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■■■ Es tracta d’un edifici situat en el con-
junt històric de la Vila de Madrid, al carrer 
Postigo de San  Martín número 8. Consti-
tueix una casa-palau d’època isabelina de 
1.863 desenvolupada en 6 nivells amb un 
total aproximat de 1.221 metres quadrats 
construïts. 

L’edifici es va concebre en origen 
com una casa-palau, pel que s’hauria 
d’entendre tot com una sola unitat. Vam 
considerar que qualsevol compartimen-
tació quant a usos es refereix desvir-
tuaria aquest caràcter d’unitat amb el 
qual va ser concebut, i l’edifici perdria 
la seva identitat. Per aquest motiu es va 
sol·licitar el canvi d’ús, i es va passar d’ús 
d’habitatge (que ja contemplava  el Pla 
General) a ús comercial únic, no centre 
comercial. Un canvi que suposa posar en 
valor el caràcter i singularitat de l’edifici 
i així aconseguir, des del punt de vista de 
patrimoni, tres aspectes importants: 
1.  Concebre l’edifici com una unitat, on 

es pot accedir a qualsevol punt de l’edi-
fici per a gaudir-lo en el seu conjunt.

2.  Permetre un ús i gaudi social més 
ampli ja que, al destinar-se a un ús únic 
i públic, permet que la massa social 
que ho gaudeixi sigui molt major. Això 
permet un recorregut per la totalitat 
de l’edifici i que s’entengui com el que 
és: una casa-palau.

3.  Destinar l’edifici a un ús únic suposa 
una recuperació més adequada a les 
característiques intrínseques del 
propi edifici, ja que permet una actu-
ació global encaminada a emfatitzar i 
subratllar els valors de l’edifici. 

Metodologia de l’actuació 
Des del punt de vista de patrimoni ente-
nem i vam classificar dintre de la casa 

palau dues àrees d’actuació clarament 
diferenciades: 
■ Zona A: Es correspon amb la zona 

noble i comprèn les dependències que 
aboquen sobre la façana principal i les 
quals giren entorn del pati central. Per 

a aquesta zona es proposen criteris de 
restauració-conservació. 

■ Zona B: Es correspon amb la zona de 
dependències auxiliars, molt deterio-
rades i modificades, que considerem 
de nul interès i en la qual es proposen 
criteris de rehabilitació-intervenció. 

L’actuació sobre l’edifici va requerir 
la determinació i definició dels criteris a 

Recuperació d’un palau isabelí
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■  Localització: carrer postigo de san martín 
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■  Edifici: casa-palau isabelí, 1863
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El conservadorisme radical no és conscient de la 
impossibilitat de restituir el passat en la seva autenticitat



Espai 
EmprEsa 

RestauRació 
de patRimoni

 c 119

L’informaTiU
DEL CaaTEEB 

desembRe 
2012

aplicar-hi. Per això, i amb caràcter gene-
ral, el procés metodològic va passar en 
primer lloc per una anàlisi de l’edifici, en 
segon lloc per la valoració dels paràme-
tres de l’anàlisi, i finalment la decisió de 
l’actuació. 

L’anàlisi de l’edifici i la seva valoració 
són premisses que vam entendre evidents 
i tota actuació ha d’acceptar que l’edifici 
té tres components: 
1.  L’edifici posseeix una biografia, és a 

dir, una evolució històric constructiva. 
Aquesta biografia enquadra a l’edifici 
dintre de la  macro història, és a dir, 
els grans esdeveniments generals que 
ho van envoltar en el seu naixement i 
evolució així com la micro història, és 
a dir, de totes aquelles circumstàncies 
particulars i especifiques que van 
propiciar el seu origen i la seva evolu-
ció. Per això és necessari realitzar un 
estudi històric rigorós i en profunditat 
per a determinar la seva gènesi i evolu-

ció. D’altra banda, a més de les cales ja 
realitzades, s’executaran cales en dife-
rents punts de l’edifici per a detectar 
possibles restes d’interès i, en tal cas, 
poder rescatar-los.

 2.  L’edifici posseeix una axiologia, és a 
dir, un valor cultural, social, arquitec-
tònic que circumstancialment envol-
ten l’edifici i que és necessari desentra-
nyar. Constitueix la incidència social 
de l’edifici.

3.  L’edifici posseeix uns límits, bé per 
pertànyer al continu espacial de la 
trama urbana o bé per estar inscrit en 
un territori o en un paisatge. 

D’aquesta anàlisi i valoració dels parà-
metres de les característiques de l’edifici 
neixen els principis bàsics de l’actuació. 
L’actuació sobre aquest edifici es mou 
entre dos pols: 
■ El primer: La restauració-conservació 

que s’encarrega de perpetuar el que hi 

ha sense cap afegit modern i aturant 
en tant que sigui possible el seu deteri-
orament. 

■ El segon: La intervenció-rehabilitació, 
no conforme amb la mera reconstrucció 

de la fàbrica, reinterpreta de manera actu-

al parts desaparegudes, afegeix algunes 

i en alguns casos la condiciona per a usos 

distints pels quals va ser concebuda. 

El criteri de restauració-conservació 
suposa una actitud contemplativa del 
monument, és d’estricta arqueologia. El 
criteri d’intervenció-rehabilitació per 
contra, significa una actitud activa, opta 
per l’arquitectura. En un terme mig, la 
restauració es reconeix en certa mesura 
com a arqueològica i en certa mesura 
com a arquitectònica. La restauració-
conservació té un tarannà de marcat 
caràcter sentimental que defensa com a 
principi operatiu bàsic les reconstrucci-
ons rigorosament mimètiques amb el que 
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fan una repristinació al seu estat d’ori-
gen. La intervenció-rehabilitació té un 
tarannà de marcat caràcter racional que 
defensa com a principi bàsic operatiu la 
reconstrucció moderna de tipus analògic. 
La restauració-conservació s’entén com 
a recomposició d’un monument que inte-
ressa recuperar, a causa de la seva entitat 
i pel seu valor. En aquest cas, vam treba-
llar sobre la fàbrica antiga, la renovem i la 
complementem. 

Aquest tipus d’actuació s’inscriu en 
“les teories de la restauració” conegudes 
com a violletianes (Viollet Le Duc), artís-
tiques, en estil, arqueològiques, filològi-
ques o científiques. Totes aquestes teories 

tenen com a premissa bàsica el fet de con-
siderar el monument com a document. I 
abasta aspectes com són la consolidació, 
recomposició, anastilosi, alliberament 
d’afegits, completeses, innovacions… 
L’actuació aspira a què l’objecte restaurat 
s’assumeixi com a intacte, recuperant la 
factura que se suposa que va tenir en ori-
gen. Dissimula així la intervenció i simu-
la l’antic com a tal i sense deterioració: 
una bella mentida. El conservadorisme 
radical no és conscient de la impossibili-
tat de restituir el passat en la seva auten-
ticitat, com tampoc que quan ho intenta 
ho fa des dels paràmetres culturals de 
cada present i des d’una interpretació 

condicionada per cada consciència de la 
història i mai des de l’originària. 

La intervenció-rehabilitació en aquest 
cas, intervé sobre la zona B i en ella s’eli-
minen els envans i s’actua de manera deci-
dida i contundent adaptant-la a les carac-
terístiques exigides per l’ús. Aquests dos 
pols han prevalgut i seguiran prevalent a 
l’hora d’emprendre el projecte.  ■
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