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EL BARRI 
DE SANT NARCÍS

Introducció

Al costat mateix de la via del tren, 
entre el riu Güell i Santa Eugènia, 
es va construir a finals dels anys 
40 del segle passat el barri de Sant 
Narcís, que per la seva magnitud 
i emplaçament va tenir una forta 
incidència en el creixement futur 
de la ciutat. La situació del barri 
va ser cada cop més privilegiada a 
causa del constant creixement de 
la ciutat. Si bé en un principi es-
tava als afores, actualment, amb 
una superfície de 73 ha, es troba 
envoltat de barris tan actius com 
el de Santa Eugènia i, el que és 
més important, a cinc minuts de 
l’eixample de Girona. És per això 
que no ens equivoquem en dir que 
el seu emplaçament com a barri 
residencial és el més privilegiat de 
la ciutat.

Si mirem detingudament un plànol 
del barri de Sant Narcís, observem 
formes lineals, regulars i racionals, 
cases envoltades de jardins, car-
rers perpendiculars que arriben 
de forma concèntrica a la plaça 
de l’Assumpció, centre neuràlgic 
del barri. Hi ha carrers amples que 

Inici de les obres el 1948.

Construcció de l’església.

s’han convertit en vies ràpides, i 
carrers interiors més estrets que 
en alguns casos arriben a ser no-
més per a vianants.

Si fem un tomb pel barri, podrem 
passejar per sota de les voltes de 
la plaça de l’Assumpció, que mira 
de manera ordenada cap a l’es-
glésia, voltada per l’avinguda de la 
Hispanitat, que encapçala amb un 
semicercle el punt radial de tot el 
conjunt. Hi veurem cases de plan-
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ta baixa, de dues plantes i fins i tot 
edificis amb motllures i columnes 
que no encaixen amb el caràcter 
funcional —i fins i tot racional— 
del barri. Però tot plegat forma una 
unitat tipològica.

El perquè del naixement del barri

La ciutat de Girona va experimen-
tar, al principi del segle passat, un 
creixement que en va provocar 
l’expansió per l’anomenat pla de 
Girona.

La primera llavor de la creació 
del barri de Sant Narcís la trobem 
en la destrucció causada per les 
inundacions. I és que, al llarg del 
segle XX, Girona va patir diverses 

Construcció de la casa del Sr. Gascon 
(autor de les fotografies) el 1948.

Construcció d’una volta de quatre punts 
amb els tensors perimetrals.

riuades que van ocasionar im-
portants desperfectes i que van 
agreujar encara més el problema 
de l’habitatge, especialment entre 
les classes socials més necessi-
tades, que eren també les més 
afectades. Els desastres provo-
cats per les inundacions a l’oc-
tubre de 1940 van ser decisius 
per mentalitzar les autoritats de la 
necessitat de construir habitatges 
socials.

El segon motiu va ser precisament 
el dèficit d’habitatge social que la 
ciutat de Girona, igual que la resta 
de Catalunya, patia ja a principi 
de segle. Però, a diferència del 
que va passar en altres ciutats 
catalanes i espanyoles, aquest 
problema no es va veure agreujat 
per la Guerra Civil Espanyola, ja 
que la seva incidència a la ciutat 
va ser ínfima.

En tercer lloc, la situació finance-
ra catalana no era bona; els preus 
dels pisos, tant si eren de lloguer 
com de venda, eren molt i molt 
alts.

Finalment, la nombrosa immigra-
ció que va rebre la ciutat arran de 
la gran destrucció de cases causa-
da per la guerra va provocar, a part 
de la congelació de sous, l’esgo-
tament del poc habitatge social de 
què es disposava.

Creació del projecte

L’avantprojecte inicial es va elabo-
rar el 1942, però no va ser fins al 
1947 que l’arquitecte Ignasi Bosch 
i Reitg va acabar el projecte defi-
nitiu. El formaven mig miler d’ha-
bitatges, amb una superfície total 
d’aproximadament 140.000 m2, 
força menys que els previstos ini-
cialment.

El model urbanístic

El barri de Sant Narcís presenta 
una ordenació regular ortogonal i 
rectilínia que parteix de la plaça de 
l’Assumpció de forma radiocèn-
trica. Imita la disposició dels sie-
dlungs alemanys, que per la seva 
ordenació racional i per la seva 
filosofia de ciutat jardí van esdeve-
nir un model a seguir a Catalunya 
i a l’Estat espanyol. Aquest segui-Plaça de l’Assumpció.
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ment del model alemany en l’ar-
quitectura sindical i monumental 
era fruit de la idealització, per part 
del règim franquista, de la políti-
ca nacionalsindicalista alemanya, 
que a la vegada s’havia inspirat 
en la ciutat jardí desenvolupada a 
finals del segle XIX per Ebenezer 
Howard. 

El barri de Sant Narcís va néixer 
gràcies als ajuts dels organismes 
estatals; en conseqüència, seguia 
en bona part les directrius que re-
gien en l’àmbit de l’habitatge so-
cial i que en molts aspectes eren 
les mateixes a tot Catalunya i tot 
l’Estat. No es va construir per do-
nar cabuda tan sols a les classes 
treballadores, sinó que estava 
pensat per acollir diferents clas-
ses socials: es van construir pi-
sos o cases més petites per a la 
classe obrera i cases més grans 
i benestants per a la classe bur-
gesa.

Els principals elements que ens 
porten a identificar el barri de Sant 
Narcís amb la política arquitectòni-
ca nacionalsindicalista són:

Fonaments de les cases (1948).

Construcció d’una volta de quatre punts.

a) Ordenació urbanística segons 
el model de ciutat jardí.
b) Construcció popular amb for-
mes ruralitzades senzilles i raci-
onals.
c) Arquitectura academicista, 
esperit imperialista, amb ele-
ments monumentalistes.
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Materials utilitzats

L’escassetat de materials deter-
mina de manera remarcable la 
construcció del barri: obliga a uti-
lizar sobretot materials ceràmics i 
limita a casos puntuals la utilitza-
ció de ferro i formigó. A més, la 
qualitat del ferro era dubtosa i, en 
cas d’utilitzar-lo, de gran pobresa. 
Sovint, per substituir-lo, es feien 
servir cables d’ascensor.

S’utilitzava maó massís de 4 cm 
per aixecar les voltes i de 5 cm per 
a les dobles parets exteriors i els 
envans interiors; totxo massís de 
5 cm per a les parets d’obra vista; 
teula àrab per formar les cobertes; 
gres de 25 × 25 i 2 cm de gruix 
per al paviment, i totxo massís de 
2,5 cm per a les baranes. Trobem 
també motllures prefabricades 
en la formació de ràfecs, ampits i 
columnes; paviments amb rajoles 
comunes d’un centímetre; formigó 
pobre i ferro reciclat en elements 
estructurals, i materials de rebli-
ment (com ara terra, suro, pe-
dres…) en parets exteriors.

Església de Sant Narcís.

Construcció de l’església.

Unitats constructives

1. Murs de contenció
Els murs de contenció s’utilit-
zaven molt poc. Estaven fets de 
formigó pobre sense armar, la 
qual cosa és impensable avui en 
dia. El seu elevat cost va provo-
car que se’n restringís l’ús ja des 
de bon principi. Cal dir que el ter-
reny del barri de Sant Narcís era 
argilós i que no presentava pro-
blemes a l’hora de suportar les 
càrregues.

2. Fonamentació
Les cases del barri estan fona-
mentades sobre sabates corregu-
des que superen en poc el gruix 
de la paret de 30 cm i que baixen 
al voltant del mig metre. Aquestes 
rases o sabates corregudes estan 
formades per formigó ciclopi, és a 
dir, formigó i pedres de riu.

3. Base de formigó en paviments
El formigó s’utilitzava en totes les 
plantes baixes. Estava format per 
ciment, sorra, aigua i pedres de riu 
d’entre 10 i 15 cm.
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Forjat de la primera planta amb les voltes 
tapades amb terra volcànica.

Cindri de la coberta de l’església.

Croquis de la volta de rajol: (30) maó 
massís de cara vista, (31) cairat de fusta, 
(15) teula àrab.

4. Parets exteriors
Les parets exteriors estan forma-
des per dobles envans de maó de 
5 cm, units gràcies a maons col·lo-
cats transversalment cada quatre 
filades aproximadament, i cada 
metre en el sentit longitudinal. En 
nombroses ocasions, a la cambra 
d’aire s’hi ha trobat suro, així com 
formigó ciclopi en els casos en què 
la paret requeria més consistència, 
ja fos per la llargada o perquè era 
el punt de suport d’una volta. La 
part exterior de les parets es remo-
linava amb un morter que en bona 
part ha ajudat a conservar el rajol i 
que fins i tot ha contribuït a la con-
sistència de la mateixa paret.

5. Parets interiors
Els envans interiors estan formats 
per maons de 5 cm, tot i que n’hi 
ha que arriben a ser de 4 cm. Cal 
dir que aquestes parets interiors, 
per impossible que pugui semblar, 
són el punt de suport de les voltes. 
En alguns casos trobem parets in-
teriors d’uns 15 cm formades per 
doble envà, amb un espai buit al 
centre.

6. Voltes de maó pla
Si hi ha algun element constructiu 
que caracteritzi el barri de Sant 
Narcís, és la volta de maó pla, 
que recolza en tot el seu períme-
tre i que està formada per una sola 
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Detall de la volta de maó pla central: (22) 
solera de doble maó, (3) envanets, (12) 
paret de tancament, (21) bimbell.

Detall de la volta de maó pla lateral: (2) 
volta amb maó de 4 cm, (3) envanets, (12) 
paret de tancament, (20) cable d’acer.

Detall de la volta de maó pla: (2) volta 
amb maó de 4 cm, (3) envanets, (12) pa-
ret de tancament, (20) cable d’acer.

capa de totxo massís de 5 × 14 × 
28 cm. És on recolzaven els enva-
nets conillers de maó de 4 o 5 cm, 
separats uns 50 cm, que servien 
per suportar la solera, feta del ma-
teix material. Cada habitació té la 
seva pròpia volta, que es recolza 
en els envans de 5 cm (en voltes 
interiors) o sobre l’envà interior de 
la paret de 30 cm (en voltes exte-
riors).

A l’alçada de la volta i en el seu 
perímetre, just on la volta es recol-
za sobre l’envà de 5 cm, trobem 
un cable envoltat de formigó ci-
clopi en forma de cèrcol. Un cop 
feta la volta, es tensaven els quatre 
cables que la formaven per tal de 
donar-hi consistència.

Les voltes que donaven a les teu-
lades no es tensaven i en el seu 
perímetre es col·locaven barres 
de ferro tou, que era el ferro que 
s’utilitzava en aquell temps per a la 
construcció. S’utilitzava ferro tou i 
no cables d’ascensor precisament 
perquè no calia tensar aquestes 
voltes, ja que estaven sotmeses a 
una càrrega uniforme i a esforços 
constants. En molts casos, a les 
cobertes hi ha ràfecs formats per 
motllures on es posava el ferro tou 
envoltat de formigó.

Les soleres no anaven lligades a 
les parets laterals. Això permetia la 
ventilació de les voltes, especial-
ment les que donaven a terrasses, 
on les diferències de temperatura 
entre l’interior i l’exterior són més 
extremes. Aquesta separació es 
protegia amb bimbells, com s’ob-
serva en els detalls que es mos-
tren. Cal dir que els cindris utilit-
zats per a la formació de les voltes 
eren molt senzills, ja que en cas 
contrari haurien encarit notable-
ment l’obra.

7. Voltes d’escala
Les escales estan formades per 
voltes d’una sola capa de totxo 
massís de 4 cm. L’espai entre la 
volta i els graons, formats per tot-
xos massissos, s’omplia de runa.

8. Cobertes inclinades
La coberta inclinada, com ja hem 
dit, està formada per teula àrab 
presa amb un morter pobre sobre 
la solera de maó de 4 cm, que es 
recolza a la volta mitjançant els en-
vanets conillers.

9. Coberta plana
Les cobertes planes segueixen 
la mateixa disposició d’elements 
que les inclinades, però òbviament 
amb una solera col·locada horit-
zontalment i acabada amb rajola 
de 2 × 14 × 28 cm. Aquesta solera 
no carrega als perímetres, per així 
donar mobilitat a l’element cons-
tructiu i permetre les dilatacions. 
Mitjançant els bimbells es resol, 
almenys teòricament, l’entrada 
d’aigua a l’interior.

Procés constructiu

Des dels seus fonaments, el barri 
de Sant Narcís és fidel a una cons-
trucció austera que fa servir mate-
rials lleugers i que prescindeix tant 
com sigui possible de materials 
com el formigó i el ferro, especial-
ment del ferro.

Voldria destacar la importància de 
les fotos cedides pel Sr. Jaume 
Gascon, ja que donen veracitat a 
les afirmacions fetes en aquest ar-
ticle.

Centrant-nos ja en el procés cons-
tructiu del barri, hem de començar 
a parlar dels fonaments correguts, 
que tenien una amplada no superi-
or als 60 cm i una fondària aproxi-
madament igual. Les excavacions 
eren manuals. S’utilitzaven formi-
goneres per elaborar el formigó, 
que era de poca qualitat i que, 
com hem dit, es barrejava amb pe-
dres de riu. De tota manera, els fo-
naments no han comportat greus 
problemes per a les cases del bar-
ri, ja que la terra argilosa sobre la 
qual s’edificà era de bona qualitat. 
És important remarcar que els fo-
naments estaven situats en el perí-
metre de les cases i no en la seva 
part interior, encara que hi hagués 
envans que suportessin càrregues. 
Un cop fets els fonaments, es feia 
una banqueta amb rajol o amb el 
mateix formigó dels fonaments, tot 
i que això suposava un cost supe-
rior, ja que també s’havia d’enco-
frar. A l’interior de la casa es feia 
una base de formigó d’uns 15 cm 
de les mateixes característiques 
que els fonaments.

Les parets exteriors eren de do-
ble envà de 5 cm i anaven lligades 
cada quatre filades i cada metre 
en sentit longitudinal. El seu in-
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terior s’omplia, en alguns casos, 
amb formigó pobríssim, per in-
tentar donar més consistència a 
l’edificació en llocs problemàtics. 
Els envans interiors són d’un gruix 
màxim de 5 cm i reben el pes de 
les voltes, que estan formades 
per una sola capa de maó de 4 
cm. Per a la seva elaboració s’uti-
litzaven cindris molt senzills. Pel 
damunt de la volta es disposaven 
uns envanets que, juntament amb 
la sorra, suportaven una capa de 
rajol foradat de 4 cm. Aquesta 
capa servia de base per a un pavi-
ment de ceràmica. En el perímetre 
de la majoria de voltes es col·lo-
caven cables d’ascensor que es 
tibaven mitjançant uns aparells 
que els roscaven. D’aquesta for-
ma s’aconseguia que les parets 
perimetrals no s’obrissin, i així 
s’evitaven molts problemes que, 
malgrat tot, al cap dels anys han 
acabat sortint a causa de la cor-
rosió d’aquests cables. Cal dir 
que l’únic motiu que s’utilitzes-
sin aquests cables i no ferro tou, 
que era el ferro de construcció de 
l’època, era la possibilitat que te-
nien de ser tibats. Les barres de 
ferro tou s’utilitzaven en els sos-
tres de coberta, que no havien 

Croquis d’un dels habitatges més 
benestants.

Secció de l’habitatge amb els fona-
ments, la solera, la volta de quatre punts 
i el ràfec.

Croquis de l’entrega de la paret de tan-
cament amb la volta: (19) cable d’acer, 
(12) paret de tancament.

Detall dels fonaments amb la paret de 
tancament: (10) formigó en massa, (9) 
sòcol de pedra.

de suportar tantes càrregues ni 
tantes diferències de tensió. En 
la majoria de casos, les motllures 
que formen els petits ràfecs de 
coberta els servien d’encofrat.

A les cobertes planes es posaven 
dues capes de maó de 4 cm que 
en cap cas carregaven a les parets 
laterals. En aquest punt, com po-
dem veure en els detalls, s’hi situ-
aven bimbells per evitar l’entrada 
d’aigua.

Les cobertes inclinades estan for-
mades per teula àrab i una capa 
de maó de 4 cm que recolza en 
els envanets conillers, del mateix 
gruix, col·locats en sentit longitu-
dinal i transversal.

Les escales recolzen sobre la base 
de formigó. Estan formades per 
una sola capa de maó de 4 cm, 
que pren la forma de volta per su-
portar les càrregues. Aquesta volta 
sol ser en els dos sentits per dis-
tribuir millor la càrrega. També és 
important esmentar que no hi ha 
llindes, que se supleixen amb la 
formació de petites voltes, sufici-
ents per desviar les càrregues cap 
als costats. 
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Vista de l’església acabada (1956).

Vista aèria (1989-2000). Foto: Jordi S. 
Carrera. Centre de Recerca i Difusió de 
la Imatge.

L’església en l’actualitat. Foto: Josep M. 
Arjona i Borrego.


