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7.2.-Tipologia Neoclàssica:

Correspon a l’edificació de cronologia compresa entre principis i segon terç del S. XIX 

influenciada per l’academicisme i l’ensenyament reglat de l’arquitectura en les acadèmies i 

escoles militars. Es caracteritza per la substitució de la casa de cos popular per projectes de 

mestres d'obra i/o tècnics, que ja comporten la redacció d'una documentació tècnica i la 

complerta tramitació administrativa “moderna”. Tenen un caràcter eminentment residencial 

amb una estructura de la propietat vertical vinculada tant a residència senyorial com a comerç 

i arrendament. La casa “Romaguera” i el seu autor l’arquitecte Josep Roca i Bros es 

conformen en model i exemple més exitós d’aquesta tipologia. 

 

Paredat de murs de càrrega de mamposteria en les plantes baixes i fàbrica de maó massís en 

les superiors defineixen un sistema constructiu fet amb forjats amb embigat de fusta i 

revoltons sovint decorats. La coberta es resol amb terrat i ampit de barana calada i balustres 

donant a façana. 

 

La pedra de Figueres i de les pedreres properes proveeix tant al Castell de Sant Ferran com a 

l’edificació civil per la construcció de les plantes baixes i entresolats, emmarcaments, 

encoxinats i llosanes de balcó monolítiques amb baranes forjades i domini de la foneria 

ornamental. Tota l’estereotomia de la pedra està feta per anar vista i la diversitat d’acabats i 

virtuosisme dels picapedrers defineixen el seu cromatisme. 

 

Els acabats de les façanes són revestiments fets amb estucs de calç marbrejats o bé repintats 

simulant elements arquitectònics i plafonats més complexes, que organitzen la façana segons 

eixos verticals i amb separació entre forjats decreixents en alçada. La simetria i la 

jerarquització són una constant d'aquest model on, invariablement, els complements al pla de 

façana (cèrcols, sòcols de planta, frisos, coronament, etc.) defineixen una trama que marca la 

composició tripartita de l’alçat sobreposada a un parament generalment amb estucs marbrejats 

llisos i de colors clars contrastats amb les terra cuites en tons naturals.  

 

L’ornamentació amb terra cuites emmotllades per encàrrec o de repertori contribueixen a la 

monumentalització pròpia d’aquesta tipologia, que també estarà marcada pels primers edictes 

d’obreria, que ja establien pautes tant estètiques com cromàtiques, i les ordenances 

d’edificació que, com a tantes d’altres capitals, van prodigar-se a partir del 1850. 
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Elements de l’arquitectura neoclàssica
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Exemples de tipologia neoclàssica 
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7.2.a.-Exemples combinacions cromàtiques de la tipologia Neoclàssica: 
 

 
 

 E       F       G 

 

 PARAMENT 

RELLEUS 

COMPLEMENTS 

FUSTERIA 

SERRALLERIA 

F2.10.80 

SN.02.67 

D6.25.55 

P2.16.59 – (6034) 

N0.10.20 – (6012)

J0.10.70 

F2.05.75 

F2.05.75 

E4.25.30– (8008) 

F6.15.45 

T0.10.80 

F2.10.70 

D2.20.50 

G5.18.42 – (6013) 

N0.10.20 – (6012) 
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7.2.b-Colors representatius de la tipologia Neoclàssica:

 

 

PARAM ENTS  RELLEUS/COM  FUSTERIA  SERRALLERIA

       

C0.10.60  D2.20.50  C3.29.21  F6.15.45 

       

D6.15.65  D6.25.55  E4.25.30  N0.10.20 

       

D6.15.75  F2.05.75  G5.18.42   

       

E4.20.70  F2.10.60  P2.16.59   

       

E8.25.65  F2.10.70  T3.18.44   

       

F2.10.80  F6.05.60     

       

J0.10.70  SN.02.67     

       

T0.10.80       

(Els colors reproduits poden presentar distorsió degut al sistema d’impressió). 

 


