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RESUMO 

A operação descrita sumariamente neste artigo exemplifica, por meio de um caso muito concreto – a 

proposta de retificação de uma rua de Barcelona por um escritório de arquitetura dos anos 1960 –, as 

conexões que associam cidade e arquitetura ou, mais explicitamente, morfologia urbana e tipologia 

arquitetônica. Porém, desvela – como um exemplo positivo – a outra associação que nos parece 

fundamental nos dias atuais: entre os interesses públicos e privados. No ambiente atual, em que distintos 

mecanismos por parte da iniciativa privada coíbem o uso de espaços que deveriam ser públicos, a 

convicção – talvez ingênua – de que a justaposição de interesses imobiliários e interesses coletivos 

possam ser resgatados pela arquitetura merece ao menos uma reflexão. 
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The operation described within this article exemplifies, through a very concrete case, the connections 

which associate the city and architecture or, more specifically, urban morphology and architectonic 

typology. However, unveiling as a positive example – another association that appears as fundamental: 

within the private and public sectors. Presently, in which distinctive private sector‘s mechanisms refrain the 

use of urban space that were supposedly public the conviction – perhaps naïve – that the juxtaposition of 

economical real estate interests and collective interests should be validated by architecture deserves 

nonetheless a reflection. 
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1  

Barcelona é uma cidade com limites físicos bastante claros: o mar a sudeste; a serra 

de Collserola a noroeste; e os rios Besós e Llobregat a nordeste e sudoeste 

respectivamente. Dentro destes marcos destacam-se, predominantemente, a 

homogeneidade das quadras de 113,30m x 113,30m, projetadas por Ildefons Cerdà i 

Sunyer na segunda metade do século XIX. A ortogonalidade prevalecente se rompe 

com a Avenida Diagonal, que atualmente cruza a cidade, do mar, em seu ponto mais 

oriental, até o pé de Collserola, a oeste. 



A ruptura causada pela Avenida Diagonal gera uma sequencia de quarteirões 

recortados, que se convertem em pontos excepcionais no tecido urbano. Estes 

“pedaços” de quadra dão suporte a um número importante de arquiteturas também 

excepcionais quando comparadas com as que dominam as quadras completas. Em 

muitos casos são edifícios que se sobressaem por suas formas inusitadas em meio à 

regularidade geral. Muitos exemplos poderiam ser utilizados: a Casa de les Punxes, 

construída em 1905 por Josep Puig i Cadafalch; a Casa Planells, de 1924, projeto de 

Josep Maria Jujol; e o edifício da Mutua, construído no início dos anos 1960 pelo 

reconhecido escritório de arquitetura catalão MBM, formado por Bohigas, Martorell y 

Mackley. 

2 O TRECHO ENTRE AS RUAS ARIBAU, MOYA E TUSET.  

Em 1962, José Alsius Granés, então diretor geral da Caja de Ahorros Provincial – 

atualmente Caixa Catalunya –, escreveu ao Ministro Plenipotenciário da França em 

Barcelona, Roger de Montmayou. Na carta, Granés manifestou o interesse da Caja de 

Ahorros em comprar os dois terrenos pertencentes ao governo francês e ocupados 

pelo Liceu Francês que eram limítrofes a outros dois de propriedade da mesma Caja 

de Ahorros. A idéia consistia na construção no Ensanche Barcelonês de um único 

conjunto de edifícios de habitação de renda limitada que ocuparia todo o trecho entre a 

esquina da rua Aribau com a rua Moya – de propriedade da Caja de Ahorros – até a 

esquina de Moya com Tuset – propriedade do governo francês. 

A proposta de compra do terreno partiu do arquiteto e conselheiro da Caja de Ahorros, 

Damián Ribas Barangé – presidente da empresa construtora Ribas y Pradell –, através 

de um relatório apresentado aos diretores da Caja em fevereiro de 1962. Segundo o 

relatório, a compra estaria associada também a uma proposta de retificação da linha 

da fachada, modificando a largura da rua Moya de 8 para 20 metros 

aproximadamente. Essa medida procedia do desejo de mais altura, tornando o 

investimento mais rentável financeiramente. De fato, devido à largura da rua, a 

ordenança municipal vigente limitava as construções de edifícios em térreo mais três 

(T+3) no trecho central da rua Moya, ao passo que com a retificação planejada se 

alcançaria um total de seis ou sete pavimentos. 

É provável que a tentativa de compra tenha sido incitada pelo bom relacionamento que 

Damian Ribas Barangé mantinha com o consulado francês em Barcelona. Em 

fevereiro de 1958 – juntamente com outro grupo de arquitetos



1– Ribas Barangé apresentou uma proposta de retificação do plano de ordenação da 

Zona Inferior Leste de Pedralbes, a leste da cidade. Antes mesmo de apresentar o 

projeto à Prefeitura de Barcelona, Ribas Barangé e o grupo já haviam acordado com o 

consulado a mudança do Liceu Francês paro o novo e seleto bairro jardim de 

Pedralbes, exatamente no terreno em frente ao Tenis Club. Eram duas operações que 

implicavam em transformações urbanas completamente distintas, porém uma 

associada à outra. 

 

Figura 1 – Rascunho manuscrito por Damian Ribas Barangé do relatório para a Caja de 

Ahorros em 23/07/1962. Fonte: Acervo família Ribas 

 



Figura 2 – Tênis Club de Barcelona e em frente o Liceu Francês. Ao fundo, ao lado do Liceu é 

possível ver o conjunto de quatro edifícios projetados por Ribas & Cia, escritório formado pelo 

filho de Damian Ribas Barangé. Fonte: GUARDIA, 2002. 

3 A RETIFICAÇÃO DA LINHA DE FACHADAS DA RUA MOYA 

Os projetos de retificação e do edifício que seria construído caso a operação fosse 

adiante foram elaborados pelo escritório Ribas & Cia – fundado dois anos antes, em 

1960 – e, ao que tudo indica, com a participação de Damián Ribas Barangé no projeto 

de retificação. O escritório Ribas & Cia era formado por Francisco Ribas – filho de 

Damián Ribas Barangé – e José Luis Cia – natural de Navarra que atendia pelo 

apelido de Felipe. 

A proposta de retificação enviada a Prefeitura de Barcelona continha maquetes e 

perspectivas acompanhadas de breves textos descritivos que mesclavam aspectos 

urbanos de interesse geral e aspectos imobiliários de interesse privado. A primeira 

maquete representava uma solução que seguia as ordenanças municipais então 

vigentes. O resultado era uma fachada contínua com mais altura nas esquinas e 

menor altura no trecho central, devido à largura estreita da rua Moya. Nessa rua havia 

possibilidade de fachadas exteriores que davam para a rua e para o interior da quadra, 

refletindo, em termos gerais, a forma de ocupação do Eixample de Barcelona ao longo 

de todo o século XX. A foto da maquete anexada ao plano de retificação vinha 

acompanhada de uma pequena descrição: “rua Moya com somente 7 metros de 

largura, tem como resultado em seus 115 metros de comprimento, habitações com 

iluminação e insolação deficientes”2 

 



Figura 3 – (a) Maquete enviada à Prefeitura de Barcelona seguindo as ordenanças municipais 

vigentes à época. Ribas & Cia arquitectos. Fonte: Acervo família Ribas. 

Ribas & Cia prepararam uma perspectiva seguindo a ordenança municipal vigente. 

Através dela provavelmente queriam provar não a ineficácia da imposição da 

ordenança, mas sim demonstrar uma solução possível no caso da proposta de 

retificação falhar. A perspectiva mostra um projeto que ocuparia toda a área possível, 

porém, a diferença de altura permitida – mais alto na esquina – devido à largura da 

rua, parece haver gerado a estratificação horizontal que se vê na perspectiva. Se 

tivesse sido construído, este edifício se diferenciaria de outra proposta semelhante 

ulterior projetada pelos dois arquitetos, a sede da empresa construtora da família 

Ribas, Ribas & Pradell. 

   

     (a)                                                                                 (b) 

Figura 4 – (a) Perspectiva enviada à Prefeitura de Barcelona seguindo as ordenanças 

municipais vigentes à época. (b) Edifício sede da empresa construtora Ribas & Pradell. Ribas & 

Cia arquitectos. Fonte: Acervo família Ribas. 

A primeira proposta – ou a segunda se for considerada a anterior –, da qual não foi 

feita maquete, ocupava os quatro lotes com um único edifício de uma única altura. 

Para isso, era necessário alinhar para trás todo o conjunto. O resultado final 

reproduziria uma quadra fechada e sem chanfrado. 



 

Figura 5 – Primeira proposta de retificação. Ribas & Cia arquitetos. Fonte: Acervo família Ribas. 

A proposta apresentada e aceita pela Prefeitura conduziu, do ponto de vista urbano – 

taxa de ocupação, superfície edificável, alinhamento e altura –, o construído 

atualmente. A solução foi uma mescla das soluções anteriores. Mantinha nas duas 

esquinas a ocupação e altura total e no trecho central recuava 12,50 metros, mas sua 

altura aumentava 11,90 metros até alinhar-se com toda a quadra. Havia, porém uma 

diferença fundamental entre esta e as duas propostas anteriores. Os edifícios, ainda 

que propostos na maquete com um único tratamento compositivo, são separados em 

três torres unificadas pela base contínua – destinada a estabelecimentos comerciais e 

ao acesso às habitações. Dois deles, um em cada esquina, tinham agora três 

fachadas para o exterior, enquanto o prisma mais longo e estreito do trecho central 

tinha quatro. Era um prisma, no jargão espanhol, “a cuatro vientos”. O pequeno texto 

que acompanhava a foto da maquete na proposta de retificação apresentada e aceita, 

dizia: “SOLUÇÃO PROPOSTA: Alarga muito a Rua Moyá e cria uma zona ampla em 

frente ao bloco central, que diminui em profundidade edificada (…).”(RIBAS; CIA, 

1962) 



   

 (a)                                                                        (b) 

Figura 6 – (a) (b) Maquete da proposta de retificação aprovada pela Prefeitura de Barcelona. 

Ribas & Cia arquitectos. Fonte: Acervo família Ribas. 

A idéia de um edifício isolado “a cuatro vientos”, liberado por completo da quadra 

reguladora, tornava-se ainda mais evidente na última foto da maquete apresentada. 

Como recurso de visualização do projeto, antes de fotografar a maquete foram 

retirados os volumes que representavam os edifícios com fachada voltada para a 

Avenida Diagonal – então denominada Avenida del Generalísimo Franco. Além disso, 

foi colocado um céu como fundo, eliminando a cidade por trás do conjunto. 

Nestes mesmos anos Damian Ribas Barangé coordenava a urbanização do bairro de 

Pedralbes, seguindo o plano de retificação apresentado em 1958/1960 por Damian 

Ribas Barangé, Francesc Folgueras, Ricardo Ribas Seva e os jovens Oriol Bohigas e 

Josep Martorell. Tratava-se de um bairro residencial de alta renda, marcado por ruas 

sinuosas, baixa densidade e, assim como na maquete supracitada, por edifícios 

isolados em meio à vegetação com o céu e a serra de Collserolla como fundo. 

A imagem da maquete da proposta final de retificação da Rua Moya indicava que não 

se tratava apenas da retificação de um plano, mas da retificação de um modelo urbano 

de acordo com as proposições urbanísticas vigentes naqueles anos e que, de alguma 

forma, reivindicavam as propostas urbanas do GATECPAC/Le Corbusier dos anos 

1930. 



 

Figura  7 – Maquete da primeira proposta de urbanização do bairro de Pedralbes, segundo 

plano de retificação apresentado em 1958/1960 por Damian Ribas Barangé, Francesc 

Folgueras, Ricardo Ribas Seva, Oriol Bohigas e Josep Martorell. Acervo: MBM arquitectos 

4 O PROJETO ARQUITETÔNICO 

Ainda que a retificação tenha sido aceita e implantada pela Prefeitura de Barcelona, a 

compra dos lotes pertencentes ao governo francês finalmente não se realizou. A Caja 

de Ahorros encarregou a Ribas & Cia o projeto do edifício da esquina da rua Aribau 

com Tuset e o primeiro do trecho central, mas a este último somou-se o arquiteto Jordi 

Bonet. 

O primeiro edifício é um prisma retangular com térreo, mezanino e mais nove 

pavimentos-tipo. Na elevação do projeto a base foi dividida horizontalmente em duas 

partes: a primeira, quase totalmente envidraçada, é por onde se acede às habitações 

e onde há estabelecimentos comerciais; a segunda, com brises horizontais 

correspondia ao mezanino. Os outros nove pavimentos-tipo eram destinados às 

habitações. 

O volume construído é marcado por linhas horizontais determinadas pelos 

guardacorpos dos terraços pré-fabricados em durisol3.Os terraços contornam 

praticamente todo o edifício, sendo interrompidos somente nas fachadas de menor 

dimensão. A horizontalidade se aproxima muito a imagem evocada pelas lâminas de 

papel da maquete apresentada, definindo linhas iluminadas – as peças pré-fabricadas 

– e linhas escuras, na sombra, definidas pelo espaço gerado entre os parapeitos e as 



paredes de vedação do edifício. A horizontalidade é ainda reforçada por corrimões de 

aço, separados dos guardacorpos pré-fabricado e pela cor terra com que foram 

pintadas as paredes. Umas peças verticais em aço sustentam os parapeitos e 

modulam as elevações segundo a distribuição interior dos diferentes pavimentos. O 

edifício construído se destaca pelo rigor e simplicidade compositiva de suas fachadas. 

Este rigor e simplicidade devem ser atribuídos à relação que se estabelece entre dois 

diferentes níveis de projeto: o sistema construtivo e a modulação dos espaços 

internos. O resultado lembra muito a casa construída em 1940 na rua Roger de Llúria, 

esquina com Córsega, projetada por Raimon Duran Reynals, com quem Damian Ribas 

Barangé dividiu um estúdio e com quem Francisco Ribas havia trabalhado. Porém, a 

semelhança fica só na horizontalidade e nos terraços, já que o edifício de Duran 

Reynals está condicionado pela quadra e pelo chanfrado, de acordo com a normativa 

geral. 

Helio Piñon em uma mesa redonda por ocasião da apresentação do livro Arquitecturas 

de lo cotidiano. La obra de Ribas arquitectos 1960-20074 lembrou que foi aluno de 

Francisco Ribas na Escola de Arquitetura de Barcelona quando o edifício estava sendo 

construído. Segundo Piñon, enquanto na cidade disseminavam-se terraços com 

jardineiras escalonadas e arquiteturas de tijolo aparente, aquele edifício lhe chamava a 

atenção por sua discrição e coerência, características que, paradoxalmente, lhe 

conferiam excepcionalidade. 

   

 (a)                                                                              (b) 

Figura 8 – (a) Fachada da rua Moya do edifício de habitações na esquina das ruas Aribau com 

Moya; (b) Perspectiva do edifício de habitação na esquina da rua Aribau com Moya. Ribas & 

Cia arquitectos. Fonte: Acervo família Ribas. 



  

 (a)                                                                             (b) 

Figura 9 – (a) Edifício de habitação na esquina da rua Aribau com Moya. Ribas & Cia 

arquitectos. Foto Rodrigo Stocco; (b) Edifício de habitação na esquina da rua Roger de Llúria 

esquina com Córsega. Arquitecto Raimon Duran Reynals, 1940. Foto Flavio Coddou  

 

Figura 10 – Detalhe do Edifício de habitação na esquina da rua Aribau com Moya. Ribas & Cia 

arquitectos. Foto Rodrigo Stocco  

O segundo edifício do conjunto, projeto do qual participou também Jordi Bonet, é 

seguramente menos interessante que o primeiro. Em grande medida, isso se deveu a 

sua localização menos privilegiada, mas, além disso, ao não ser possível comprar as 

propriedades vizinhas/adjacentes, pertencentes ao governo francês, a unidade e 

horizontalidade do conjunto, claramente proposta no plano de retificação, acabou 

comprometida. Portanto, deixava de ser um prisma retangular isolado e prolongado e 

voltava a ser uma seqüência de dois edifícios geminados. Embora isso não tenha 

condicionado tanto as plantas, comprometeu muito a qualidade dos apartamentos 

localizados do lado que não possui saídas laterais ao exterior. Paradoxalmente, o 

edifício construído ao lado deste foi projetado por Coderch para o Instituto Francês, 

que o afastou do edifício de Ribas, Cia y Bonet – atualmente reformado e desfigurado 



o projeto original. Coderch, além de separá-lo por completo dos edifícios laterais, 

ampliou enormemente o espaço público no acesso ao edifício, revelando sua sintonia 

com a nova retificação do alinhamento e com a ideia de torre isolada proposta. 

Finalmente, o último edifício implantado na esquina oposta – rua Moyá com Tuset – foi 

projetado por J. Puig Torner. 

Embora a unidade desejada inicialmente por Ribas & Cia não tenha sido alcançada 

devido a não consumação da operação de compra e venda dos terrenos, o conjunto 

revelou-se adequado aos interesses privados imobiliários e ao mesmo tempo ao uso, 

tanto urbano – desde a experiência do pedestre – como privado, com a melhoria em 

relação à iluminação das habitações. 

   

(a)                                                                             (b) 

Figura 11 – (a) Trecho central do conjunto retificado segundo projeto de Ribas & Cia. À 

esquerda a fachada do edifício de habitação na rua Moya. Ribas, Cia y Jordi Bonet arquitectos. 

Acervo Família Ribas; (b) Trecho central do conjunto retificado segundo projeto de Ribas y Cia. 

À direita o edifício projetado por Coderch para o Instituto francês e ao fundo o edifício de 

habitação J. Puig Torner. Foto Flavio Coddou  



 

 

(a)                                                                                     (b) 

Figura 12 – (a) Detalhe do acesso do edifício de habitação na rua Moya. Trecho central. Ribas, 

Cia & Jordi Bonet arquitectos. Foto Flavio Coddou; (b) Fachada do edifício de habitação na rua 

Moya. Trecho central. Ribas, Cia & Jordi Bonet arquitectos. Acervo família Ribas 

5 OS APARTAMENTOS 

Porém, outro aspecto associado à retificação parece ser relevante nestes edifícios: 

considerando que, excetuando o Instituto Francês, os outros três são edifícios de 

habitação plurifamiliar. Ao analisar os tipos de apartamentos construídos, eles se 

diferenciam daqueles que, em termos gerais, predominaram no ensanche barcelonês. 

A característica fundamental generalizável dos edifícios construídos na quadra 

proposta por Cerdà ao longo do século XX é a presença do corredor que limita plantas 

de duas a seis aberturas (janelas) em suas duas únicas fachadas – voltada para a rua 

e ao interior da quadra. Esta descrição, alterada nas esquinas pelo chanfrado, 

condicionou a organização destas plantas –geralmente estreitas e compridas – a 



inevitável presença dos pátios de iluminação e ventilação e, sobretudo, longos 

corredores que conectavam os espaços que davam para a fachada da rua – 

normalmente os espaços mais importantes – aos que se voltavam para o pátio interior 

intermediados pelas galerias. As fachadas de 9 a 13 metros são exemplos clássicos 

de fachadas com três aberturas, em que os pátios e núcleos de serviço concentravam-

se no eixo interior, enquanto o corredor era deslocado para as paredes medianeiras. 

 

Figura 13 – Planta típica de edifícios de habitação no Eixample barcelonês com fachadas de 9 

a 13 metros (MONTANER, 1985) 

A proposta de edificações isoladas por completo ou em três fachadas permitiu, no 

caso dos dois primeiros edifícios construídos por Ribas, Cia & Bonet, o 

desenvolvimento de plantas com esquemas de circulação mais complexos e 

desmembrados em diferentes partes da planta; e composições de diferentes tipos de 

apartamentos em um único edifício. Apesar de terem que seguir usando o pátio como 

solução, agora ele atendia as zonas de cozinha e banheiro. A diversidade de tipos 

distintos de apartamentos se adequava a diferentes famílias com orçamentos 

igualmente distintos, o que tornava o investimento mais interessante ainda do ponto de 

vista financeiro. 

Estas plantas foram desenvolvidas em paralelo, ainda que um pouco antes, ao 

conjunto de quatro edifícios projetados por Ribas & Cia para o recém criado bairro de 

Pedralbes. Ali os arquitetos experimentaram plantas quadradas completamente 

isoladas no lote e divididas em dois apartamentos, cada um com três fachadas 

voltadas para o exterior. 



 

Figura 14 – Um tipo de planta de apartamento do edifico da rua Aribau com Moya. Ribas & Cia 

arquitectos. Acervo família Ribas 

 

Figura 15 – Planta tipo do edifico de habitação na rua Moya. Trecho central. Ribas, Cia & Jordi 

Bonet. Acervo família Ribas 

Porém, isso não era algo novo no cenário arquitetônico Barcelonês. A proposta de 

torre isolada – prisma de base quadrada ou rectangular –, de unidade de vizinhança e 

a organização aberta – proposta pelos membros do GATECPAC e Le Corbusier desde 

o final dos anos 1920 – vinham sendo desenvolvidas em experimentos de todo tipo ao 



longo dos anos 1950 e durante toda a década de 1960 nos bairros à margem do 

Eixample ou nas margens da Avenida Diagonal – que se estendia naqueles anos até 

Collserolla – sendo inúmeros os exemplos similares. Porém, não se tratava somente 

da utilização de um modelo urbano vigente, nem muito menos de uma interpretação 

desse modelo em meio ao tecido urbano já consolidado. Tratava-se sim de atestar que 

não só era possível, mas necessário – à margem das grandes operações urbanas 

desses anos– adequações parciais dentro da regularidade do Eixample. 

A operação descrita sumariamente neste artigo exemplifica por meio de um caso muito 

concreto, as conexões que associam cidade e arquitetura ou, mais explicitamente, 

morfologia urbana e tipologia arquitetônica. Porém, desvela – como um exemplo 

positivo – a outra associação que nos parece fundamental nos dias atuais: entre os 

interesses públicos e privados. No ambiente atual, em que distintos mecanismos por 

parte da iniciativa privada coíbem o uso de espaços que deveriam ser públicos, a 

convicção – talvez ingênua – de que a justaposição de interesses imobiliários e 

interesses coletivos possam ser resgatados pela arquitetura merece ao menos uma 

reflexão. 

  

(a)                                                                                          (b) 

Figura 16 – (a) Perspectiva do anteprojeto de urbanização Torre Melina no final da Avenida 

Diagonal (6.236 habitações). Arquitecto Ricardo Ribas Seva. 1955. Fonte: Acervo Ricardo 

Ribas Canigal (b) Conjunto de quatro edifícios de habitação no bairro de Pedralbes. Ribas & 

Cia Arquitectos. Fonte: Acervo família Ribas. 
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Notas  

[1] O grupo que apresentou o projeto reuniu-se por primeira vez em 06 de agosto de 1956, além de 
Damian Ribas Barangé era formado por Francesc Folgueras; Ricardo Ribas Seva, recém chegado da 
América do Sul, e pelos jovens Oriol Bohigas e Josep Martorell. A data e os membros presentes na 
reunião foram identificados nos cadernos de atas de Ricardo Ribas Seva, encontrados no Arquivo de 
Ricardo Ribas Canigal. No mesmo caderno pode-se comprovar o acordo com o consulado francês.  

[2] Catálogo comemorativo da empresa Ribas y Pradell; Barcelona, s/d 

[3] Durisol era o nome dos elementos pré-fabricados leves de madeira, concreto e aço fabricados por 
Ribas e Pradell na segunda metade do século XX. 

[4] COTRIM, Marcio. Arquiteturas do cotidiano. A obra de Ribas Arquitectos 1960-2007. Romano Guerra, 
São Paulo; 1ª edição, 2008. 


