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L’edificació gòtica va pertànyer fins al XIX a la casa Gralla, palauet del carrer de Portaferrissa

L’H recupera un pati del segle XIV
Les noves oficines de l’empresa de
seguretat Prosegur
al polígon Pedrosa
de L’Hospitalet són el
nou emplaçament
del pati gòtic de l’emblemàtic palauet de la casa Gralla, ubicat fins al segle XIX al popular carrer de Portaferrissa de Barcelona. Les seves 500 peces, aixecades al 1530, formen un dels
exemplars més simbòlics del gòtic civil barceloní que ha estat reconstruït pam a pam a L’Hospitalet
sota la direcció de l’arquitecte Octavi Mestre. L’edificació va ser inaugurada oficialment el passat 28 de
maig pels responsables de la
companyia i per l’alcalde Celestino
Corbacho i el conseller de Governació, Xavier Pomès i l’ex conseller de Cultura, Joan Guitart.
El pati de la casa Gralla compta amb una llarga història marcada per diferents etapes. Era l’any
1306 quan Pere Desplà va adquirir
un terreny en ple cor de l’actual Ciutat Vella, entre els carrers de Portaferrissa, de Duc de la Victòria i
de Canuda, on construí un palauet.
En ell, l’any 1530, l’escultor Damià
Foment va aixecar amb pedres de
la cantera de Montjuïc un pati d’es-

nalment, fa poc més d’un any, l’empresa de vigilància Prosegur el recuperaria del magatzem d’antiguitats per la quantitat de 25 milions
de pessetes.

til gòtic que més tard passaria a
ser propietat de la família Gralla
quan aquesta va comprar el palauet de Portaferrissa.
A partir de llavors i fins el XIX,
es succeïrien diferents propietaris
com els ducs d’Aytona i els de Medinacelli, malgrat que els Gralla
continuarien donant nom a l’edifici.
Al 1842, el palauet va ser enderrocat i les seves pedres numerades. Poc després, el marquès de
Santacana adquiriria les peces de
la façana que servirien en part a
Puig i Cadafalch per construir l’actual seu de la Diputació de Barcelona, l’edifici de Can Serra.

El claustre té tres plantes
i gaudeix de llum natural

Prosegur adquireix les
peces per 25 milions
Les 500 peces del pati van anar
a mans del marquès de Brusi, qui
el va aixecar de nou com a hivernacle del seu habitatge al barri de
Sant Gervasi, al voltant de la plaça
Molina. Aquest edifici, però, també
fou demolit i el pati, de nou desmuntat, va iniciar un recorregut per
diferents magatzems, un d’ells a
Cornellà. L’Ajuntament d’aquesta
ciutat va intentar comprar-lo, però
l’acabaria adquirint a final dels vuitanta un antiquari de la localitat
malaguenya de Cala de Mijas. Fi-
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L’alcalde va ser convidat per l’empresa Prosegur a la inauguració

El claustre consta de tres pisos. La planta inferior, amb quatre
arcs, es farà servir com a escenari
per a concerts de música clàssica.
La planta principal conté 12 arcs
recolzats en una balustrada de columnes i capitells de marbre, mentre que el nivell superior el formen
un conjunt de finestrals. Una cúpula de vidre de tres tones de pes protegeix els dos últims pisos, cosa
que facilita gaudir d’il·luminació natural, similar a la del Louvre.
La principal preocupació de
l’arquitecte Octavi Mestre a l’hora
d’encaixar l’estructura gòtica del
pati en el modern edifici funcional
de la nova seu de Prosegur va ser
fer una feina acurada i neutral, per
tal d’aconseguir que el nou emplaçament semblés l’original. La reconstrucció del pati gòtic ha tingut
una durada de cinc mesos i s’ha
recorregut a la informàtica a l’hora
de classificar les peces, ja numerades prèviament.

