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¿Quants xamfrans hi ha a Barcelo-
na? Molts. Moltíssims. A falta de 
saber si algú els ha comptat alguna 
vegada, ningú s’aventura a donar-
ne una xifra rodona. Una d’aproxi-
mada podria ser 4.800. Déu-n’hi -
do. El nombre surt del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya (COAC) i del 
catàleg de la mostra comissariada 
per l’arquitecte Fernando Marzá 
Cerdà, 150 anys de modernitat. En la 
mostra es parla de 1.200 places als 
encreuaments de l’Eixample. Ergo, 
si hi ha quatre xamfrans per plaça, 
la xifra augmenta considerable-
ment. Doncs això, milers de canto-
nades amb un pla de 20 metres i un 
angle de 45 graus que Ildefons Cer-
dà (1815-1876) va dibuixar no per a 
més glòria de Núñez i Navarro, si-
nó per facilitar la circulació i per 
millorar la ventilació de la ciutat, 
un factor vital en aquells temps en 
què Barcelona sortia de l’encotilla-
ment de les muralles i de la insa-
lubritat per la falta de sol i aire i per 
l’excés d’apinyament.  

Barcelona no té la potestat única 
sobre xamfrans, de fet és una solu-
ció arquitectònica que ve de lluny, 
però sí que és la ciutat que possible-
ment n’atresora més i és, a més, 
una de les seves singularitats més 
importants i específiques. És part 
del seu ADN, tot i que en els últims 
anys molts arquitectes s’han en-
tossudit a adulterar-lo amb soluci-

ons que trenquen amb la cantona-
da canònica i que, de vegades, mal-
meten el que molts urbanistes con-
sideren que és la unitat bàsica del 
pla Cerdà: les interseccions, és a dir, 
l’octàgon que dibuixen els carrers 
al creuar-se. Vistes les circumstàn-
cies, la cantonada de 45 graus i 20 
metres de pla és el més lluït però no 
el més estimat. A veure, permet als 
arquitectes presumir de talent, 
però alhora es necessiten grans do-

La ciutat dels 
4.800 xamfrans

La cantonada bisellada és una de les peculiaritats de Barcelona. N’hi ha  
de monumentals, mimetitzades, partides i doblades, de paternitat 
reconeixible i de firma oblidada. Algunes llueixen en una mostra del COAC.
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SINGULARITAT URBANÍSTICA

sis d’enginy per projectar els pisos 
per la seva peculiar geometria.  

El tema ve a tomb de l’exposició 
que llueix al COAC: El repte del xam-
frà. L’arxiu de la institució, custodi 
de la imatge arquitectònica de Bar-
celona, tant conserva llegats com 
els crea, i en aquesta última accep-
ció s’emmarca la mostra de la qual 
parlem. L’escola va encarregar a la 
historiadora i fotògrafa Rosa Feliu 
retratar els xamfrans de l’Eixam-
ple. No es tractava de fotografiar-
los tots, sinó una cinquantena, 
d’aquí ve el drama: «¿Com esco-
llir-ne tan pocs entre tants?». Això 
és el que es va preguntar l’autora 
abans de començar el treball. Des-
prés de molts passejos va fer la se-
va pròpia classificació i selecció. 
Són xamfrans variats, sense filiació 

Part de l’ADN de  
la capital catalana

Molts urbanistes 
consideren que és la unitat 
bàsica del pla Cerdà: les 
interseccions que dibuixen 
els carrers al creuar-se

Casa Tecla 
Sala 
Casp amb 
Pau Claris.  
De Francesc 
Folguera,  
és un edifici  
d’estil 
racionalista.

Villarroel amb Londres. 
Un dels casos en els 

quals la idea de xamfrà és 
més pervertida, a l’obviar 

la cantonada.

Casa Ferran 
Guardiola 
Muntaner 
amb Consell 
de Cent. 
Anomenada 
també Casa 
Xinesa, pel 
toc oriental.

Consell de Cent amb 
Entença. Un xamfrà atípic, 

situat mirant al nord.  
La seva arquitectura 

busca el sol de llevant.

És difícil  saber-ne 
la xifra exacta,  
el nombre es 
dedueix de   
les 1.200 cruïlles 
de l’Eixample
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a l’etiqueta, però molts de paterni-
tat reconeixible. El repte no es trac-
tava tant d’enaltir les arquitectures 
celebrades sinó més aviat d’evi-
denciar la seva varietat i, sobretot, 
visualitzar-los. Sí, els xamfrans no 
es miren. Més ben dit, es miren 
sense perspectiva: a peu de carrer i 
amb visió de 45 graus.  

Feliu els presenta amb tota la 
seva immensitat i amb la llum que 
a ella li agrada, la que no projecta 
ombres sobre les façanes. Això sig-
nifica estima pels dies ennuvolats 
però lluminosos i pels mesos d’hi-
vern. Allò de l’estació també està 
íntimament relacionat amb la nu-
esa dels plataners, fonamental per 
no tapar les vistes. Amb arbres o 
sense, l’autora reuneix set tipolo-
gies de cantonades bisellades. El 

xamfrà mimetitzat és aquell en el 
qual l’edifici que l’ocupa es fon 
amb els carrers adjacents, com ho 
fan les anomenades Cases Cerdà, 
les primeres vivendes plurifamili-
ars aixecades a l’Eixample i reco-
neixibles pels murals d’estil vene-
cià que decoren les façanes. 

Lluir arquitectura 

Després hi ha el que Feliu anomena 
la celebració del xamfrà i la singula-
rització del xamfrà. Les dues cate-
gories apel·len al mateix: a les cons-
truccions fetes a consciència per 
lluir arquitectònicament. Tant val la 
Pedrera de Gaudí com la racional 
Casa Tecla Sala, de Francesc Fol-
guera, i la Casa Ferran Guardiola, 
anomenada també Casa Xinesa per 
la seva ornamentació de toc orien-
tal. La Casa Lleó Morera de Lluís 
Domènech i Montaner tot i que nin-
gú dubta de la seva singularitat, Fe-
liu la recull en un altre apartat: el del 
xamfrà partit. La tipologia deriva de 
la parcel·lació del terreny. Quan una 
cantonada pertany a dos solars di-
ferents, presenta dos edificis dife-
rents. La sublimació de la partició 
recau en un dels tresors modernis-
tes més ocults (i d’accés gairebé im-
possible) de Barcelona: la Casa Co-
malat, de l’arquitecte Salvador Va-
leri. La seva façana posterior, al car-
rer Còrsega, un festival d’ondulaci-
ons i ceràmica policromada, com-
parteix xamfrà amb un edifici tan 
bonic com sobri i lineal.  

El xamfrà doblegat és el que 
s’aprofita de construccions anti-
gues per aixecar-ne altres de noves. 
El paradigma és Can Serra, amb au-
toria d’antany de Josep Puig i Ca-
dafalch i amb autoria contemporà-
nia de Federico Correa i Alfonso Mi-
là. El xamfrà accentuat és el que 
presumeix de ser-ho, el que refor-
ça amb la seva arquitectura la seva 
posició. I després hi ha les variaci-
ons del xamfrà. Aquí val tant l’ar-
quitectura que obvia l’existència de 
la cantonada canònica, com per 
exemple el celebrat Edifici Medi-
terrani d’Antonio Bonet Castellana, 
com la seva utilització per ubicar 
serveis, com el cas de la gasolinera 
del carrer de Roger de Flor. Per a 
gustos, xamfrans. n
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La Pedrera 
Passeig de Gràcia 
amb Provença. La 
celebrada obra 
d’Antoni Gaudí.

Can Serra 
Rbla. Catalunya amb 

Còrsega. De Puig i 
Cadafalch a l’empremta 

de Correa i Milà.

Roger de  
Flor amb 
Diputació.  
Els xamfrans 
també 
serveixen com 
a espai per 
ubicar serveis, 
com una 
gasolinera.

Cases 
Cerdà  

Consell de 
Cent amb 
Llúria. Les 

primeres 
vivendes 

plurifamiliars 
de l’Eixample.

Muntaner amb Londres. 
Un dels xamfrans 
contemporanis de 
l’Eixample. Edifici 
inspirat en la Pedrera.

Passeig de Gràcia  
amb València. D’estil 
historicista, l’edifici  
és conegut com la 
Casa Vídua Marfà.

Puig i Cadafalch,    
Correa i Milà 
comparteixen 
edifici i cantonada 
amb Can Serra  

La Casa    Comalat, 
tresor ocult del 
modernisme,  
és la sublimació 
del xamfrà partit


