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La casa dels ossos

La casa Bat lló, pro jec ta da per Anto ni

Gau dí quan te nia ja 52 anys i cons truï da

en tre 1904 i 1906, és per a molts la seva

obra mes tra. Cal pre ci sar que Gau dí no va

efec tuar l’edifici par tint de zero, sinó que,

en rea li tat, va re for mar una casa de 1877

a de man da del pro pie ta ri d’aquesta, el fa -

bri cant tèxtil Jo sep Bat lló i Ca sa no vas.

L’arquitecte va preo cu par-se de re for mar

la to ta li tat de l’immoble: en va pu jar els

dos pi sos de les gol fes, va dis sen yar els in -

te riors, per als quals fins i tot va crear el

mo bi lia ri, i molt es pe cial ment va de di car

tota la seva ins pi ra ció a l’ornamentació de 

la fa ça na. En aques ta hem de des ta car les 

co lum nes i les ga le ries, fe tes amb pe dra

de Mont juïc, els bal cons de fe rro for jat i el

re ves ti ment de tren ca dís (ma te rials tren -

cats en pe tits frag ments) de vi dre i cerà -

mi ca, obra del seu col·la bo ra dor Jo sep M.

Ju jol. Una co ber ta en for ma de drac amb

es ca tes, sen se cap ni cua, que sem bla ob -

ser var el ca rrer des de l’altura, co ro na

aques ta fa ça na po li cro ma da. S’ha dit que

és la joia del Mo der nis me i que te nia el

ma teix as pec te que cau sa ria una pe dra

caient dins l’estanc de ne nú fars i nim fes

de l’impressionista Mo net. Sal va dor Dalí,

es cri via el 1933: “Gau dí ha cons truït una 

casa […] feta en les tran quil·les ai gües

d’un llac […] una autè nti ca es cul tu ra

dels re fle xos dels nú vols cre pus cu lars en

l’aigua i que és pos si ble gràcies a un im -

mens i des ga ve llat mo saic mul ti co lor i

re ful gent, unes iri sa cions pun ti llis tes de

les quals emer gei xen for mes d’aigua es -

cam pa da, for mes d’aigua mi ra lle jant,

for mes d’aigua arris sa da pel vent, for mes 

d’aigua cons truï des en una suc ces sió

asimè tri ca i dinà mi ca, ins tant ània de re -

fle xos tren cats, sin co pats, en lla çats, fo -

sos per ne nú fars i nim fes “‘na tu ra lis tes-

es ti lit zats…’”.

Jo sep M. Ca ran dell ex pli ca que la casa

Bat lló re cor da la casa de la brui xa del con -

te de Hänsel i Gre tel. Aques ta casa atrac -

ti va pels seus co lors i re fle xos feta de lla -

mi na du res, era un pa rany per ca çar nens,

que la brui xa tot se guit es men ja va. A la

fa ça na es po dien veu re les res tes de les

víc ti mes. En  la casa Bat lló, aques tes res -

tes se rien els os sos que aguan ten les ga le -

ries i els os sos del cra ni i cara que sem -

blen es tar pre sents en els bal cons. 

L’aspecte de la fa ça na del casa Bat lló, va

ali men tar la iro nia dels con tem po ra nis que

li van ator gar di fe rents noms re la cio nats

amb els ele ments cons ti tuents: “casa dels

os sos”, “casa dels ba dalls”, “casa

dels morts” i “casa dels an ti fa ços”.  

És evi dent que les for mes de les co lum -

nes de les ga le ries, co rres po nen a seg -

ments de l’esquelet humà que Gau dí co -

nei xia molt bé; en el ta ller de la Sa gra da

Fa mí lia si tro ba ven va ris es que lets com -

plerts (fig.1). D’ací el po pu lar nom de
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casa dels “os sos”. Es di fí cil de ter mi nar

quins són els os sos que han es tat re pre -

sen tats, per què no obli dem que es tem

da vant d’unes obres es cult òri ques ins pi -

ra des en ele ments es quelè tics. Mal grat

això, ens atre vim a in si nuar, hi potè ti ca -

ment, que les parts su pe riors de les

 columnes co rres po nen a dià fi sis fe -

morals, for ma cions llar gues i arro do ni des 

(fig. 2-1) i les in fe riors a dià fi sis ti bials,

menys ro do nes i amb una dis cre ta cres ta

an te rior (fig.2-2). Els su ports in fe riors de 

les co lum nes te nen exac ta ment la for ma

mag ni fi ca da de la se go na fa lan ge del pri -

mer dit del peu (fig.3-3), men tre que els

ele ments in ter mit jos i su pe rior d’algunes

co lum nes sem blen co rres pon dre a cos -

sos ver te brals (fig.3-4). Pos si ble ment si -

guin fèmur i tí bia els os sos re pre sen tats,

per què són seg ments es quelè tics co rre la -

tius i cons ti tuei xen part fo na men tal de

les ex tre mi tats in fe riors, al ser les ve ri ta -

bles co lum nes que su por ten el pes del

cos. Les su per fí cies ar ti cu lars dels di fe -

rents ele ments, on re si deix la mo bi li tat

en tre ells, han es tat abo li des. Això fa que

els ex trems os sis es ti guin fu sio nats, tro -

bant-se les ar ti cu la cions an qui lo sa des

(qui rúr gi ca ment ar tro de sa des). Se gons

s’explica Gau di, va di ri gir les obres de la

casa Bat lló “des del ca rrer”, per què no

exis tien plànols i úni ca ment es guia ven

per un di buix i una ma que ta mo de la da

amb les mans. Amb el ma te rial ossi que

aca bem de des criu re, hem in ten tat

cons truir una co lum na que imi ti les que

Gau dí va dis sen yar per a les ga le ries de

la casa Bat lló. El lec tor ju di carà el re sul -

tat del nos tre ex pe ri ment (fig. 4).  

La imat ge de les ga le ries del pis prin ci pal,

de for ma oval i allar ga da, re cor da sen se

di fi cul tats l’aspecte d’una boca en ac ti tud

de ba da llar (casa dels ba dalls) (fig. 5). 

Els bal cons de fe rro for jat són una per fec -

ta màsca ra òssia, for ma da per l’os fron tal

del cra ni (fig. 6-1) i pels os sos zi gomà tics,

ma xi lars su pe rior, na sals i un guis  (fig. 6-2, 

3, 4, 5), que de li mi ten les ca vi tats or bità -

ries i na sal (casa dels morts). Tam bé si mu -

len un an ti faç dels que es por ten per car na -

val (casa dels an ti fa ços) (fig. 7).

L’esmentat Jo sep M. Ca ran dell ens pro -

por cio na una in for ma ció que vo lem trans -

criu re li te ral ment, re fe ri da a les es co pi do -

res (pe tit re ci pient, anys en re ra pre sent en 

la ma jo ria d’habitatges, que ser via per es -

co pir en ell. Afor tu na da ment, la hi gie ne

ha aca bat amb aquest cos tum ales ho res

tan arre lat): “Però la nota més contradic -

tòria i al ho ra harm òni ca la po sa ven les

es co pi do res re par ti des per l’habitatge,

que re pre sen ta ven, se gons dis seny del

ma teix Gau dí, uns lla vis oberts, de ma -

ne ra que l’esport mas cu lí, tan pro pi

d’aquell temps, d’encertar el re ci pient

amb una bona es co pi na da, es con ver tia

en un boca a boca avant la let tre d’allò

més re pug nant.”

Gau di era així: ex tra va gant, ori gi nal, va -

lent, mi so gin, mal edu cat i ge nial.
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