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TÍTOL  
ARQUITECTURA RACIONALISTA DE PALMA 2013 

Coordinació:
Catalina de Juan Oliver 
Professora associada de 6h. 
Departament de Construccions Arquitectòniques de la UIB. 

Professorat 
Catalina de Juan Oliver 
Professora associada de 6h. 
Departament de Construccions Arquitectòniques de la UIB. 

Dates:
2on Quadrimestre 

Lloc:
Uib o Sa Riera

Horari:
Divendres 18:00h-20:00h 
Dissabtes 10:00-13:00h 

Durada:
30 hores

Nombre de places 
15 mínim-40màxim

Introducció
Aquest c urs pretén d onar a  c onèixer l’arquitectura R acionalista de P alma, 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 comprenen edificis 
unifamiliars, plurifamiliars, quarters hospitals, fàbriques... Cal destacar a més que Palma és 
una de les ciutats espanyoles on es conserven més mostres d’arquitectura racionalista. 

Objetius
El c oneixement p er p art de l ’alumne dels edificis racionalistes d e la ciutat a  i  d e les 
circumstàncies històriques en les quals e s desenvoluparen. Els edificis racionalistes seran 
estudiats des de les s eves c aracterístiques formals i constructives i també es p arlarà d els 
arquitectes, n o locals i  m allorquins que els projectaren. F inalment l ’alumne haurà 
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d’entendre e l funcionament e structural i  c onstructiu d e l’edifici per tal de v alorar l es 
possibles patologies i rehabilitacions d’aquests edificis. 

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

Continguts 
Introducció 
Arquitectura Racionalista. Origen i característiques. Le Corbusier 
Arquitectura Racionalista Espanyola. 
Context de l’arquitectura Racionalista a Mallorca.  
El cas de la ciutat de Palma. 
Arquitectes racionalistes. Arquitectes forans i arquitectes locals. 
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) 
Casc Antic 
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Revista D’A. Núm. 10. Francisco Casas, arquitecte (1905-1977)  
Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’interès Paisatgístic de Palma. 


