pintat de color beix i marró fosc, podria correspondre a aquesta fase.  
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A  la  planta  principal  també  es  detecten  pocs  canvis  respecte  a  la  distribució  interna  original.  Entre 

reformes realitzades, tan sols destaca la construcció d’un envà a l’habitació PB E04 que permet la creació 

d’una zona de pas o passadís (PB E05) per accedir‐hi a la nova cuina (PB E01‐02) instal∙la sobre la de la 

planta baixa. Tanmateix,  sembla molt probablement que en aquesta  fase constructiva es  tapiessin  les 

finestres del bany PP E14 i dels dormitoris PP E11 i 16 per donar més privacitat. D’altra banda, també és 

molt probable que la banyera i l’arrimador ceràmic de la cambra de bany (PP E15) s’instal∙lessin durant 

aquesta reforma.   

Pel que fa a la planta primera no es detecten modificacions o canvis, segurament perquè aquest pis ja 

estava condicionat com habitatge. A més a més cal recordar que, segons la documentació històrica de la 

casa, no hi ha petició d’obres per reformar‐lo. 

Per últim aquesta fase correspon a les reformes més importants de la casa que repercutiran de forma 

important  en  l’aspecte  final  d’aquesta.  La  instal∙lació  d'una  guarderia  l'any  1976  a  la  planta  baixa  i, 

posteriorment, d'una residència d'avis i de les oficines de l'empresa familiar dels propietaris, va suposar 

que aquest espai es reformés profundament per tal de condicionar‐lo als nous usos. Pel que fa a la resta 

de plantes, fins poc abans de l’inici de les obres van continuar sent habitades.   

Els canvis més importants que es detecten a la planta baixa corresponen, d’una banda, al canvi d’ús de 

pràcticament tots els àmbits que deixen de tenir funció d’habitatge, a excepció de la cuina que es manté 

com a la fase anterior. Altrament, s’enderroquen envans divisoris per crear espais més diàfans (PB E13 i 

PB E03) o es construeixen de nous, amb totxanes, per compartimentar la zona del rebedor (PB E09 i E10). 

D’altra banda, es van pavimentar de nou la major part de les estances amb revestiments de terratzo o 

rajoles de ceràmica que imiten parquet.  

L’ús  com a guarderia  va  implicar  també  l’ampliació de  la planta baixa de  l’edificació annexa,  tant en 

amplada  com  en  longitud,  ocupant  l’espai  on  probablement  es  trobaven  les  quadres  dels  cavalls  i 

carruatges. Aquesta alberga les peces que serveixen a l’edificació central, com els banys de les oficines i 

també  la  zona  d’estances més  privades  dels  propietaris  com  diferents  sales  de  jocs,  sanitaris  i  altres 

relacionades també amb el jardí. A escala constructiva, la nova façana i els envans interiors es basteixen 

amb totxanes, els paviments amb rajoles de terratzo i els cels rasos amb plaques de guix. 

A  la planta principal s’observen pocs canvis respecte a  la distribució de la fase anterior, essent  la més 

rellevant la construcció d’una zona de pas per accedir‐hi a la cuina PP E02 i a l’habitació PP E01. En aquesta 

fase també es realitza la reforma del bany PP E14 amb la instal∙lació d’un paviment de terratzo. 

Finalment,  a  la  planta  primera  els  canvis  més  significatius  de  la  distribució  interna  corresponen  a 

l’ampliació de la cuina (P1 E01); la reconversió de l’oratori en una zona de pas (P1 E02) i cambra de bany 

(P2 E03) i l’eliminació del bany que es localitzava a l’extrem nord del menjador P1 E13. En aquesta reforma 

es van instal∙lar cels rasos de plaques de guix al nous espais i es va pavimentar de nou tota la planta amb 

revestiments de parquet, rajoles de terratzo i parquet de suro lacat. 
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ANNEX 1 ‐ INVENTARI FOTOGRÀFIC 

 

Planta Baixa 

1. Vista general de la campana de la cuina E01 

2. Detall del faldar decorat amb peça ceràmica de la campana de la cuina E01 

3. Vista del paviment format per rajoles rectangulars de la cuina E01 

4. Vista del paviment format per rajoles rectangulars de la cuina E01 

5. Vista del forjat del sostre dels àmbits E01, E02 i E03 

6. Vista del forjat del sostre dels àmbits E01, E02 i E03 

7. Vista del forjat del sostre dels àmbits E01, E02 i E03 

8. Vista del paviment de rajoles quadrades del despatx E03 

9. Vista del paviment de rajoles quadrades del despatx E03 

10. Vista del paviment de rajoles quadrades del despatx E03 

11. Vista del paviment de rajoles quadrades del despatx E03 

12. Vista del cel ras de cassetons rectangulars de guix amb decoració motllurada del despatx E04 

13. Vista del cel ras de cassetons rectangulars de guix amb decoració motllurada del despatx E04 

14. Vista del cel ras de cassetons rectangulars de guix amb decoració motllurada del despatx E04 

15. Vista del cel ras de cassetons rectangulars de guix amb decoració motllurada del despatx E04 

16. Vista de la sanefa d’escaiola del cel ras del despatx E04 

17. Vista del mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular del despatx E04 

18. Vista del mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular del despatx E04 

19. Vista de la porta d’accés a l’escala localitzada al vestíbul E06 

20. Detall del tirador amb forma d’au o de drac de la porta d’accés a l’escala localitzada al vestíbul E06 

21. Vista del cel ras de cassetons rectangulars amb decoració motllurada del vestíbul E06 

22. Vista del cel ras i de les  vidrieres de la porta d’accés a l’escala localitzada del vestíbul E06 

23. Vista de la parella de tapissos i la làmpada de gas del costat est del vestíbul E06 

24. Vista de la parella de tapissos i la làmpada de gas del costat est del vestíbul E06 

25. Vista de la parella de tapissos i la làmpada de gas del costat oest del vestíbul E06 

26. Vista de la parella de tapissos i la làmpada de gas del costat oest del vestíbul E06 

27. Vista del cel ras de cassetons rectangulars amb decoració motllurada de l’escala E07 

28. Vista de la pintura mural amb motius florals de l’escala E07 

29. Vista de l’arrimador ceràmic de l’escala E07 

30. Vista del cel ras decorat amb floró o rosetó d’escaiola a la part central del despatx E08 

31. Vista de floró o rosetó d’escaiola del cel ras del despatx E08 

32. Vista de l’extracció del floró o rosetó d’escaiola del cel ras del despatx E08 

33. Vista del forjat del sostre i de una jàssera de ferro del despatx E08 

34. Vista del forjat del sostre i de una jàssera de ferro del despatx E08 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de Maurici Serrahima, 14 – carrer Pérez Galdós, 14‐18 
(Vila Isabel). Districte de Gràcia. Barcelona (Barcelonès). Codi 041/21 

 

 83

35. Vista del forjat del sostre del despatx E08 

36. Vista del forjat del sostre i de una jàssera de ferro del despatx E08 

37. Vista del mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular del despatx E08 

38. Vista del mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular del despatx E08 

39. Vista del paviment de terratzo i solera de la zona de pas E09 

40. Vista del paviment de terratzo i solera de la zona de pas E09 

41. Vista dels envans que ocultaven les columnes localitzades en els àmbits E09 i E10 

42. Vista dels envans que ocultaven les columnes localitzades en els àmbits E09 i E10 

43. Vista de les columnes de marbre documentades en els àmbits E09 i E10 

44. Vista de les columnes de marbre documentades en els àmbits E09 i E10 

45. Vista de les columnes de marbre documentades en els àmbits E09 i E10 

46. Vista de les columnes de marbre documentades en els àmbits E09 i E10 

47. Vista de les columnes de marbre documentades en els àmbits E09 i E10 

48. Vista de les columnes de marbre documentades en els àmbits E09 i E10 

49. Vista de les columnes de marbre documentades en els àmbits E09 i E10 

50. Vista de les columnes de marbre documentades en els àmbits E09 i E10 

51. Vista de les columnes de marbre documentades en els àmbits E09 i E10 

52. Vista de les columnes de marbre i cel ras de cassetons de guix documentats en els àmbits E09 i E10 

53. Vista de les columnes de marbre i cel ras de cassetons de guix documentats en els àmbits E09 i E10 

54. Vista de les columnes de marbre i cel ras de cassetons de guix documentats en els àmbits E09 i E10 

55. Vista de les columnes de marbre i cel ras de cassetons de guix documentats en els àmbits E09 i E10 

56. Vista de les columnes de marbre i cel ras de cassetons de guix documentats en els àmbits E09 i E10 

57. Vista de les columnes de marbre i cel ras de cassetons de guix documentats en els àmbits E09 i E10 

58. Vista de les columnes de marbre i cel ras de cassetons de guix documentats en els àmbits E09 i E10 

59. Vista de les columnes de marbre documentades en els àmbits E09 i E10 

60. Vista de les columnes de marbre i cel ras de cassetons de guix documentats en els àmbits E09 i E10 

61. Vista de les columnes de marbre documentades en els àmbits E09 i E10 

62. Vista de les columnes de marbre i cel ras de cassetons de guix documentats en els àmbits E09 i E10 

63. Vista de les columnes de marbre i cel ras de cassetons de guix documentats en els àmbits E09 i E10 

64. Vista del forjat del sostre dels àmbits E09 i E10 

65. Vista del forjat del sostre dels àmbits E09 i E10 

66. Vista del forjat del sostre dels àmbits E09 i E10 

67. Vista del forjat del sostre dels àmbits E09 i E10 

68. Vista de l’obertura que comunicava originàriament els espais E08 i E10. 

69. Vista de l’obertura que comunicava originàriament els espais E08 i E10. 

70. Vista de l’obertura que comunicava originàriament els espais E08 i E10. 

71. Vista de del paviment ceràmic que imita parquet i solera del rebedor E10 

72. Vista de del paviment ceràmic que imita parquet i solera del rebedor E10 
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73. Vista del cel ras de cassetons rectangulars amb decoració motllurada del àmbits E11 i E12 

74. Vista del cel ras de cassetons rectangulars amb decoració motllurada del àmbits E11 i E12 

75. Vista del cel ras de cassetons rectangulars amb decoració motllurada del àmbits E11 i E12 

76. Vista del cel ras de cassetons rectangulars amb decoració motllurada del àmbits E11 i E12 

77. Vista de la finestra de l’àmbit E11 amb vitralls emplomats originals 

78. Vista de l’arrimador ceràmic del traster E12 

79. Detall de l’arrimador ceràmic del traster E12 

80. Detall dels cassetons rectangulars del cel ras del àmbits E11 i E12 

81. Vista del forjat del sostre dels àmbits E11 i E12 

82. Vista del forjat del sostre dels àmbits E11 i E12 

83. Vista del forjat del sostre dels àmbits E11 i E12 

84. Vista del forjat del sostre dels àmbits E11 i E12 

85. Vista del forjat del sostre dels àmbits E11 i E12 

86. Vista del paviment de marbre amb peces de forma octogonal i quadrades del despatx E11 

87. Vista del paviment de marbre amb peces de forma octogonal i quadrades del despatx E11 

88. Vista del cel ras del despatx E13 

89. Vista de la porta que comunica els àmbits E13 i E10 

90. Vista de l’encanyissat del cel ras del despatx E13 

91. Vista de l’encanyissat del cel ras del despatx E13 

92. Vista del forjat del sostre del despatx E13 

93. Vista del forjat del sostre del despatx E13 

94. Vista del forjat del sostre del despatx E13 

95. Vista del forjat del sostre del despatx E13 

96. Vista de l’obertura original de la porta del passadís de comunicació entre el rebedor i el jardí 

97. Vista del paviment format per peces quadrades de tonalitat marronosa del despatx E13 

98. Vista del paviment format per peces quadrades de tonalitat marronosa del despatx E13 

99. Vista del paviment format per peces quadrades de tonalitat marronosa del despatx E13 

 

Planta Baixa Annex 

100. Vista del forjat original del sostre de la zona de pas E01 

101. Vista del forjat original del sostre de la zona de pas E01 

102. Vista de l’esgrafiat original de la façana posterior de la casa documentat a la zona de pas E01 

103. Vista de l’esgrafiat original de la façana posterior de la casa documentat a la zona de pas E01 

104. Detall de l’esgrafiat original de la façana posterior de la casa documentat a la zona de pas E01 

105. Vista del cel ras original de la sala E04 

106. Vista del cel ras original de la sala E04 

107. Vista del cel ras original de la sala E04 
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108. Vista del forjat original del sostre de la sala E04 

109. Vista del forjat original del sostre de la sala E04 

110. Vista del paviment de terratzo i solera de la sala E04 

 

Planta Principal 

111. Vista del mosaic hidràulic amb peces de forma octogonal i quadrades i del cel ras de l’habitació E01 

112. Vista del mosaic hidràulic amb peces de forma octogonal i quadrades de l’habitació E01 

113. Vista del mosaic hidràulic i del cel ras de l’habitació E01 

114. Detall del mosaic hidràulic de l’habitació E01 

115. Vista del cel ras d’encanyissat revestit de guix de l’habitació E01 

116. Vista del forjat del sostre de l’habitació E01 

117. Vista del forjat del sostre de l’habitació E01 

118. Vista del floró ornamental d’escaiola del cel ras de la cuina E02 

119. Vista del cel ras d’encanyissat revestit de guix de la cuina E02 

120. Vista del forjat del sostre de la cuina E02 

121. Vista de l’enrajolat de la cuina E02 

122. Vista del parament de la cuina E02 un cop repicat l’enrajolat 

123. Vista del cel ras d’encanyissat revestit de guix de la zona de pas E03 

124. Vista del cel ras d’encanyissat revestit de guix del menjador E04 

125. Vista del cel ras d’encanyissat revestit de guix del menjador E04 

126. Vista del mosaic hidràulic amb peces de forma octogonal i quadrades del menjador E04 

127. Vista del mosaic hidràulic amb peces de forma octogonal i quadrades i cel ras del menjador E04 

128. Vista del mosaic hidràulic amb peces de forma octogonal i quadrades del menjador E04 

129. Vista del mosaic hidràulic amb peces de forma octogonal i quadrades del menjador E04 

130. Vista del mosaic hidràulic amb peces de forma octogonal i quadrades del menjador E04 

131. Vista del mosaic hidràulic amb peces de forma octogonal i quadrades i cel ras de la zona de pas E05 

132. Vista cel ras d’encanyissat revestit de guix de la zona de pas E05 

133. Vista del mosaic hidràulic amb peces de forma octogonal i quadrades de la zona de pas E05 

134. Vista del mosaic hidràulic amb peces de forma octogonal i quadrades de la zona de pas E05 

135. Vista del floró ornamental d’escaiola del cel ras de la sala d’estar E06 

136. Vista cel ras d’encanyissat revestit de guix de la sala d’estar E06 

137. Vista cel ras d’encanyissat revestit de guix de la sala d’estar E06 

138. Vista del forjat del sostre de la sala d’estar E06 

139. Vista general de la sala d’estar E06 

140. Vista general de la sala d’estar E06 

141. Vista de la xemeneia de la sala d’estar E06 

142. Vista del floró ornamental d’escaiola del cel ras de l’habitació E07 

143. Vista del cel ras d’encanyissat revestit de guix de l’habitació E07 
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144. Vista del cel ras d’encanyissat revestit de guix de l’habitació E07 

145. Vista de l’encanyissat del cel ras de l’habitació E07 

146. Vista de l’encanyissat del cel ras de l’habitació E07 

147. Vista de l’encanyissat del cel ras de l’habitació E07 

148. Vista del forjat del sostre de l’habitació E07 

149. Vista del forjat del sostre de l’habitació E07 

150. Vista del forjat del sostre de l’habitació E07 

151. Vista del forjat del sostre de l’habitació E07 

152. Vista de les restes de pintura mural original de l’habitació E07 

153. Vista cel ras d’encanyissat revestit de guix de la zona de pas E09 

154. Vista del forjat de sostre i de la biga mestra de fusta de la zona de pas E09 

155. Vista del forjat de sostre i de la biga mestra de fusta de la zona de pas E09 

156. Vista del forjat de sostre i de la biga mestra de fusta de la zona de pas E09 

157. Vista del mosaic hidràulic amb peces de forma octogonal i quadrades de la zona de pas E09 

158. Vista de les restes de l’estucat en calent o al foc original de la zona de pas E09 

159. Vista de la finestra amb unes vidrieres de colors de la zona de pas E09 

160. Vista del floró ornamental d’escaiola del cel ras del rebedor E10 

161. Vista cel ras d’encanyissat revestit de guix del rebedor E10 

162. Vista del forjat del sostre del rebedor E10 

163. Vista del forjat del sostre del rebedor E10 

164. Vista cel ras d’encanyissat revestit de guix de l’habitació E11 

165. Vista cel ras d’encanyissat revestit de guix de l’habitació E11 

166. Vista cel ras d’encanyissat revestit de guix de l’habitació E11 

167. Vista del revoltó del forjat del sostre pintat de color blau de l’habitació E11 

168. Vista del revoltó del forjat del sostre pintat de color blau de l’habitació E11 

169. Vista del forjat del sostre de l’habitació E11 

170. Vista del forjat del sostre de l’habitació E11 

171. Vista del forjat del sostre de l’habitació E11 

172. Vista de la porta de la terrassa tapiada de l’habitació E11 

173. Vista de la porta de la terrassa tapiada de l’habitació E11 

174. Vista de la porta de la terrassa tapiada de l’habitació E11 

175. Vista general de l’habitació E11 

176. Vista general de l’habitació E11 

177. Vista cel ras d’encanyissat revestit de guix de l’habitació E12 

178. Vista del forjat del sostre de l’habitació E12 

179. Vista del forjat del sostre de l’habitació E12 

180. Vista del forjat del sostre de l’habitació E12 

181. Vista del forjat del sostre de l’habitació E12 
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182. Vista de la finestra tapiada de la façana de ponent de l’habitació E12 

183. Vista de la finestra tapiada de la façana de ponent de l’habitació E12 

184. Vista del paviment de cairó ceràmic de l’habitació E12 

185. Vista del paviment de cairó ceràmic de l’habitació E12 

186. Vista del paviment de cairó ceràmic de l’habitació E12 

187. Vista cel ras d’encanyissat revestit de guix dels àmbits E13 i E14 

188. Vista dels paviments dels àmbits E13 i E14 

189. Vista general dels àmbits E13 i E14 

190. Vista del paviment de terratzo de la cambra de bany E14 

191. Vista del paviment de cairó ceràmic de la zona de pas E13 

192. Vista del forjat del sostre dels àmbits E13, E14 i E15 

193. Vista del forjat del sostre dels àmbits E13, E14 i E15 

194. Vista del forjat del sostre dels àmbits E13, E14 i E15 

195. Vista del forjat del sostre dels àmbits E13, E14 i E15 

196. Vista de la porta d’accés a la zona de pas E13 

197. Vista de la porta d’accés a la cambra de bany E15 

198. Vista de les restes de l’estucat en calent o al foc original de la cambra de bany E15 

199. Vista de les restes de l’estucat en calent o al foc original de la cambra de bany E15 

200. Vista cel ras d’encanyissat revestit de la cambra de bany E15 

201. Vista de l’encanyissat del cel ras de la cambra de bany E15 

202. Vista de l’encanyissat del cel ras de la cambra de bany E15 

203. Vista de l’encanyissat del cel ras de la cambra de bany E15 

204. Vista de l’arrimador ceràmic realitzat amb rajoles esmaltades de la cambra de bany E15 

205. Vista de l’arrimador ceràmic realitzat amb rajoles esmaltades de la cambra de bany E15 

206. Vista de l’arrimador ceràmic realitzat amb rajoles esmaltades de la cambra de bany E15 

207. Vista de les restes de l’estucat en calent o al foc original de la cambra de bany E15 

208. Vista de les restes de l’estucat en calent o al foc original de la cambra de bany E15 

209. Vista de les restes de l’estucat en calent o al foc original de la cambra de bany E15 

210. Vista de les restes de l’estucat en calent o al foc original de la cambra de bany E15 

211. Vista general de la cambra de bany E115 

212. Vista del mosaic hidràulic amb peces de forma octogonal i quadrades de la cambra de bany E15 

213. Vista del mosaic hidràulic amb peces de forma octogonal i quadrades de la cambra de bany E15 

214. Vista del floró ornamental d’escaiola del cel ras de l’habitació E16 

215. Vista cel ras d’encanyissat revestit de guix de l’habitació E16 

216. Vista del forjat del sostre de l’habitació E16 

217. Vista del forjat del sostre de l’habitació E16 

218. Vista del forjat del sostre de l’habitació E16 

219. Vista de la finestra tapiada de la façana de ponent de l’habitació E16 
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220. Vista de la finestra tapiada de la façana de ponent de l’habitació E16 

221. Vista general de l’encanyissat dels cels rasos crugia de llevant de la planta principal 

222. Vista general del forjat del sostre de la crugia de llevant de la planta principal 

223. Vista general del forjat del sostre de la crugia de llevant de la planta principal 

 

Planta Primera 

224. Vista del forjat del sostre de la cuina E01 

225. Vista del forjat del sostre de la cuina E01 

226. Vista del forjat del sostre de la cuina E01 

227. Vista del forjat del sostre dels àmbits E01, E02, E03 i E04 

228. Vista del forjat del sostre dels àmbits E01, E02, E03 i E04 

229. Vista del forjat del sostre dels àmbits E01, E02, E03 i E04 

230. Vista del forjat del sostre dels àmbits E01, E02, E03 i E04 

231. Vista del forjat del sostre dels àmbits E01, E02, E03 i E04 

232. Vista del forjat del sostre dels àmbits E01 i E04 

233. Vista del forjat del sostre dels àmbits E01 i E04 

234. Vista del forjat del sostre dels àmbits E01 i E04 

235. Vista del cel ras original estucat que imita un parament de carreus de la zona de pas E02 

236. Vista del cel ras original estucat que imita un parament de carreus de la zona de pas E02 

237. Vista del cel ras original estucat que imita un parament de carreus de la zona de pas E02 

238. Vista del cel ras original estucat que imita un parament de carreus de la zona de pas E02 

239. Vista del cel ras original estucat que imita un parament de carreus de la zona de pas E02 

240. Vista del cel ras original estucat que imita un parament de carreus de la zona de pas E02 

241. Vista del cel ras original estucat que imita un parament de carreus de la zona de pas E02 

242. Vista del cel ras original estucat que imita un parament de carreus de la zona de pas E02 

243. Detall del floró daurat del cel ras original de la zona de pas E02 

244. Detall del cel ras original de la zona de pas E02 

245. Vista de les restes de la volta de creueria de l’antic oratori localitzades a la cambra de bany E03 

246. Vista de les restes de la volta de creueria de l’antic oratori localitzades a la cambra de bany E03 

247. Vista de les restes de la volta de creueria de l’antic oratori localitzades a la cambra de bany E03 

248. Vista de les restes de la volta de creueria de l’antic oratori localitzades a la cambra de bany E03 

249. Vista de les restes de la volta de creueria de l’antic oratori localitzades a la cambra de bany E03 

250. Vista de les restes de la volta de creueria de l’antic oratori localitzades a la cambra de bany E03 

251. Vista de les restes de la volta de creueria de l’antic oratori localitzades a la cambra de bany E03 

252. Vista del forjat del sostre de la cambra de bany E03 

253. Vista del forjat del sostre de la cambra de bany E03 

254. Vista de l’encanyissat del cel ras de l’habitació E04 

255. Vista de l’encanyissat del cel ras de l’habitació E04 
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256. Detall de l’encanyissat del cel ras de l’habitació E04 

257. Vista del mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular de l’habitació E04 

258. Vista del mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular de l’habitació E04 

259. Vista del mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular de l’habitació E04 

260. Vista del mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular de l’habitació E04 

261. Vista del mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular de l’habitació E04 

262. Vista del forjat del sostre de la zona de pas E05 

263. Vista del forjat del sostre de la zona de pas E05 

264. Vista del forjat del sostre de l’habitació E06 

265. Vista del forjat del sostre de l’habitació E06 

266. Vista del forjat del sostre de l’habitació E06 

267. Vista del forjat del sostre de l’habitació E06 

268. Vista del forjat del sostre de l’habitació E07 

269. Vista del forjat del sostre de l’habitació E07 

270. Vista del forjat del sostre de l’habitació E07 

271. Vista del forjat del sostre de l’habitació E07 

272. Vista del mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular de l’habitació E07 

273. Vista del mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular de l’habitació E07 

274. Vista del mosaic hidràulic realitzat amb peces de forma quadrangular de l’habitació E07 

275. Vista del forjat del sostre de l’habitació E07 i de la zona de pas E10 

276. Vista del forjat del sostre de l’habitació E07 i de la zona de pas E10 

277. Vista del forjat del sostre de l’habitació E07 i de la zona de pas E10 

278. Vista general de la zona de pas E09 

279. Vista del forjat del sostre de la zona de pas E09 

280. Vista del forjat del sostre de la zona de pas E09 

281. Vista del forjat del sostre de la zona de pas E09 

282. Vista del forjat del sostre i de la biga mestra de fusta de la zona de pas E09 

283. Vista cel ras original d’encanyissat revestit de guix del rebedor E11 

284. Vista cel ras original d’encanyissat revestit de guix del rebedor E11 

285. Vista cel ras original d’encanyissat revestit de guix del rebedor E11 

286. Vista de l’encanyissat del cel ras original del rebedor E11 

287. Vista del forjat del sostre del rebedor E11 

288. Vista del forjat del sostre del rebedor E11 

289. Vista del forjat del sostre del rebedor E11 

290. Vista del forjat del sostre del rebedor E11 

291. Vista de les quatre rajoles de forma octogonal del paviment original del rebedor E11 

292. Vista de les quatre rajoles de forma octogonal del paviment original del rebedor E11 

293. Detall de la rajola de forma octogonal del paviment original del rebedor E11 
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294. Vista de les restes de la pintura original del cel ras de la cambra de bany E12 

295. Vista de les restes de la pintura original del cel ras de la cambra de bany E12 

296. Vista de les restes de la pintura original del cel ras de la cambra de bany E12 

297. Vista de les restes de la pintura original del cel ras de la cambra de bany E12 

298. Vista del forjat del sostre de la cambra de bany E12 

299. Vista d’una porta tapiada amb totxanes a la cambra de bany E12 

300. Vista de la finestra tapiada de la façana de ponent de la cambra de bany E12 

301. Vista de la finestra tapiada de la façana de ponent de la cambra de bany E12 

302. Vista de la finestra tapiada de la façana de ponent de la cambra de bany E12 

303. Vista del paviment ceràmic de cairó documentat a la cambra de bany E12 

304. Vista del paviment ceràmic de cairó documentat a la cambra de bany E12 

305. Vista del forjat del sostre dels àmbits E12 i E13 

306. Vista del forjat del sostre dels àmbits E12 i E13 

307. Vista del forjat del sostre dels àmbits E12 i E13 

308. Vista del forjat del sostre del menjador E13 

309. Vista del forjat del sostre del menjador E13 

310. Vista del forjat del sostre de la sala d’estar E14 

311. Vista del forjat del sostre de la sala d’estar E14 

312. Vista del forjat del sostre de la sala d’estar E14 

313. Vista de l’obertura que comunica el menjador E13 i la sala d’estar E14 

314. Vista de l’obertura que comunica el menjador E13 i la sala d’estar E14 

315. Vista de la finestra tapiada de la façana de ponent de la sala d’estar E14 

316. Vista de la finestra tapiada de la façana de ponent de la sala d’estar E14 

 

Cales parietals 

 

  Planta Baixa 

317. Vista general de la cala parietal PBE02‐C01 

318. Vista de la cala parietal PBE02‐C01 

319. Vista de la cala parietal PBE02‐C01 

320. Vista general de la cala parietal PBE03‐C02 

321. Vista de la cala parietal PBE03‐C02 

322. Vista de la cala parietal PBE03‐C02 

323. Vista general de la cala parietal PBE03‐C03 

324. Vista de la cala parietal PBE03‐C03 

325. Vista de la cala parietal PBE03‐C03 

326. Vista general de la cala parietal PBE04‐C04 

327. Vista de la cala parietal PBE04‐C04 
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328. Vista general de la cala parietal PBE08‐C05 

329. Vista de la cala parietal PBE08‐C05 

330. Vista de la cala parietal PBE08‐C05 

331. Vista general de la cala parietal PBE08‐C06 

332. Vista de la cala parietal PBE08‐C06 

333. Vista de la cala parietal PBE08‐C06 

334. Vista general de la cala parietal PBE10‐C07 

335. Vista de la cala parietal PBE10‐C07 

336. Vista de la cala parietal PBE10‐C07 

337. Vista general de la cala parietal PBE11‐C08 

338. Vista de la cala parietal PBE11‐C08 

339. Vista de la cala parietal PBE11‐C08 

340. Vista general de la cala parietal PBE13‐C09 

341. Vista de la cala parietal PBE13‐C09 

342. Vista de la cala parietal PBE13‐C09 

343. Vista general de la cala parietal PBE13‐C10 

344. Vista de la cala parietal PBE13‐C10 

345. Vista de la cala parietal PBE13‐C10 

 

Planta Baixa Annex 

346. Vista general de la cala parietal PBAE04‐C01 

347. Vista de la cala parietal PBAE04‐C01 

348. Vista de la cala parietal PBAE04‐C01 

349. Vista general de la cala parietal PBAE07‐C02 

350. Vista de la cala parietal PBAE07‐C02 

351. Vista de la cala parietal PBAE07‐C02 

352. Vista general de la cala parietal PBAE07C‐03 

353. Vista de la cala parietal PBAE07‐C03 

354. Vista de la cala parietal PBAE07‐C03 

 

Planta Principal 

355. Vista general de la cala parietal PPE02‐C01 

356. Vista de la cala parietal PPE02‐C01 

357. Vista general de la cala parietal PPE04‐C02 

358. Vista de la cala parietal PPE04‐C02 

359. Vista de la cala parietal PPE04‐C02 

360. Vista general de la cala parietal PPE05‐C03 

361. Vista de la cala parietal PPE05‐C03 
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362. Vista general de la cala parietal PPE06‐C04 

363. Vista de la cala parietal PPE06‐C04 

364. Vista de la cala parietal PPE06‐C04 

365. Vista general de la cala parietal PPE06‐C05 

366. Vista de la cala parietal PPE06‐C05 

367. Vista de la cala parietal PPE06‐C05 

368. Vista general de la cala parietal PPE07‐C06 

369. Vista de la cala parietal PPE07‐C06 

370. Vista de la cala parietal PPE07‐C06 

371. Vista de la cala parietal PPE07‐C06 

372. Vista general de la cala parietal PPE07‐C07 

373. Vista de la cala parietal PPE07‐C07 

374. Vista general de la cala parietal PPE10‐C08 

375. Vista de la cala parietal PPE10‐C08 

376. Vista general de la cala parietal PPE11‐C09 

377. Vista de la cala parietal PPE11‐C09 

378. Vista de la cala parietal PPE11‐C09 

379. Vista general de la cala parietal PPE11‐C10 

380. Vista de la cala parietal PPE11‐C10 

381. Vista de la cala parietal PPE11‐C10 

382. Vista general de la cala parietal PPE12‐C11 

383. Vista de la cala parietal PPE12‐C11 

384. Vista de la cala parietal PPE12‐C11 

385. Vista general de la cala parietal PPE12‐C12 

386. Vista de la cala parietal PPE12‐C12 

387. Vista de la cala parietal PPE12‐C12 

388. Vista general de la cala parietal PPE12‐C16 

389. Vista de la cala parietal PPE12‐C16 

390. Vista de la cala parietal PPE12‐C16 

391. Vista general de la cala parietal PPE14‐C13 

392. Vista de la cala parietal PPE14‐C13 

393. Vista general de la cala parietal PPE16‐C14 

394. Vista de la cala parietal PPE16‐C14 

395. Vista general de la cala parietal PPE16‐C15 

396. Vista de la cala parietal PPE16‐C15 

397. Vista de la cala parietal PPE16‐C15 
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Planta primera 

398. Vista general de la cala parietal P1E02‐C01 

399. Vista de la cala parietal P1E02‐C01 

400. Vista general de la cala parietal P1E04‐C02 

401. Vista de la cala parietal P1E04‐C02 

402. Vista general de la cala parietal P1E04‐C03 

403. Vista de la cala parietal P1E04‐C03 

404. Vista de la cala parietal P1E04‐C03 

405. Vista general de la cala parietal P1E06‐C04 

406. Vista de la cala parietal P1E06‐C04 

407. Vista general de la cala parietal P1E06‐C05 

408. Vista de la cala parietal P1E06‐C05 

409. Vista de la cala parietal P1E06‐C05 

410. Vista general de la cala parietal P1E06‐C06 

411. Vista de la cala parietal P1E06‐C06 

412. Vista de la cala parietal P1E06‐C06 

413. Vista general de la cala parietal P1E06‐C07 

414. Vista de la cala parietal P1E06‐C07 

415. Vista general de la cala parietal P1E07‐C08 

416. Vista de la cala parietal P1E07‐C08 

417. Vista de la cala parietal P1E07‐C08 

418. Vista general de la cala parietal P1E07‐C09 

419. Vista de la cala parietal P1E07‐C09 

420. Vista de la cala parietal P1E07‐C09 

421. Vista general de la cala parietal P1E07‐C10 

422. Vista de la cala parietal P1E07‐C10 

423. Vista general de la cala parietal P1E09‐C11 

424. Vista de la cala parietal P1E09‐C11 

425. Vista de la cala parietal P1E09‐C11 

426. Vista general de la cala parietal P1E11‐C12 

427. Vista de la cala parietal P1E11‐C12 

428. Vista de la cala parietal P1E11‐C12 

429. Vista general de la cala parietal P1E12‐C13 

430. Vista de la cala parietal P1E12‐C13 

431. Vista general de la cala parietal P1E13‐C14 

432. Vista de la cala parietal P1E13‐C14 

433. Vista general de la cala parietal P1E14‐C15 

434. Vista de la cala parietal P1E14‐C15 
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Sondejos al subsòl 

 

435. Vista general del sondeig al subsòl PB13‐S01 

436. Vista general del sondeig al subsòl PB13‐S01 

437. Vista del sondeig al subsòl PB13‐S01 

438. Vista del sondeig al subsòl PB13‐S01 

439. Vista general del sondeig al subsòl PB09‐S02 

440. Vista general del sondeig al subsòl PB09‐S02 

441. Vista del sondeig al subsòl PB09‐S02 

442. Vista del sondeig al subsòl PB09‐S02 

443. Vista general del sondeig al subsòl PB08‐S03 

444. Vista general del sondeig al subsòl PB08‐S03 

445. Vista del sondeig al subsòl PB08‐S03 

446. Vista del sondeig al subsòl PB08‐S03 

447. Vista general del sondeig al subsòl PB03‐S04 

448. Vista general del sondeig al subsòl PB03‐S04 

449. Vista del sondeig al subsòl PB03‐S04 

450. Vista general del sondeig al subsòl PB01‐S05 

451. Vista del sondeig al subsòl PB01‐S05 

452. Vista del sondeig al subsòl PB01‐S05 
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ANNEX 2 ‐ PLANIMETRIA 

1. Planta situació i emplaçament de la casa. E 1:2500 

2. Distribució actual de la planta baixa de la casa i edificació annexa. E 1:100 

3. Distribució actual de la planta principal. E 1:100 

4. Distribució actual de la planta primera. E 1:100 

5. Distribució original de la planta baixa de la casa – Any 1900. E 1:100 

6. Distribució original de la planta principal de la casa – Any 1900. E 1:100 

7. Distribució original de la planta primera de la casa – Any 1900. E 1:100 

8. Distribució original de la planta baixa de la casa – Reformes 1946. E 1:100 

9. Distribució original de la planta principal de la casa – Reformes 1946. E 1:100 

10. Distribució original de la planta primera de la casa – Reformes 1946. E 1:100 

11. Distribució original de la planta baixa de la casa – Reformes 1976‐actualitat. E 1:100 

12. Distribució original de la planta principal de la casa – Reformes 1976‐actualitat. E 1:100 

13. Distribució original de la planta primera de la casa – Reformes 1976‐actualitat. E 1:100 

14. Mosaics hidràulics de la planta principal de la cas. E 1:70 

15. Mosaic hidràulic PP E06. E 1:25 

16. Mosaics hidràulics PP E07 i E10. E 1:25 

17. Mosaic hidràulic PP E11. E 1:25 

18. Mosaic hidràulic PP E16. E 1:25 

19. Cales parietals realitzades a la planta baixa de la casa i edificació annexa. E 1:100 

20. Cales parietals realitzades a la planta principal. E 1:100 

21. Cales parietals realitzades a la planta primera. E 1:100 

22. Sondejos al subsòl realitzats a la planta baixa de la casa. E 1:100 

 

 
















































