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FM0840
ARQUITECTURA RACIONALISTA DE PALMA 

Professorat: Catalina de Juan Oliver, professora associada de l’àrea de Construccions 
Arquitectòniques de la Universitat de les Illes Balears. 

Dates: els divendres 3, 10, 17 i 24 de febrer i 2, 9, 16, 23 i 30 de març de 2012 de 18 a 20 
hores, i els dissabtes 11 i 25 de febrer i 10 i 24 de març de 10 a 13 hores. 

Lloc: Sa Riera, C/ Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma. 

Durada: 30 hores 

Nombre de places: 30 

Nombre de crèdits de la UIB de lliure configuració: en tràmit 

Nombre d'hores de formació permanent del professorat: 30

Introducció 
Aquest curs pretén donar a conèixer l’arquitectura racionalista de Palma, una part 
important del patrimoni de la ciutat pràcticament desconegut. A la ciutat es conserven més 
de 100 obres d’aquest estil, ubicades sobretot a les barriades de l’Eixample i del Terreno. 
La majoria d’aquests edificis foren construïts entre els anys 30 i 40 i són construccions 
unifamiliars o plurifamiliars, quarters, hospitals, fàbriques... Cal destacar, a més, que 
Palma és una de les ciutats espanyoles on es conserven més mostres d’arquitectura 
racionalista.

Objectius 
Que l’alumne conegui els edificis racionalistes de la ciutat i les circumstàncies històriques 
en les quals es desenvoluparen. Els edificis racionalistes seran estudiats des de les seves 
característiques formals i constructives, i també es parlarà dels arquitectes, mallorquins i 
no locals, que els projectaren. Finalment l’alumne haurà d’entendre el funcionament 
estructural i constructiu de l’edifici per tal de valorar-ne les possibles patologies i 
rehabilitacions.

Metodologia 
Classes magistrals per exposar els conceptes bàsics, i sortides de camp per Palma. 

Continguts teòrics 
Introducció 
Arquitectura racionalista. Origen i característiques. 
Le Corbusier. 
Context de l’arquitectura racionalista a Palma. Francesc Casas. 
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Arquitectes racionalistes. Arquitectes no locals i arquitectes mallorquins. 
Característiques de les obres racionalistes de la ciutat de Palma. 
Tipologia de les obres. 
Patologies.
Rehabilitacions. Exemples. 
Sortides
Santa Catalina - el Terreno 
Eixample I (Blanquerna i Arxiduc) 
Eixample II (Aragó i Manacor) 
Nucli antic 
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Seguí Aznar, M. Arquitectura contemporánea en Mallorca (1900-1947). Universitat de les 
Illes Balears. 1990. 
Vila, T. «Guia d’arquitectura de la ciutat. Racionalisme». (No publicat.) 
Francisco Casas, arquitecte (1905-1977). Revista d’A. Núm. 10. 
Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès paisatgístic de Palma. 

Preu de matrícula 
Comunitat universitària i estudiants: 45 euros 
Formació permanent de professorat i altres: 75 euros 

sac.uib.cat/act_sac/formacio/


