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INTRODUCCIÓ 

OBJECTIUS I HIPÒTESIS DE TREBALL.

El present treball de investigació La proposta d’Enric Miralles per a 
la renovació de l’entorn de Santa Caterina. Cas d’estudi de les inter-
vencions en centres històrics, es desenvolupa en el marc d’una sèrie de 
investigacions en torn de l’obra d’Enric Miralles dins del Departament 
d’Expressió Gràfi ca Arquitectònica de la Universitat Politècnica de Cata-
lunya. Es parteix de la confl uència de diferents motivacions personals, 
com són l’ interès pel creixement urbà i les transformacions de les ciu-
tats, l’atracció cap a conèixer els processos projectuals d’Enric Miralles i 
la voluntat d’aprofundir en les refl exions urbanístiques que s’han esde-
vingut a la Ciutat Vella de Barcelona.

Un dels grans temes que va tractar de resoldre l’urbanisme de les 
ciutats europees al segle XX, va ser la renovació dels seus centres his-
tòrics. 

A la ciutat de Barcelona aquesta qüestió també va ser de objecte de 
gran debat. Si bé el gran esforç del planejament de la ciutat abans de 
democràcia va ser el creixement d’aquesta; des dels anys 80, com in-
tervenir a Ciutat Vella, ha estat un dels principals debats de l’urbanisme 
de la ciutat. Refl ex d’aixó n’és l’extensa producció bibliogràfi ca que en 
tenim, així com l’organització de jornades i congressos entorn al tema 
durant la decàda dels noranta. És durant aquest període de quinze-vint 
anys quan es redacten i executen la major part dels plans i projectes de 
renovació per Ciutat Vella.

Una de les darreres i més complertes publicacions sobre la trans-
formació de Ciutat Vella és el llibre de Joan Busquets La Ciutat Vella de 
Barcelona un passat amb futur, que s’edita per primer cop l’any 2003. 
És una mirada analítica i crítica sobre tot el procés de renovació de la 
Ciutat Vella alhora que ofereix un complert aixecament planimètric de 
la realitat del barri. Conèixer aquesta publicació va ser, per mi, un dels 
desencadenants de la proposta del tema d’aquesta tesis.

Al capítol sisè d’aquest llibre, s’exposa la realitat urbana del moment 
i es plantegen diferents suggerències sobre com seguir renovant la Ciu-
tat Vella, fent al·lusió a alguns plans i projectes que estan en procés però 
que encara no s’han executat totalment. 

L’entorn de Santa Caterina és un d’aquests projectes de renovació 
que es denota que no s’ha completat, per a tots ells Busquets proposa 
suggeriments en relació a set apartats. Si intentem llegir l’àmbit d’estudi 
tal i com el mostra el llibre i d’acord amb aquests apartats, veurem que 
el sector s’ha desenvolupat seguint mètodes i pensaments diversos, se-
gurament fruit de diferents períodes temporals, el que produeixen un 
resultat singular. Clarifi car i entendre el complex procés de renovació 
que s’havia esdevingut fi ns a aquest punt temporal serà l’inici d’aquesta 
investigació. 
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 Des d’aquesta refl exió al llibre -i llevat de les memòries dels òrgans i 
empreses municipals- no trobem cap més document específi c on s’ana-
litzi des d’una vessant arquitectònica i urbanística la renovació d’aquest 
entorn. Existeixen molts articles d’opinió en diaris, publicacions veïnals 
i algunes mencions tangencials en estudis o tesis doctorals, però de 
diferents disciplines, principalment socials. Aquest fet ens sembla sufi ci-
ent per a justifi car l’interès d’oferir una revisió de la renovació d’aquest 
sector des d’aquest punt de vista, a fi  que serveixi per a entendre-la en 
relació a la resta de transformació de ciutat històrica de Barcelona.

La complexa realitat social i les tensions polítiques i veïnals que es 
van viure des de l’inici del procés de renovació en aquest àmbit, junta-
ment amb la llarga durada de les intervencions en el temps són, possi-
blement, part de la causa d’aquest silenci. A partir de conèixer la situació 
del barri abans de la renovació, no només des d’una vessant estricta-
ment urbana sinó també social i demogràfi ca, es tractarà de confi rmar 
aquesta suposició. 

Per tal de poder contextualitzar les diferents intervencions i conèi-
xer-les profundament, s’ha estudiat tota la documentació disponible 
repassant des d’hemeroteques de diaris fi ns a diferents obres biblio-
gràfi ques i memòries i plans ofi cials, així com apunts, documents mul-
timèdia i articles sobre les diferents jornades i conferències que es van 
dur a terme en aquell moment i que s’han localitzat principalment als 
arxius del Districte de Ciutat Vella i de les empreses públiques que han 
desenvolupat l’àmbit.

Una de les fi gures claus per entendre l’heterogeneitat de solucions 
que trobem a l’entorn de Santa Caterina, i que afegeix interés al procés, 
és la de l’arquitecte Enric Miralles. Si bé la seva oposició vers a la política 
demolidora de l’Ajuntament és ben coneguda -sobretot arran de l’arti-
cle “L’Esponjament”-; l’íntima vinculació de l’arquitecte amb la renovació 
de l’àmbit a través de la proposta d’ordenació i de la coordinació dels 
projectes per l’Obertura de Cambó, són fets que no estant fi ns ara do-
cumentats completament des del punt de vista arquitectònic. Ja que 
aquest projecte sempre queda amagat darrera de la intervenció del 
Mercat. 

Recuperar i conèixer les causes i la cronologia dels fets, establir les 
relacions entre ambdós projectes (el del Mercat i el d’ordenació de l’en-
torn) i tractar d’esbrinar el perquè de la ignorància cap a aquesta pro-
posta, són alguns dels principals objectius d’aquesta investigació.

Atès a que el moll de l’ós serà conèixer de primera mà el projecte, 
s’ha treballat amb la documentació original que es troba a les capses del 
projecte de l’Estudi Enric Miralles-Benedetta Tagliabue (EMBT), que ha 
facilitat en tot moment la seva consulta. També s’han recuperat classes 
i conferències que l’arquitecte va impartir durant tota la durada del pro-
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jecte. Principalment, s’ha treballat amb una lecture que l’arquitecte rea-
litza a la AA School l’any 1998, que fi ns ara restava inèdita dins els arxius 
d’aquesta universitat anglesa; en ella s’explica la realitat del moment i el 
complex procés que es viu. 

Convergeix amb el fet que el projecte sigui poc conegut i explicat, 
que aquest és un dels pocs on Miralles participa explícitament en l’or-
denació urbana, raó per la qual es fa més original i atractiu de cara a la 
investigació. Durant aquesta es tractarà de descobrir-hi trets relacionats 
amb els seus processos projectuals habituals, i per tant, de situar-lo en 
relació a la resta de la seva producció arquitectònica. 

Es parteix de la hipotèsis que la proposta que fa Miralles es fona-
menta en una manera diferent i renovada d’acostar-se i projectar en 
aquest teixit tan complexe. Pel que es creu que conèixer aquest pro-
cés i projecte pot servir com a base o exemple en intervencions en 
teixits de complexitat i problemàtica semblant.

Per a verifi car-ho es tractarà de concretar les característiques i pro-
cessos que fan diferent aquesta intervenció, com s’han materialitzat i 
quina reacció generen en contraposició a les que s’havien realitzat al 
propi sector i d’altres punts de la ciutat . Això es farà a partir de conèixer 
i analitzant tant les edifi cacions i els espais que es proposen i executen 
d’acord amb la seva ordenació com els que s’havien realitzat anterior-
ment. 

Alhora, i com a característica bàsica del procés, es tractarà de con-
fi rmar si la realització de la proposta mitjançant un mètode coordinat 
infl ueix també en aquesta singularitat i, per tant, forma part de la hi-
potèsis essent un punt clau en quan a la qualitat de l’espai i l’edifi cació 
resultant. 

Finalment, també es procurarà esbrinar si aquest projecte va infl uir 
en intervencions posteriors, tant al mateix entorn com en d’altres de 
Ciutat Vella. Si podem confi rmar aquests fets, si verifi quem que és quel-
com diferent i que, a més, signifi ca un punt d’infl exió i genera una mena 
de nova línia de intervenció; podrem confi rmar la hipotèsis abans plan-
tejada.

Aquestes conclusions es tractaran d’obtenir partint del pensament 
que el paper que va adquirir l’arquitecte en aquest procés va més enllà 
del de projectista o coordinador sinó que la seva vinculació personal, el 
seu carisma i la claredat amb que s’explica el van apropar a totes les ves-
sants del cas. Proporcionant-li així una lectura transversal que ajuda a 
fer millor la proposta. Per a poder confi rmar-ho es realitzen entrevistes 
amb diferents persones implicades en el procés, els arquitectes i el re-
dactor del planejament, alguns responsables polítics i els representats 
dels veïns.
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ESTRUCTURA

A fi  de cubrir la hipotesis principal la tesis s’estructura en dues parts 
amb diferents capítols dins de cada una d’elles.

La primera part estableix diferents models de intervenció en centres 
històrics. Es fa arran dels exemples i teories aplicades al llarg dels dos 
últims segles que es troben en publicacions i bibliografi a especialitzada. 
Després de conèixer el punt de vista més general; el treball es centra en 
conèixer els plans i projectes elaborats i executats al districte de Ciutat 
Vella de Barcelona al llarg de la història. En primer lloc es fa d’una ma-
nera molt global, a mode de contextualització, i posteriorment s’apro-
fundeix en l’estudi de les actuacions precedents de la que és objecte de 
la tesi i que hi tenen infl uència directa com són els dos primers Plans 
Especials de Reforma Interior per a Ciutat Vella, el de la Barceloneta i el 
del Raval.

La segona part és l’estudi concret del barri de Santa Caterina. Es tre-
balla des de la seva formació i la seva evolució, des de que era un dels 
barris més densos d’Europa fi ns a l’estat de despoblació i oblit a fi nals 
dels anys vuitanta. 

S’analitzen els diferents plans urbanístics que han estat rellevants 
pel sector i en especial el referent a la l’Obertura de Cambó que propi-
cia la intervenció d’Enric Miralles en forma de Modifi cació de l’Estudi de 
Detall del Pla Especial de Reforma Interior i en substitució de l’existent. 

Es desgrana el procés projectual d’aquesta intervenció analitzant els 
documents d’anàlisi de l’entorn que serveixen per adjudicar-se l’encàr-
reg, els documents i textos de projecte, el Pla redactat fi nalment, les 
modifi cacions que es realitzen al projectar les edifi cacions, i la repercisió 
que té en la concreció d’aquestes. 

Igualment, al llarg de tota la segona part s’intercalen textes, comen-
taris i notes al marge del propi arquitecte (o de gent del seu estudi im-
plicada en el projecte) que s’han localitzat als documents originals i que 
ajuden a compendre la idea amb què s’enfocaven certes coses així com 
es referencien els procesos, les conclusions i algunes decisions projec-
tuals que relacionen aquesta proposta amb altres obres de l’arquitecte. 

Per acabar, s’han elaborat unes conclusions que tracten de donar 
resposta a la hipotèsis principal i la resta d’objectius presentats en 
aquesta introducció. Per aixó es recull l’anàlisis realitzat en tota la tesis 
i s’ofereix una lectura transversal dels trets que fan singular la proposta 
en relació a les altres opcions que trobem en el mateix sector. 
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Com a consideració global sobre el tarannà amb el que s’ha desen-
volupat la investigació, m’agradaria recalcar que aquesta és una tesis 
que parla d’urbanisme, d’una petita part de la ciutat de Barcelona i d’un 
dels arquitecte referent de la ciutat; però que no preten ser una tesis 
únicament d’urbanisme ni de Barcelona ni d’un arquitecte, sinó que s’ha 
enfocat des de el punt de vista global, des del procés del projecte arqui-
tectònic i urbà i des de l’opinió que no hi ha d’haber barreres entre ells, 
i la voluntat d’entendre’l en un cas concret. També s’apunten alguns te-
mes sociològics, històrics i de gestió urbana, pel caràcter pluridisciplinar 
que adquireix l’arquitectura en aquest projecte. 

Aquesta tesis és que una investigació sobre arquitectura i el mètode 
de projectar a la ciutat i és des d’aquest punt que s’ha treballat; des de 
la màxima passió per l’arquitectura i la ciutat.
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METODOLOGIA

Per a la realització del present treball d’investigació i a fi  d’acomplir 
amb el tarannà global abans esmentat, s’han utilitzat diferents fonts 
d’informació i metodologies de recerca. 

Es destaca la recerca bibliogràfi ca tant escrita com audiovisual sobre 
la transformació de centres històrics i els plans i projectes de Barcelona. 
I la consulta de documents ofi cials a l’arxiu de planejament municipal 
per conèixer plans urbanístics aprobats de primera mà.

D’igual importància ha estat la lectura de revistes i articles dels anys 
vuitanta que han ajudat a compendre la lectura del sector en l’època i 
d’articles i tesis doctorals, com la de Jaume Rosell; per entendre l’evolu-
ció del barri. Com també, i més a mode de maduració de la temàtica, 
l’assitència a conferències i congressos sobre sobre regeneració urba-
na, la realització d’un curs d’especialització a la UOC i de diferents assig-
natures del master MPIA de La Salle. 

En referència a l’obra d’Enric Miralles, s’ha treballat amb la bibliogra-
fi a existent i llegint diferents tesis doctorals sobre l’arquitecte Enric Mi-
ralles com la de Montserrat Bigas o Salvador Gilabert, i la seva pròpia. 

Per a poder analitzar i conèixer l’actuació; s’ha realitzat una immersió 
tant en l’arxiu de la Fundació Enric Miralles com en el de Bravo-Contem-
poni; on s’han revisat els dibuixos, croquis, plànols i escrits originals del 
projecte. També s’han fet diferents entrevistes en diferents punts de 
la tesis amb alguns intervinents en el projecte com Pere Cabrera, Xavi-
er Sust, Lluis Bravo, Gustavo Contemponi, Ensenyat-Tarrida així com a 
diferents membres de l’estudi d’EMBT. Cal destacar el paper que tres 
documents audiovisuals han tingut en la comprensió del pensament 
de l’autor i la rellevància del projecte: dues lectures realitzades a l’escola 
AASchool of Architectura per ell mateix, una abans de les propostes i 
una amb el procés de planejament fi nalitzat però la materialització en 
marxa, i una taula rodona de l’any 2009 on es debat sobre la relació 
d’aquesat obra amb l’urbanisme de la ciutat.
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PRIMERA PART
LA TRANSFORMACIÓ DELS CENTRES HISTÒRICS DE 
LES CIUTATS

El coneixement de les característiques i del patró de formació dels 
centres històrics aixó com de les idees de intervenció sobre ells que 
s’han esdevingut al llarg de la història a nivell global i en el cas de Bar-
celona és fonamental per a poder compendre el marc de la interven-
ció de Santa Caterina i analitzar-ne, valorar-ne i  defi nir-ne el resultat. 

LA INTERVENCIÓ EN ELS CENTRES HISTÒRICS

Definició de centre històric

Sovint denominem indistintament els barris més antics de la ciutat 
“cascs antics”, “barris antics”, “barris vells” o “centres històrics”. Bàsica-
ment trobem dues tendències a l’hora de diferenciar-los i d’encunyar 
el terme ciutat històrica. 

Per una banda, trobem autors que coincideixen en que totes 
aquestes denominacions es refereixen a aquella zona de la ciutat que, 
independentment de si es tracta de la part fundacional o no, constitu-
eix una estructura urbana que conté edifi cacions de relativa antiguitat 
i amb condicions de centralitat urbana, és a dir, que s’hi troben les 
funcions centrals d’una ciutat1. 

“Los centros históricos deben ser entendidos como los grandes espacios 
públicos de la ciudad, es decir, como aquellos lugares de integración, iden-
tidad y relación a los que todos tenemos derecho. Si partimos de que estos 
espacios han concentrado siempre la mayor parte del tiempo y las funci-
ones urbanas, estos se convierten entonces en las principales plataformas 
de transformación de la ciudad en conjunto; es decir, lo nuevo surgiría de 
lo antiguo.” 2

D’acord amb això, s’entén que una ciutat pot tenir més d’un centre 
històric i que aquest no té perquè ser constituït per a monuments; 
encara que, per norma general, n’hi trobem forces. 

Alguns d’aquests autors també estableixen una diferencia entre 
allò “antic” i allò “històric”, per a la seva càrrega monumental i patrimo-
nial; però tots reconeixen aquestes zones de les ciutats -a Europa i la 
costa mediterrània- en base a dues característiques principals.

La primera és el teixit. Els centres històrics europeus i mediterra-
nis presenten una trama clarament heretada de l’Edat Mitjana, amb 
carrers estrets i tortuosos i creixements i concentracions entorn dels 
antics camins i de les portes de les antigues muralles. 

1.   ABELLA, M. Intervenciones en centros his-
tóricos capitales. El caso de Ciutat Vella, Bar-
celona a La renovación de los tejidos urbanos: 
casuística y experiencias. Material docent. 
Barcelona: UOC. 2013, pàg. 23.

2.   CHATELOIN, F. El Centro Histórico, ¿con-
cepto o criterio de desarrollo? a Arquitectura 
y Urbanismo con Criterio. Online. Centro His-
tórico, Vol. XXIX, nº. 2-3. 2008, pàgs. 10-23.
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La segona característica és la centralitat urbana; això es deriva 
del model habitual de creixement envoltant el primer assentament. 
Aquest és el motiu -el creixement concèntric- de trobar al centre gran 
part dels equipaments representatius de la ciutat com els edifi cis go-
vernamentals, les grans esglésies o la universitat.

Per altra banda, hi ha una altra tendència3 que diferencia clarament 
el centre històric del centre urbà. S’entén que històric és únicament el 
que va ser edifi cat en època preindustrial i que la resta de trama anti-
ga, la creada o transformada a posteriori, és tan sols centre urbà i no 
històric; aquest centre urbà és l’àmbit que organitza, domina i dirigeix 
la vida social de la ciutat. 

D’acord amb aquesta consideració a Barcelona, Ciutat Vella és el 
centre històric, excepte les zones transformades o les construïdes 
amb l’enderroc de les muralles (l’entorn de la Ciutadella i les edifi caci-
ons en els antics glacis), mentre que l’Eixample és el centre urbà.

A la present investigació s’adopta aquesta lectura de “centre histò-
ric” tot i que en una versió més generalista: com l’espai de centralitat 
urbana que concentra gran part de les funcions urbanes, que és el 
centre dels creixements i que alhora conté edifi cacions de relativa an-
tiguitat, és a dir, el que engloba l’actual districte de Ciutat Vella.

Relació històrica de les tendències de intervencions als cen-
tres històrics

El creixement de les ciutats i la necessitat de intervenir-hi va íntima-
ment lligat a l’abandonament dels centres històrics. Tal i com van ma-
pejar Burgess i l’escola de Chicago a les seves teories socio-urbanes 
sobre el creixement concèntric de les ciutats americanes, les ciutats 
consolidades creixen d’una manera més o menys concèntrica entorn 
d’un nucli inicial que és abandonat. Quan la capacitat d’aquest és in-
sufi cient, es creen noves zones d’eixample que atreuen als pobladors 
amb més recursos, aquests s’hi desplacen alliberant la ciutat antiga 
que poc a poc serà ocupada per nous habitants de perfi l econòmic 
més baix. Aquest fenomen es produeix de manera més o menys pro-
gressiva generant oblit vers al centre inicial. Tot i que la teoria es basa 
en el creixement de la ciutat americana, podem extrapolar-lo parcial-
ment a la ciutats europees ja que, encara que el creixement és més 
complex, es basa en el mateix esquema.

Per això trobem que la renovació del teixit històric ha estat relaci-
onada a diferents motius, però principalment sempre a fi  de resoldre 
situacions d’abandonament, d’insalubritat o de gran densifi cació inter-
na.

3.   PANELLA, R. Centro histórico y centro ciu-
dad A: CIARDINI, F. & FALINI, P. Los centros 
históricos. Barcelona: Gustavo Gili, 1983 
(1978), pàg. 55.
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La reforma interior ha estat tractada sovint com un problema de 
caire menor tant en la pràctica com en la teoria de l’urbanisme. El cen-
tre històric ha estat considerat de diferents maneres al llarg del temps 
i s’ha modifi cat seguint diferents principis, lleis i tendències culturals 
que resulten primordials de conèixer per a comprendre correctament 
els models de intervenció que trobem actualment a nivell global4.

Els “sventramentos” i els monumentalistes.

A partir del primer terç del segle XIX es comença a intervenir a la 
ciutat consolidada. Quan aquestes primeres actuacions urbanes es 
produeixen, no hi havia cap tipus de consideració vers a la ciutat anti-
ga, no es valorava; pel que aquestes reformes no tenien en considera-
ció el seu teixit, simplement hi projectaven a sobre.

Manuel de Solà-Morales, al parlar de l’obertura del carrer Ferran-
Jaume I-Princesa5 de Barcelona, fa especial menció d’aquest pensa-
ment en relació  a la imatge que es tenia del que era antic. 

“(...) La idea de conservació que pot ser corrent avui, era absolutament 
inexistent, no solament perquè la noció de la cultura antiga gairebé no 
existia, encara, sinó també perquè l’estima que es tenia per les coses pas-
sades era absolutament nuŀla. Les coses velles havien de desaparèixer. Si 
no s’enderrocaven era perquè no hi havia prou diners però de raó de per-
manència, no en tenien cap.”

Els primers casos d’intervenció renovadora de l’urbanisme europeu 
refl ecteixen clarament aquesta idea al basar-se en el que s’anomena 
sventramento -esbotzament -. Es tracta, bàsicament, d’obrir grans vies 
de comunicació per tal de sanejar els cascs antics i a la vegada facilitar 
les connexions viàries entre les diferents parts de la ciutat. Aquestes 
propostes d’obertura de vies sobre el teixit consolidat es realitzaran 
en base a raons, teories i lleis higienistes, i amb l’objectiu fi nal d’im-
plantar un nou model de ciutat sense considerar l’existent, amb un 
gran desinterès cap al passat.

Durant les primeres dècades del segle XIX, trobem exemples de 
diferents dimensions i magnituds d’aquest tipus de renovació a base 
de demolicions i obertura de vies com l’obertura de Regent Street a 
Londres de la mà de John Nash i les altres actuacions completades 
del seu Pla (1811), la gran reforma que es realitza a París sota el Pla 
Hausmann (1863-1914) o la ja citada obertura de l’eix Ferran-Princesa-
Jaume I a Barcelona (1822-1862). 

Alhora, i en relació al romanticisme propi de l’època, apareixen els 
primers teòrics monumentalistes -els extremistes de la protecció dels 
monuments- que, si bé no parlaven de la restauració del teixit urbà, 
n’assentaran les bases. Són els autors com Violet-le-Duc, John Ruskin i 
Camilo Boito que en diferent mida contribueixen a fer néixer un pen-

4.  JÓDAR, C. Utopías y centros históricos: es-
trategias de activación de c.h. a partir de me-
canismos proyectuales usados en las ciudades 
utópicas del siglo XX. Treball Final de Master, 
UPC, Máster en Patrimonio Arquitectónico. 
Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la 
Edifi cación Universidad Politécnica de Car-
tagena, 2015. 

5.   DE SOLÀ-MORALES, M. Deu lliçons sobre 
Barcelona. Barcelona: Col·legi Ofi cial d’Ar-
quitectes de Catalunya, 2008, pàg.75. 
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sament conservacionista.

Violet-le-duc publica el 1854 el “Dictionnaire raisonné de l’architectu-
re francasie du XI au XVI siegle” on hi defensa que la manera d’intervenir 
ha de ser restaurant. Segons ell s’ha d’actuar sobre l’obra arquitectòni-
ca com si se’n fos l’autor original i reconstruir-la de manera que se n’ha 
de detectar tot el que no és de l’estil original, extreure-ho i substituir-
ho per una rèplica de l’original.

“Restaurar un edifi cio no es conservarlo, rehacerlo o repararlo; es – res-
tituirlo a un estado completo que puede que no haya existido – nunca…”. 
(E.E. Viollet-le-Duc: , R – VIII. P. 138).

Sis anys abans, l’escriptor John Ruskin havia publicat “The seven 
lamps of architecture” on exposava una posició més radical. Defensava 
la conservació extrema, fos quin fos l’estat del monument o de l’obra 
d’art, és a dir defugia de la intervenció i valorava l’estat de la ruïna com 
a màxima expressió del romanticisme.

Camilo Boito, per la seva part, proposa una recerca de diàleg entre 
allò antic i allò nou; considerant que el monument és un document de 
la història i que per tant tota modifi cació que s’hi produeixi ha d’estar 
documentada i explicada.

Arran de la gran divulgació d’aquests tres autors, trobem que a 
principis de segle XX s’estén, com a tendència creixent, una sensibilit-
zació cap a la restauració i la conservació dels monuments que molt 
a poc a poc anirà infl uenciant al desenvolupament i a la renovació 
urbana.

L’any 1930 es realitza un dels primers congressos sobre restau-
ració de monuments i com a resolució és aprovada l’anomenada “La 
Charte d’Athènes pour la Restauration des Monuments Historiques” que 
es basa en una sèrie de normes que havia redactat Boito anterior-
ment. Al punt 7 de d’aquesta carta es fa, d’alguna manera, referència 
a la conservació del teixit urbà en relació als monuments: La protec-
tion du voisinage des sites historiques devrait faire l’objet d’une attention 
particulière; és a dir que es comencen a tenir en compte els entorns, 
pel que podem deduir que comença a entendre’s el teixit urbà com a 
patrimoni, com a element a estudiar tot i que no en trobem exemples 
destacats.

El Moviment Modern.

En contraposició, durant aquests mateixos anys, el Moviment Mo-
dern aborda aquest tema, en principi, des de la posició més radical 
i demolidora, la valoració absolutament negativa del centre històric. 
N’és exemple el famós Pla Voisin per Paris de 1925 en el que Le Cor-
busier arrasa amb una part del centre consolidat al peu de Montmatre 
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per a edifi car d’acord amb els “principis de la ciutat moderna”.

Tot i això, la posició del Moviment Modern no es manté tan clara. 
A la Carta d’Atenes que deriva del CIAM de 1934, es destina la segona 
part a parlar de “l’estat de les ciutats” i es dedica un punt amb cinc 
articles sobre el patrimoni de les ciutats. En ell es parla tant d’edifi cis 
aïllats com de conjunts urbans; i, a diferencia del que s’havia proposat 
fi ns al moment pel Moviment Modern i del que seguirà fent-se, no 
s’ofereix una posició tant clarament radical sinó que es contempla cert 
respecte o interès cap a la valorar d’allò existent. 

PATRIMONIO HISTÓRICO DE LAS CIUDADES6

65 Los valores arquitectónicos deben ser salvaguardados (edifi cios aislados o 
conjuntos urbanos).

La vida de una ciudad es un acaecer continuo que se manifi esta a lo largo de 
los siglos a través de obras materiales, sean trazados o construcciones, que la do-
tan de una personalidad propia y de los cuales emana poco a poco su alma. Esos 
testimonios preciosos del pasado serán respetados, en primer lugar, por su valor 
histórico o sentimental; también porque algunos de ellos contienen en sí una virtud 
plástica en la que se ha incorporado el genio del hombre en el más alto grado de 
intensidad. Forman parte del patrimonio humano, y quienes los detentan o están 
encargados de su protección tienen la responsabilidad y la obligación de hacer 
cuanto sea lícito para transmitir intacta esa noble herencia a los siglos venideros.

66 Los testimonios del pasado serán salvaguardados si son expresión de una 
cultura anterior y si responden a un interés general.

La muerte, que no perdona a ser vivo alguno, alcanza también a las obras de 
los hombres. Entre los testimonios del pasado hay que saber reconocer y discri-
minar los que siguen aún con plena vida. No todo el pasado tiene derecho a ser 
perenne por defi nición; hay que escoger sabiamente lo que se debe respetar. Si los 
intereses de la ciudad resultan lesionados por la persistencia de alguna presencia 
insigne, majestuosa, de una era que ya ha tocado a su fi n, se buscará la solución 
capaz de conciliar dos puntos de vista opuestos: cuando se trate de construcciones 
repetidas en numerosos ejemplares, se conservarán algunos a título documental, 
derribándose los demás; en otros, casos, podrá aislarse solamente la parte que 
constituya un recuerdo o un valor real, modifi cándose el resto de manera útil. 
Por último, en ciertos casos excepcionales, podrá considerarse el traslado total de 
elementos que causan difi cultades por su emplazamiento pero que merecen ser 
conservados por su elevada signifi cación estética o histórica.

67 Si su conservación no implica el sacrifi cio de poblaciones mantenidas en 
condiciones malsanas.

No puede permitirse que por un culto mezquino del pasado, se ignoren las re-
glas de la justicia social. Algunas personas, a las que preocupan más el esteticismo 
que la solidaridad, militan en favor de la conservación de algunos viejos barrios 
pintorescos, sin preocuparse de la miseria, de la promiscuidad y de las enfermeda-
des que éstos albergan. Eso es cargar con una grave responsabilidad. El problema 
debe ser estudiado, y a veces resuelto mediante una solución ingeniosa, pero el 
culto por lo pintoresco y por la historia no debe tener en ningún caso la primacía 
sobre la salubridad de las viviendas, de la que tan estrechamente dependen el bie-
nestar y la salud moral del individuo.

68 Si es posible remediar el perjuicio, de su presencia con medidas radicales: 
por ejemplo, la desviación de elementos de circulación vitales, o incluso el despla-
zamiento de centros considerados hasta ahora como inmutables.

El excepcional crecimiento de una ciudad puede crear una situación peligrosa, 6.   Traducció de l’autora.
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que conduzca a un callejón sin salida del que sólo es posible escapar mediante 
algunos sacrifi cios. El obstáculo sólo podrá ser eliminado mediante la demolici-
ón. Pero cuando esta medida entrañe la destrucción de auténticos valores arqui-
tectónicos, históricos o espirituales, sin duda será preferible buscar una solución 
distinta. En vez de suprimir el obstáculo opuesto a la circulación, se desviará la 
circulación misma, o, si las condiciones lo permiten, se le impondrá el paso por un 
túnel. Por último, también cabe cambiar de lugar un centro de actividad intensa, y, 
al trasplantarlo a otro punto, modifi car por completo el régimen circulatorio de la 
zona congestionada. Es preciso combinar la imaginación, la inventiva y los recur-
sos técnicos para conseguir deshacer los nudos más complicados.

69 La destrucción de tugurios en los alrededores de los monumentos históricos 
dará ocasión a la creación de superfi cies verdes.

Es posible que, en algunos casos, la demolición de casas y tugurios insalubres 
en los alrededores de un monumento de valor histórico destruya un ambiente secu-
lar. Eso es lamentable, pero inevitable. Podrá aprovecharse la ocasión para intro-
ducir espacios verdes. Los vestigios del pasado se bañarán con ello en un ambiente 
nuevo, acaso inesperado pero ciertamente tolerable, y del que, en todo caso, se 
benefi ciarán ampliamente los barrios vecinos.

70 La utilización de los estilos del pasado, con pretextos estéticos en las nue-
vas construcciones alzadas en las zonas históricas tiene consecuencias nefastas. 
El mantenimiento de semejantes usos o la introducción de tales iniciativas no será 
tolerado en forma alguna.

Estos métodos son contrarios a la gran lección de la historia. Nunca se ha 
advertido una vuelta atrás; el hombre jamás ha vuelto sobre sus pasos. Las obras 
maestras del pasado nos muestran que cada generación tuvo su propia manera 
de pensar, sus concepciones y su estética; que recurrió, para que sirviera de tram-
polín para su imaginación, a la totalidad de los recursos técnicos de su propia 
época. Copiar servilmente el pasado es condenarse a sí mismo a la mentira; es 
convertir la falsedad en principio, pues recomponer las antiguas condiciones de 
trabajo es imposible y la aplicación de la técnica moderna a un ideal que ha lle-
gado a su ocaso sólo puede dar de sí un simulacro completamente desprovisto de 
vida. Al mezclar «lo falso» con «lo verdadero», lejos de llegar a dar una impresión 
de conjunto y de suscitar la impresión de pureza de estilo, se llega sólo a una re-
composición fi cticia, apenas capaz de desacreditar los testimonios auténticos que 
tan vivamente se deseaba preservar.

En aquest manifest s’apunten tendències que podrien ser vàlides 
avui en dia ja que, en resum, es parla de prioritzar l’habitabilitat davant 
del patrimoni, de la possibilitat de sacrifi car l’existent per a una millor 
ciutat i de la inconveniència de la mimetització d’estils passats, recal-
cant en tot moment la importància de valorar el passat i el seu llegat.

La realitat és, però, que la majoria els plans i projectes que es re-
alitzaran des de llavors i sota aquesta corrent arquitectònica, no re-
colliran aquesta vessant de pensament sinó que, excusant-se en que 
l’arquitectura i la modernitat ha de prevaldre, proposaran opcions cla-
rament demolidores prioritzant l’arquitectura moderna davant de la 
resta de principis. Els exemples que se’n derivaran són, doncs, de ca-
ràcter totalment intervencionista sobre la ciutat històrica, com podem 
veure en els projectes Pla Sant Dié (1945) i Pla de la Rochelle (1946) de 
Josep Lluís Sert. 

A nivell nacional trobem que Gabriel Alomar recull, al seu Pla per a 
Palma de Mallorca de l’any 1943, part de l’esperit de la carta del CIAM. 
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En ell s’actua sobre la ciutat construïda amb dotze obertures que, si 
bé reconeixen els monuments, ho fan sense mitifi car-los i entenent-
los de forma aïllada. Alhora proposa edifi car les zones enderrocades 
seguint principis de l’arquitectura moderna. El Pla entén doncs la carta 
d’Atenes de manera renovadora tot i que la dimensió de les actuaci-
ons fan que el resultat es situï en un punt entremig.

Encara que aquestes posicions més radicals i que es proclamaren 
als CIAM són les que han transcendit com a referents del Moviment 
Modern el projecte urbà modern va ser entés, com apunta Solà-Mo-
rales7,  per alguns arquitectes des del l’amor i no des de l’odi cap el 
teixit existent, manipulant-lo cap a la nova arquitectura i entenent-lo 
com a instrument d’ordenació urbana. És el cas dels arquitectes de la 
Sezzession, d’alguns nòrdics com Saarinen, Markelius o Petersen o del 
madrileny Zauzo que amb els seus exemples van intentar actuar amb 
arquitectura moderna respectant l’existent. 

La Postguerra, dues tendències contraposades.

El gran debat sobre com considerar i intervenir a la ciutat històrica 
es produeix durant els anys de Postguerra. Llavors van entrar en joc 
dos temes a resoldre de gran importància, l’un la urgència de cobrir les 
necessitats d’habitatge de manera ràpida i l’altre decidir com s’actua 
en el territori devastat. 

El primer es va solucionar bàsicament a partir de construir grans 
polígons habitacionals a les afores de les ciutats, totalment deslligats 
de la ciutat antiga i seguint algun dels principis del Moviment Modern 
però d’una forma distorsionada, cosa que generarà, en molts casos,  
patologies urbanes greus en el futur. 

El segon problema va tenir dues respostes clarament oposades. 
Per una banda la reconstrucció mimètica de molts centres històrics;  
ciutats senceres, com per exemple Varsòvia (1945-53), van ser objecte 
de la reconstrucció total a imatge del que havien estat anteriorment. 
Aquesta opció deriva, possiblement, d’un punt de vista psicològic i de 
memòria, sembla que es volia esborrar l’horror de la guerra i tornar 
enrera com si res hagués passat i per fer-ho calia disposar del mateix 
escenari. 

Per altra banda, i en contraposició, alguns arquitectes van comen-
çar a entendre la reconstrucció d’Europa com una oportunitat per mi-
llorar i modernitzar les ciutats. Es van realitzar alguns estudis sobre la 
ciutat existent, com els que fa el sociòleg Chambert de Lauwe sobre 
la riquesa dels carrers i barris de Paris. Aquests estudis són entesos 
com una crítica als nous eixamples i polígons i com una nova manera 
de veure i entendre que la ciutat antiga pot ser qui assenti els punts 
bàsics per un canvi de mentalitat. 

7.  DE SOLÀ-MORALES, M. La segunda historia 
del poyecto urbano. Article a la revista UR 
nº5, Barcelona, Maig 1987, pàg 21. Dispo-
nible a: http://lub.upc.edu/web/arxiu_LUB/
UR_informaciorevista5.html
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També van sorgir nous pensaments que defensaven i recuperaven  
l’essència dels CIAM però que en critiquen certs punts; principalment 
com s’havien aplicat els seus principis, la poca sensibilitat que pro-
clamaven de l’arquitectura i l’urbanisme i la idea de ruptura amb el 
context urbà existent. Aquestes premises són les que predicaven els 
arquitectes del Team X, liderats principalment per George Candilis. 

Aquest grup defensava la modernitat i la manera d’entendre l’urba-
nisme com una articulació material que defi neia l’espai i la ciutat exis-
tent8 però no la idea de la ciutat Moderna entesa com una màquina. 
Creien que la ciutat havia de recuperar l’espai per les persones ja que 
n’era l’espai de convivència, és a dir que el principal element a treballar 
era el carrer per les persones que havia estat morfològicament re-
butjat pels Moderns. Amb el carrer de vianants es pretenia recuperar 
espais que ja existeien a la ciutat tradicional com el mercat o la plaça.

“rétablir la notion ‘rue’ disparue des réalisations nouvelles. La Chartes 
d’Athènes élaborée par les C.I.A.M. a détruit la ‘rue corridor’ périmée, pour 
la remplacer par de passages, des trajets. Mais la ‘fonction rue’ reste un élé-
ment primordial dans la cité. Il faut retrouver la ‘rue-centre linéaire’ comme 
structure de base d’un plan urbain.” 

9

Candilis subratlla, als seus escrits, que aquest modernisme es tro-
ba darrera la ciutat com a repositori de coneixement i cerca un urba-
nisme que pugui congregar i entendre les formes urbanes del passat 
mentre veu i mostra les del futur. 

Els arquitectes del Team X, en general, entenen la necessitat d’es-
tudiar i comprendre la ciutat tradicional per a recuperar-ne les seves 
funcions, interpreten que la ciutat antiga no és només un monument 
a preservar o imitar sinó que és part de la identitat de la ciutat i que 
com a tal s’ha d’analitzar per a poder-ne entendre l’estructura i el fun-
cionament original i així poder potenciar-los i integrar-los a la ciutat 
moderna. 

La majoria d’arquitectes pertanyents al Team X van ser prolífi c prin-
cipalment en obra nova però destacaran en la materialització d’aques-
tes idees sobre la ciutat existent Aldo Van Eyck i Giancarlo di Carlo. 
Ambdós introdueixen el concepte de “preexistència ambiental” en 
relació a la ciutat històrica, no en el sentit estilístic sinó amb la idea 
d’obrir-hi diàleg. 

Van Eyck ho fa al realitzar el disseny dels parcs de joc a Amsterdam 
(1947-1971) on reconeix l’enderroc generant un nou pol d’activitat que 
posteriorment atraurà nova edifi cació, es recupera així la forma de 
creixement del teixit antic, les activitats generen edifi cació; refl ecteix 
així la importància d’aprendre de les formes del passat. 

8.   AVERMAETE, T. Stem and Web: A Diff erent 
Way of Analysing, Understanding and Con-
ceiving the City in the Work of Candilis-Josic-
Woods. Presentació a la conferència Team 
10 - between Modernity and the Everyday a la 
Faculty of Architecture TU Delft, Chair of Ar-
chitecture and Dwelling. Juny 2003.

9.   CANDILIS, G. A la recherche d’une structure 
urbaine a L’Architecture d’Aujourd’hui, no. 
101, 1962, pàg. 51. 
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İ7.

İ 7. Imatges de la proposta per Urbino de 
1964 de l’arquitecte Giancarlo di Carlo on 
es reconeixen les preexistències i es tracta 
de ressaltar-les. Font: MIONI A., Giancarlo De 
Carlo. Immagini e frammenti, Electa, Milano, 
1995.



Giancarlo di Carlo, per la seva banda, ho exposa la seva interpreta-
ció i entesa amb la ciutat històrica principalment al seu Pla per Urbino 
(1958-1964), on es redescobreixen capes del passat i es llança una 
proposta que fa prevaldre l’estructura existent intervenint-hi en dife-
rents graus, sempre des de l’escala humana i el reconeixement dels 
elements i característiques pròpies de la ciutat tradicional.

Reconeixerem la infl uència d’aquests dos arquitectes a la proposta 
d’Enric Miralles.

En la mateixa línia escriurà Aldo Rossi el seu llibre L’ Architettura 
della Citta l’any 1966. Al llibre es trenca amb la doctrina del Moviment 
Modern i s’explica la ciutat tradicional com un bé històric i cultural ne-
cessari per a defi nir la imatge i el caràcter de la ciutat moderna.  Tot i 
que també introdueix altres conceptes molt rellevants -com la reutilit-
zació dels edifi cis, al dir que les formes no deriven de la funció- el tret 
més important del text serà la declaració de indivisibilitat que estableix 
entre l’arquitectura i la ciutat. Aquest volum  es tradueix al castellà per 
primer cop l’any 1971 i té un gran impacte en la determinació de les 
direccions dels professionals de Barcelona, entre els que hi haurà els 
qui encapçalaran la renovació de la ciutat.

A més d’aquest referent s’editaran a la ciutat la revista 2C i la revista 
CAU on es promulga no només la salvació del patrimoni sinó també 
la necessitat de modifi car la política urbana especuladora que s’està 
duent a terme. 

Rossi serà el precursor, juntament amb Muratori i Aymonino, 
d’aquesta nova lectura urbana de la ciutat tradicional i de l’ordre edi-
fi ci-ciutat.

Els anys setanta i la reconstrucció mimètica d’Europa.

Tot i l’auge d’aquestes experiències i mirades menys conservado-
ristes, les intervencions urbanes en el sentit més monumentalista se-
gueixen sent vigents. Des de la promulgació l’any 1962 de l’anomena-
da Llei Malraux i, sobretot a fi nals dels anys seixanta i principis dels 
setanta, en relació amb diferents congressos i cartes sobre la conser-
vació del patrimoni -Carta Venècia 1964, Normas de Quito 1967 i la 
Carta Restauro de 1972-, es realitzaran diferents intervencions con-
servadoristes arreu d’Europa. Alguns dels exemples més coneguts són 
les reconstruccions de la ciutat italiana de Bolònia i del barri parisí de 
Le Marais ambdues de 1969.

El procediment és semblant a les dues ciutats; es realitza una ca-
talogació i classifi cació de les edifi cacions existents arran de la qual 
s’actua restaurant i reconstruint. El el cas italià es fa  separat monu-
ments, edifi cis plurifamiliars i cases d’artesans mentre que a París es 
fa segons el nivell de protecció considerat en altres plans anteriors. 
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İ 8. Portada del llibre de Aldo Rossi. Font: 
ROSSI, A. “L’architettura della cittá” edició de 
Marsilio Editori, Itàlia, 1966. Imatge disponi-
ble amb llicència a www.fondazionealdoros-
si.org. 



Després d’aquesta classifi cació, es restauren les edifi cacions i s’hi re-
parteixen nous usos. La renovació es duu a terme en el sentit més his-
toricista, enderrocant cossos afegits i “recuperant”· tipologies i formes 
històriques. 

El cas de Bolònia es diferencia principalment del de París perquè 
-d’acord amb la protecció extrema que s’hi aplica- es produeix el que 
s’anomena “conservacionisme estructural”, això signifi ca que es consi-
dera la ciutat històrica com un bé inalienable incloent-hi la seva pobla-
ció. Pel que la renovació bolonyesa manté tota la població.

A Le Maris, en canvi, es parteix de voler produir clarament una reno-
vació poblacional mitjançant el que s’anomena gentrifi cation10. Aquest 
procés de substitució de la població serà molt comú en les renovaci-
ons de diferents barris arreu del món durant les últimes dècades del 
segle XX, per exemple al SOHO i al Meatpacking District de Nova York, 
al barri de Surrey Hills a Sydney o a diferents zones de Barcelona com 
el Poble Nou o el Born.

En els anys posteriors a aquestes grans renovacions mimètiques, 
comencen a aparèixer altres maneres de veure i analitzar el centre 
històric així com de proposar-hi intervencions. Es tracta de propostes 
més intermitges, menys extremistes i orientades a estudiar i determi-
nar la posició cas per cas. 

És el cas, per exemple, dels crítics com Huet, Vidler i els germans 
Krier que, seguint l’estela de Rossi i Aymonino, reivindiquen el model 
de disseny urbà de la ciutat tradicional, que havia estat menystingut 
pels modernistes, i clamen en pro de recuperar i comprendre la seva 
estructura interna així com de supeditar l’arquitectura a la ciutat. Rob 
Krier explica al seu llibre El espacio urbano11 que cada època de la his-
tòria ha d’utilitzar els elements formals i funcionals de les seves prede-
cessores, respectant-los però sense caure en imitacions. Així ho apli-
carà als seus projectes per a Stuttgart.

10.   Terme anglés que s’utilitza per deno-
minar el que en català seria l’ennobliment:  
“transformació socioeconòmica d’una àrea 
urbana degradada, fonamentalment a causa 
de l’arribada progressiva de grups socials de 
classe mitjana o alta”. 

11.   PERGÓLIS, J.C. Las plazas de Rob Krier. Ca-
pítol del llibre La plaza: el centro de la ciudad. 
Bogotá: Universidad Católica de Colombia 
i Universidad Nacional de Colombia. 2004.
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İ11.

İ10.

İ 10. Plànol de la renovació del barri de Le 
Marais a Paris. Font: Disponible amb llicèn-
cia lliure a la web de l’ajuntament de Paris. 
www.paris.fr

İ11. Imatges de la reconstrucció d’una illa 
d’habitatges populars d’acord amb el Pla  
de Renovació de la ciutat de Bolònia (PEEP). 
Font: Cervellati,P. et al. La nuova cultura delle 
città, Ed. Mondadori, Milano 1977 a BRAVO, 
L. Area conservation as socialist standard-bea-
rer: a plan for the historical centre of Bologna 
in 1969. Docomomo E-Proceedings, 2009. 



Seguint aquesta línia, també podem observar com al congrés del 
ICOMOS d’Amsterdam de 1975 s’introdueixen conceptes -ja enunciats 
per tots aquests estudiosos- cap a una transformació urbana més glo-
bal i menys mimètica com reutilitzar, revitalitzar, reanimar i rehabilitar. 

El fi nal de segle XX i la mixticitat i l’espai públic com a organitzador.

Seguint aquests principis crítics principalment amb el Moviment 
Modern però, sobretot, amb la radicalització de les postures i en pro 
de trobar una lectura adient de la ciutat històrica, serà com s’actuarà 
majoritàriament des dels anys vuitanta. 

La renovació del barri de Kreuzberg a Berlin, que es fa barrejant 
millores internes als edifi cis consolidats amb noves edifi cacions amb 
estil contemporani i el reaprofi tament d’estructures antigues amb un 
ús actual, n’és un bon exemple. També ho és la proposta de Siza Viera 
per la recuperació i revitalització del barri del Chiado a Lisboa, on es 
valora cada cas d’acord amb la realitat de l’entorn i no es pren una 
determinació radical sinó que es procura revalorar el centre històric 
alhora que es mostra l’arquitectura contemporània; són exemples 
d’aquestes posicions. 

Igualment seran molts els arquitectes que amb les seves interven-
cions arquitectòniques dins de teixits històrics proposaran maneres 
diverses d’apropar-s’hi i valorar-ne la seva organització, com Kleihues 
i Siza Viera al edifi car al centre de Santiago de Compostela o Oriol 
Bohigas a Barcelona. El mateix Bohigas escriu l’any 198712 que s’ha de 
ser sufi cientment valent per enderrocar allò que sigui necessari, esco-
llint correctament i sense ser poruc, i entenent que el manteniment 
patrimonial també és saber substituir-lo per a millorar-ne les seves 
característiques. Igualment es declararà fermament opositor a la mi-
metització i reproducció estilística tatxant-la d’acte “antiurbà”. 

12.   BOHIGAS, O. Reconstrucción de Barcelona. 
Madrid: MOPU Arquitectura. Monografi as 
de la Dirección General de Arquitectura y 
Educación. 1986, pàg. 37.
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İ 12. Imatges dels estudis de Siza pel projec-
te de renovació del barri de Chiado a Lis-
boa. Font: SIZA, Á. Chiado em detalle/Chiado 
in detail, Portugal: Verso, 2013. 



Seguint diferents mètodes, aquest pensament s’intentarà aplicar a 
les transformacions de fi nals de segle que generaran una manera de 
intervenir allunyada de la radicalitat de les històriques. L’aprofi tament 
del patrimoni en totes les seves vessants i amb l’objectiu de cobrir els 
interessos de la ciutat contemporània serà present en els congressos, 
reunions, cartes i cimeres de fi nals de segle XX (UNESCO 1992, Nara 
1994, Cracòvia 2000, Viena i Xi’am 2005). Es debatrà sobre patrimoni 
i parlarà de la ciutat de manera global i genèrica, sense establir po-
sicions clares, i principalment tendint a enunciar el respecte cap als 
centres històrics i la seva importància patrimonial però allunyant-se de 
fer quelcom mimètic i prioritzant la integració i rehabilitació per sobre 
de la restauració. 

En resum, revisant aquestes tendències històriques es pot dir, com 
remarca Piccinato13, que al llarg del temps s’han manifestat principal-
ment dues actituds en vers la transformació de la ciutat històrica; les 
dues amb l’objectiu d’adequar l’espai i les funcions de l’obsolet casc 
antic cap a la modernitat. 

“Dos son los principales métodos seguidos en operaciones de este tipo, 
y no por casualidad, los ejemplos originales y más completos se dan en 
dos capitales —París y Viena— [...] casi de forma contemporánea se inicia 
en ambas ciudades unas vasta operación de transformación concebida 
como factor de promoción de una nueva estructura...”

Però que, a partir de totes les diferents experiències i anàlisis, ar-
ribem a fi nals de segle amb una visió i un coneixement que permet 
saber les conseqüències de cada posició i per tant, valorar-ne més 
objectivament els seus riscos i la seva idoneïtat. 

L’anomenada actitud renovadora14, intervencionista o demolidora; 
la que proposa actuar reconsiderant profundament l’estructura de la 
ciutat i dotant-la d’una nova forma moderna, sense tenir en compte 
l’existent que es destrueix físicament, té conseqüències ben diverses 
depenent de la dimensió de l’operació, la densitat del teixit i l’estat de 
degradació física i social. Urbanística i arquitectònicament l’èxit de la 
solució passa per la integració i convivència del nou estil de la nova 
edifi cació que formarà els límits de l’actuació amb els que romanen 
existents. També serà de vital importància la valoració i gestió dels 
enderrocs, continguin o no edifi cis amb valor patrimonial.

De la mateixa manera la intervenció en aquest sentit pot derivar en 
una conseqüència habitual en renovació urbana, la gentrifi cació, que 
pot ser entesa tan en sentit positiu com negatiu depenent de la seva 
magnitud. Habitualment els habitants son arrendataris que al ender-
rocar els edifi cis són “expulsats” del sector, ja sigui perquè es trobaven 
en situació iŀlegal, o perquè la solució no contempla oferta d’habitatge 
social, o no sufi cient, i els habitatges privats nous són de preus més 
elevats.

13.   PICCINATO, G. El problema del centro his-
tórico a CIARDINI, F. & FALINI, P. (Eds) Los 
centros históricos. Barcelona: Gustavo Gili,  
1983, (1978) pàg. 17.

14.   NAVARRO ACEBES, F. i VILANOVA CLARET, 
J. M. La transformació de la ciutat construïda. 
Instruments urbanístics. Barcelona:  Edicions 
UPC, Col·lecció Aula d’Arquitectura, nº31, 
2009, pàg.45.

PRIMERA PART. La transformació dels centres històrics de les ciutats 1       14



“sanear el centro histórico (expulsar a sus habitantes y sustituir a pro-
pietarios) es una operación necesaria para insertar dicho patrimonio his-
tórico acumulado en el nuevo gran mercado urbano.”15

La tendència contraposada, la conservadora o monumentalista, 
aborda la transformació urbana amb la recuperació d’edifi cis de gran 
valor amb nous usos o amb la construcció de nous espais públics 
monumentals de nova planta al mig dels teixits antics. Probablement, 
com hem vist, aquesta segona tendència existeix gràcies a la primera; 
al haver-se executat algunes grans vies destruint teixits i alliberant es-
pai s’ha pogut analitzar punts característics i proposar reformes d’edi-
fi cis i espais públics

D’acord amb aquest principi, i en el sentit més extrem, es pot pro-
duir una situació de màxima preservació i orientació del centre única-
ment cap al turisme: la “teatralització” i el “super conservadorisme” del 
barri històric exhibint formalment l’antiguitat sense dotar-la de vida, 
sense contingut de ciutat real. Els principals exemples que en podem 
identifi car actualment d’aquest fenòmen són en algunes ciutats italia-
nes, tot i que és un fet creixent en el cas de Barcelona. Aquestes ciu-
tats, al tenir la major part del centre monumentalitzat i sobre-protegit, 
l’estan convertint en un lloc que no cobreix les necessitats urbanes 
de la població, que només donen servei al turisme amb les patologies 
urbanes que això pot generar en forma de degradació física, deshu-
manització, poc control social I manca de cohesion I alter cop de iden-
tifi cació del centre com a part primordial de la ciutat. 

Per combatre aquest fet, als programes de rehabilitació de la ciutat 
històrica a nivell europeu16 s’insisteix en la capacitat d’adaptació suc-
cessiva a les mutacions de la ciutat en el seu conjunt, i que les preten-
sions de convertir el centre de la ciutat en un museu és sacrifi car-lo, 
perquè tant la renovació salvatge com el super conservadorisme pro-
voquen resultats negatius. Per això, aquests programes europeus han 
tendit cap a la protecció d’elements i també ambients, en quant a la 
seva readaptació global a les necessitats urbanes canviants.

La tercera posició que hem observat, la mixta, la que defi neix Oriol 
Bohigas quan assumeix que cal intervenir en els barris antics per tal 
de que siguin llocs útils per reconstruir i rehabilitar tota la ciutat re-
marcant la diferència entre restaurar i rehabilitar i la importància de 
trobar un punt entremig entre l’envolvent i el teixit físic i la component 
social que té la ciutat; és la més complexa en quant a analitzar-ne les 
conseqüències ja que, com ella, són múltiples i principalment deriva-
des de no només de la lectura de les preexistències.

 “Rehabilitar quiere decir exactamente “restituir una persona o una 
cosa a su primer estado, del que había caído”. Aplicado a un espacio de 
la ciudad, la defi nición exige alguna presición. Volver a un primer estadio 
no quiere decir, en este caso, reinstaurr totalemente unas circumstancias 
antigus y ya superadas. No quiere decir “restaurar” en terminos pura-

15.   PICCINATO, G. ref. 13, pàg. 17.

16.   POL, F. De la política de protección a la es-
tratégia de rehabilitación urbana: iniciativas 
municipales y políticas estatales. Madrid de la 
restauración singular a la rehabilitación inte-
grada. Madrid: MOPU 1983, pàg 66-83. 
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İ 13. Imatges del projecte de Giusepe Samo-
nà per la renovació del centre de Palerm on 
es realitza un estudi molt acurat de les pre-
existències i es valora la rehabilitació combi-
nada amb alguns enderrocs. Font: AJROLDI, 
C. La ricerca sui centri storici. Giuseppe Samo-
nà e il Piano Programma per Palermo. Itàlia: 
EDAbook, Arcne, 2013. 



mente físicos, como han hecho o intentado hacer en nuestras ciudades 
tantos académicos de vía estrecha. Quiere decir reencontrar el equilibrio 
y la correspondencia entre la vida social y la estructura física.” 

17

Tal i com afi rma Busquets18, el coneixement de les múltiples conse-
qüències i difi cultats que han generat les diferents opcions alhora de 
projectar la transformació de la ciutat històrica, fa que la intervenció 
actual no permeti una posició simplista vers al problema de la renova-
ció de la ciutat històrica sinó que “reclami més coneixement i més fi nor”.

La importància de la recuperació del centre històric com 
a element de ciutat.

El pensament de considerar que el centre històric és una part vital 
de la ciutat i que, per tant, s’ha de respectar i mantenir, i que la seva es-
tructura és vàlida i adaptable a les noves necessitats, és relativament 
nou, com hem vist al repassar les maneres de intervenir-hi. 

El motiu més evident que fa que això passi és el canvi de mentalitat 
vers allò que és vell, el començar a valorar el passat com a element 
d’interès.  

Però, tal i com Oriol Bohigas exposa al seu llibre “Reconstrucción 
de Barcelona” i gràcies a conèixer les corrents d’actuació que s’han 
esdevingut al llarg del segle XIX i XX, podem dir que hi ha dos motius 
més que jugaran un paper clau sobretot en els últims quaranta anys 
per a que aquest interès cap al passat augmenti.

 Un és l’experiència que es té derivada de l’aplicació massiva i radi-
cal dels paradigmes de l’urbanisme modern.

 “el relativo fracaso físico y social del urbanismo moderno, acuñado 
en los primeros trenta años de este siglo: los bloques lameliformes, la ville 
radieuse, los redents, la ciudad-viaducto, la desurbanización soviética y 
todos los principios de la ciudad functional que despertaron los CIAM”19.

Aquest fet també l’assenyala, com a causa fomental de l’interés pels 
centres històrics, l’estudiadora d’urbanisme i activista americo-cana-
denca Jane Jacobs. En el seu llibre The Death and Life of Great American 
Cities20 Jacobs critica el model extensiu de la ciutat americana i remarca 
la importància de consolidar un centre i de recuperar els nuclis origi-
nals d’aquestes ciutats per tal de revitalitzar els elements claus per la 
ciutat. Com hem vist, els arquitectes del Team X i els postmoderns en 
general, al criticar la radicalitat moderna, estaven directament causant 
aquesta revisió de la ciutat històrica.

És a dir que, si bé les teories modernes tenien la intenció de capgi-

17.   BOHIGAS, O. ref. 12, pàg. 37.

18.   BUSQUETS, J. La Ciutat Vella de Barcelona: 
un passat amb un futur. Ajuntament de Bar-
celona, UPC, 2003.
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19.    BOHIGAS, O. ref. 12, pàg. 25.

20.  JACOBS, J. Muerte y vida de las grandes 
ciudades. Traducció al castellà de The Death 
and Life of Great American Cities, 1962. Capi-
tan Swing, col. Entrelíneas. 2013.

rar el model productiu i de ciutat, la realitat va ser que la seva aplicació 
radical i massiva (lligada a moments històrics on es requeria una ràpi-
da i nombrosa construcció d’habitatges) va degenerar en especulació 
que va destrossar barris antics i mal interpretar les teories renovado-
res. I es van construir grans extensions de ciutats dormitori sense mixt 
d’usos generant problemes de cohesió social i de vialitat, desús dels 
espais públics i d’altres patologies urbanes.

Aquest mal ús i la mala experiència que se’n deriva fa girar la mi-
rada i revalorar les característiques de les estructures urbanes més 
tradicionals que són capaços de cobrir gairebé espontàniament les 
mancances d’aquest nous grans creixements.

L’altre gran fet és la comparació dels centres històrics amb les àre-
es perifèriques i les marginals no urbanitzades que proliferen des de 
mitjans de segle XX. El assentaments no tenen cap tipus de identitat 
pel que hom s’adona que el nucli històric, en comparació amb ells i 
amb els creixements de la perifèria , ofereix moltes més possibilitats i 
virtuts de cara al ciutadà.

Això passa sobretot als anys setanta quan el problema habitacional 
és inexistent gràcies al gran estoc immobiliari. És dedueix doncs que 
la recuperació dels centres històrics és més una qüestió de millora de 
la qualitat de la ciutat i de recuperació de zones amb més possibilitats; 
que no pas de solució habitacional o de sensibilització sobre l’estat 
decadent dels barris.

Aquest punt és bàsic per a entendre i voler potenciar la recupera-
ció dels centres històrics, tant a fi nals del segle passat com actualment. 
El centre històric és el punt en comú de tots els barris d’una ciutat, el 
nexe, el referent compartit i la identifi cació, l’orgull dels ciutadans cap 
a ell és clau per a la cohesió de tota la ciutat i és un dels motius que 
fan important la renovació dels centres.

En certa manera, aquesta situació podria ser totalment assimilable 
a l’Estat avui en dia a Barcelona, després del famós boom immobiliari 
de fi nal de segle vint que ha generat un estoc d’habitatges brutal i 
una descompressió del centre històric. Així com a moltes altres ciutats 
trobem actualment aquest fenomen com a  Panamà City, Mèxic DF o 
Sao Paulo, on el centre històric és purament terciari i està immers en 
un fenomen de degradació i ocupació per part dels grups de població 
més marginal. Aquest abandonament ve fomentat, en gran part, per 
la manca de identifi cació dels ciutadans amb ell, la gran oferta immo-
biliari de la perifèria i la manca de renovació interna, la no oferta de 
modernitat.
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Per tant, i en pro de la qualitat de la ciutat, l’objectiu de interve-
nir i millorar les condicions que presenten i han presentat els centres 
històrics, cal rehabilitar-los i integrar-los al funcionament de la ciutat. 
Tot amb l’objectiu de millorar la qualitat tant d’ells mateixos com de la 
resta de barris que estan mancats de identitat I d’estructura urbana 
potent.

Cal doncs, actuar sobre les funcions vitals del centre històric, dotar-
lo d’habitatges, equipaments I serveis, sense erradicar-ne l’essència; 
sense convertir-lo en un mer centre urbà, ben localitzat i connectat i 
sense mitifi car-lo. Potenciar-ne el seu paper com a nexe i la connecti-
vitat amb la resta de la ciutat I englobar-lo equilibradament dins de la 
nova ciutat.
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İ14. 

İ 14. Esquema de l’estat amterior a l’obertura 
de Ferran i plànol de proposta superposta. 
Font: BUSQUETS, J. Barcelona: The Urban 
Evolution of a Compact City. Boston: Harvard 
University Graduate School of Design, Nico-
lodi, 2005, pàg. 111.

PROPOSTES PER A LA RENOVACIÓ DE CIUTAT VELLA            
DE BARCELONA

Els Plans i projectes des del segle XIX fins al PGM i la seva 
relació amb el Sector Oriental

Per a poder estudiar i comprendre la situació prèvia a la intervenció 
d’Enric Miralles és necessari conèixer els principals plans i projectes 
que havien estudiat el casc antic de Barcelona i les propostes que con-
templaven per Santa Caterina ja que són tant la gènesis del planeja-
ment vigent previ a la intervenció, com l’herència que els professionals 
de la ciutat tenien com a referent. Contemplem l’àmbit complert del 
Sector Oriental ja que la majoria de plans l’afecten conjuntament. Per 
Sector Oriental entenem els barris de Sant Pere, Santa Caterina i La 
Ribera-El Born.

L’obertura de l’Eix Ferran - Jaume I - Princesa

Segons Manuel de Solà-Morales poder entendre la forma moder-
na de la ciutat de Barcelona cal conèixer aquesta intervenció, ja que 
es tracta de l’inici de la modernització de la ciutat i de la primera 
transformació de la ciutat antiga21.

I és que l’obertura d’aquest eix és la primera gran intervenció ur-
banística sobre el dens teixit de la Barcelona preindustrial. Es porta 
a terme sobre un teixit de la ciutat que era densíssim, les muralles 
comprimien les edifi cacions alhora que la prosperitat econòmica feia 
que la població no deixés d’augmentar, fent incrementar la població, 
la necessitat d’habitatge i fent palesos alguns problemes de higiene 
i salubritat. 

El projecte, com és lògic per l’època, proposa un gran “sventra-
mento”, traçar una nova i ample obertura enmig de la trama con-
solidada que vagi d’oest a est, que connecti tot el centre. Es tracta 
d’un carrer d’ample fi xe en 9 metres i poc menys d’un quilòmetre de 
longitud.

Tal com diu Solà-Morales, aquest projecte representa una innova-
ció en molts sentits. Per una banda és la manifestació física del nou 
temps, la renovació del teixit medieval i l’aportació de noves visuals 
són la imatge de la il·lustració, de la nova classe burgesa que s’imposa 
sobre el teixit feudal i que expropia bàsicament propietats eclesiàs-
tiques.

Per altra banda, és un carrer projectat, dibuixat sobre la trama 
existent sense seguir cap rastre. Aquest fet és molt innovador ja que 
fi ns al moment els carrers succeïen perquè s’edifi cava entorn a ca-

21.   DE SOLÀ-MORALES, M. ref. 5.
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mins, per salvar accidents topogràfi cs o repassant la traça dels con-
reus i parceŀles feudals. Tot i que en realitat l’eix no és realment el 
primer carrer projectat de la ciutat ja que al renaixement ja s’havien 
urbanitzat, de manera pre-dissenyada, tant el carrer Ample i el car-
rer Montcada i els seus entorns i carrers travessers, com el carrer 
Nou del Raval. El carrer Ferran és pioner en la seva estructura, la 
seva claredat de traçat i sobretot  la seva escala i l’esperit reformador 
sobre la ciutat existent. Mentre Ample, Montcada i Nou són carrers 
que promouen eixamplaments o consoliden zones agrícoles, Ferran 
esborra una trama i un teixit per imposar-ne uns altres.

Per últim, aquest projecte introdueix la direcció horitzontal a la 
trama urbana, el sentit paraŀlel al mar. Aquesta direcció, destaca Solà-
Morales, serà clau per el futur Eixample i pels creixements posteriors 
de la ciutat. La importància d’aquesta direcció rau en què a la ciutat 
els eixos horitzontals són els que organitzen, els que estructuren les 
comunicacions, permetent alhora que els verticals siguin els pas-
seigs, els eixos destinats al gaudi. 

“A Barcelona, només les rambles verticals funcionen. I si n’hi ha tantes, 
és per la baixada, que fa agradable de caminar-hi, però també per l’aire 
ventilat i el caràcter limitat entre muntanya i mar, que el dóna un civisme 
propi, sense la infi nitud que espontàniament inspiren els horitzontals, en 
principi més genèrics, més estructurals.” 

22

La construcció del carrer s’allarga més de quaranta anys (1822-
1862) i es realitza a partir d’encadenar places, convents i esglésies 
començant des del convent dels Caputxins que estava situat a la 
Rambla. Amb els anys es va avançant en sentit horitzontal, primer 
fi ns a la plaça de la Ciutat (del voltant de sant Jaume), després fi ns a 
la de l’Àngel i fi nalment fi ns a la placeta d’Assaonadors i Esplanada 
del General. La importància del nou eix serà tanta que provoca que 
es replantegi la plaça Sant Jaume fent capgirar l’Ajuntament per crear 
una nova façana que tingui accés des del nou carrer.

Les edifi cacions que s’hi construeixen són també renovadores ja 
que es tracta de cases de pisos enlloc de cases artesanes. Les faça-
nes responen a un ordre general imposat amb grans balcons i amb 
comerços a les plantes baixes. Aquestes edifi cacions i el carrer en 
general prenen com a referents projectes europeus com la Rue de 
Rivoli a Paris. 

Per Solà-Morales, l’eix Ferran-Princesa-Jaume I serà un dels exem-
ples de la reforma de les ciutats europees comparable per escala 
amb pocs projectes europeus, com Quattro Canti de Palerm o rue 
Saint Jacques a Paris, i es pot englobar en la llista del grans sventra-
mentos que reformen els teixits caducs de la ciutat medieval arreu 
d’Europa en aquell moment. 22.   DE SOLÀ-MORALES, M. ref. 5 pàg.
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İ15. 

İ 15. Esquema de la divisió que produeix  
l’obertura de Ferran-Princesa on es resalten 
els principals edifi cis públics i religiosos i les 
vies més importants de tota la part oriental 
de la Ciutat Vella. Font: Elaboració pròpia a 
partir de BUSQUETS, J. ref. 18, pàg. .

L’efecte que aquesta obertura acabarà tenint sobre el Sector Ori-
ental en general i Santa Caterina en particular, serà molt alt ja que 
signifi ca la divisió del sector en dues parts (nord i sud), en certa ma-
nera, actuarà com a límit entre Santa Caterina i el Born, límit que és 
perceptible encara avui en dia. 

L’enderroc de les muralles

El segon gran moment que marcarà la ciutat històrica esdevé l’any 
1854 quan es rep l’autorització del govern central per enderrocar les 
muralles que fi ns ara encerclaven a la ciutat. La densitat del teixit i de 
la població, com hem dit, era molt alta i els murs perimetrals s’havien 
convertit en un gran problema ja que signifi caven un impediment 
físic pel creixement amb els conseqüents problemes urbans, socials i 
econòmics que això comportava. L’enderroc va ser el preàmbul per a  
l’Eixample i l’annexió dels altres pobles del Pla de Barcelona, és a dir 
que va ser l’inici de l’expansió de la ciutat. 

A més l’efecte reformador que té d’aquest enderroc per a la ciutat 
històrica és molt important ja que allibera una zona -els glacis- que es 
podrà urbanitzar i que serà l’element que ajudarà a enllaçar-la amb la 
nova ciutat. A Sant Pere i Santa Caterina els glacis seran on s’introdu-
iran edifi cacions industrials i petites colònies i conjunts d’habitatges.

Projecte General d’Alineacions

Després de l’enderroc de les muralles i abans del projecte d’Ei-
xample, Miquel Garriga i Roca realitza un aixecament d’un plànol 
topogràfi c geomètric, seguint el corrent d’observació científi ca23, on 

classifi ca totes les edifi cacions i defi neix els límits de Ciutat Vella. 

Poc temps més tard, entre 1858 i 1861, redacta un Projecte Gene-
ral d’Alineacions i Millores, en base a aquest primer plànol, per a higi-
enitzar i reestructurar la ciutat antiga. Es tracta de defi nir operacions 
i afectacions per poder millorar les alineacions i regularitzar el traçat.

Aquest document signifi ca el reconeixement tant de les preexis-
tències -al diferenciar gràfi cament els edifi cis públics dels privats i 
l’estat de conservació dels segons-,  com dels límits de la ciutat his-
tòrica i de les noves zones a urbanitzar, perimetrals i internes. I es 
presenta una “divisió de zones, districtes, barris, illes i edifi cis públics” 
i s’enumeren els carrers i les cases. En aquesta divisió de zones es 
distingeixen dos sectors de la ciutat històrica susceptibles de ser re-
formats: l’Oriental24, on els estudis indiquen que els carrers estan en 
males condicions higièniques i hi ha un nivell de mortalitat elevat, i el 
Raval, on hi ha una gran concentració d’edifi cis de serveis i equipa-
ments. 

23.   Durant el segle XIX predominaven cor-
rents fi solòfi cs com el positivisme, corrent 
que sorgí sota la infl uència de l’empirisme 
britànic que té com a representant princpial 
A. Comte (1798-1857) i que defensa l’obser-
vació sistemàtica, l’experimentació i la com-
paració com a estratègies fonamentals per 
generar coneixement. 

24.   Aquesta defi nició de sector oriental i Ra-
val encara és vigent i s’utilita en els nostres 
dies tan és així que els últims PERIs de la 
s’anomenen: PERI del Sector Oriental i PERI 
del Raval. 
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İ17. 

İ18. 

İ 17. i i18. Esquema de la proposta del Pla 
Cerdà per a Ciutat Vella i de la seva afecta-
ció sobre el Sector Oriental. Font: Elabora-
ció pròpia i Arxiu HIstòric de la Ciutat.

Garriga i Roca també farà un projecte d’Eixample que proposa 
obrir vies sobre el casc antic i  en, els glacis, construir un gran bule-
vard arbrat de 60 metres que s’eixamplaria al Saló de Sant Joan (a 
l’actual entorn del Mercat del Born) i en altres cruïlles dels principals 
carrers de la ciutat i que resseguia el límit de Ciutat Vella, prenent 
com a exemple els bulevards de Paris i el Ring de Viena. 

Pla Cerdà - Projecte d’Eixample

Després del concurs pel projecte d’Eixample de la ciutat de Barce-
lona s’aprovat defi nitivament al 1860 la proposta de Ildefons Cerdà. 
És un moment en que moltes altres ciutats europees es reformen, i 
en que la ciutat experimenta un creixement important de la burgesia.

Juntament amb la proposta d’Eixample, Ildefons Cerdà realitza 
múltiples estudis demogràfi cs, sociològics, topogràfi cs i urbanístics 
sobre la ciutat -que ja contava amb 180.000 habitants en tan sols 
300ha-, segons aquests estudis hi havia greus problemes de salu-
britat (morbiditat de 2.8%) i un gran nombre de fàbriques contingu-
des dins les muralles (més de 150 vapors on treballaven uns 10.000 
operaris). Aquest coneixement el trasllada a la seu Pla, projectant no 
només l’Eixample sinó també elements per a millorar les condicions 
de la ciutat històrica.

Per aquest motiu les principals directrius del Pla Cerdà tenen re-
lació amb la posició i el lloc de Ciutat Vella i hi fan referència. Trobem 
que la Gran Via, que és la directriu del Pla, és propera al barri i es 
traça paraŀlela al mar i al carrer Ferran -que com hem vist va ser la 
primera gran obertura projectada de la ciutat-, que es projecten dos 
carrers -Urgell i Passeig de Sant Joan- que emmarquen la Ciutat Vella 
i que es reconeix la traça de les muralles amb les Rondes i el Paral·lel.

Alhora, i amb la fi nalitat de sanejar i connectar el teixit històric, 
s’ hi introdueixen alguns carrers de l’Eixample que tenien vint me-
tres d’amplada, bàsicament tres: Muntaner, Via Laietana i una via ho-
ritzontal que recuperava la traça de Garcia Roca davant de l’actual 
Pl.Nova i Sta Caterina, que coincidiria aproximadament amb l’allarga-
ment de l’actual carrer Parlament. 

Cerdà preveia25 que aquesta operació de renovació fos fi nançada 
amb la gran riquesa creada pel desenvolupament de la “nova ciutat”, 
millorant les condicions de la classe obrera que l’ocupava, però els 
propietaris no hi van accedir i el aquesta part del projecte no es va 
aprovar. 

La creació de l’Eixample, com en altres ciutats d’Europa, va produir 
un procés de substitució dels habitants del nucli antic que pertanyien 

25.  Cerdà treballa amb profunditat el model 
de gestió i la situació social al estudis paral.
lels al Pla com “el Pensamiento económico”.
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İ19. 

İ 19. Planta del projecte de Josep Fontseré 
per a urbanitzar la Ciutadella i els seus vol-
tants. Font: Arxiu Històric de la Ciutat, catà-
leg en línia.

a la classe benestant per immigrants que ocupaven habitatges sub-
dividits, amb una manca evident dels serveis i amb un deteriorament 
evident pel pas del temps. També molts palaus i cases nobles van ser 
dividits i rellogats perquè hi visqués la gent obrera, amb un empobri-
ment notable de les condicions de vida i dels carrers.

Tres elements renovadors pel Sector Oriental: el ferrocarril, l’en-
derroc de la Ciutadella i l’Exposició Universal

Poc abans de l’enderroc de les muralles, entre 1845 i 1847, es va 
començar a construir la línia de tren Barcelona-Mataró, calia doncs, 
una estació de ferrocarril per a la ciutat que es va ubicar en un punt 
estratègic del centre; entre la Ciutadella militar i el barri de la Barce-
loneta, és a dir pròxima al port i a l’entrada del barri de Santa Maria, 
on trobem actualment l’estació de França.

En paraŀlel, la Ciutadella militar, va començar a ser enderrocada 
l’any 1841 i, després d’un període de reconstrucció26, aquest ender-
roc va tornar a engegar-se l’any 1868 d’acord amb un pla de Rovira i 
Trias, un any més tard serà cedida a la ciutat. De la fortalesa es van 
mantenir només alguns dels principals edifi cis interns: la capella, el 
palau del governador -edifi ci que actualment és un institut d’ense-
nyament secundari- i l’arsenal -que primer va ser convertit en Palau 
Reial i després en seu del Parlament de Catalunya-. Aquest enderroc 
va generar un gran espai verd que va ser dissenyat per Josep Fontse-
ré qui l’any 1972 va guanyar el concurs i que proposava, reproduint 
les idees europees del moment, ubicar-hi diferents edifi cis destinats 
a la divulgació científi ca. El projecte també contemplava la urbanitza-
ció dels glacis derivats de la protecció militar que envoltava la Ciuta-
della. En ells s’hi van edifi car, al 1876-77, uns conjunts d’habitatges i el 
mercat del Born, tot obra del mateix Josep Fontserè. L’emplaçament 
pròxim a l’estació de ferrocarril i al port, es va creure idoni per a que 
aquest mercat fos des de llavors el mercat d’abastos de la ciutat, és 
a dir que assumís l’ús que fi ns al moment estava fent el mercat del 
Santa Caterina, que s’havia construït al 1848.

Igualment, pocs anys després -i en el context de la restauració 
borbònica, que signifi cava tranquil·litat política per la ciutat- es va de-
signar Barcelona per a organitzar l’Exposició Universal de 1888. Com 
feia poc que s’havia enderrocat la Ciutadella i amb el signifi cat social 
que això tenia, es va decidir ubicar l’esdeveniment en aquest recinte.

Tot i que aquests tres grans canvis es van produir en l’àmbit del 
Sector Oriental, pel barri de Santa Caterina la infl uència no va ser 
gaire positiva. Mentre els esdeveniments renovadors es vinculaven 
directament amb el barri de La Ribera-Santa Maria, revalorant-lo i 

26.   La Ciutadella militar era la representació 
del poder del govern espanyol cap a la ciu-
tat, s’inicia el seu enderroc gràcies a la Jun-
ta de Vigilància de Barcelona però, quan ja 
havia estat suprimida, el general Espartero 
la va fer restaurar. Al Setembre de 1869, el 
general reusenc Joan Prim com a president 
del Consell de Ministres decreta la cessió 
de la fortalesa a la ciutat a canvi de que s’hi 
construeixi un jardí públic. 

PRIMERA PART. La transformació dels centres històrics de les ciutats 1       26



İ20. 

İ 20. Detall de les afectacions del Pla Baixeras 
sobre el Sector Oriental. Font: BUSQUETS, J. 
ref.18, pàg.119.

İ21. Planta general del projecte aprobat de 
Baixeras. Font: Arxiu Històric de la Ciutat, 
catàleg en línia.
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augmentant la seva importància en relació a la ciutat, la població 
obrera que aquests fets atreien -principalment la mà d’obra per a la 
construcció de l’Exposició- s’amuntegava a la part superior del carrer 
Princesa degut a la proximitat i a la possibilitat de densifi cació dels 
edifi cis que, ja havien experimentat una primera densifi cació un segle 
enrera i en molts casos ja oferien una composició plurifamiliar.

Pla Baixeras 

El projecte de Reforma d’Àngel Josep Baixeras es realitza al de 
1879 però fi ns al 1889 no és aprovat per l’Ajuntament. En ell s’actua 
bàsicament de dues maneres sobre la Ciutat Vella: obrint unes grans 
vies i substituint part del teixit edifi cat. 

La nova vialitat que es crea proposa tres vies que creuen la ciutat 
seguint el traç de l’Eixample -herència del Pla Cerdà i els anteriors-. 
Les vies s’anomenen A, corresponent a la Via Laietana i herència di-
recta de Cerdà; B, que era una via que unia la plaça Universitat amb 
les Drassanes modifi cant el traçat proposat anteriorment per a ser 
paraŀlela a la Rambla, ajustant-se millor als teixits existents, i acabant 
amb una gran plaça; i C que era la via horitzontal que també dibui-
xava Cerdà.  

Arran d’aquestes noves vies, es proposa remodelar el seu teixit 
perimetral fomentant la construcció de tipologia pròpia de l’Eixample 
i, d’alguna manera, amagant la imatge del teixit medieval.

També es proposa substituir illes senceres de la ciutat històrica 
per una quadricula equivalent a la de l’Eixample. Tot i això es fa espe-
cial atenció cap els edifi cis públics i els monuments més valorats i es 
proposa -com passava al París de Haussmann- conservar-los aïllant-
los del teixit tradicional. 

El Pla Baixeras es realitzarà parcialment, l’any 1907 quan s’inicia 
l’obertura de la Via Laietana. Aquesta via signifi ca pel Sector Oriental 
la segregació defi nitiva de la resta de Ciutat Vella ja que es converteix 
en un límit físic tant per la dimensió com, sobretot, per l’escala de les 
edifi cacions que s’hi construeixen fent façana. Veurem com aques-
ta mena de “muralla” acabarà sent un element primordial per a la 
renovació de Santa Caterina de la mateixa manera que les tres Vies 
acabaran marcant el planejament de la ciutat durant moltes decàdes.
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İ 22. Imatge del Diario de Barcelona on es 
mostren les tres vies proposades per el Pla 
Baixeras. Font: Arxiu Històric de la Ciutat, 
catàleg en línia.

İ23. i i24 Plànol general i Detall de les afec-
tacions del Pla Darder sobre el Sector 
Oriental. Font: BUSQUETS, J. ref. imag. 21., 
pàg.125. i elaboració pròpia.

İ23. İ24. 

Pla Darder

A conseqüència de l’obertura de la Via Laietana s’enderroquen al-
gunes edifi cacions de certa rellevància27 i s’obre un gran debat social 
entorn a la conservació de la ciutat medieval.

Aquests dos motius propicien que s’encarregui un nou Pla que 
modifi qui el traçat de les dues vies del Pla Baixeres que encara no 
s’havien executat. En aquest nou pla el que es fa és corbar les dues 
vies per tal de salvar alguns monuments o edifi cis referents de la 
ciutat històrica com per exemple l’antic Hospital de la Santa Creu, la 
plaça porxada de la Boqueria i la Casa de la Caritat. 

Alhora la traça horitzontal -Gran Via C-  es bifurca en dos vies de 
menor mida tant al Sector Oriental, una mica més enllà del mercat 
de Santa Caterina, amb un ramal cap a l’Arc del Triomf i un altre cap 
el parc de la Ciutadella; com al Raval, de la plaça Nova, amb un ramal 
cap a Cardenal Casañas que arriba fi ns al Paraŀlel pel carrer Sant Pau 
i un altre per Portaferrissa fi ns a la ronda de Sant Antoni pel carrer 
del Carme i el de Sant Antoni Abat.

Tot i que el gest s’entén des del punt de vista monumentalista 
que imperava en aquell moment, el fet és que el nou traçat afecta en 
molts més punts el teixit existent, trossejant-lo encara més.

Pla Jaussely i els noucentistes 

A la primera dècada del segle XX León Jaussely realitza l’únic pro-
jecte amb referències pròpies de l’arquitectura modernista catalana i 
de l’Ecole de Beaux Arts de París. És el que s’anomena Pla d’Enllaços 
i en ell es proposa, per a Ciutat Vella, mantenir únicament la Via La-
ietana i la via horitzontal -gran via C- i canviar l’altra via vertical per a 
noves de diagonals. En referència al teixit s’accepten les edifi cacions 
existents i només es reorganitzen algunes alineacions. 

27.  Com per exemple el palau del marqués 
de Monistrol, el palau del marqués de Sent-
menat (del qual Jeroni Martorell va salvar un 
fi nestral per a la casa dels Canonges), els 
convents de Sant Sebastià, el de Sant Joan 
de Jerusalem. D’altres van ser traslladats 
com el palau Clariana Padellàs del segle XV-
XVI, que estava ubicat al carrer Mercaders i 
va ser traslladat al 1931 a l’actual ubicació a 
la plaça del Rei o la façana barroca de l’es-
glésia de Sant Marta, que estava ubicada a 
la riera de Sant Joan i que Domènech i Mun-
taner va reubicar en un dels pabellons de 
l’hospital de Sant Pau.
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İ25. Plànol general de les afectacions del Pla 
Jaussely sobre Ciutat Vella. Font: Elaboració 
pròpia. 

İ26. Plànol general i Detall de les afectacions 
del Pla Vilaseca sobre el Sector Oriental. 
Font: BUSQUETS, J. ref. imag. 21., pàg.125. i 
elaboració pròpia.

İ26. 

İ25. 

A part d’aquest Pla més global hi ha una sèrie de propostes de 
intervenció en relació a la Via Laietana i la resta d’afectacions del Pla 
Darder. Són propostes fetes per arquitectes renombrats com Do-
mènech i Muntaner, Pere Falqués, Jeroni Martorell o Rubió i Bellever.

Totes elles tracten els edifi cis que tenen valor monumental o pa-
trimonial i es fan amb punts de vista clàssics, buscant perspectives o 
protegint totalment edifi cis, tot a fi  de modifi car els traçats aprovats 
per a preservar el patrimoni. Són un refl ex inequívoc del que pas-
sava a Europa, de que s’assumeix que la reforma ha de passar per 
l’obertura de vies i que es creu que el valor històric rau només en els 
edifi cis i no en l’estructura urbana.

El pla vilaseca

Als anys trenta trobem el “Plano de reforma y urbanitzación y de 
enlace entre los puntos singulares del Casco Antiguo de la Ciudad” 
que és elaborat per l’arquitecte municipal Joaquim Vilaseca al 1930 i 
que serà una de les dues propostes d’aquesta dècada. 

Aquest projecte es centra en la xarxa viària. Proposa l’eixampla-
ment d’algunes de les vies més importants de Ciutat Vella de manera 
que s’enllacen els grans monuments amb carrers de gran amplada, 
també modifi ca el traçat de la gran via B que contemplava Darder tor-
nant-la on la projectava Cerdà i afegint una bifurcació en la part més 
baixa. En l’àmbit Oriental afegeix la prolongació del carrer Girona a 
fi  de que creui tot el barri de Sant Pere i Santa Caterina fi ns a trobar 
Princesa i el Pla del Born. Al fer aquestes noves vies afecta els seus 
perímetres proposant noves edifi cacions en ells. 
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İ27. Detall de les afectacions del Pla Macià 
sobre el Barri de Santa Caterina. Font: BUS-
QUETS, J. ref. imag. 21., pàg.127.

İ 28. i i29 Imatges de la revista AC on podem 
observar la denúncia que es fa de la situació 
de Ciutat Vella amb imatges i fi txes on es 
refl exa l’estat dels habitatges. Font: revista 
AC nº13, Arxiu Històric de la COAC.

İ27. İ29. 

İ28. 

El projecte s’aprova defi nitivament l’any 1941 i serà la base dels 
projectes realitzats a l’època contemporània, posterior a la Guerra 
Civil.

El Pla Macià i el GATPAC

Gairebé en paral·lel al pla Vilaseca es realitza l’altre dels projectes 
dels anys trenta, el Pla Macià que és impulsat pel GATPAC i data de 
1932. En ell es refl exiona sobre la situació de la ciutat vella i es pro-
posa un capítol de Sanejament del Districte V.

La proposta per Ciutat Vella és innovadora ja que no treballa amb 
una vialitat externa que penetra i tritura el barri -com hem vist que fe-
ien la majoria de plans- sinó que planteja una proposta de renovació 
des de l’interior i on la vialitat passa un segon pla, mantenint alhora 
els monuments existents.

Això es deu principalment a la preocupació higienista del Grup 
-que era el que es promulgava a l’avantguarda dels CIAM- que fa que 
es recuperin els estudis  demogràfi cs de Cerdà i que en genera de 
nous analitzant l’estat dels habitatges i la població. Les denúncies que 
es deriven d’aquest anàlisis no es transmeten només amb la propos-
ta del pla sinó que també es realitzen publicacions i grans eslògans 
per a fomentar el revol social.

La idea principal del pla és enderrocar les illes senceres en les que 
es detecten en pitjors condicions i crear una sèrie de zones buides 
on s’ubiquen edifi cis públics de serveis28  amb criteris arquitectònics 
moderns. 

28.   El pla parla d’edifi cis primera necessitat 
(escoles, biblioteques...) i edifi cis assistenci-
als  (dispensaris, clíniques...) ambdós tipus 
pensats com a construccions modestes 
d’una sola planta que es poden repartir es-
tratègicament.
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İ30 Imatge del Pla Macià a la revista AC. Font: 
revista AC nº13, Arxiu Històric de la COAC.

İ30. 
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Tot i aquestes premises que coincideixen més amb les idees higi-
enistes del Moviment Modern, cal destacar aquest “respecte” cap als 
monuments i, en certa manera cap a la trama existent que es demos-
tra, al menys, en el primer pla d’etapes pel casc antic.

A l’àmbit de Santa Caterina es detecten dues grans àrees on ac-
tuar que, com veurem, tindran resposta anys més tard. Això es deu 
a que la zona era una de les més denses, amb menys espais lliures i  
amb més problemes d’habitabilitat de ventilació i assolellament.

Si bé el pla es va considerar per portar-lo a la pràctica inicialment, 
va quedar interromput al esclatar la Guerra.

La Postguerra

Durant els anys de postguerra Adolf Florensa29 treballa d sobre la 
zona però no desenvolupant un Pla com a tal sinó proposant petites 
actuacions com a base de futurs planejaments.

S’abandona completament la idea de reformar el teixit a base de 
grans vies i es treballa analitzant l’estat de les edifi cacions per tal de 
proposar petites obertures relacionades principalment amb els mo-
numents per a crear espais lliures que ajudessin a fer més tova la 
imatge de la trama tan densa i contínua alhora que remarcaven els 
edifi cis d’importància patrimonial i mantenien l’escala i el gra del sec-
tor.  

De les propostes de Florensa se n’heretaran diferents coses, per 
una banda el concepte de renovar amb “esponjaments” i per altra 
actuacions concretes com l’obertura al carrer Allada i Vermell o a la 
plaça de Sant Cugat.

Pla Provincial, Pla Comarcal i Pla Parcial del Casc Antic.

Després de la Guerra i ja sota el règim dictatorial, el Pla vigent tor-
na a ser el de Vilaseca, tot i que l’any 1941 hi introdueix rectifi cacions 
i proposa la revisió de les alineacions del Casc Antic. 

En el moment s’entén que les grans ciutats s’han d’articular amb 
les poblacions que les envolten, pel que es crea la Comissió Superior 
d’Ordenació Provincial per a redactar un “Plan General de Ordenación 
de la Provincia de Barcelona” que serà vigent a partir de 1963. Però 
amb la urgència que requeria el planejament de Barcelona, per tal 
de poder gestionar les grans onades migratòriesdels anys cinquanta, 
es redacta un document separat: el “Plan Comarcal de Ordenación 
Urbana de Barcelona” que s’aprova el 3 de desembre de 1953.

En referència al sector del centre històric, el Pla del 1953 manté 
els esbotzaments viaris del primer pla Vilaseca, i preveu la remodela-

29.   Adolf Florensa és conegut per ser nom-
brat arquitecte municipal de la ciutat l’any 
1924 i per la important tasca feta des de la 
seva càtedra de construcció a l’Escola d’Ar-
quitectura, per algunes edifi cacions a la Via 
Laietana, com el Casal del Metge i les cases 
Cambó, i també per la pràctica de la restau-
ració al casc antic, per les intervencions a la 
placa del Rei, a les Drassanes, a l’Hospital de 
la Santa Creu, a la casa de l’Ardiaca i, sobre-
tot, a la muralla.
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İ30. Denúncies populars contra el Pla  Co-
marcal i el Pla Parcial a la revista Jano. Font: 
revista Jano ref.30.

İ31. Imatge del pla de l’Avinguda Garcia Mo-
rato (avui Drassanes) que contemplava el 
Pla Parcial de Ciutat Vella. Font: Arxiu Mu-
nicipal. 

İ32. Plano general del Pla Parcial de 1959. 
Font: BUSQUETS, J. ref. imag. 21., pàg.131.

İ32. İ33. 

İ31. 

ció de les àrees que Ii són tangents. Per a estudiar-lo en profunditat 
es realitza un pla parcial que s’anomenarà “Plan parcial de Ordena-
ción del Casco antiguo de Barcelona” i que elabora l’Ofi cina d’Estudis 
de la Comissió Técnica Especial d’Urbanisme, sota la direcció de So-
teras Mauri i Bordoy Alcántara.

A la proposta inicial d’aquest Pla Parcial no es preveu realitzar 
grans actuacions viàries. De fet s’eliminen tots els eixamplaments 
que recollia el Pla Vilaseca i únicament es manté en la seva totalitat  
l’obertura de la Gran Via B (avinguda Garcia Morato) i una part de la 
Gran Via C, la que afecta al sector de Santa Caterina ja que va des 
de davant del Mercat fi ns al Passeig de Sant Joan. La resta d’actuaci-
ons que es proposen són a fi  d’alliberar espais i disminuir la densitat 
construïda del barri mantenint així les característiques tipològiques i 
estètiques del casc antic.

A l’aprovació defi nitiva de l’any 1959 s’hi introduirà algun element 
més de reforma. A l’àmbit de Santa Caterina es recupera la idea de 
prolongar el carrer Girona fi ns a l’estació de França passant per la 
plaça comercial davant del Mercat del Born, que ja es contemplava 
al  Pla Vilaseca.
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İ34. i i35.  Plano general i detall de les afec-
tacions del barri al PGM de 1976. Font: BUS-
QUETS, J. ref. imag. 21., pàg.132.

İ34. 

İ35. 

És a dir que la proposta fi nal del pla pel barri de Santa Caterina 
serà per l’obertura de dues vies, una davant del mercat fi ns a Arc del 
triomf resseguint els carrers existents i afectant un gran nombre de 
fi nques, i l’altre en sentit vertical seguint la traça del carrer Girona. 
També s’hi contempla la creació d’alguns espais lliures com Allada 
Vermell o la plaça de Sant Cugat -que ja projectava Florensa- i que 
són fruit de l’estat de destrucció que presentaven després de la guer-
ra.

La principal actuació que s’executarà d’acord amb aquest pla serà 
la realització de la part inferior de l’avinguda Garcia Morato (avui avin-
guda de les Drassanes), successora de la Via B de Baixeras. 

L’oposició social del barri al Pla Comarcal i al Pla Parcial és molt 
alta, hi ha nombrosos escrits als diaris i discussions entre tècnics per 
aquesta qüestió i és tema de debats i escrits en revistes.  Els veïns 
reivindiquen que no s’obrin grans vies, ja que ho entenen com una 
juguesca especuladora, i també demanen que es garanteixin els ser-
veis i equipaments mínims. Fins i tot, és un tema d’estudi a l’Escola 
d’Arquitectura de Barcelona30. 

PGM i la proposta de generar els PERIs 

L’any 1964, uns deu anys després del Pla Comarcal, i en part deri-
vat del gran revol que les afectacions i projectes que aquest contem-
plava havien generat, es decideix revisar-lo i crear a un planejament 
més específi c que entengui la ciutat des de un punt de vista metro-
polità.

Es crea una comissió tècnica i s’aprova el Pla Director de l’àrea 
Metropolitana (1974-76) que preveia ser vigent fi ns l’any 2010, tot i 
que encara ho és. El PGM té la fi nalitat principal de reconduir el pla-
nejament i introduir elements més compromesos a través del règim 
del sòl, amb el control de les densitats i de les reserves de sòl per a 
sistemes públics, per tant s’ha d’entendre com una eina que marca 
les línies generals d’actuació a gran escala. L’objectiu del PGM no és 
concretar actuacions sinó crear el marc i les línies generals per a po-
der redactar plans específi cs i concrets que estudiïn amb detall les 
intervencions en àmbits més reduïts.

A Ciutat Vella, en general el PGM manté la majoria de les afecta-
cions i proposa les grans obertures que es detallaven al Pla Parcial 
de 1959 i que eren heretades dels plans centenaris. És a dir que pel 
barri de Santa Caterina es segueix proposant prolongar l’avinguda de 
la Catedral -part de la gran via C- i el carrer Girona - Méndez Núñez. 

Per a poder concretar i projectar aquestes afectacions es van re-
dactar tres Plans Especials de Reforma Interior amb els que es desen-

30.   FERRATER, C. “Santa Catalina, raíz de la 
gran Barcelona” a la Revista Jano num. 42 , 
1976, pàg. 23-32. 
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voluparà la reforma de Ciutat Vella. Els diferents PERIs i les actuacions 
que englobarà la denominació d’ARI, com veurem, no segueixen un 
mètode idèntic però comparteixen l’estructura i les idees bàsiques. 

En general, es pretén canviar la major part de les idees cente-
nàries fent que el principal element no sigui la vialitat sinó que es 
recupera la idea de l’interès pel teixit i s’incorpora i s’utilitza com a es-
tendard la idea de “l’esponjament”; obrir petits àmbits mantenint l’ús 
residencial com a base per a la recuperació dels teixits i incorporant 
altres usos per a reactivar l’activitat.

Els PERIs aprovats són tres: el del Raval, el de la Barceloneta i el 
del Sector Oriental. El del Raval inclourà tota la zona oest de la Ram-
bla, el de la Barceloneta el barri amb aquest nom i el Sector Oriental 
l’àmbit comprés entre la Via Laietana, el carrer Trafalgar, el Passeig de 
Sant Joan-la Ciutadella i Pla de Palau, que compren els barris de Sant 
Pere, Santa Caterina i la Ribera o Santa Maria. 

Al Barri Gòtic no s’hi fa cap pla global però si que es projectaran i 
realitzaran algunes actuacions singulars dins del marc del programa 
d’Àrea de Rehabilitació Integral com la reestructuració de la Plaça Re-
ial feta per l’estudi de Federico Correa i Alfonso Milà. 
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PERI del Raval

PERI del Sector Oriental

PERI de la Barceloneta

PERI de la Barceloneta

İ38. Ubicació dels tres PERIs. Font: pròpia.

İ39. Esquema de les actuacions del PERI de 
la Barceloneta sobre el plànol d’ordenació.  
En vermell les actuacions de creació d’ha-
bitatges, en verd espais lliures i en taronja 
el tractament dels límits. Font: elaboració 
pròpia sobre del plànol de  Arxiu Municipal. 

İ39. 

İ38. 

Els Plans Especials de Reforma Interior per a Ciutat Vella. 
Els PERIs de la Barceloneta i del Raval

Per a Ciutat Vella, com s’ha dit, es van redactar tres Plans Especials 
de Reforma Interior. Cadascun d’ells és independent, tot i que es ba-
sen en les idees de renovació del PGM i en les directrius que l’Ajunta-
ment va marcar pel que trobem diversos punts en comú. Alhora, que 
els tres plans es redactessin més o menys alhora però que la seva 
execució fos més esglaonada i distant en el temps, va permetre veure 
correccions i matissos que s’incorporen entre un i l’altre, pel que per 
poder comprendre la renovació de Santa Caterina es fa essencial co-
nèixer la resta de PERIs, sobretot el del Raval.

EL PERI DE LA BARCELONETA

El segon PERI que es va aprovar, tot i que per pocs dies, va ser el 
PERI de la Barceloneta, va ser l’any 1983 inicialment i el 1986 defi ni-
tivament. Es tracta d’un pla que, si bé manté els mateixos criteris i 
objectius que els altres dos, s’aplica de manera més global i amb més 
celeritat i operacionalitat. Això es deu, segurament, a que la Barce-
loneta té una homogeneïtat tipològica i morfològica31, derivada de la 
seva planifi cació inicial que permet detectar els problemes amb més 
facilitat ja que són generalitzats. La confecció del pla va anar a càrrec 
dels arquitectes Manuel de Solà-Morales, Antonio Font i Ignacio Pari-
cio juntament amb l’economista Mercè Tatjer. 

La gran singularitat que ofereia el barri és, com diu Bohigas, la seva 
importància a com a “document”, com a exemple d’un nou creixement 
planifi cat per urbanisme espanyol del segle XVIII. 

Tot i la seva singularitat, el barri era una zona amb un alt índex de 
degradació i marginalitat. Hi havia una densitat de població molt ele-

31.   BOHIGAS, O. ref.12 pàg 144.
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İ40. Imatge del límit amb el port on es pot 
observar la manca de relació amb el mar 
degut al carrer i als “tinglados”. Font: Arxiu 
Fotogràfi c de Barcelona. 

İ40. 

İ41. 

İ41. Vista dels terrats de la Barceloneta als 
anys vuitanta on es pot llegir la tipologia 
tradicional i les densifi cacions. Font: Arxiu 
Fotogràfi c de Barcelona. 

vada, mancaven l’espai públic i els equipaments i la degradació física i 
l’envelliment poblacional eren molt importants. La separació física de 
la resta de la ciutat, principalment deguda a les instaŀlacions del port i 
les vies de tren, no ajudava a la cohesió de la zona ni a la identifi cació 
de la ciutat amb ella.

El PERI contempla abordar els problemes principals del barri: els 
límits, l’habitatge, la vialitat i els espais lliures, i els equipaments. 

Els límits 

Són, segurament, l’oportunitat principal del barri ja que permeten 
incorporar-lo a la ciutat física i funcionalment i alhora expandir-lo i, per 
tant, descomprimir-lo. 

Per una banda, s’ordenen els sectors immediats del barri fi ns ara 
destintats a indústria i a activitats ferroviàries, que pertanyien a les 
empreses Renfe, Catalana de Gas i Maquinista, i se’ls hi donen dife-
rents usos: residencial, equipaments i espais verds. 

Per l’altra, es tracta la importància dels marges litorals ja que són 
els que poden aportar un nou caràcter al barri i els que es troben 
plens d’activitats limitants. D’una bandaEs proposa la renovació del 
Passeig Nacional -actual avinguda Joan de Borbó- com a eix clau de 
connexió del barri amb el Pla de Palau i com a element de relació amb 
el port. La proposta contempla, per millorar ambdues coses, la rehabi-
litació de l’edifi ci del dipòsit E. Rogent per a un ús cultural o educatiu, 
i el desmuntatge parcial o total dels “tinglados32”, a fi  d’aconseguir “la 
màxima transparència a través seu i d’incorporar, per tant, el front d’aigua 
com una façana de la Barceloneta33”. 

Pel marge de la platja, que es troba ple d’edifi cacions -“xiringuitos”- 
la proposta és l’enderroc total d’aquests volums i la construcció d’un 
nou passeig marítim equipat amb diferents usos que es deriva des del 
PERI a un futur estudi de detall independent tot i que se n’adjunten 
algunes propostes que apropen la defi nició urbanística a l’arquitectò-
nica.

Els habitatges

Entorn de l’habitatge, s’ataquen els dos problemes principals que 
són s’hi observen: les defi cients condicions físiques i la gran densifi ca-
ció i condicions de infrahabitatge.

El mal estat d’algunes de les edifi cacions, que és deu principalment 
a que la gran majoria d’edifi cis són anteriors als anys quaranta -només 
un 12% segons l’explicació del Pla eren posteriors al 193934-, té com a 
conseqüència que es procedeixi a substituir un número considerable 
de fi nques, principalment les situades a la vora marítima.

32.   S’anomenava “Tinglados” als edifi cis del 
moll de la Barceloneta.

33.   BADAL, M. , DUCH, M.J. , FAYOS, R. Text re-
fós del PERI de la Barceloneta BB013 Ajun-
tament de Barcelona.

34.   BADAL, M. , DUCH, M.J. , FAYOS, R. ref. 33.
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İ42. Plànols de la unitat bàsica d’habitatge i 
de la reforma proposada. Font: BADAL, M. 
et al. Pla Especial de Reforma Interior de la 
Barceloneta. BB-013. Arxiu planejament  de 
Ajuntament de Barcelona, disponible en lí-
nia.

İ43. Plànols d’una illa tipus en el seu estat 
actual i reformat. Font: BADAL, M. et al. ref. 
imag.42.

İ42. 

İ43. 

Proposta de reforma de tres edifi cis

Estat previ Reforma

La gran densifi cació amb la que comptava el barri es devia als dife-
rents processos migratoris i transformadors que s’havien esdevingut. 
Originalment, s’havien edifi cat cases de dues altures amb uns 70 m2 
per planta formant un sol habitatge. Al llarg dels anys, degut a l’aug-
ment de població, es va produir la subdivisió d’aquests habitatges. Pri-
mer, al 1836, al permetre aixecar una altura, els habitatges es van divi-
dir en dos, generant el que s’anomenava “casa de mig”. Posteriorment 
es van tornar a dividir cada un dels habitatges generant els “quarts 
de casa”, habitacles d’uns 35m2. A més a més, en diferents èpoques, 
s’adopten aquestes tipologies com a base per a les construccions de 
nova planta del sector, pel que la densitat total va augmentar de ma-
nera legal. També es van incrementar les alçades permeses fi ns a cinc 
plantes el 1869, sis el 1939 i set al 1953 fet que va generar les conse-
qüents repercussions de falta de llum i ventilació tant a l’espai públic 
com als propis habitatges.

Per tot això, amb el PERI es va intentar recuperar les condicions 
d’habitabilitat en aquests edifi cis, proposant reduir les altures a cinc 
plantes, amb les dues últimes enretirades i recuperant la casa de mig 
com a habitatge tipus. Això es va fer principalment mitjançant rehabi-
litacions. També es genera nou sòl  per a edifi car habitatges als límits 
que es va destinar tant a reallotjaments com a nous residents.
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İ44. Vista de la Barceloneta des del mar 
l’any 1986, podem veure-hi els diferents “xi-
ringuitos” i banys que limitaven el barri en 
aquest front. Font: Arxiu Històric Municipal.

İ45. Dibuix de proposta d’actuació en el 
front marítim fent un Passeig equipat. Font: 
BADAL, M. et al.  ref. imag. 42.

İ44. İ45. 

La vialitat

La reestructuració de la vialitat interna era, en cert sentit, de pos-
sibilitats limitades degut a la pròpia confi guració en retícula del barri, 
pel que es proposà bàsicament jerarquitzar els carrers i millorar les 
seves connexions amb les vies perimetrals. Es va re-urbanitzar el car-
rer Almirall Cervera de manera que servís d’arteria de connexió de 
les dues bandes del barri substituint Balboa-Ginebra -que era el que 
contemplava el PGM-, es van obrir alguns nous vials que permetin una 
major mobilitat -com les avingudes Cermeño i la Salvat Papesseit per 
a connectar amb Avinguda Icaria-, i se’n van perllongar d’altres per tal 
d’ocupar els nous perímetres.

Els equipaments i l’espai lliure

Els equipaments i l’espai lliures es van ubicar tant en nous solars 
guanyats -com passa amb les escoles i amb el Parc de la Catalana- 
com recuperant espais i edifi cis interns. 

L’operació principal va ser la creació de la plaça del centre o de la 
Barceloneta, a partir d’integrar dues places existents, re-urbanitzar-les 
i engrandir-les. 

Segons Bohigas, un dels grans encerts d’aquest Pla és que compro-
va el planejament amb projectes concrets i fi ns i tot amb construcci-
ons, fent que sigui una solució al debat “tan vivo y justifi cado” sobre la 
relació pla-projecte. Així, és doncs, un exemple de la no desvinculació 
entre urbanisme i arquitectura, que també és una de les característi-
ques amb les que es treballa a la renovació de Santa Caterina.
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EL PERI DEL RAVAL

El primer dels tres PERIs que es va aprovar va ser el que feia refe-
rència al sector oest de la Ciutat Vella, el PERI del Raval.

Segons la memòria del PERI i diferents fonts documentals, el barri 
del Raval era el que es trobava en un estat de degradació major al 
principi del anys vuitanta. 

A nivell de teixit, les grans densifi cacions havien generat que els 
carrers, al ser estrets, no tinguessin la sufi cient iŀluminació natural al-
hora que n’augmentaven la humitat. La gran massa edifi cada feia pràc-
ticament inexistents els espais lliures. 

L’estat de les edifi cacions, si bé no presentava problemes estruc-
turals en general, era bastant defi cient degut a la manca de manteni-
ment. La dimensió dels habitatges i els serveis amb que comptaven 
també eren totalment insufi cients. L’estudi que es realitza abans del 
Pla posa en relleu que la majoria de pisos no tenien ni bany ni cuina 
i  que com més al sud del sector els habitatges es trobaven en pitjor 
condicions.

La mobilitat interna i la connexió amb la resta de la ciutat també 
tenia grans mancances, l’ample dels carrers no era el més idoni per 
assumir el tràfi c que hi circulava i hi havia una gran carència de llocs 
d’aparcament.

A més, aquesta defi cient situació física es veia complementada per 
una població envellida i marginal, les activitats més fosques trobaven 
en el barri un lloc ideal on desenvolupar-se, de manera que la prosti-
tució i la venta de drogues eren habituals a la zona. 

Algunes de les actuacions que es contemplaven en el Pla Parcial 
del Casc Antic de 1956 i en el Pla General Metropolità es van comen-
çar a portar a terme de manera individual, sense una visió global ni 
organitzada de cara al futur, és a dir, sense massa sentit. Aquest fet va 
general algunes disfuncions urbanes i molta pressió veïnal que, jun-
tament amb la gran necessitat de rehabilitació del districte, va fer im-
prescindible l’encàrrec d’un Pla Especial de Reforma Interior pel sector 
del Raval. 

El PERI, redactat per els arquitectes Xavier Sust i Carles Díaz, va re-
collir la majoria d’afectacions que contemplaven el PGM i el Pla Parcial 
per tal de facilitar-ne la seva aplicació. Previament a la redacció del Pla, 
els mateixos arquitectes van redactar el document “Criteris, Objectius i 
Propostes per al Planejament del barri del Raval” per tal de fi xar i discutir 
amb tots els agents implicats les línies generals que després es desen-
voluparien al PERI. 
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La fi nalitat d’ambdós documents, així com la de l’ajuntament al en-
carregar-los, era realitzar un planejament que tingués com a objectiu 
“mejorar las condiciones de vida de los residentes del Raval y devolver el 
carácter de centro de actividades socio-económicas que le corresponden 
por la localización y la historia”.

Amb el PERI s’actuava en tres fronts principalment: els usos, els 
habitatges i el teixit. Es tractava de reduir la densitat d’edifi cació, de 
incorporar espai lliure, millorar els equipaments i els serveis i assentar 
unes bones bases defi nint actuacions concretes que permetessin que, 
a posteriori, el sector entrés en una dinàmica de regeneració. 

A l’etapa d’estudi previ, juntament amb la redacció dels criteris i ob-
jectius, es realitzen alguns projectes que s’incorporaran de diferents 
maneres al PERI, com els estudis i projectes del sud del barri per reha-
bilitar els habitatges dels carrers Om i Nou de la Rambla, l’enllaç de la 
rambla amb Passeig Colom que prové del projecte del Moll de la fusta 
i, principalment, el més que conegut projecte “Del Liceu al Seminari”.

El Raval Nord, el Projecte Del Liceu al Seminari

El projecte “Del Liceu al Seminari” sorgeix de l’encàrrec al 1980 de 
l’Ajuntament de Barcelona a Lluís Clotet, Óscar Tusquets i Francesc 
Bassó, per estudiar l’ubicació d’un Museu d’Art Modern de Catalunya 
en un d’entre tres edifi cis existents al Raval: el Convent dels àngels,  
la Casa de la Caritat o la Casa de la Misericòrdia.  Aquests edifi cis es 
trobaven en estat de semiabandonament des de fi nals dels anys cin-
quanta ja que les seves funcions havien estat absorvides en edifi cis 
nous a l’Eixample, pel que havien estat objecte de diferents projectes 
tant des de l’administració com privats però mai amb èxit.  

Al anar estudiant l’àmbit, els arquitectes van anar veient que el l’en-
torn tenia moltes possibilitats de millora i van acabar confi gurant una 
proposta d’ordenació entorn a un recorregut que enllaçava els princi-
pals edifi cis amb valor patrimonial. 

Els arquitectes van formular la seva proposta estructurada en tres 
sectors. Al sector nord, a tocar de la Plaça Universitat, es proposava 
reordenar de la plaça de Castella per tal de dotar de més espai a l’es-
glésia dels Mercedaris i a l’aparcament alhora que es podia ressaltar 
l’edifi cidel dispensari antituberculós. També es contemplava realitzar 
alguns enderrocs per a generar un nou accés a la Casa de la Caritat 
des de la plaça de Castella i per a organitzar tot el seu conjunt arran 
d’enderrocar, alhora, alguns pavellons de la casa de la Misericòrdia per 
a crear un parc a la façana del carrer Montalegre.

A la part central es pretenia crear una gran plaça dura que havia 
de ser fl anquejada per dues edifi cacions als extrems i que s’articulava 
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İ46. Plànol explicatiu del projecte Del Liceu 
al Seminari. Font: DE SOLÀ-MORALES, M. i 
FONT A. Pla Especial de Reforma Interior del 
barri de la Barceloneta. Article a la revista 
Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme nº154, 
Novembre 1982, pàg 47-52 sobre el Projec-
te de CLOTET, L. i TUSQUETS, O.

amb la Casa de la Caritat i la de la Misericòrdia. També es proposava 
rehabilitar i millorar les visuals cap a l’edifi ci de les escoles Milà i Fon-
tanals.

Finalment, a la part sud, es proposava ampliar la porxada de la Bo-
queria, incorporar la plaça de la Gardunya al mercat i crear un eix de 
vianants des del Palau de la Virreina fi ns a l’antic Hospital de la Santa 
Creu amb una torre-mirador a la parròquia de l’església de Sant Agustí 
per poder tenir una visió en altura de tot el barri.

En resum, tot el projecte es basava en recuperar edifi cacions per 
a nous usos i intervenir lleugerament en alguns cossos creant espais 
lliures, tot a fi  de dotar el barri d’un “recorregut equipat” alhora que 
amb un alt interès patrimonial. 

És una proposta d’actuació amb una gran base formal i amb una 
clara referència tant al classicisme de Florensa, en el sentit que fan 
molta incidència en el disseny urbà i en la perspectiva i les visuals, tot 
i que, obviament en un sentit molt menys pintoresc del que s’havia 
fet al gòtic; com a l’arquitectura postmoderna, referent compartit amb 
la majoria dels professionals del moment i també amb Bohigas qui 
acabava d’entrar al consistori. És a dir que la proposta barreja trets 
heredats dels plans anteriors, com entendre que la demolició era la 
solució per disminuir la densitat, però sense arribar a caure en la idea 
de que tot el que era vell havia de desaparèixer (com va succeir en 
aquest moment a París, a Brussel·les i en diverses ciutats bloc socialis-
ta). S’inicia així una manera d’entendre que es pot intervenir sense por 
d’enderrocar però amb respecte cap al passat alhora.

 El cert és que, si bé el projecte totalment no es duu a terme, la 
majoria de les actuacions que contemplava són directament incorpo-
rades al PERI i executades, en la major part, posteriorment. De manera 
que confi guraran la renovació de la part nord del Raval, que serà la 
primera del centre històric de la ciutat.

Bàsicament es realitzarà tota la gran renovació entorn als dos grans 
espais lliures, la plaça de Castella i el nou Pla dels Àngels. Les primeres 
actuacions que es realitzen són al voltant d’aquest segon. Seguint les 
modifi cacions i els enderrocs que es preveien al projecte de Clotet i 
Tusquets en relació a la Casa de la Caritat i als edifi cis que limitaven 
amb el Convent dels Àngels, es crea una gran plaça dura que serà el 
centre d’una nova activitat. En ella s’hi projectarà l’any 1986 -amb pos-
terioritat a l’aprovació del PERI- un edifi ci de nova construcció que la 
presidirà i que serà on fi nalment s’allotjarà el tan desitjat Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA). L’edifi ci serà projectat -sembla 
que principalment per voluntat de Pasqual Maragall- per l’arquitecte 
americà Richard Meier qui havia guanyat el premi Pritzker al 1984 i 
s’acabarà l’any 1995.
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İ47. 

Part que es rehabilita creant el CCCB.

Actual pl. Joan Corominas on s’ubica la 
facultat de ciències de la comunicació 
de Blanquerna - URL.

Pla dels àngles on es situarà el MACBA.

Casa de la Misericòrdia.

İ46. Plànol explicatiu del projecte Del Liceu 
al Seminari. Font: DE SOLÀ-MORALES, M. i 
FONT A. Pla Especial de Reforma Interior del 
barri de la Barceloneta. Article a la revista 
Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme nº154, 
Novembre 1982, pàg 47-52 sobre el Projec-
te de CLOTET, L. i TUSQUETS, O.

İ47. Imatge de la Casa de la Caritat abans de 
la intervenció, s’hi assenyala en color la part 
que s’enderrocarà i els usos que s’hi gene-
raran. Font: AFB.

Alhora que aixó succeeix, Helio Piñón i Albert Viaplana rehabiliten 
i reorganitzen la Casa de la Caritat per a adaptar-la també a un ús 
cultural i museístic i es crea l’actual plaça de Joan Coromines on s’hi 
ubicarà la facultat de Ciències de la Comunicació de la URL. També es 
rehabilita el que queda de l’antic Convent dels àngels -la Capella i el re-
fectori- destinant-lo a allotjar la seu del Foment de les Arts i el Disseny. 

D’aquesta manera es genera una gran zona on l’activitat cultural 
i museística es troba concentrada i agrupada, i es crea36 un clúster 
cultural per a gestionar-los. Aixó fomenta l’aparició de petites galeries 
i comerços especialitzats en aquest entorn, així com d’altres activitats 
econòmiques, alhora que situa l’àmbit en l’imaginari de la ciutat, atra-
ient visitants locals i turistes i regenerant poc a poc la zona. Refl ex 
d’aquest èxit és l’anàlisi que s’inclou al documental “Del chino al Raval”37 
on es veu clarament el gran nombre d’activitats comercials que es van 
obrir després de la creació del clúster, principalment a l’entorn del Pla 
dels Àngels i en certs carrers més propers als límits del barri com al 
carrer Tallers o al carrer Elisabets. 

Anys després -i modifi cant el PERI com a conseqüència del canvi de 
mentalitat dels tècnics municipals que origina el projecte de Miralles 
per Santa Caterina35- s’ubica la facultat de Filosofi a de la Universitat de 
Barcelona als jardins de la Casa de la Misericòrdia.

Per altra banda, a l’entorn de la Plaça de Castella es realitzen els 
enderrocs contemplats al projecte de Tusquets i es creen els Jardins 
de Torres Clavé amb la previsió de reordenar algunes edifi cacions i 
fi nalment l’any 2005 s’hi ubica la biblioteca de la facultat de Ciències 
de la Comunicació.

35.   PIERA, S. Propuesta de actuaciones ur-
banísticas para el desarrollo sostenible en el 
Raval de Barcelona. Treball Final de Master, 
UPC. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona.

36.   SUBIRATS, J.; RIUS, J. Del chino al Raval. 
Cultura y transformación social en la Barce-
lona central. Documental produït pel CCCB. 
2005.

37.   FUSTER, J. a la Taula rodona: Enric Miralles 
y Barcelona al curs Alegoría del tiempo: la ar-
quitectura y el universo de otro Enric Miralles. 
6 - 8 juliol 2009 al CCCB. CUIMPB-Centre 
Ernest Lluch. Disponible a: http://upcom-
mons.upc.edu/handle/2099.2/1277.
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İ48. Imatges aèries de l’Avinguda Garcia Mo-
rato -avui Drassanes- l’any 1944-45 i 1955-
56, on es veu que en aquell període s’inicia 
l’enderroc per a construir la Gran Via A que 
recollia el Pla Parcial i que modifi carà el 
PERI. Font: ICC.

İ49. Planta i vista del PERI del Raval. Font: 
Arxiu Municipal de Planejament.

İ48. 

El Raval sud

A la part més propera al mar del barri hi haurà bàsicament dues 
actuacions contemplades al PERI: el sector de Sant Pau del Camp i 
Sant Oleguer i el del Pla Central del Raval.

L’obertura d’una via vertical que creués tot el Raval era, com hem 
vist, una constant en tots els planejaments esdevinguts des del Pla 
Cerdà. Amb l’aprovació del Pla Parcial del 1959, igual que a la part 
nord, a la part sud del Raval s’inicien algunes actuacions, la més re-
llevant és l’obertura de l’avinguda Garcia Morato -avui avinguda Dras-
sanes- com a inici de la via vertical que havia de travessar el barri, 
herència de la Via B de Baixeras. Aquesta obertura es fa parcialment 
gràcies a que hi ha molts edifi cis mig enderrocats o en mal estat, es 
realitza el tram que va des del Portal de Santa Madrona fi ns al carrer 
Nou de la Rambla amb una amplada de 40 metres. L’obertura d’aquest 
tram sense continuïtat i sense consolidació de l’edifi cació provoca una 
important degradació a la zona i un gran descontent veïnal. 

El PERI recull aquesta realitat i proposa consolidar el front amb edi-
fi cació de volumetria específi ca i espais lliures. Alhora en preveu la 
prolongació fi ns al carrer Peu de la Creu, fet que havia d’ajudar a orga-
nitzar la mobilitat interna del barri en forma d’H. La via vertical enllaça-
va el carrer Nou de la Rambla amb l’Eix Riera Alta-Peu de la Creu-pintor 
Fortuny absorbint a major part de la circulació i aparcament i podent 
alliberar de vehicles el carrer del Carme, Hospital i Sant Pau.

El nou traç vertical es projectava amb una secció més estreta en els 
extrems i s’eixamplava des del carrer Sant Pau fi ns a gairebé arribar 
al carrer Hospital, creant un espai de centralitat que, si bé comença 
denominant-se plaça, acaba esdevenint una Rambla. La via que estava 
prevista al Pla Parcial com un eix bàsicament de movilitat s’entén, al 
PERI, com un “eix cívic vertebrador” i s’estructura en cinc parts d’acord 
amb la seva memòria38.

Aquestes parts són dues places als extrems superior i inferior amb 
caràcter de plaça dura i aparcaments soterrats que estan emmarca-
des per edifi cació de nova planta, dues vies porticades d’onze metres 
d’ample construïdes amb edifi cis de nova planta i que enllacen les 
places amb l’espai central, i l’espai central de 325x60 metres que es 
realitza mantenint les edifi cacions existents que n’han de confi gurar 
les façanes laterals i es remata, als extrems, amb edifi cacions de nova 
planta.

L’execució es durà a terme a partir d’una modifi cació del PERI que 
es denominarà Pla Central del Raval, que s’aprova defi nitivament l’any 
1995 -any en què s’ignagura el MAcBA- d’acord amb el projecte de Jau-

38.   SUST, X. et al. Pla Especial de Reforma Inte-
rior del Raval. BA-188. Ajuntament de Barce-
lona. Memòria pàg. 108.
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İ48. Imatges aèries de l’àmbit del Raval al 
1989 i al 2010, on es pot veure l’escala i 
l’embergadura que pren la intervenció de la 
Rambla del Raval. Font: Institut Cartogràfi c 
de Catalunya.

İ49. Plànol de proposta d’ordenació del PERI 
del Raval. Font: SUST, X. et al. Memòria del 
projecte, ref. 38.

İ50. Planta del Pla Central d’acord amb el re-
alitzat, en groc edifi cis residencials de nova 
planta, en blau equipaments de nova planta 
i en verd edifi cis mantinguts amb façana a la 
Rambla -molts d’ells rehabilitats total o par-
cialment-. Font: Elaboració pròpia.

İ50. 

me Artigas i que també recull un Pla Especial de Millora urbana  per a 
crear habitatges a la zona de l’illa compresa entre Sant Ramon, Riereta 
i Sant Jeroni. 

Quatre anys abans, al 1991, s’havia realitzat una operació al car-
rer Sant Ramon que completava la intervenció a l’entorn de l’Avinguda 
Drassanes i que es basava en enderrocar un gran nombre d’edifi ca-
cions i fer-ne de noves, l’operació va atacar un dels punts calents en 
quant a la prostitució i la venta de drogues, activitats que es van des-
plaçar als entorns del futur Pla Central.

 La Modifi cació del PERI per al Pla Central del Raval bàsicament 
contempla el que recollia el PERI afegint-hi alguns matisos formals. Es 
tracta d’enderrocar cinc illes senceres per a general una gran obertura 
de 235 metres de llarg i 60 d’ample que ha d’esdevenir un nou centre 
social i econòmic del barri. S’enten que l’espai lliure ha de ser no no-
més un eix viari sinó que ha d’assumir les funcions de plaça pública al-
hora que redueix la densitat i congestió del barri i hi introdueix noves 
activitats comercials. 
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İ51. Imatge dels enderrocs per realitzar la 
Rambla, al fons es pot observar la Casa Bu-
Buixeras, que serà enderrocada. Font: AFB.

İ51. 

Les principals diferències formals amb el PERI inicial són que el tra-
çat s’acaba al carrer del Carme en la part superior, formant una petita 
plaça triangular enlloc d’arribar fi ns al carrer Hospital, i que els pòrtics 
de les vies de connexió desapareixen. 

El tractament de l’espai públic es farà en la mateixa línia que les 
actuacions municipals de l’època,  basant-se en un paviment continuu 
i dur que només té una lleugera inclinació a l’espai central, però s’hi 
incorpora de manera rellevant vegetació. Es treballa amb tres arbres 
principalment: plameres, plataners i jacarandes, i es situen en dues 
fi leres, de manera que es marca el sentit lineal i el ritme de passeig 
però es talla, gràcies a les jacarandes que són més baixes, la vista del 
gran pla pavimentat.

 Les edifi cacions perimetrals a l’obertura es mantenen i les noves, 
segons s’indica a la mateixa memòria, es preten que aquireixin “un 
caràcter noble” ja que “han de compensar-se i contrarrestar els laterals 
que apareixen amb una edifi cacií irregular en no molt bon estat”. És a dir 
que el Pla manté la idea d’haver d’arrassar completament amb l’ob-
solet, concepte que ja s’havia experimentat a menor escala a la plaça 
de la Mercè i la plaça George Orwell. Amb els enderrocs es van afec-
tar alguns edifi cis de cert valor patrimonial -com Can Buixeras o una 
farmàcia obra de Puig i Cadafalch- fet que va ser àmpliament criticat 
acusant a l’Ajuntament d’enderrocar allà on era més fàcil expropiar i 
no allà on convenia. 

Les edifi cacions de nova planta són executades per l’INCASÓL i s’in-
corporen a l’àmbit sense massa sensibilitat ni referència cap a ell, com 
ja havia passat a la part més baixa del barri.

Posteriorment a la fi nalització de la Rambla l’any 2000 es realitza-
ran dues operacions més: l’illa Robadors -pla del 2001- i la Filmoteca 
-conclosa el 2013-. La primera és realitza amb un Estdui de Detall que 
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İ52. Vista general de la Rambla del Raval. 
Font: AFB.

İ53. Imatges aèries d’abans i de després de 
l’operació del Pla Central i l’illa Robadors on 
es pot observar la mida de l’actuació. Font: 
AFB.

İ52. 

s’inicia a fi nals dels vuitanta, deu any més tar, l’any 2000, s’encarrega 
al despatx Martorell-Bohigas-Mackay.  S’hi contempla la construcció 
d’uns edifi cis mixtos, amb comerç, residència lliure i cooperativa i un 
hotel. El desenvolupament de les edifi cacions no és gestionat ni super-
visat pels autors del Pla i es generen, novament, edifi cis de caràcter , 
escala i condicions aliens a l’àmbit.

El Pla Central serà un antecedent molt important per al projecte 
de Miralles ja que les dimensions i el mètode contemplat al PERI del 
Secor Oriental seran semblants a les del Raval i l’execució primera de 
la Rambla serà un dels fets que marcarà la possibilitat de modifi car les 
actuacions previstes a Santa Caterina.
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Instruments de gestió per a la renovació de Ciutat Vella

ELS PLANS D’ACTUACIONS INTEGRALS (1984)

Les primeres actuacions de caràcter públic a Ciutat Vella es duen 
a terme a principis dels vuintanta per part de l’Ajuntament. Es tracta 
de intervencions puuntuals i de gran valor simbòlic com el Fossar de 
les Moreres o la reforma de la Plaça Reial. 

 A partir de l’any 1983 les actuacions previstes agafen un caràc-
ter més global perquè s’aproven diferents PERIs. La impossibilitat fi -
nancera de desenvolupar-los i la necessitat d’arribar a acords entre 
diferents institucions per a participar en el procés -calia unir-se amb 
la Generalitat de Catalunya, que era qui tenia les competències en 
habitatge-, propicien que s’entengui que els problemes de Ciutat Ve-
lla no es resoldrien només per la via de la intervenció urbanística i 
que calia incorporar més àmbits d’actuació vinculats a l’urbanístic. 
Per això es va crear el Pla d’actuacions Integrals de Ciutat Vella (PAl) 
que va assumir la responsabilitat de “possibilitar, dirigir i coordinar” 
actuacions especifi ques en els àmbits de l’urbanisme, el benestar so-
cial, la seguretat ciutadana, les activitats econòmiques i la mobilitat i 
les infraestructures, tot i que l’urbanisme continuarà sent el principal 
fi l conductor del procés. 

La situació en aquest àmbit a principis deIs anys vuitanta era 
delicada. A part de la prostitució i el tràfi c de drogues que generà 
algunes màfi es, el turisme -sempre interessat per la Barcelona his-
tòrica- continuava atraient l‘atenció deIs petits delinqüents. A més 
es barrejaven diversos factors que provocaven bosses de misèria i 
delinqüència, molts edifi cis afectats pel Pla Parcial i el PGM estaven 
buits i en altres la mateixa deixadesa dels propietaris havia afavorit 
la proliferació d’hostals i pensions amagades. Per fer front a aquest 
cúmul de problemes i manca de seguretat i control social, es va crear 
el Consell de Seguretat del districte. Fruit d’aquest procés d’acord va 
ser una campanya de control i regularització deIs establiments de pu-
blica concurrència que va donar com a resultat en el període 1957-
1990, el precintant de més de 200 pensions i d’aproximadament 200 
bars i locals confl ictius.

Alhora que es pretenia millorar la seguretat també calia incre-
mentar l’activitat econòmica per a avançar cap a la regeneració total. 
En aquest sentit, es va treballar en mantenir i conservar el teixit pro-
ductiu existent alhora que es creava una delimitació de les activitats 
possibles en diferents zones per reduir la presència de confl ictes i 
abandonament. L’any 1989 s’aprova del Pla especial d’establiments 
de concurrència pública i hostaleria, que defi nia els tipus d’activitats 
permeses i les seves condicions de desenvolupament i que, encara 



avui en dia, és element de gran debat i revisió per la ciutat.

El PAI també va determinar moltes àrees per a ús preferent de 
vianants com a via que pretenien eliminar els automòbils de la super-
fície del districte, millorar la presència de gent passejant -i per tant el 
control social- i fomentar l’activitat comercial.

La concreció del PAI va signifi car que la ciutat assumia els proble-
mes del seu casc històric però també que pretenia afrontar-los de 
manera global, més enllà d’un projecte d’esbotzament o de renovació 
física, aquest concepte és molt important per entendre el gran canvi 
de Ciutat Vella i també els fracassos que aquest ha comportat en 
algunes zones al no tractar-se d’aquesta manera conjunta.

L’ÀREA DE REHABILITACIÓ INTEGRAL I L‘OFICINA DE REHABILITACIÓ 
DE CIUTAT VELLA 

L’any 1983 es promulga el Reial decret 2329/83, la primera nor-
mativa elaborada per l‘Estat per a fonamentar una política de suport 
a la rehabilitació i adequació dels edifi cis de propietat privada. En 
aquest Decret també es defi nia una nova fi gura: les Àrees de Rehabi-
litació Integral (ARI). 

La denominació d’ARI servia per al fi nançament d’actuacions d’edi-
fi cació i urbanístiques de caràcter públic i es podia aplicar a centres 
històrics o a conjunts urbans amb necessitat de ser renovats sempre 
que tinguessin un planejament que preveiés aquestes actuacions.

L’Ajuntament de Barcelona veu en aquesta nova fi gura la manera 
de poder fi nançar la renovació de Ciutat Vella  o, al menys, de po-
der-la iniciar. Per tal de fer-ho es redacta un document anomenat 
document ARI, de juliol de 1984, que unifi ca el planejament que està 
previst i determina 12 polígons d’actuació, la majoria inclosos als di-
ferents PERIs però també alguns en l’àmbit del Gòtic i es nomena una 
comissió gestora que ajunta les diferents administracions i entitats 
que són part en el procés.

 Tres anys més tard s’aprova el Pla quadriennal 1987-1990 que és 
el programa bàsic d‘actuacions. S’hi contemplen vint-i-cinc operaci-
ons que es creuen primordials per a frenar el procés de degradació 
del barri i que poden ser dinamitzadores del procés regenerador to-
tal alhora que ajuden a millorar la imatge de cara a la celebració dels 
Jocs Olímpics del 1992, entre elles 

Per a desenvolupar aquesta nova Àrea de Rehabilitació es va cre-
ar l’Ofi cina de Rehabilitació de Ciutat Vella que no gestiona tant els 
expedients de rehabilitació com competències en habitatge (tramita-
ció i concessió de cèdules i ajuts per exemple).
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Igual que a Barcelona tant la fi gura d’ARI com la creació d’una ofi -
cina per a gestionar la renovació del centre històric es va utilitzar en 
molts municipis catalans com Lleida l’any 1993, Terrassa al 1995 o 
Olesa de Montserrat el 1998 i també arreu del territori espanyol com 
a Santiago de Compostela. A dia d’avui la fi gura d’ARI encara existeix 
a nivell estatal com a font d’ajuda econòmica a les diferents ciutats.

L’AGENT GESTOR: LA SOCIETAT MIXTA  PROCIVESA – FOMENT DE 
CIUTAT VELLA.

PROCIVESA

El gran instrument de gestió del projecte de transformació urba-
nística de Ciutat Vella, però, va ser l’empresa mixta municipal 

Promoció de Ciutat Vella, SA (Procivesa), es crea l’any 1988 per 
l’Ajuntament de Barcelona. És una empresa municipal mixta que serà 
l’encarregada fi nal de la gestió de les actuacions de renovació.

La seva principal funció és ser l’òrgan delegat per l’Ajuntament per 
a fer diferents tasques relacionades amb cinc àrees que són la gestió 
de sòl, la urbanització, les obres i els enderrocs, la creació d’habitatge 
de reallotjament, les actuacions de mercat i de promoció econòmica, 
i la promoció i comunicació d’obres i del projecte en conjunt. Pel que 
s’encarrega de feines tan diverses com realitzar estudis urbanístics, 
redactar projectes de reparceŀlació, realitzar l’expropiació o la com-
pensació, adquirir terrenys i edifi cis o executar les obres d’infraes-
tructura.

En resum, PROCIVESA es dedicarà bàsicament a aconseguir sòl 
o edifi cis a rehabilitar per diferents mètodes i a partir de diferents 
estudis i projectes. L’edifi cació s’atorgarà a altres òrgans públics, prin-
cipalment dos: l’INCASÓL (depenent de la Generalitat) i el PMHB (Pa-
tronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona), tot i que també trobem 
algunes actuacions puntual promogudes per cooperatives de veïns 
com la FAVB. Com veurem aquesta organització de funcions és de 
olta importància per el resultat de les operacions a tot el districte.

 Com ja hem dit es tracta d’una Societat econòmica mixta (SEM), 
format habituals a les corporacions locals a nivell europeu, sobretot 
a Anglaterra, ja que permet l’entrada de capital privat i així es pot 
concretar més fàcilment la realització de les operacions i el temps 
que aquestes tarden en fer-se. En el cas de PROCIVESA tindrà 55% 
de capital públic -Ajuntament i Diputació de Barcelona- i un 45% de 
capital privat amb els següents intervinents:
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Empreses que aporten capital Privat (45%)

Caixa de Pensiones i Estalvis
Caixa de Catalunya
Banco Exterior de España
Banco Bilbao y Vizcaya
Compañía Telefónica Nacional
EURSA
Sociedad de Aparcamientos de Barcelona
Ciutat Nova

33%
16%
8%
8%
8% 
8%
8%
8%

FOMENT DE CIUTAT VELLA

Les grans expropiacions i els processos de desallotjament van 
provocar en més d’una ocasió situacions de tibantor entre PROCI-
VESA i els veïns, per això -i aprofi tant que la legalització espanyola 
contemplava una durada màxima aplicable a PROCIVESA- l’Ajunta-
ment va crear Foment de Ciutat Vella per a millorar la imatge i poder 
continuar intervenint a Ciutat Vella. 

La fórmula va ser semblant, també es tractava d’una SEM, però en 
aquest cas amb més presència pública -un 60%- i bàsicament amb 
els mateixos socis privats amb diferents fi gures empresarials.

Empreses que aporten capital Privat (40%)

Caixa de Pensions i Estalvis
Caixa de Catalunya

Banco Bilbao – Vizcaya Argentaria S.A.

Telefónica Soluciones Sectoriales S.A.

SABA Aparcamientos S.A. 

Iniciativa per a la Recuperació de Ciutat Vella, S.L 

12.5%
7%
10%
5%
3% 
2.5%

Degut a  l’experiència de PROCIVESA s’estableix que la seva activi-
tat girarà entorn a dues línies: la municipal i la pública-privada. 

La primera es farà càrrec de la gestió i l’execució de les actuacions 
que l’Ajuntament encarregui en el marc del Programa d’Actuació Mu-
nicipal (PAM) que poden ser projectes totals o parcials o supervisions 
d’obra pública i equipaments. També s’hi inclou la gestió de l’ Ofi cina 
de Rehabilitació i la coŀlaboració en la promoció del Districte amb 
programes, iniciatives i campanyes publicitàries.

La segona té com a prioritat obtenir el sòl i dinamitzar la seva 
gestió per la iniciativa privada.  Sempre que hi hagi un interès públic 
demostrat, que hi hagi la previsió de tenir cert retorn econòmic i que 
no suposi una competència amb grups privats.

Aquestes dues línies refl exen que l’empresa tindrà un caràcter 
molt més públic ja que ja s’han realitzat moltes de les grans opera-
cions i mancaran només intervencions molt localitzades i acotades.
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HISTÒRIA DE LA FORMACIÓ DEL BARRI DE SANTA CATERINA

Arran de les excavacions dutes a terme al rehabilitar el mercat, es 
va confi rmar i descobrir amb concreció l’evolució del barri que deno-
minem actualment Santa Caterina. Segons aquests descobriments39  
hi va haver uns primers assentaments a l’edat de bronze, tant a la zona 
del mercat com a l’àrea de Carders-Jaume Giralt-Pou de la Figuera, 
que, sembla que no tenen més continuïtat fi ns al temps dels romans. 

Durant els primers segles de la Barcino romana, l’àmbit es conver-
teix en un dels primers creixements fora muralles, es troba parceŀlat 
i és on s’hi desenvolupa l’activitat agrícola i productora de ceràmica.  
Quan la ciutat s’emmuralla per primera vegada, el suburbi s’abandona 
i, llevat d’algunes parts que es converteix en necròpolis, no s’hi coneix 
nova activitat fi ns a l’època morisca quan es va tornar a explotar com 
a terreny agrícola.

Amb la conquesta de la ciutat per part del rei Lluís el Piadós l’any 
801, es construeix el monestir de Sant Pere al costat d’una capella 
que ell mateix havia fet construir durant el setge de la ciutat. Aquest 
monestir serà dels primers de la zona i marcarà l’origen del barri que 
porta el seu nom quan, a fi nals del s.X i principis del XI, la ciutat es torni 
a desbordar degut al seu creixement econòmic i apareguin, de nou, 
barris fora muralles. 

Durant aquests segles la ciutat és pròspera econòmicament i això 
fa que a les zones fora muralles, els suburbis, hi apareixin nuclis de 
cases o ravals que es construeixen seguint els camins més utilitzats. 
Són zones que es van consolidant tant espontàniament, com el burg 
de la Bòria o el de les Arenes, com més planifi cadament, com el de 
Sant Pere.  

Aquests nuclis es van crear entorn del dos principals camins que 
s’encreuaven a la porta de la muralla de llevant; el camí que anava a 
Santa Maria de les Arenes -actual carrer Argenteria- i el que anava cap 
al Rec Comtal -via Francesca i actual carrer de la Bòria/Coders/Car-
ders-. Tenim constància de l’existència de diferents construccions reli-
gioses com l’església de Sant Cugat del Rec o del Camí del s.XI, situada 
a la vora de la via Francesca, i d’un convent situat al solar de l’actual 
mercat de Santa Caterina, que els estudis suposen que era dedicat a 
Sant Salvador. També s’han reconegut algunes edifi cacions domèsti-

39.   AGUELO, J. et al. Santa Caterina de Bar-
celona: Assaig d’ocupació i evolució. Article a 
la revista Quarhis: Quaderns d’Arqueologia i 
Història de la Ciutat de Barcelona núm. 1,Bar-
celona: MUHBA 2002, págs. 11-43.

SEGONA PART                  
LA RENOVACIÓ DEL BARRI DE SANTA CATERINA. 
L’OBERTURA DE CAMBÓ I LA PROPOSTA D’ENRIC MIRALLES

1_Via Francesca.
2_Rec Comtal.
3_Sant Pere s.IX.
4_Sant Cugat s. XI.
5_Sant Salvador s.XI.
6_Capella d’en Marcús s. XII.
7_Santa Maria de les Arenes s. IX.
8_Santa Maria del Pi s. IX-X.
9_Sant Pau del Camp s. IX-X.

İ 1. Esquema de la situació de les diferents 
edifi cacions religioses i dels burgs que 
aquestes originen inicialment. Font. Elabo-
ració pròpia en base a AGUELO, J. et al. ref. 
39.
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ques al voltant d’aquest convent i algunes edifi cacions de servei, com 
un conjunt d’hostal i habitatges que es construeix al s.XII juntament 
amb la capella d’en Marcús. L’extensió de camps entre el burg de la 
Bòria i la vilanova de Sant Pere és el que acabarà sent el barri de Santa 
Caterina.

Sota el regnat de Jaume I, en una època d’expansió comercial per 
el mediterrani, la ciutat és el focus del comerç marítim i continental i 
també és una ciutat productora de béns i manufactures. La població 
s’enriqueix i en conseqüència la ciutat també i pot realitzar millores 
urbanes com convertir les rieres en clavegueres, sanejar les zones 
pantanoses, millorar els vials o construir nous edifi cis públics. Una 
de les grans obres és la construcció d’una nova muralla -ordenada al 
1260- que arribarà fi ns al Rec Comtal a l’est i vorejarà la costa incloent 
a l’interior de la ciutat el Burg del Mercadal, el del Rec, el de Sant Pere, 
la Vilanova de Mar i l’antiga via Francesca, que es convertí en el carrer 
de la Bòria/Corders/Carders/del Portal Nou en una clara referència 
tant als ofi cis com al nou accés de la ciutat.

En aquest marc de creixement econòmic, l’any 1219, i a instàncies 
del bisbe de Barcelona, l’Ordre dels Predicadors arriba a la ciutat i es 
situen en unes cases prop del call jueu, dins de la primera muralla uti-
litzant com a església, la de Sant Jaume. L’any 1223, la ciutat els cedeix 
un terreny situat entre les cases del burg de Sant Cugat i la vilanova 
de Sant Pere, al costat de l’antiga església de Sant Salvador -que havia 
estat abandonada al s.XII degut als constants saquejos patits- i que és 
adaptada i ampliada. 

Poc a poc aquests monjos dominics van adquirint diferents ter-
renys i fi nalment converteixen la vella l’església en un convent, del que 
s’inicia la construcció cap el 1243 i s’acaba el 1252. Llavors, el rei els 
atorga drets de Real Monestir el que signifi ca que podien treure aigua 
del Rec Comtal per al consum i pel regadiu dels horts comunitaris a la 
vegada que tenien dret sobre les mercaderies del port, és a dir, que 
tenien ingressos i recursos per a mantenir les terres i treure’n benefi ci. 
Tanta és la infl uència de l’ordre i del monestir que a partir de 1249 s’hi 
comencen a celebrar els Consells de Cent, o sigui que es converteix en 
el centre polític de la ciutat.

En temps de Pere El Cerimoniós (1336-1387), tot i que es comença 
experimentar una crisis al territori, la ciutat arriba al cim polític i eco-
nòmic i s’amplia el recinte emmurallat a ponent, mantenint muralla 
de la Rambla i englobant alguns centres religiosos i hospitalaris que ja 
existien fora muralles. La construcció s’allarga des de mitjans de s.XIV 
a principis del XV així que també contindrà l’hospital més important 
de la ciutat, el de la Santa Creu que data de 1403. Tot i aquesta am-
pliació, l’activitat de la ciutat segueix desenvolupant-se al sector est ja 

1_Sant Salvador - Santa Caterina.
2_Sant Jaume, prop de la primera ubicació dels 
dominics.
3_Santa Anna s.XII.

İ 3. Esquema del traç de la muralla de Pere 
IV, de la ubicació d’alguns dels nous edifi cis 
signifi catius inclosos a la ciutat i del creixe-
ment del teixit on s’aprecia que la part oc-
cidental restava poc edifi cada. Elaboració 
pròpia.

İ 2. Esquema del traç de la muralla de Jaume 
I i la ubicació dels dominics i el creixement 
dels burgs al S.XIII. Elaboració pròpia.
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1_Monestir de santa Maria de Jonqueras s.XIII.  
2_Sant Llàtzer - Hospital dels Masells s.XII. 
3_Convent del Carme s.XIII.
4_Hospital de Sant Macià s.XIII.
5_Montalegre s.XIV (1300).
6_Hospital de la santa Creu s.XV (ubicant on 
abans hi havia el del Colom s.XII).
7_Drassanes.

İ3. 



İ 4. Esquema de la muralla del s.XVIII i de 
l’àrea que s’extenia de trama urbana i de 
infl uència entre Santa Caterina i Sant Pere.
Elaboració pròpia.

que l’oest es dedica bàsicament a conreu, segons sembla, seguint una 
estratègia política per tal de preveure possibles setges que es temien 
per la gran crisis que afectava el territori. 

En aquest marc, la ciutat adquireix els drets sobre el Rec Comtal i 
en facilita l’accés a diferents gremis, fet que genera que s’estableixen 
diferents activitats comercials i artesanals entorn del monestir de San-
ta Caterina i en tot el burg de Sant Pere degut a la seva proximitat amb 
el Rec. Destaquen sobretot la indústria tèxtil i de la pell, fet que avui 
en dia veiem refl exat en els noms d’alguns carrers com Carders o de 
la Blanqueria. 

A mitjans d’aquest segle XIV l’activitat mercadera es troba en el seu 
punt més àlgid pel que el centre de la ciutat passa a ser el barri de la 
Ribera on s’han urbanitzat alguns carrer i places com la del Born. Entre 
ells s’urbanitza el carrer Montcada cosa que fa que la població benes-
tant -principalment la noblesa- s’hi situï contruint-hi palaus gòtics dels 
que encara avui en dia en tenim alguna mostra. El caràcter senyorial 
de Montcada s’encomana als carrers colindants i d’altres -com el car-
rer Mercaders- generant que la població obrera i la concentració dels 
ofi cis productius s’aglutinin a les parts més properes a Sant Pere i al 
voltant del convent de Santa Caterina.  

Aquest desplaçament de l’activitat, unit a concentració d’ofi cis i po-
blació treballadora entorn a Santa Caterina, fa que l’àmbit perdi pobla-
ció benestant i que, l’any 1359, el Consell de Cent deixi de reunir-se 
al convent. Tot i aixó aquest segueix renovant-se, ampliant l’església i 
construïnt nous volums en diferents fases.

La consolidació d’aquesta nova població artesana genera també 
una nova unitat edifi catòria, la casa artesana que confi gurarà el pai-
satge del barri. La casa artesana es composa bàsicament d’una planta 
baixa amb l’obrador o taller, una primera on vieun els artesans i una 
segona destinada als aprenents.

Al segle XVI, l’obertura del carrer Ample i del nou port i els carrers 
del seu entorn desplaça el centre econòmic de la ciutat cap al barri 
de la Mercè. Alguns aristòcrates de la ciutat s’hi desplaçaren deixant 
zones del barri desocupades i fent que la població sigui, des de llavors, 
principalment artesana.

L’any 1714 la ciutat pateix el gran bombardeig i és presa per part 
de les tropes fi lipistes que, un any més tard, construeixen la Ciutadella 
militar. Aquest és un dels principals inicis de la densifi cació massiva del 
barri de Santa Caterina, ja que per realitzar la nova edifi cació militar es 
destrueixen dues terceres parts del barri de la Ribera, desplaçant els 
habitants cap als entorns més pròxims, que són els barris de Santa Ca-

İ4. 
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terina i de Sant Pere. S’augmenta així la població d’aquests dos barris 
sense modifi car-ne l’extensió.

Alhora, també per raons militars, s’amplia per la muralla antiga en-
derrocant la de la Rambla i incorporant el Raval plenament a la ciutat, 
es completa la muralla de mar i es prohibeix edifi car-hi fora generant 
el que s’anomena glacis -marge no edifi cable entre la ciutat i la mura-
lla-. Molta de la població que fi ns ara vivia fora muralles, generalment 
per evitar tributs, també es desplaça cap el barris d’artesans i gremis 
com Santa Caterina.

En el segle XVIII, tot i ser de gran tibament polític, la renovació in-
dustrial als vols de 173640 agita la ciutat i fa que segueixi creixent eco-
nòmicament i que es potenciï la immigració procedent del camp i, en 
conseqüència, augmenti la densitat de la ciutat emmurallada. La major 
part de població nou vinguda es concentrà a Santa Caterina i Sant 
Pere així com també al Raval, ja que la zona de Santa Maria del Mar i 
la Mercè estaven poblades encara per alguns palaus aristocràtics i de 
grans mercaders. En aquest segle Santa Caterina i Sant Pere dupli-
quen la població sense variar el seu l’espai urbà.

Diferents estudis sobre el segle XVIII41, indiquen que a partir 
d’aquest moment comença una activitat creixent en la construcció de 
nous habitatges, que augmentarà a partir de mitjans de segle quan les 

40.   Al segle XVIII, s’autoritzà el lliure comerç 
de Catalunya amb Amèrica, fet que aug-
menta la producció de la manufactura de la 
llana, del ferro i del paper que són la base 
de l’activitat comercial. També es genera un 
nou tipus d’indústria: la fàbrica d’indianes, 
dedicada a l’estampació de teixits lleugers. 

41.   Existeix una extensa bibliografi a referent 
a la tipologia constructiva del s.XVIII, prin-
cipalment dels anys 1960-80, el que ens 
dona una idea de la complexitat del tema. 
Els primers treballs es basen en l’estudi del 
Cadastre de 1716, de l’Arxiu d’Obreria i de 
les descripcions notarials. Posteriorment 
Manuel Arranz i Josep Maria Muntaner es 
centren en les transformacions arquitec-
tòniques que després seran revisades per 
Albert Garcia Espuche i Manuel Guàrdia i 
comentades per Jaume Rosell a la seva tesis 
doctoral. La controvèrsia està en que uns 
afi rmen que la casa de veïns és una evolució 
directa de la casa artesa i altres l’entenen 
com una nova tipologia arquitectònica amb 
entitat i origen propi.
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İ 5. Plànols esquemàtics d’una casa artesana 
i una “casa d’escaleta” en parcel.la mínima i 
casa de renta en unió de parcel.les, com a 
tipologia pròpia. Font: BUSQUETS, J. ref.18, 
ROSELL, J. ref.45, pàg. 186 i MARTÍ, C.; PA-
DRÉS, S.; VELA, S. Degradación y monumento. 
El barrio de la Ribera de Barcelona. Revista 2C 
nº3 1975, pàg. 31.

Casa artesana.

Casa d’escaleta a par-
tir d’una casa artesana 
o de la mateixa parcel.
la (esquerra) i en par-
cel.la més gran (dreta).

İ5.



manufactures de teixits s’ubicaran als carrers del barri i quan s’obriran 
moltes fàbriques sobretot al Raval i a Sant Pere, fets que generaran 
nova demanda de mà d’obra i habitatge.

Basant-nos en aquests mateixos estudis i en refl exions sobre l’evo-
lució dels edifi cis d’habitatges i completant-los amb estudis més actu-
als, com els de Joan Busquets, podem establir que hi ha una primera 
tipologia bàsica d’habitatges fi ns a 1730, que és la casa artesana, i que 
des d’aquí s’obre un gran ventall de variants i nous tipus edifi catoris 
residencials, que s’allargarà fi ns a fi nals del s.XX i que són, principal-
ment, conseqüència dels diferents procesos d’augment de població i 
del creixement econòmic. 

La casa artesana, en el primer periode de creixement, segueix di-
ferents estratègies per a desnifi car-se42. Tradicionalment, les cases 
artesanes situaven l’edifi cació al davant de la parcel.la i conservaven 
una eixida al darrera. Aquest espai s’ocupa edifi cant-lo i, a més, es 
transforma43 l’estructura organitzativa de la casa construint una es-
cala de dalt a baix, consagrant la divisió horitzontal i fent que la fa-
mília passi de viure en un espai vertical a fer-ho en un d’horitzontal. 
També s’hi afegeixen noves plantes i cossos volats sobre el carrer per 
tal d’augmentar la seva superfície i consagrant així el que s’anome-
na “casa d’escaleta”. De la mateixa manera, s’edifi quen construccions 
d’aquestes característiques en substitució de les cases artesanes. Aixó 
es deu a que era més econòmic fer aquesta transformació al barri que 
construir de nou al Raval fet que, per altra banda, cada cop es feia més 
difícil degut a la gran presència d’indústries i edifi cis residencials que 
les complementaven.

Aquesta transformació de l’edifi cació tipus va anar causant que es 
modifi qués la relació entre l’ample carrer i l’altura edifi catòria44 i, per 
tant, disminuís l’assolellament i la ventilació del carrer. Alhora que les 

42.   El recompte de cases del 1719, després 
de la guerra és d’una mitjana de 6,2 perso-
nes/casa, superior a la de 5, que s’estima 
com a mòdul normal per a l’època. 

43.   Segons Arranz i Muntaner aquesta tipolo-
gia evoluciona gradualment fi ns a la casa de 
veïns. Mentre que Guàrdia i Garcia Espuche 
posen de manifest que aixó no és ben bé 
així ja que, d’acord amb les seves investi-
gacions, a principis del s.XVIII la majoria de 
families ja no habiten així les cases sinó que 
viuen de lloguer en edifi cis aparentment 
unifamiliars però que en realitat són plurifa-
miliars, possiblement evolucions de la casa 
menestral, apareix el que ells anomenen la 
casa d’escaleta que és no una evolució física 
sino una canvi en la manera de viure. Sigui 
com sigui, el fet és que el 1749 es té per se-
gur que es van construir una sèrie de cases 
plurifamilars arran de les cases artesanes

44.   Tant és així que al 1797 l’ajuntament ha 
de treure una reglamentació d’altura màxi-
ma edifi cable. 
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İ 6. Esquemes de diferents processos de 
transformació de la casa artesana: augn-
ment en altura, amb voladius i cobrint car-
rers. Elaboració pròpia.İ6.



subdivisons d’espais i les construccions sobre l’espai dels patis sovint 
deixaven habitacions sense obertures a l’exterior, disminuint la salu-
britat del barri i causant més d’una epidèmia. 

L’any 1779 el propi Ajuntament encarrega a una comissió de met-
ges un dictamen sobre les condicions dels habitatges per a verifi car 
aquests les conseqüències de la densifi cació: “...un altre perjudici de 
l’excessiva elevació de les cases és que, a més de construir-se en la seva part 
superior moltes habitacions per a llogar, els seus llogaters són pobres i en 
ells no és regular la neteja, cuiden poc i tampoc treuen les immundícies …
les moltes escales que s’han de pujar no donen lloc a que els que recullen 
els residus pugin, pel que es tiren pels conductes i tubs de les zones co-
muns, tancant-se i podrint-se, quan no ho han fet en els pisos superiors 
per el calor d’estar just a sota el terrat” 45. Aquest fet, comú i creixent a 
tot Ciutat Vella, durant segles i serà molt rellevant en els estudis de 
Cerdà46 i del GATPAC.

Per aixó, poc a poc la tipologia edifi catòria residencial canvia i es 
combinen parcel.les creant cases d’escaleta més amples i amb lleu-
geres millores en les condicions d’habitabilitat que fi nalment evolu-
cionaran cap a la casa de “pre-eixample”, amb façanes més amples i 
patis interiors. Aquest tipus d’edifi cació apareixerà al barri a principis 
de s.XIX i es concentrarà principalment a la zona del barri en relació 
a Sant Pere, on hi ha algunes indústries tèxtils, serà la tipologia, amb 
més o menys amplada, que s’utilitzarà també al segle següent. 

D’acord amb els plànols dels quarterons de Garriga i Roca i amb les 
edifi cacions que encara perduren, podem dir que a l’entorn de Santa 
Caterina aquesta tipologia “pre-eixample” es va donar principalment a 
la part superior del carrer Álvarez  de Castro -ja que aquesta via s’obra 

45.   ROSSELL, J. La construcció en l’arquitectura 
de Barcelona a fi nal del segle XVIII. Tesi docto-
ral ETSAB 1996.

46.   CERDÀ, I. Monografi a de la clase obrera. 
Cerdà es refl exa la mala condició dels ha-
bitatges, s’estima que per les condicions 
higieniques un treballador que resideix a 
ciutat vella té una esperança de vida de 24 
anys, que el tifus és una enfermetat present 
i constant al barri.
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İ7.

İ8.

İ 7. Planta del primer pis d’un edifi ci amb fa-
çana al carrer Montcada. Podem veure-hi  
que cobreix un passatge (peces C). La imat-
ge pertany a l’arxiu del permís d’obra que es 
demana l’any 1759 per a contruir una nova 
escala en el mateix passatge. Font: ROSELL, 
J. ref.45, pàg. 185.

İ8. Alçat i planta tipus de projecte de casa 
tipus “preeixample” 1780 al carrer Sant Pere 
més Baix. Font: Arxiu Històric Municipal.
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a mitjans del s.XIX, alhora que la Via Laietana-, al carrer dels Metges 
tocant al carrer de Sant Pere més Baix i a la Plaça de Sant Agustí el Vell.

Mentre aixó encara va covant-se, la ciutat arriba a principis del se-
gle XIX  mostrant signes d’indústria activa i desenvolupada, pel que els 
processos de immigració provinent del camp català segueixen sent 
més que notables i, per tant, el teixit es segueix densifi cant dins de 
les seves muralles. S’arriba a quadriplicar la població, des dels 30.000 
habitants al 1723 als 120.000 al 1833.

Durant el trienni liberal 1820-2347 i en mig d’un estat d’agitació po-
lítica i social, i a fi  de generar més espai per a construir habitatges i 
ubicar serveis que mancaven, es produeix el procés de desamortit-
zació. D’acord amb aquest procés, van ser nacionalitzats i subhastats 
els espais no productius que no es treballaven, és a dir moltes zones 
de convents i monestirs. Una part es van destinar a nous usos com el 
convent de Santa Anna on s’hi va instal.lar el Tribunal d’Audiència o el 
de Sant Pere que es va transformar en presó. En el cas del convent 
de Santa Caterina, ja uns anys abans s’havia iniciat un estira-i-arronsa 
amb el govern municipal que durant aquest trienni va acabar amb la 
pèrdua dels terrenys i les edifi cacions del costat occidental, les que 
arribaven fi ns al carrer del Tragí. Posteriorment tornaran a mans dels 
dominics que hi edifi caran diferents volums amb serveis com una hos-
tatgeria i una biblioteca.

47.   ARNABAT, R. La desamortització eclesiasti-
ca a Catalunya durant el trienni liberal (1820-
1823) a la Revista Estudis d’història agraria, 
núm. 17, 2004, pàg. 91-114. 
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İ9.

İ 9. Planta del convent on s’identifi quen en 
blau les edifi cacions de caràcter més pú-
blic que s’edifi cquen després de la primera 
expropiació. Font: Elaboració pròpia sobre 
plànol de Arxiu Històric Municipal.



L’any 1835, en plena guerra carlina es produeix, fruit d’uns aldarulls 
originats a Reus, una crema general del convents i les residències reli-
gioses de tot el territori. A Barcelona se’n van cremar sis totalment, un 
d’ells el de Santa Caterina que es va acabar enderrocant per complert 
dos anys més tard.  

La crema genera un gran espai lliure que l’Ajuntament aprofi tarà 
per a construir una plaça-mercat  justifi cant-se en la manca de salu-
britat i l’elevada densitat de l’entorn, com es detalla a la memòria48 del 
projecte:

“1º Por estar amontonados en tan pequeño recinto tantos millares de 
moradores. 2º Por la angostura de la mayor parte de sus calles y por estar 
tan apiñados los edifi cios. 3º Porque la construcción de estos se atien-
de menos a la comodidad de los habitadores que á la renta que pueda 
producir a sus dueños, resultando de aqui la desmedida elevación de los 
edifi cios y su subdivisión excesiva en habitaciones que mas bien merecen 
el nombre de boardillas. 4º Resultado funesto de lo antecedente son la 
humedad, la falta de luz y de ventilación, origen de muchas enfermedades 
y del desarrollo é intensidad de los contagios”. 

El mercat està dissenyat per l’arquitecte Josep Mas i Vila i s’acaba 
l’any 1848. És una plaça oberta que vol competir amb les grans places 
de venta del moment, la plaça del Born i la de Sant Josep, afegint-hi 
que és el primer mercat parcialment cobert de la ciutat i que s’hi ven 
a l’engrós, pel que esdevé el mercat central de la ciutat i, com a tal, 
serà un element clu pel barri ja que atrau visitants d’arreu de la ciutat, 
fomentant-ne el caràcter comercial. 

48.   ARXIU ADMINISTRATIU DE BARCELONA. 
Núm 769 3/1. EXPEDIENT corresponent a 
“La formación de una Plaza Mercado en el 
terreno que existieron la iglesia, convento y 
huerto de Dominicos de Sta Catalina de Bar-
celona.” 
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İ8 i i9. Imatges aèries de l’obertura de la 
Via Laietana on es pot observar la diferèn-
cia de gra entre les noves edifi cacions i les 
existents així com la gran densitat del barri. 
Ambdues de 1925-27. Font: Autor Anònim. 
Arxiu Fotogràfi c de la Ciutat, disponibles en 
el catàleg en línia.

İ10.

İ11.

İ 11. Imatge de la planta del mercat-plaça de 
Isabel II ubicat al solar on hi havia el con-
vent de Santa Caterina. Font: AGUELO, J. et 
al. ref. 39, de l’ Arxiu Històric de la Ciutat.

İ 10. Imatge del Convent de Santa Caterina 
al 1826, abans de la crema que el destruirà. 
Font: Arxiu Històric de la Ciutat.



Aquesta edifi cació és un dels projectes que es duran a terme a 
les primeres decàdes del segle XIX, refl ex de que Barcelona comença 
a modernitzar-se fruit del nou dinamisme econòmic i social que en-
capçala la burgesia. El gran projecte d’aquest moment serà, com hem 
vist, l’eix Ferran-Jaume I-Princesa. L’obertura de l’últim tram, l’any 1835, 
s’ignifi carà la separació total els barris de Santa Caterina i Sant Pere 
del barri de la Ribera, creant realitats molt diferenciades a nord i sud 
d’aquest carrer que avui encara es poden notar. 

De manera semblant l’Exposició de 1888, la recuperació de la Ciu-
tadella per part de la ciutat i l’edifi cació del Mercat del Born i els seus 
voltants, -que implica la fi  de Santa Caterina com a mercat central 
d’abastos-, fan augmentar, novament, la població del barri alhora que 
en fan disminuir els serveis i n’exageren l’aïllament. 

Poc després d’aquests tres esdeveniments, el barri també pateix 
diferents conseqüències derivades de la construcció de l’Eixample. 
Les classes més benestants marxaran cap al nou Eixample que s’està 
edifi cant lentament, s’abandonen palaus gòtics i es subdivideixen49 i 
compartimenten llogant-se per crugies o es converteixen en edifi cis 
plurifamiliars per a donar cabuda a la població que arriba, precisa-
ment, per a treballar en la construcció de l’Eixample. 

Les edifi cacions més modestes tornen a experimentar una densifi -
cació, sobretot augmentant encara més la seva altura i, interiorment, 
triturant els habitatges per encabir més i més gent. Es generen habi-
tacions sense cap tipus de ventilació i s’ocupen patis, golfes, balcons i 
terrats bastint-los amb materials lleugers. 

Aquesta substitució i degradació poblacional i edifi catòria, introdu-
eix, de nou, carències de il·luminació i ventilació tant a l’espai privat 
com al públic i aquesta defi cient situació sanitària provocà, l’any 1914, 
que entre els barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, hi hagi 
310 morts de tifus, el que signifi cava el 5% de totes les defuncions de 
Barcelona50. 

Entrat el segle XX els diferents esdeveniments i plans, explicats al 
capítol anterior, afectaran al barri més aviat en sentit negatiu ja que, 
en la majoria dels casos, proposen demolicions massives pel que es 
generen moltes afectacions, inseguretat en relació a la tinença i manca 
de voluntat inversora, pel que l’aïllament serà cada vegada més signi-
fi catiu.

 L’obertura de Via Laietana implicarà un gran enderroc d’edifi cació 
que, si bé es subtitueix per nova, no va destinada al mateix tipus de 
pobladors ni es vincula a les preexistències de cap manera. 

49.   Com passarà amb diferents palauets del 
Carrer Mercaders, tal i com trobarà Miralles 
al fer la intervenció sobre la Casa de Mer-
caders.

50.   Història del barri de Sant Pere, Santa Cate-
rina i la Ribera. Lloc web de la ciutat de Bar-
celona: www.bcn.cat
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Els nous edifi cis que es realitzen tant en aquesta via com en d’al-
tres que s’obren en la mateixa època -com al carrer General Álvarez 
de Castro- es fan d’acord amb el caràcter de la nova via i de la seva 
amplada. Es fa palesa la diferència d’escala i dimensions, i es demostra 
clarament l’interés per fer penetrar l’Eixample i el seu teixit sobre el 
de la ciutat històrica. D’aquesta manera, i de manera semblant al que 
havia passat amb Pricesa, el nou carrer es convereix en una espècie 
de muralla entre la resta de Ciutat Vella i el barri de Santa Caterina i 
Sant Pere. Aquests dos barris, històricament tan units, quedaran com 
un sol i estaran connectats a la ciutat bàsicament através del seu con-
junt de carrerons i passatges comercials que enllacen Sant Pere amb 
el nou Eixample. 

En aquesta època el Mercat també experimenta canvis ja que es 
cobreix totalment i s’unifi ca, perdent part del caràcter d’espai públic 
que tenia.

La celebració de la Exposició Universal a l’any 1929 tornarà a signifi -
car una nova arribada de població obrera per a treballar-hi, la majoria 
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İ12. i I13. Imatges aèries de l’obertura de Via 
Laietana on es pot observar la diferència de 
gra entre les noves edifi cacions i les exis-
tents així com la gran densitat del barri. Am-
dues de 1925-27. Font: Institut Cartogràfi c 
de Catalunya, disponibles en línia.

İ14-. PONS, J. Fotografi a del carrer de l’Oli 
en el moment de l’obertura de Via Laietana 
on es veu la relació del carrer i l’edifi cació. 
1908-9. Font: AFB, disponible en el catàleg 
en línia.

İ12.

İ13.

İ14.



provinent del camp que arribarà a la ciutat principalment gràcies al 
tren -a la nova estació de França- i al port. Al barri de Santa Caterina es 
repetiran els mateixos processos densifi catoris, tornant a empitjorar 
les condicions d’habitabilitat i sanejament. 

L’any 1940, aprofi tant part de les destrosses causades per la Guer-
ra Civil, s’enderroca part del Mercat per a generar l’inici del traçat de 
l’actual avinguda Francesc Cambó, que s’acabarà obrint-se completa-
ment entrats els anys cinquanta, creant així un espai lliure que, lluny 
de donar respir a l’àmbit, estarà principalment lligat a la Via Laietana 
perquè l’escala, el tipus i fi ns i tot l’ús de les edifi cacions són, de nou, 
totalment alienes a les del barri. 

En el període de desarrollisme franquista, el barri torna a esdevenir 
punt d’acollida d’immigrants. L’any 1945 el 32,3% dels habitants del 
barri eren provinents d’altres punts de l’estat51 i la presència de rello-
gats era abundant. El barri es va convertir en una de les zones urbanes 
més denses d’Europa -1.360 habitants per hectàrea l’any 1945-. Les 
condicions dels habitatges del barri eren de les pitjors de Barcelona 
juntament amb altres parts de Ciutat Vella. El que s’anomena barra-
quisme vertical i horitzontal, és a dir l’autoconstrucció i l’infrahabitatge, 
era present a la major part de les edifi cacions de la zona.

La densitat poblacional no comença a minvar fi ns entrats els anys 
seixanta del segle XX quan es produeix una lenta despoblació, princi-
palement, per part de les generacions joves, arribant al punt més baix 
als anys vuitanta que serà l’inici del període renovador. 51.   Iturrate i Colomer, G. Guia de l’Arxiu Mu-

nicipal del Districte de Ciutat Vella.Ed. Ajunta-
ment de Barcelona2000 
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İ15. i I16. Imatges aèries de l’obertura de 
l’àmbit dels anys 1946-47 i 1956-57 on es 
pot observar l’obertura de Cambó. Font: 
Institut Cartogràfi c de Catalunya, disponi-
bles en línia.

İ17. PÉREZ ROZAS,C. Fotografi a del carrer 
Vermell (actual Allada Vermell) on es pot 
veure l’estretor i les condicions del carrer. 
1934. Font: AFB, disponible en el catàleg en 
línia.İ17.

İ16.

İ15.





LA SITUACIÓ DEL BARRI PRÈVIA A LA RENOVACIÓ

La Ciutat Vella de Barcelona era, als anys setanta i vuitanta, un barri 
amb grans defi ciències. Si bé no presentava una situació homogenïa 
en quant al cos social marginal com a tal, sí que les condicions de les 
seves edifi cacions, els dèfi cits de serveis i equipaments i la seva inha-
bitabilitat, en caracteritzaven zones i edifi cis com a marginals dins d’un 
teixit consolidat.

El barri de Santa Caterina no havia experimentat mai cap tipus 
de renovació global pel que el parc edifi cat, que datava bàsicament 
d’abans de principis de segle XX, s’havia anat envellint sense que nin-
gú s’ocupés del seu manteniment. Aixó es debia, en bona part, a què 
molts habitants del barri hi eren en règim de lloguer i aquests lloguers 
eren, majoritàriament, vitalicis, pel que parlem de lloguers de quan-
titats molt minses i congelades -degut a haver-se fet abans de la Llei 
d’Arrendaments de 1964- cosa que feia que els propietaris no tingues-
sin gaire interés en destinar fons a l’actualització dels edifi cis. Com a 
indicador d’aquest fet podem considerar el preu de l’habitatge, al barri 
que a mitjans dels anys 80, és signifi cativament menor al de la resta 
de la ciutat. 

La situació interna dels habitatges, segons diverses fonts estadísti-
ques i altres fonts com els plans anteriors que ja ho havien denunciat 
-el del GATPAC per exemple- o les memòries de diferents projectes 
-com la pròpia de la construcció del mercat-, era defi cient. La majoria 
d’habitatges no comptaven amb els equipaments mínims52.

Nombre d’habitatges segons anys de construcció. (Any 1991)
ANY CONSTR.  BARCELONA CIUTAT VELLA SECTOR ORIE.

Fins 1939 170.685 36.943 9.841
1940-60 113.464 3.263 433
1961-70 180.158 1.933 388
1971-80 150.246 860 348
1981-85 17.922 352 89
1986-91 12.536 572 58
No consta 23.489 5.692 1.527

Alhora, una part bastant signifi cativa d’aquests edifi cis estaven en 
situació d’afectació segons el que marcava el Pla Comarcal, el PGM i el 
Pla Parcial de Ciutat Vella, ja que tots tres preveien l’obertura de dues 
grans vies que creuaven el barri. Els procesos d’expropiació s’havien 
anat produint de manera constant des de les aprobacions dels plans 
i aixó generava la presència d’habitatges buits i l’expulsió d’habitats. 
Aquest fet tenia moltes conseqüencies en diferents àmbits. Des del 
punt de vista demogràfi c, es patia una despoblació, principalment de 

52.  TATJER, M. Cos social i habitatge a la Ciutat 
Vella. Revista Barcelona, Metropolis mediter-
ránia. nº0, 1985 pàgs. 74-77.
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les generacions joves, que envellia la població arribant al seu punt més 
àlgid cap als anys 8054. Així trobem que l’any 1981 només hi fi guren 
censats 118.000 habitants i cinc anys després 110.000. 

Aquesta població era, en general, de perfi l mig-baix composta prin-
cipalment per assalariats i obrers. Mercè Tatjer55 destaca que entre el 
carrer Carders i el de Sant Pere més Baix -a l’entorn de Santa Caterina- 
hi trobem, a més, alguns nuclis d’activitats marginals com prostitució, 
drogues i comerç il.legal, que es veien afavorits per la presència dels 
habitatges i edifi cis deshabitats.

Els equipaments de l’àmbit també eren escassos fet que no afa-
voria la permanència de pobladors ni l’activitat econòmica. Històri-
cament hi havia únicament edifi cis religiosos que, degut als diferents 
processos que hem anomenat, havien anat mutant els seus usos i no 
sempre amb caràcter social. Al sector de Santa Caterina únicament 
s’hi tribava el Mercat que seguia funcionant, mentre que a Sant Pere 
només hi havia una escola religiosa -La Salle Comtal, que s’ubica en-
tre els carrers d’Ortigosa, Amadeu Vives i Sant Pere més Alt-. La resta 

53.   ABELLA, M. Ciutat Vella, El centre històric 
reviscolat. Barcelona: Aula Barcelona, Qua-
derns de gestió, nº 9. 2004, pàg 15. La re-
muntada econòmica dels anys seixanta i el 
creixement de nous barris i polígons habi-
tacions van facilitar que els joves marxessin 
del barri.

54.   TATJER, M. ref.52.
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İ19.

İ18 i i19. CATALÀ-ROCA, F. Imatges dels car-
rers de l’entorn de Santa Caterina a fi nal 
dels anys setanta. Font: ESPINÀS, J.M.; CA-
TALÀ ROCA, F. Vuit segles de carrers de Bar-
celona. ref.52.

İ18.



d’edifi cis de gran tamany s’havien convertit en usos no públics o s’ha-
vien enderrocat. Sant Pere de les Puel.les era una part parròquia i una 
altra la fàbrica tèxtil Aschen; Sant Francesc de Paula, al carrer Sant 
Pere més Alt, era el Palau de la Música Catalana conservant l’església, 
i la casa que ocupava la Comanda de Sant Joan de Jerusalem havia de-
saparegut al construir la Via Laietana igual que el monestir de Jonque-
res. A nivell global, en el Sector Oriental -incloient el barri de la Ribera-, 
hi havia dotze escoles privades -només cinc amb pati- i cap mena de 
instal·lació ni sanitària ni esportiva.

Les infraestructures tampoc presentaven millor estat. El clavegue-
ram no s’havia modifi cat des de fi nals del segle XIX pel que presentava 
problemes sobretot per fer front als aiguats estacionals. El suministra-
ment elèctric i l’aigua es realitzava amb instal.lacions obsoletes; l’aigua, 
en molts habitatges, es rebia de dipòsits amb el conseqüent risc de 
salmonelosi i d’altres enfermetats, i es distribuia amb una xarxa de de 
plom, amb les conseqüències en forma de patologies constructives 
que se’n deribaven.

A la majoria de llars del barri es va dependre de la cuina econòmica 
de carbó i de les estufes de llenya fi ns que en els anys seixanta es va 
generalitzar l’ús del butà com a combustible barat i efi caç, el gas ciutat 
es va començar a distribuir en aquest període dels anys vuitanta.

L’espai lliure era pràcticament innexistent tret de davant del Mer-
cat, de la placeta de Santa Caterina, la plaça de Sant Agustí el Vell i les 
places del barri de Sant Pere. Hem de recordar que amb les densifi -
cacions històriques del barri els carrers, de trama i amplada medieval, 
van veure com la seva relació amb l’alçada es variava, pel que, si les 
edifi cacions no s’havien variat, aquest fet seguia immòvil als anys vui-
tanta. Hi havia, doncs, greus conseqüències de manca de llum i ven-
tilació així com manca d’espai per donar servei al pas d’automòbils i 
vianants. Josep Espinàs, en un llibre sobre els carrers de Barcelona55, 
descriu el carrer Jaume Giralt i la casa on va viure Joan Maragall:

“(...) és un carrer estret, modest, però relativament llarg. (...) El primer 
tros de carrer, el de “Jayme”, unit amb Carders, és més esquifi t, més om-
brívol. A la cantonada, hi he vist, tres dies seguits, un home pàl.li, d’aire 
malaltís, abrigat amb una llarga gavardina, entretingut a cargolar lenta-
ment un cigarret a l’antiga. El pas és tan estret que em feia por de tocar-lo 
i fer-li caure el tabac.(...) A la meitat, el carrer de Jaume Giralt s’eixampla 
una mica, respira millor, i la llum l’aclareix. Sembla que propospera quan 
ja va cara al carrer Sant Pere Més Baix. (...)els balcons són plens de roba, 
de llençols que s’apoderen de l’escassa llum que baixa del cel, de la qual 
només arriba un refl ex humit.(...)Però he mirat l’aire fosc del carrer-la casa 
es troba en el punt més encongit i ombrívol- i he recordat els versos de 
Maragall: Quan era petit vivia arraulit en un carrer negre...”

55.   ESPINÀS, J.M.; CATALÀ ROCA, F. Vuit segles 
de carrers de Barcelona. Barcelona: Destino,  
1977, pàg. 85-90.
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İ20. CATALÀ-ROCA, F. Imatge de detall de 
l’estat de les façanes al’entorn de Santa 
Caterina a fi nal dels anys setanta. Font: ES-
PINÀS, J.M.; CATALÀ ROCA, F. Vuit segles de 
carrers de Barcelona. ref.52.

İ20.



Davant d’aquesta situació de malestar i marginalitat general apa-
reixen importants moviments veïnals que s’agrupen formant asso-
ciacions de veïns. Aquestes associacions comencen a instaurar-se a 
la ciutat des de els anys seixanta, quan hi havia mostres d’una certa 
tolerància cap a elles per part del gobern. Va haver-hi alguns esdeve-
niments que en van afavorir el seu creixement, consolidació i força 
com les explosions de gas de 1972 o l’aprobació del Pla de Ribera i del 
Primer Cinturó de Ronda i es van impulsar la creació d’alternatives als 
vells projectes urbanístics, segons els veïns, més adequades a les ne-
cessitats dels barris i la lluita per la millora de les condicions del barri. 
A l’àmbit es va fundar l’Associació de veïns de Ciutat Vella (AVCV).

Les primeres protestes que l’associació va engegar al Sector Ori-
ental van ser principalment després de l’aprobació dels primers plans 
urbanístics de la democràcia, i anaven dirigides a la situació d’abando-
nament que vivia l’àmbit, acusant a l’Ajuntament de fer-ho expressa-
ment per tal de poder causar l’abandonament progessiu i especular 
amb el barri.

Amb l’entrada de l’Ajuntament democràtic, l’AVCV pendrà més for-
ça i acabarà esdevenint una peça fonamental en tot el procés de reno-
vació tant a nivell de decisions urbanístiques com a nivell social. L’AVCV 
serà qui, l’any 1987, obrirà un menjador social i engeragarà la campa-
nya “Aquí hi ha gana”, refl ectint el delicat moment que vivia la població 
del Sector Oriental en ple procés de renovació de la ciutat.
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İ21. Imatge del l’estat general del barri, po-
dem obsevar la manca de manteniment i el 
pas cobert format arran de les densifi caci-
ons de fi nals del s.XIX. 1975. Font: AFB, dis-
ponible en el catàleg en línia.

İ22. Imatge d’una caricatura sobre la impre-
sió que es té de l’interés dels polítics per 
l’àmbit publicada a la revista PERIllem al 
1996. Font: AVCV.

İ23. La imatges de diferents protestes veï-
nals, una pel mal estat dels edifi cis a Allada 
de Vermell al 1979 i l’altra d’una protesta 
reclamant un habitatge digne al 1977. Font: 
http://mtvo-bcn.blogspot.com.es i AFB. İ21.
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İ24. Portada revista JANO i enunciat de 
l’exercici. Font: JANO ref. 56.

İ25. Portada revista CAU nº55, abril 1979. 
Font: CAU

İ24.

İ25.

EL PERI DEL SECTOR ORIENTAL

Amb l’aprobació del Pla Parcial que es derivava del Pla Comarcal i 
coincidint amb els primers temps d’activitat l’AVCV inicia una sèrie de 
reivindicacions contra els plans i les expropiacions aprobades. Es re-
alitzen articles al diari i a diferents revistes, i es fan campanyes socials 
per tal de llançar el tema al carrer. Exemple d’aixó n’és que l’any 1976 
es planteja el problema en un curs estructurat per Carlos Ferrater dins 
el marc de 4rt curs de l’ETSAB on l’objectiu era realitzar diferents anà-
lisis i fer propostes alternatives pel barri56.

L’any 1977, degut a la gran pressió ciutadana i de l’ACVC. L’Ajun-
tament es compromet a estudiar novament l’àmbit i encarrega a un 
equip de tècnics encapçalat per Rafael de Cáceres i compost per Ri-
card Fayos, Juan Galimany, Pere Giol, Pedro Domínguez i Carles Pareja 
un “Estudi sobre el Sector Oriental del Centre Històric de Barcelona”57, 
que es fa en relació amb l’Assiociació de Veïns del Casc Antic (AVCA) i 
està destinat a realitzar un diagnòstic de la problemàtica urbanística 
general del sector, distingir els punts que són més locals i formular 
alternatives al planejament vigent. El document s’entrega a l’Ajunta-
ment durant el mes de juny de 1979, tot i que poc abans, a l’abril -coi-
cdint amb les eleccions municipals d’aquell any-, se n’havia publicat un 
avanç a la revista CAU sota el nom de Pla Popular. 

 L’any 1988 s’encarrega al mateix equip d’arquitectes la redacció 
del document d’”Objectius i criteris per a la redacció del PERI” que re-
collirà, principalment, el que es deia en aquest l’Estudi.

En ell es centren les actuacions en tres camps principals: la vialitat, 
es proposa la supressió de grans vials d’obertura; l’edifi cació, s’estu-
dia la renovació del teixit urbà mitjançant la conservació del patrimoni 
urbà i arquitectònic; i els serveis, es contempla la millora dels serveis i 
espais lliure del Sector.

Vialitat

El Pla General Metropolità mantenia principalment les propostes 
i afectacions del Pla Comarcal com l’obertura parcial de la gran via B, 
entre el mercat de Santa Caterina i el passeig Picasso. A més a més, 
incorporava l’obertura entre el carrer de Girona i l’estació de França, 
és a dir, la prolongació de Méndez Nuñez. 

A l’Estudi, i al PERI posteriorment, es replanteja la necessitat 
d’aquestes vies posant en dubte el fet d’entendre l’obertura de vies 
-sventramento- com eines úniques de sanejament, ja que algunes de 
les experiències històriques havien implicat només el trencament del 
teixit, discontinuitats i aïllament de sectors. Aquesta idea també té re-

56.   FERRATER, C. Santa Catalina, raíz de la 
gran Barcelona. a Revista Jano nº 42, Nov. 
1976, pàg. 23-32. 

57.   FAYOS, R. et al. PERI del Sector Oriental 
del Centre Històric de Barcelona. Antece-
dents a la memoria del PERI.
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İ26. 

İ27. 

İ 26. Imatge de l’organització de les edifi ca-
cions existents en zones de conservació i 
substitució a l’entorn de Sant Pere. Estudi 
d’Objectius recollit a la memòria del PERI. 
FAYOS,R. i alt. ref 57.

İ27. Imatge exemple de les normes compo-
sitives de façana que contemplava l’Estudi 
d’objectius i que estan recollides a la memò-
ria del PERI. FAYOS,R. i alt. ref 57.

lació amb les tendències postmodernes que s’havien estat i encara 
llavors s’estaven experimentant arreu d’Europa per arquitectes com 
Aldo Rossi -gran infl uència dels arquitectes barcelonins de l’època- o 
Samonà, que proposaven una mirada de reconeixement i valoració 
del texit edifi cat.

Alhora planteja suprimir la permeabilitat en vertical, que seria la 
que es guanyaria amb l’obertura de Mendez Núñez, ja que es creu que 
està coberta per altres vies de la ciutat.

Com a conseqüència l’any 1982, es presenta una proposta de Mo-
difi cació del PGM, que té com a objectius en l’àmbit del Sector Oriental, 
la supresió de l’obertura de Mendez Núñez i la de Francesc Cambó, 
així com el canvi de qualifi cació de 5b (vies cíviques) a 14a (remodela-
ció pública), i que ha de permetre plantejar-se la realitat del teixit urbà 
afectat. 

Paral.lelament, s’estan desenvolupant algunes de les actuacions 
puntuals contemplades al PGM i al Pla Comarcal, com la remodelació 
dels espais públics en la successió de les places des de Sant Pere de 
les Puel.les fi ns a les Basses de Sant Pere, la rehabilitació d’habitatges 
a les illes Comerç-Rec-Princesa-Fusina, l’adaptació de palaus del carrer 
Montcada per a usos museístics i d’equipaments i la construcció de 
nous habitatges al sector Rec Condal-Lluis Companys. Aquestes actu-
acions puntuals serviran com a exepriències prèvies, com a una mena 
de proves per a fi xar línies d’actuació pel PERI.

Edifi cació

En el primer treball on es fi xen les línies d’actuació defi nitiva,  “Estu-
di sobre el Sector Oriental del Centre Històric de Barcelona“, la renova-
ció del teixit urbà i la conservació del patrimoni es planteja mitjançant 
la qualifi cació de les zones de conservació de l’estructura urbana (C) i 
de remodelatge de l’estructura urbana (R), -en una clara referència al 
projecte per a la renovació del centre històric de Bolònia-58.

Les primeres actuacions -zones C- seran aquelles en les que els 
problemes de deteriorament es troben només als edifi cis i, per tant, 
es planteja la renovació a través de la seva rehabilitació o substitució. 
Per a poder determinar-les es classifi quen els edifi cis segons valor a 
protegir i les actuacions que s’hi permetran.

En el cas de substitució  es regulen els paràmetres urbanístics, els 
estètics i els higiènics. Aquests paràmetres varien segons la secció 
caracterítica de la unitat i assoleixen un nivell de defi nició més que 
rellevant sobretot en quant als elements estètics -fet que també hem 
observat al PERI de la Barceloneta, pel que es dedueix que deuria ser 
habitual a l’època-. Per a justifi car l’adopció de les característiques es-

58.   L’any 1973 Benevolo i Cervellati realitzen 
el Pla per la renovació de la ciutat italiana 
de Bolònia on primava el respecte total cap 
a l’estructura morfològica i social de l’àrea. 
Veure explicació a la primera part.
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İ28. 
İ 28. Esquema de les fi nques en desús en 
el moment de redaccio de l’estudi. Font: 
FAYOS,R. i alt. ref 57.

tètiques obligades es referencien amb les edifi cacions existents i es 
determinen, per exemple, els eixos compositius de les façanes, les 
dimensions dels buits, les caracterítiques dels cossos sortints, els ma-
terials de façana, l’existència d’un sòcul de 90 centímetres de pedra i 
els colors.

Les segones actuacions -les R- són àrees on es considera que no-
més substituint els edifi cs no n’hi hauria sufi cient ja que cal intervenir 
en més d’una peça i cal reorganitzar algun vial. En aquests casos es 
proposa la regeneració alterant del teixit urbà, demolint i construïnt 
obra nova, o alliberant sól per espais lliures.

Equipaments i espais lliures

Pel que fa als equipaments i als serveis, i a fi  de paliar el gran dèfi -
cit que té el sector, es proposa actuar en diferents àmbits: construir 
unitats d’educació bàsica a la Caserna de Sant Agustí, canviar el mer-
cat del Born per a un espai esportiu-recreatiu, construir un centre de 
Salut al solar de l’antic cinema Triomf i modernitzar i reestructurar el 
mercat de Santa Caterina. 

L’espai lliure s’obté, principalment, a partir de l’enderroc de les fi n-
ques afectades pel PGM o el Pla Parcial que ja han estat expropiades. 
Es proposen dues grans operacions “d’esponjament”, una en vertical i 
una en horitzontal.

La primera es justifi ca com a conseqüència d’anular el projecte 
de la prolongació de Mendez Núñez. Com que l’ajuntament posseeix 
moltes fi nques en aquest sector, s’estudia la manera de conectar la 
Plaça de Sant Pere i la de Sant Agustí através del buidatge d’aquestes 
fi nques. Es proposa formar un passeig vertical per a vianants com a eix 
que resolgui la continuïtat des de l’Eixample fi ns amb l’antic convent 
de Sant Agustí Vell -nou equipament educatiu- on el claustre es trans-
forma en un gran espai públic. Es treballa l’eix en tres trams: l’entorn 
de Sant Pere, creant una espècie de plaça i edifi cant donant-hi façana; 
la part central, enderrocant les edifi cacions de l’illa Carders-Sant Pere 
més Baix-Jaume Giralt-Metges, i la part en contacte amb Sant Agustí, 
eixamplant el carrer Allada Vermell i creant un nou front edifi cat. 

L’operació horitzontal és l’obertura de Cambó, herència de la gran 
via B de Baixeras. Es planteja un recorregut que comença i acaba amb 
dos edifi cis singulars i aïllats, l’edifi ci plaça, que se situa sobre l’antic 
mercat, i l’edifi ci pati que es troba en contacte amb el nou parc vertical. 
Es busca aconseguir una escala intermitja entre Via Laietana i el centre 
del Barri i es defensa que la relació edifi ci-plaça i edifi ci-pati serà com 
la establerta entre Santa Maria del Mar i el mercat del Born.

La nova plaça del mercat es conforma a partir d’uns edifi cis resi-
dencials perimetrals i un edifi ci circular central que acullirà el nou mer-
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İ30. 

İ31. 

İ32.
İ 29. Plano de proposta a  “Estudi sobre el 
Sector Oriental del Centre Històric de Bar-
celona“. Font: FAYOS,R. i alt. ref 57.

İ30. Plano detallat i imatges de la proposta 
per a l’obertura que ha de substituir a la 
prevista de Méndez Nuñez, enllaçant Sant 
Pere amb Sant Agustí mitjançant passatges 
i diferents elements de referència.  Font: 
FAYOS,R. i alt. ref 57.

İ31. Muntatges i imatges dels diferents edi-
fi cis proposas per l’àmbit on hi podem eco-
néixer una clara infl uència dels arquitectes 
italians com Aldo Rossi. Font: FAYOS,R. i alt. 
ref 57.

İ32. Planta i secció-alçat del Mercat on po-
dem veure-hi l’edifi ci en U i l’edifi ci circular 
central. Font: FAYOS,R. i alt. ref 57.
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İ33. 

İ34. 

İ33. Indicació dels diferents sistemes de de-
senvolupament dels sectors que contempla 
el PERI. Elaboració pròpia.

Desenvolupar Estudi de Detall.
Desenvolupar Pla Especial.

Estudi de Detall art. 106 del PERI.

İ 34. Esquemes de l’edifi ci-porta i la relació 
amb el Mercat i amb Cambó. Font: FAYOS,R. 
i alt. ref 57.

İ35. Planta del programa d’actuació del PERI 
del Sector Oriental del Centre Històric de 
Barcelona. Font: FAYOS,R. i alt. ref 57.

cat, les zones d’aparcament i de serveis del qual estaran soterrades. 

La proposta es fa amb molt de detall, les simetries, les visuals que 
es busquen així com l’ordenació del mercat tenen gran inspiració post-
moderna italiana.

El planejament que fi nalment és aprobat l’any 1986 conté diverses 
modifi cacions en relació a aquestes primeres propostes que contem-
plava l’Estudi tot i que els temes generals es mantenen. 

Per una banda, es redueix en un gran nombre les actuacions de 
conservació i renovació d’habitatges per tal d’evitar afectar elements 
que no es podran desenvolupar en un període breu, evitant així la seva 
degradació, que és el que havia estat passant al barri anteriorment. 

També es fl exibilitza tot el referent a la composició arquitectòni-
ca, deixant a la normativa consideracions generals com que els eixos 
compositius han d’ordenar la façana o que es tractarà diferent, en 
quant a buits i materials, l’acabat les plantes baixes i del entresóls del 
de la resta de plantes.

Pel que fa al parc lineal, aquest es manté pràcticament igual llevat 
de les actuacions entorn de l’església de Sant Pere i de l’aparició de 
dos d’elements edifi cats en el gran buit. 

Tot i que el Mercat i l’Avinguda Cambó s’observa que siguin objec-
tes d’un sector d’estudi -el Sector de Remodelatge de l’Àrea Central- i  
es desenvolupin mitjançant un Estudi de Detall, se’n fi xen molts ele-
ments. 

La principal modifi cació respecte la proposta prèvia és que el PERI 
contempla que les dues operacions es deslliguin, donant autonomia a 
cadascuna d’elles, segons es diu, per a no provocar que una depengui 
de l’altra, però perdent així la idea de projectar un conjunt on el Mercat 
refl exi el que passa dins del barri. 

El mercat es remodela però mantenint la seva traça actual, mentre 
que l’Avinguda es tracta com un “saló o rambla”,  es confi gura com 
un element estàtic i no tant com una via de penetració. Es col.loquen 
tres grans peces de nova planta i altures diferents que regularitzen 
els carrers horitzontals i els fan més amples alhora que consoliden 
el gran buit central com a focus del projecte. El primer volum és de 
major altura, planta baixa i cinc pisos, és permeable en dos punts per 
la planta baixa i tanca l’avinguda Cambó creant una façana cap a l’es-
pai de davant del Mercat. Les altres dues edifi cacions són dos volums 
“bessons” que donen façana al parc lineal amb una altura de planta 
baixa i quatre plantes pis.
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İ37. 

İ36. 

İ38. 

İ 36. Esquemes de l’enderroc que implicava 
el PERI en l’àmbit de Cambó. Font: Elabora-
ció pròpia en base a FAYOS,R. i alt. ref 57.

İ37. Planta general i secció de la prolonga-
ció de Cambó que es preveia al Pla Popular. 
Font: Elaboració pròpia en base a FAYOS,R. 
i alt. ref 57.

İ38. Planta general i secció de la prolongació 
de Cambó d’acord amb la proposta del PERI 
fi nalment aprovat. Font: Elaboració pròpia 
en base a FAYOS,R. i alt. ref 57.

İ39. Vistes cap al carrer Carders i cap al 
carrer Princesa des del carrer Allada Ver-
mell  obert l’any 1992 d’acord amb el PERI. 
Font: SCARNATO, A. La costruzione politica e 
architecttonica del centro storico di barcellona 
1979-2011, Tesi doctoral ETSAB 2013. pàg. 
185.
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İ39. 

Amb l’aprobació de les Àrees de Rehabilitació Integral es va comen-
çara dur a terme part de les actuacions contemplades al PERI.

Algunes d’aquestes actuacions no van estar lliures de polèmica i 
van reobrir el debat sobre la importància i l’adequació del PERI en re-
lació al teixit edifi cat, ja que, si bé la primera proposta de planejament 
contemplava operacions de gran minuciositat en quant a la rehabilita-
ció, el fet era que també plantejava grans enderrocs i que les rehabili-
tacions en pocs casos es van produir degut al cost.

Les intervencions seguien el patró que marcava l’acord de les ARI: 
l’Ajuntament comprava el sól (a través d’un procés d’espropiació so-
bint lligat amb els que ja s’havien fet), l’INCASOL dissenyava i construia 
els edifi cis i el PMHB gestionava les operacions i el lloguer dels pisos i 
instal·lacions nous. Aquesta estructura no va tardar en portar els pri-
mers enfrontaments entre administracions derivats d’uns edifi cis al 
carrer Rec Comtal que l’ajuntament volia destinar a lloguer per rea-
llotjar els veïns desplaçats de Allada i Vermell mentre que la Generali-
tat volia vendre. Aquest va ser el primer dels múltiples enfrontaments 
entre ambdues administracions que, lògicament, acabaran afectant 
negativament a l’àmbit i als seus habitats.
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İ40. 

İ 40. Imatge de la proposta de l’Estudi de De-
tall vista des de la plaça Antoni Maura. Font: 
Fundació Miralles.

L’ESTUDI DE DETALL DEL TRAM CENTRAL DEL PERI DEL           
SECTOR ORIENTAL

Passats vuit anys des de l’aprobació del PERI, al 1991 -en ple pro-
jecte olímpic i quan l’arquitectura catalana destaca arreu-, s’havien dut 
a terme algunes de les actuacions que aquest contemplava, tot i que 
no totes. Principalment s’havia tractat l’entorn de la plaça de Sant Cu-
gat, mitjançant un altre PERI, s’havia construit l’aparcament soterrat 
a l’Avinguda Cambó, s’havien expropiat un gran número de fi nques i 
algunes d’elles ja s’havien enderrocat i edifi cat, com les de l’entorn de 
les basses de Sant Pere i les que confi guraven la part més baixa del 
nou parc central, el carrer Allada Vermell.

El Pla quadriennal de l’ARI amb elq ue s’havien realitzat aquestes 
operacions va acabar-se al 1990 pel que es va realitzar un nou pro-
jecte de fi nançament per poder conclure la renovació: el Projecte de 
Regeneració Ambiental de Ciutat Vella que es fi nança gràcies als Fons 
Europeus de Cohesió en el període 1994-1999. 

El descontent i els malentesos que algunes intervencions havien 
provocat, juntament amb la rapidesa de la solicitud dels fons, van de-
sencadenar que es realitzés un Estudi de Detall  per a poder realitzar 
les operacions a l’entorn de Santa Caterina -tal i com contemplava el 
PERI- que modifi cava lleugerament el PERI. 

El nou pla mantenia les propostes del PERI en quant a superfícies 
i usos però en replantejave el traçat de Cambó i l’idoneïtat de l’edifi ci-
porta ja que “provoca un tall físic i visual massa gran a l’Av Cambó i així, 
tot i estan d’acord en la necessitat d’un fi ltre i a la vegada d’un fi nal, es 
pensa que aquesta transició es resoldria molt millor assegurant la perfecta 
connectabilitat tant rodada com peatonal i potenciant les visuals...”. 

Per aquestes raons l’Estudi de Detall proposa un canvi en les aline-
acions i les defi nicions edifi catòries de l’àmbit. La principal modifi cació 
és la recuperació de la idea de la prolongació de Cambó com una traça 
horitzontal sobre el teixit fi ns a creuar totalment l’àmbit, tot i que redu-
int-ne la secció en relació al tram consolidat. Amb aquest fi  es crea un 
vial de setze metres que uneix Cambó amb el parc central.

 S’enten aquest vial com un element de transició entre la gran es-
cala de Cambó, amb amplada, ús i altures d’edfi cis alienes a la trama 
de Ciutat Vella, i el gran buit central on trobem edifi cacions d’escala 
menor. També, en una clara referència al projecte del Pla Central del 
Raval, la superfície central que al PERI es plantejava com un parc lineal 
esdevé una rambla amb circulació rodada i aparcaments en el seu 
perímetre.
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En paral.lel es contempla l’eixamplament del carrer Gombau fi ns a 
deu metres, amb ús preferent per a vianants i s’extenent-se fi ns a co-
nectar amb Pou de la Figuera, fet que no s’havia contemplat en plans 
anteriors. 

La introducció, altre cop, del trànsit rodat tant en sentit vertical 
com horitzontal de manera molt present és, doncs, el principal canvi 
conceptual respecte al PERI i sobretot respecte a la primera proposta 
d’estudi.  

En quan als volums, es creu que són massa rígids pel que se’n varia 
lleugerament la seva forma mantenint aproximadament la superfície 
construida. Aquestes edifi cacions es defi niran a partir únicament de 
tres paràmetres: la cota de referència, la secció característica, amb 
altura màxima de PB+4PP, i el perímetre regulador, que es determina 
en planta i té forma de rectangle deformat i només permet cossos 
sortints inferiors a 40 centímetres. 

De la mateixa manera que havia passat amb el PERI, al aprobar-se 
l’Estudi de Detall, i amb el suport d’aquest nou fi nançament, es seguei-
xen executant les operacions previstes i es comencen a realitzar les 
que contempla l’estudi, el que, com veurem, provocarà certes disfun-
cions a la solució fi nal.

RESUM EDIFICIS D’HABITATGES REALITZATS AL SECTOR DES DE L’APROBACIÓ  

DEL PERI I D’ACORD AMB AQUEST I L’ESTUDI DE DETALL59

Adreça Constr. Arquitecte Promotor Planejament Altura Sup. Cstr. Hab. Loc. PK Tipus

c/ basses de Sant 
Pere 1-19 1989 Rafael de 

Cáceres INCASÓL PERI BA189 PB+4PP+PK 6336.12m2 48 8 38 25 lloguer
23 venta

c/ Gatuelles 5-7 1990 Josep
Rosselló PMHB PERI BA 189 PB + 4PP 1001.50 m2 12 - - Lloguer

c/ Tantarantana - 
Carders 1990 Anna 

Bofi ll PMHB PERI BA 189 PB + 4PP 929.51 m2 12 5 - Lloguer

c/ Tantarantana 
6-8-10 1990 Pere Giol PMHB PERI BA 189 PB + 4PP İ1000.51 m2 20 4 - Lloguer

c/ Armengol 2-8 
BIS 1995 Artigues i 

Sanabria
I N C A S Ó L 
PROCIVESA

PERI BA 189 + ED 
189-1 PB+4PP 6174.17 m2 48 6 39 Lloguer

c/ Fonollar 11-17 1997 - INCASÓL PERI BA 189 + ED 
189-1 PB+4PP 1225 m2 8 2 - -

c/ Serra Xic 
4 1998 Rafael de 

Cáceres
I N C A S Ó L 
PMHB

PERI BA 189 + ED 
189-1 PB+4PP 895.9m2 8 2 - Reallotjats 

/ lloguer

59.   Taula i plànol amb la relació de les edi-
fi cacions realitzades d’acord amb el PERI i 
l’Estudi de Detall, elaborats a partir de  la 
documentació disponible de cada edifi ci a 
l’Arxiu del Districte i a l’Arxiu de Foment de 
Ciutat Vella. 
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İ42. 

İ42. Imatge dels primers enderrocs realit-
zats prèviament a l’Estudi de Detall. Es veu-
re, a la part inferior, com la primera zona 
enderrocada va ser la de les Basses de Sant 
Pere. 1988. Font: SOBREQUÉS, J. et al. Histò-
ria de Barcelona. 8 vv. Barcelona: AJMT BCN 
/ Enciclopedia Catalana a SCARNATO, A. ref. 
i38 pàg. 148.

Mercat de Santa Caterina.

Pl. de Sant Cugat.

Pl. de Sant Agustí el Vell.
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İ41. 

İ41. Planta general i secció de la prolon-
gació de Cambó d’acord amb la proposta 
Estudi de Detall de l’Àrea Central del PERI 
BA-181-1. Font: Elaboració pròpia en base a 
FAYOS,R. i alt. ref 57.





İ43. Imatge de l’article L’Esponjament que es 
desgrana en aquest capítol i que es pot veu-
re complert en els annexos. Font:  COAC. 
EMBT. Enric Miralles Benedetta Tagliabue. 
Work in progress. COAC. Barcelona, 2004. 

İ43. L’ARTICLE “L’ESPONJAMENT”

Al mes de novembre de l’any 1995, en una declaració clara d’inten-
cions, Enric Miralles escriu l’article “L’esponjament” al diari El País on 
critica la política que està prenent l’Ajuntament vers a la renovació de 
Ciutat Vella i deixa entreveure les seves idees de com s’hauria de fer 
l’aproximació a aquest àmbit per a intervenir-hi. 

L’article servirà de denúncia com a inici d’una tasca en direcció a 
impedir el desenvolupament dels plans vigents que encara no s’han 
materialitzat, és a dir, en front a les polítiques de l’Ajuntament. És, al-
hora, una aproximació a l’entorn des del coneixement com a usuari ja 
que l’arquitecte hi viu.

En l’article es refereix tant als plans que afecten directament l’en-
torn de Santa Caterina -que són el PERI del Sector Oriental i l’Estudi de 
Detall de l’Àrea Central (aprovat mesos abans de la publicació del text)-
, com als que s’han aplicat i s’estan aplicant per a intervenir a l’àmbit 
del Raval, el PERI del Raval i el Pla Central de la Rambla del Raval, que 
està en procés d’aprobació defi nitiva.

El terme “esponjament” és una paraula que trobem a la memòria 
d’algun dels plans60 vigents en aquell moment i que, a principis dels 
vuitanta -i encara avui en dia- s’utilitzava per a referir-se a la genera-
ció d’espais lliures dins d’una trama consolidada a base d’enderrocar 
edifi cacions. El que denuncia Miralles és que s’utilitza aquest mot per 
les seves connotacions subjectives, per a transmetre que aquestes 
operacions tenen quelcom de dolç, suau o fl onjo, adjectius que rela-
cionem directament amb el verb esponjar, quan en realitat les opera-
cions d’enderroc no són precisament gestos suaus. No diu amb aixó 
que les operacions siguin errònies, sinó que denuncia que es maquilli 
la realitat d’aquest tipus d’actuacions i de les seves conseqüències.

“Esponjós es un qualifi catiu que ens porta el record d’una massa sorti-
da del forn, d’un menjar delicat... La millor pastisseria: el diumenge. És difí-
cil traslladar aquesta paraula a la ciutat. Què vol dir aquest terme? No crec 
que tingui res a veure amb l’origen marítim de l’esponja. És una paraula 
estranya: les ciutats no absorbeixen l’aigua ni augmenten o disminueixen 
de volum de manera elàstica. 

Ni tampoc crec que es pugui trobar una relació a través de l’origen 
marítim d’aquest objecte i la proximitat al mar d’aquest tros de ciutat.... 
Si amb aquest terme es refereixen a la multitud de cel·les interiors, als fo-
rats... també podríem parlar de gruyerització o d’emmentalització, encara 
que l’olor i la tradicional atracció que vers aquests formatges senten els 
ratolins hagin aconsellat de no usar aquesta imatge per provar d’aclarir el 
concepte que el plà vol explicar.

60.   En el PERI del Sector Oriental el trobem 
al punt 6 de la memòria: “esponjar el teixit 
urbà amb sistemes directes mitjançant la 
creació de nous espais públics a les zones 
a remodelar, o bé indirectes, com és ara, 
la reduució de profunditats edifi cables o 
millora dels tipus edifi catoris a les zones a 
conservar.
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İ44. Imatge de l’escrit que fa Enric Miralles 
per a la revista El Croquis on explica el pro-
jecte del Mercat i l’Avinguda Cambó i on tre-
marca dos “equivocs” que segons ell comet 
el planejament existent: parlar de nou i vell 
i entendre l’enderroc com a única opció i un 
element que el planejament oblida que és 
la superposició. Aquests tres conceptes són 
els que trobarem en molts dels seus projec-
tes i que també defensa a l’article l’Espona-
jemnt. Font:  Arxiu de la Fundació Miralles, 
carpeta del projecte. 

Les paraules, com els plans d’ordenació, canvien les coses. A través d’ells 
es fa difícil veure la realitat, la complexa realitat que s’hi amaga al darrere.”

A part de dubtar sobre la idoneïtat de la paraula “esponjar”, l’arqui-
tecte arremet a l’article contra els Plans en si mateixos. S’ha d’entendre 
que, com hem vist, els plans als que es refereix són projectes redactats 
i aprobats a mitjants dels anys vuitanta, una dècada abans de l’article, 
i que, per tant, refl exen les tendències urbanístiques d’aquell moment. 
Des de llavors, s’han dut a terme algunes actuacions aïllades i se n’han 
aprovat d’altres de més rellevants.

Al Sector Oriental s’ha començat a aplicar el PERI, principalment a 
nivell de gestió, expropiant algunes fi nques i fent algunes actuacions 
aïllades d’habitatge d’acord amb la possibilitat de reallotjament dels 
habitants61. També, com hem vist, s’ha aprobat un Estudi de detall que 
modifi ca el PERI apropant-lo encara més als projectes històrics que 
afectaven la zona i que proposaven una prolongació total de l’Avingu-
da Cambó.

El fet que algunes d’aquestes operacions estiguin ja realitzades 
permet que es puguin analitzar valorant-ne tant els resultats com els 
possibles problemes, amb una perspectiva sufi cient per a detectar-ne 
els majors inconvenients i corregir-los abans de tornar a utilitzar el 
mateix model i cometre errors repetits. 

“Com tots els instruments que actuen sobre la realitat, el plà està molt 
lligat a uns anys i unes idees molt concretes. I després d’un lapse de temps 
breu, en veure els primers resultats ens adonem que el pla és una brutal 
simplifi cació respecte a la complexitat real.”

El principal error que remarca de les propostes dels PERIs és la 
seva actitud demolidora; entendre que l’enderroc és l’única via d’ac-
tuació en un teixit enlloc d’intentar dialogar o reutilitzar i repensar la 
realitat. Aquesta tendència de renovar enderrocant tot l’existent, fent 
“tabula-rasa” per després construir amb criteris contemporanis, és un 
model que es dóna en diversos períodes al llarg de la història, des dels 
primers “sventramentos” del segle XVIII fi ns a la postguerra però que, 
ja a les intervencions europees dels anys vuitanta, trobem completa-
ment matitzat com passa al Pla de renovació de Paris de l’any 1983,  
als diferents plans per Kreuzberg a Berlin i als plans per diferents ciu-
tats italianes i com també trobarem, més tard, en el cas de Lisboa de 
la mà de Siza Vieira.

La refl exió que fa Miralles sobre l’idoneïtat d’aplicació d’aquests 
plans ”antics” és bastant lògica: si la visió que es té de la ciutat en 
aquell moment és diferent de la que es tenia a principis de la demo-
cràcia (recordem que en aquesta decàda la ciutat de Barcelona va viu-
re la gran transformació olímpica), no té sentit entendre els plans i la 
renovació de la mateixa manera que es feia llavors. 

61.   Veure pàgina 32 on en una taula s’indi-
quen les actuacions fetes.
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İ44. 
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İ45. Maqueta i plànols del projecte per al 
port de Bremehaven. Font: El Croquis nº72.

İ46. Imatge de la Casa de Mercaders. Font: 
lloc web de l’autor HETCHELL , G.

İ47. Imatge de la Casa de Mercaders. Font: 
lloc web de l’autor POSSENTI , G.

İ48. Planta de la reforma de la Casa del car-
rer Mercaders. Font: Fundació Miralles.

İ45. 

L’arquitecte també en parlarà més endavant62 dient que eren ac-
tuacions que es feien a cegues, degut a l’aportació de capital europeu 
que les feien econòmicament viables, que l’Ajuntament havia reacci-
onat simplement aplicant el que no havia pogut desenvolupar fi ns al 
moment per causes econòmiques, i que aixó eren plans basats en la 
idea higienista que tenia Le Corbusier als anys trenta d’entendre la 
ciutat com un ens malalt al que se li ha d’extirpar part del seu teixit 
perquè sani. Recordem que d’acord amb aquest ideal es va realitzar la 
proposta d’intervenció del GATPAC.

“No es pot parlar demagògicament de la bondat d’una política d’ender-
rocs sense fer referència a la continuïtat històrica d’aquesta idea... quan 
s’ha canviat totalment la manera d’entendre la ciutat. Comunicació a tra-
vés del Cinturó del Litoral, major densitat de transport públic, densitat i 
diversitat d’activitats, renovat interés per descobrir un lloc on viure i treba-
llar. Ens trobem al 1995 portant endavant els enderrocs que va engegar 
el Plà Cerdà a fi nals del vuit-cents o defensant les vagues idees higienistes 
dels anys trenta.”

La posició que exposa no és en pro de conservadorisme radical; 
sinó que es creu que es pot crear un model nou fruit de la juxtaposi-
ció d’alló existent i allò nou. El model d’enderrocar completament no 
s’enten si no és capaç d’oferir res millor del que es té, cosa que és molt 
complexa ja que el temps no es pot construir. Per aixó veurem com, 
tant la proposta que es farà a l’entorn com a la del mercat, es tractarà 
de sobreposar les noves construccions de manera que facin brillar el 
que ja existeix; que situïn ambdues actuacions al mateix nivell. 

Miralles mateix expresarà que, aquesta importància d’evitar l’en-
derroc total i treballar amb les preexistències, està molt present als di-
ferents projectes que farà en relació a molls (Bremerhaven, Osthaven) 
o la exposició de Dresden 

63 ja que en un moll -explica- no tens gairebé 

62.   Ho farà l’any 1998 en una conferència a 
Londres on explica el projecte. MIRALLES, E. 
Shadows and Alphabets (titol inicial). Lecture 
impartida a l’AASchool el dia 19 de Maig.

63.   Hi fa referència quan parla sobre el pro-
jecte de Bremerhaven a la conversació amb 
Emilio Tuñon y Luis Moreno. TUÑÓN, E. y 
MORENO, L. Apuntes de una conversación 
informal con Enric Miralles. Revista El Cro-
quis Madrid: El Croquis editorial, n°100-101, 
2000, pàgs.8-21.
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İ47. 

İ46. 

İ48. 

possibilitat de moure res; està connectat a la ciutat per un punt únic i 
la mida, les proporcions i l’organització responen directa i únicament 
a les necessitats logístiques del port. És per aquest motiu que aquests 
projectes requereixen del reconeixment i del diàleg directe amb totes 
aquestes preexistències. 

S’incorpora  així la idea de no voler diferenciar alló que és nou d’alló 
que és vell. Es critica la voluntat de separar i estigmatitzar l’existent en 
front de lo nou, enlloc de compendre, conèixer i incorporar el pas del 
temps com a element de projecte. 

“Aquests pijitos que no entenen la lògica complexa de la superposició 
dels diferents moments històrics i la superposició de les diferents maneres 
de viure... Que no entenen que viure en aquest barri és el plaer de descobrir 
el que ja ha estat usat... És com un abric de segona mà que a poc a poc 
s’amotlla al nou usuari.”

En aquest sentit, i enllaçant amb les diferents tendències en relació 
a les intervencions en centres històrics que s’han produït al llarg de la 
història, podem detectar la infl uència de diferents autors pertanyents 
al Team X com Candillis o Giarcarlo di Carlo. Miralles participa l’any  
1977 en un curs del ILAUD a Urbino anomenat “Participation & Re-use” 
-on coneix a Peter Smithson-, que organitza i dirigeix el mateix di Carlo 
qui ha realitzat el pla per a la renovació d’aquesta ciutat italiana. Tant 
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al pla d’Urbino com en altres intervencions de l’arquitecte italià, per 
exemple a Gènova, es considera que la conservació implica sempre 
intervenció i el desenvolupament coincideix amb la reutilització, pel 
que dona valor a l’existent a través de la reutilització, de dotar d’un 
nou ús o adaptar els edifi cis per a cobrir les necessitats actuals abans 
d’enderrocar. Idees que Miralles incorpora constantment.

La idea de reutilitzar la trobem, per exemple i molt clarament, al 
projecte de Mercaders que és contemporani a aquests textos i pro-
postes. També apareix quan en diferents entrevistes li pregunten com 
li agrada viure: “de segunda mano”, dirà. 

“Cambiarse de sitio, si; vivir de prestado. Benedetta encontró nuestra 
casa y el despacho, y para mi verdaderamente fue una ocasión más de 
valorar esa cosa de vivir de prestado, de meterse uno en una casa como 
en un vestido de segunda mano, en el que lo más interesante es lo que 
vas descubriendo. Yo me paso le vida allí, dentro de casa. A mí me parece 
importante que la casa tenga una intensidad parecida a cómo vives. Y que 
no responda a una especie de imagen fi ja. Que te puedas preguntar: ¿esto 
qué es, moderno o antiguo?…”

Per Miralles les històries contingudes en les edifi cacions són molt 
valuoses i en marquen el caràcter però sobretot prenen sentit al adap-
tar-se a les necessitats contemporànies. Defensa que si un element 
ha resistit el pas del temps signifi ca que pot ser d’utilitat a l’actualitat64, 
que és modern.

No defensa doncs, la radicalitazació ni del conservadorisme ni de la 
restauració; al contrari, entén que cal conèixer l’existent per valorar-ho 
i poder utilitzar-ho, al mateix lloc o en un altre. Com dirà del projecte 
de Utrech, cal preparar les condicions per a que pugui funcionar,  do-

64.  SUAREZ, S. Entrevista a Enric Miralles, ar-
quitecto. Publicada al diari Diario de Oviedo. 
4 juliol 1997.
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İ49. Imatge de l’àmbit on es poden veure 
part dels enderrocs i les arquitectures a les 
que es refereix Miralles. Font: Pròpia any 
2001.



nar l’ús desitjat, intervenint-hi com calgui i posant en relleu el pas del 
temps i la història, però no en el sentit patrimonial sinó de vivències i 
experiències.

A l’article, i en aquest mateix sentit de valorar l’existent i utilitzar i 
reutilitzar enlloc de imposar directament un nou ordre, Miralles tam-
bé fa una crítica absoluta cap al model edifi catori que ha derivat del 
planejament i que ja s’hi intueix en ell. Aquest atac es deu a que no 
entén com es pot menysprear la presència del temps en les edifi caci-
ons existents i obre la porta a l’opció de reutilitzar; adaptar l’existent a 
les necessitats actuals però assumint-ne la forma, les proporcions i les 
condicions, i modifi cant tan sols allò que sigui necessari, tal i com havia 
estat passant en diferents punts d’Europa entre el quals, moltes ciu-
tats alemanyes com Frankfurt -ciutat que Miralles tenia molt present ja 
que estava dirigint-hi i donant-hi classes en cursos de postgrau-. 

Recalca que les edifi cacions que s’estan realitzant o plantejant es-
tan basades en l’arquitectura contemporània de línies rectes i estan-
darització de proporcions, dimensions, escales i materials; fets total-
ment incompatibles amb el context on es troben, ja que aquest és un 
context viu, en creixement, que necessita una arquitectura integrada, 
transformable, que sigui capaç d’adaptar-se a la complexitat del lloc, 
a aquest entorn tan ric, que s’ha anat formant de manera natural i 
gairebé espontània a base d’aprofi tar les edifi cacions i adpatar-les a 
nous modes de viure.

Com expliquen tant Pere Cabrera com Oriol Bohigas en diferents 
ocasions65, aquesta arquitectura es deu a que el promotor de les edi-
fi cacions era l’Incasól i, per tant, s’aplicaven els model edifi catoris pro-
pis d’aquest ens, amb les seves característiques tipològiques, alçades, 
usos en planta baixa, materials i el preus de construcció. 

65.   Pere Cabrera era i ho explica a l’entre-
vista mantinguda l’any 2013 amb l’autora.  
Oriol Bohigas ho remarca en diferents  oca-
sions sobretot quan se li pregunta sobre el 
Projecte de la Rambla del Raval, en relació 
a les edifi cacions que confi guren l’obertura.
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İ50. Article de la Normativa del PERI que fa 
referència a la composició de les obertures 
de façana. Font: FAYOS,R. i alt. ref 57.

İ51. Imatge de l’edifi ci de la Pl. Marquilles 
on es veu la relació amb la composició dels 
buits dels edifi cis existents que pretenia el 
PERI i s’entreveu l’edifi ci d’Armengol-Mest-
ges. Font: Pròpia any 2001.



İ52. Article de la Normativa del PERI que fa 
referència a les plantes baixes i a la com-
posició dels seus buits. Font: FAYOS,R. i alt. 
ref 57.

İ52. 

“Tot plegat barrejat amb una encara més confusa idea de quina és 
l’arquitectura que s’ha de construir al lloc de l’enderrocada.”

“I després es proposa una arquitectura que és una mímica ridícula dels 
estils històrics. Com si les proporcions d’unes fi nestres més el terror dels 
projectistes per l’irregular - el text del plà parla amb horror de tot el que no 
és recte- poguessin amagar uns tipus edifi catoris que provenen del pitjor 
estils comercial dels models especulatius que han construït a la perifèria. 
(...)”

“ Són vergonyoses aquestes cases que ni tan sols resolen bé les cuines. 
Ciutat Vella (d’aquest terme sí que en parlarem) no podrà ser mai rendible 
sota aquests estàndards.”

Veiem en aquesta part una nova referència cap al planejament 
aprovat, recordem que el PERI marcava pautes de proporcions dels 
buits i de composició de façana per a “assemblar-se” al teixit existent. 
No es critica aquest fet sinó com després aixó es tradueix a l’arquitec-
tura d’acord amb els estàndards que es fi xen des del promotor, tal i 
com apunta Pere Carrera. Aquesta crítica també apunta cap a la volun-
tat de trencar amb els estàndars marcats i apropar i lligar íntimament 
el projecte arquitectònic i l’urbà, que és una de les altres idees que 
s’apliquen a Urbino i que Miralles recuperarà i defensarà en diferents 
projectes.

També degut a aquesta refl exió entorn les noves edifi cacions que 
s’estan realitzant, es proposarà treballar amb un model híbrid, que 
contempli tant la renovació com la rehabilitació i, a vegades, la res-
tauració. Aquesta posició es repetirà en gairebé tots els projectes en 
els que actuarà en entorns històrics com a Utrech o Edimburgh, on 
aixó es manifestarà al projectar conjunts edifi catoris híbrids, unint di-
ferents edifi cis existents i nous que es relacionaran de manera variada 
tant amb els diferents entorns i com entre ells. Així, en referència al 
Mercat, explicarà aquesta voluntat de treballar, també a l’edifi cació, 
amb els elements nous i vells alhora.

“Es un proyecto de desplegar lo nuevo en lo viejo. Y nos pareció muy 
difícil tratar de trabajar en sus propias ideas con el material existente, que 
tiene una enorme riqueza en sí mismo. Tienes que crear un híbrido, algo 
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que tenga las cualidades materiales con las que se construyen hoy en día 
y con algunas ya preexistentes, y la combinación no debe tener ninguna 
distinción estilística o dicotomía. Nos gusta construir un tejido. Esto es lo 
que hicimos. Tratamos de formar de nuevo las plazas y remodelar los 
edifi cios.”66

Segons Enric Miralles tot aquest desencert i manca de sensibilitat 
cap a l’àmbit, es deu a una falta de coneixement i reconeixement del 
barri a nivell d’usuari, d’aquell qui hi viu67+ o hi treballa. Reivindica que 
s’ha d’analitzar i conèixer l’entorn des del punt de vista del vianant que 
és qui l’utilitzara i qui el sap interpretar i sentir, idea que pot recordar 
a les idees del Team X i la recuperació del carrer com a espai del ciu-
tadà .

Amb aquesta anàlisi a peu de carrer, diu, es podran valorar les 
virtuds del barri i es podran reutilitzar. Entre elles en destaca, per 
exemple, els usos en planta baixa que estableixen un continu comer-
cial que, barrejat amb l’ús residencial, dota de gran riquesa l’entorn, 
allunyant-se del model sectoritzat que sembla que tendeix a oferir la 
ciutat -herència del planejament propi dels anys trenta i del CIAM-. 
Aquesta idea de la mixticitat d’usos de la ciutat és un dels conceptes 
bàsics de trencament amb les idees modernes que defensaven la sec-
torització, alhora que es pot entendre com un reconeixement de les 
característiques de la ciutat tradicional, on els usos mixtes  i les plantes 
baixes doten l’espai públic de vida i garanteixen una millor cohesió i 
control social.

“Per això, en lloc de parlar dels problemes concrets es parla d’”esponja-
ment”, “regularitat”, etcètera, tot presentat amb uns cartells que apareixen 
a la ciutat col·locats als mateixos llocs que els anuncis publicitaris. Sempre 
són visions perspectives a vol d’ocell, que representen aquest tros de ciutat 
sense acostar-se a terra.

Si ho fèssim, si el punt de vista fos el del vianant, es veurien totes les 
plantes baixes preparades per ésser un possible continum comercial que 
en el seu moment pot ser més gran que els mercats, com el de Santa Ca-
terina.”

“I veuríem com sobre la ciutat pesa un absurd desig de separar els usos: 
ara sembla que per divertir-se no es pugui sinó anar al Maremàgnum, on 
trobem aquesta absurda densitat de bars, uns damunt dels altres.”

Igualment -i en una posició que bé podria recordar a les crítiques 
actuals sobre certes polítiques en aquell entorn, tot i que per altres 
motius- recalca la poca identifi cació que té la ciutat cap al barri i la 
desconnexió d’aquest cap a la resta de la ciutat.

“Aquests pósters informatius (una altra paraula difícil i perillosa) són 
dibuixos de colors alegres, nets... Ens mostres una ciutat semblant a uns di-

66.   Futagawa, Y.  Enric Miralles Interview. Focus 
on an Architect: Enric Miralles, Benedetta Tagli-
abue. GA Document nº60, 1999.

67.  En aquell moment Miralles estava reha-
bilitant el palauet del carrer Mercaders que 
seria el seu habitatge.
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buixos animats japonesos. Semblen fets perquè els ciutadans que “baixen” 
(també hauríem de parlar d’aquesta paraula) el diumenge per les Rambles 
cap al port puguin dir: “Veus, fi nalment tot això s’arregla”.

Però els que viuen aquí només miren espantats, buscant si casa seva 
està en un d’aquests forats.

Tot sembla la plaça Reial... Només es distingeix la silueta de Santa Ma-
ria, o la de la catedral...

-”Com és possible?”, “tot desapareix...”

-”Això és el Parc de la Ciutadella”.

-”No ho sé, no s’enten res”.

Un cop més, tot se simplifi ca enganyosament.”

Finalment, un altre gran tema exposat a l’article, treballat posteri-
orment a la memòria del Mercat i que formarà part de totes les se-
ves obres en entorns històrics principalment -però no únicament-, és 
la necessitat de superposar les traces històriques, com reconeix a la 
conversa amb Emilio Tuñon quan es refereix al Parc de Diagonal Mar:

“Hay que intentar al menos ser consciente de que por allá pasaba el 
tren, de que en un punto se reunían las vías, de que allí había unas fábri-
cas, ese tipo de cosas… Al fi nal estás trabajando no sólo con la realidad 
física del momento, sino con la realidad física de todo lo que también ha 
estado allí, que ha ido construyendo el sitio.”

És a dir que, tot i que després no hagués de formar part del pro-
jecte, era important estudiar l’entorn i les seves possibilitats per tal 
de poder revertir-ho, com a mínim, a l’edifi ci. A l’article ho expresa en 
relació a la voluntat de renovació dràstica, de no entendre que la gran 
qualitat d’aquesta part de la ciutat és la lògica complexa de la superpo-
sició de diferents fets històrics i diferents maneres de viure; altre cop 
en relació tant a la oportunitat de reutilitzar com d’obtenir elements 
que permetin projectar amb la complexitat i riquesa de l’entorn.

Realment, la superposició68 tant de traces històriques com de va-
riants de proposta és un tema a través del que podem llegir moltes 
obres, i al que tant ell com Benedetta Tagliabue es referiran en múlti-
ples ocasions al parlar de diferents projectes. A Edimburg, per exem-
ple, s’estudiaran plànols de diferents èpoques per compendre l’evolu-
ció de la ciutat i els edifi cis i poder obtenir possibilitats projectuals al 
superposar-los. 

Més enllà d’un tema formal, aquest procediment li permetrà sensi-
bilitzar-se amb l’entorn, obrir-hi la ment i connectar amb una realitat 
que ha estat testimoni d’una evolució determinada i que facilitarà ele-
ments arran dels quals es podrà començar a projectar.

68.   Tant Montse Bigas com Salvador Gilabert 
a les seves tesis doctorals; ho tracten com 
una metodologia dels procesos projectuals 
de Miralles. GILABERT SANZ, S. Enric Miralles 
El dibujo de la imaginación. UPV. Tesis docto-
ral, 2005 pàg.52. BIGAS VIDAL, M. Enric Mira-
lles. Procesos metodológicos en la construcci-
ón del proyecto arquitectónico. Tesi doctoral 
Facultat de Belles Arts 2005.
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İ53. Plànol de superposició de les diferents 
èpoques del convent i el mercat, la trama 
urbana i la topografi a. Font:  COAC. EMBT. 
Enric Miralles Benedetta Tagliabue. Work in 
progress. COAC. Barcelona, 2004. 

İ53. 

“En el solar del Mercado de Santa Caterina, por ejemplo: ¿cómo es po-
sible que ahí cupiera un monasterio? Descubrir ese tipo de cosas que están 
más bien en la imaginación es una especie de reto a lo que uno hace, y que 
necesita tener la misma intensidad que esas otras cosas. Nadie hoy en día 
seria capaz de encontrar la geometría necesaria para meter un convento 
allí. ¿Cómo es posible que ese convento existiera allí?. ¿Y cómo es posible 
que existiera un primer mercado? Hay que contar con esa superposición 
de cosas. El truco siempre es el mismo: intentar que tenga la misma impor-
tancia la traza del monasterio que la traza de un momento en el que todo 
estuviera destruido —o la de un camino que pasase por allí en medio—, 
como si todas esas cosas pudieran tener la misma importancia.”

Explica, així, que la gran riquesa que ofereix Ciutat Vella és la seva 
irregularitat, derivada del seu creixement al llarg de la història a base 
de superposició d’edifi cacions, de densifi ciació informal i autocons-
trucció. Aquesta heterogeneïtat dota el sector d’un caràcter singular 
que és el seu màxim potencial i atractiu. Miralles reclama que es re-
coneixi aixó i que s’aprofi ti. Que es netegi el que calgui, es renovi i 
millorin les situacions de pobresa o marginalitat i, si cal, s’enderroqui, 
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İ54. Imatge ilustrativa d’un article que de-
núncia la possibilitat de desaparició del 
Mercat. Font: Revista La Veu del Carrer nº51 
FAVB.

İ54. però amb un coneixement previ adequat i amb la certesa de que el 
que s’edifi carà a posteriori serà més bo que el suprimit. 

Per Miralles el que s’ha de fer és descobrir què hi ha sota la degra-
dació i la brutícia i potenciar-ho sense especular.

“Aquest tros de ciutat és un lloc d’una realitat complexa on la transfor-
mació real no prové d’un mercat immobiliari sinó d’una complexa trama 
d’iniciatives personals a petita escala. Ciutadans que han descobert que 
aquest és un magnífi c lloc per viure i treballar. Aquestes iniciatives par-
ticulars haurien de ser àgilment ajudades. A la ciutat, al plà, lo queda la 
responsabilitat de no enderrocar, de no fer desparèixer res que no se senti 
capaç de substituir amb una riquesa equivalent.

Aquesta suburbialització que ara comença només ha estat possible 
gràcies a aquest seguit d’intervencions.

Viure i treballar en aquest carrer ens ha fet entendre que no hi ha dife-
rència entre vell i nou. A obrir els ulls, més enllà de la pobresa que s’amaga 
en alguns racons, per entendre el signifi cat més literal de l’aplicació de 
l’esponja a la ciutat. Amb una mica de sabó, l’esponja, o millor l’escombra, 
és una magnífi ca eina de neteja. Netejar, descobrir tot allò que existeix sota 
aquestes superfícies oblidades, en aquest lloc que no sé per què anomenen 
vell: Ciutat Vella. En altres llocs per referir-se al cor de la ciutat es diu centre 
monumental, ciutat històrica...

-”D’acord, vella pot ser un terme més humà, més familiar... però compte 
amb les paraules i els plans”.

Aquest tros de ciutat ni és vell ni necessita esponjaments.”

En paral·lel a la publicació d’aquest text a El País, l’àrea de comerç, 
consum i turisme de l’Ajuntament -de la qual n’és responsable Pilar 
Rahola69- llança la idea d’enderrocar el mercat de Santa Caterina en 
pro “d’esponjar” el barri i d’acord amb el que s’havia deixant sense lli-
gar al PERI. Degut al gran revol social que això provoca, que es suma a 
la situació de descontent en la que es troba el barri degut al buidatge 
d’immobles, de manca de manteniment i de semi enderrocs, s’encar-
rega a EMBT un estudi sobre la idoneïtat d’enderrocar el Mercat que 
genera que es desenvolupi un document exhastiu de reconeixement 
del barri. 

Per aixó, quan l’any 1997 es fa la proposta de concurs per la re-
novació del Mercat, s’hi inclou una gran refl exió sobre l’entorn ja que 
s’hi ha estat treballant amb profunditat i es recupera aquesta oposició 
vers a les solucions demolidores que s’hauran seguit aplicant. 

Com s’ha anat explicant en aquest anàlisis, al contextualitzar aquest 
article dins de l’obra de l’arquitecte veiem que no tan sols està parlant 
de Santa Caterina ni de Ciutat Vella sino que el text és una mena de 
manifest en el que podem veure refl exades algunes de les altres obres 
tant de regeneració urbana com d’intervenció arquitectònica en edifi -
cis construïts.

69.   ROVIRA, J.M.; RUBERT, M.; TAGLIABUE, B.; 
BOHIGAS, O.; FUSTER, J.; Taula rodona: Enric 
Miralles y Barcelona al curs Alegoría del tiem-
po: la arquitectura y el universo de otro Enric 
Miralles. 2009 CCCB. CUIMPB-Centre Ernest 
Lluch. Bendetta Tagliabue explica que MIra-
lles quan llegia articles de la llavord tinent 
d’alcalde sobre la renovació del mercat, 
s’enfadava i intentava replicar pels medis 
que li eren possibles. No seria d’extrenyar 
que l’Article fós un d’aquests medis conegut 
el revol que va causar. 
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L’ESTUDI DEL BARRI, EINA DE DEBAT PER A UN NOU                             
PLANEJAMENT

Arran de l’encàrrec, previ al concurs del mercat, de valorar la ido-
neïtat de l’operació de substitucio o eliminació d’aquest equipament, 
l’equip de EMBT realitza un estudi profund del barri que, com hem dit, 
s’incorpora indirectament al concurs del Mercat. Aquest estudi servirà 
de base per al desenvolupament de la Modifi cació de l’Estudi de Detall.

Miralles explicarà, en una conferència a la AA School of Architec-
ture700 pocs anys després de realitzar aquests treballs i encara fent 
el projecte del mercat, que el que es buscava amb aquests estudis 
era captar l’esperit del lloc, entendre la seva trajectòria i poder super-
posar-ne les traces existents amb l’objectiu de mostrar la magnitud i 
l’impacte del que es volia fer. Es pretenia ensenyar físicament el que 
passaria si es realitzava el pla previst i el potencial que tenia el barri.

La ciutat ja havia començat a enderrocar a “cegues” sense refl exio-
nar sobre els planejaments aprovats anys enrera, com es ressaltava a 
l’article de El País, i per a poder aturar-ho i canviar el model calia que 
aquest estudi de l’àmbit mostrés tot el seu potencial i els errors del 
planejament que es volia aplicar. Així doncs, es va generar tot el mate-
rial “previ” per a poder parlar sobre el problema, més que per poder 
parlar de formes o per oferir una solució. 

70.   MIRALLES, E. ref. 62.

İ55. 

İ55 Imatge aèria de l’àmbit on es poden 
veure els efectes del enderrocs que ja 
s’han executat al 1997. Font: Arxiu de la 
Fundació Miralles, carpeta del projecte. 
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İ56.  Imatge de la revista PERIllem editada 
per l’AVCA i on es denúncien diferents en-
derrocs i afctacions, destacant el cas del 
Carrer Carders 41, 43 i Jaume Giralt 4. Font: 
Arxiu de la Fundació Miralles, carpeta de 
projecte i Revista PERIllem SOScasc antic.

İ56. 

İ46.  Plànol de l’alçat del Carrer Carders i Jau-
me Giralt, destacant el palau del nº4. Font: 
Arxiu de la Fundació Miralles, carpeta de 
projecte.

Alhora, com també passarà a tants d’altres projectes, conèixer el 
lloc permetrà establir un diàleg tant amb ell com amb el promotor i 
anar, poc a poc, confi gurant elements de proposta de manera que 
aquest no sigui mai una solució imposada. Per això, aquesta fase d’en-
registrament i documentació esdevé tan extensa i profunda com fona-
mental pel projecte resultant. 

“¿De dónde saca la información social de este tipo un arquitecto?

De la observación y la documentación. No sirven únicamente los usos 
históricos porque se trata de volver a entender a la gente. Las tipologías 
dejan de tener importancia porque se debe escuchar al usuario y com-
prender sus nuevas necesidades. Esa información será la que decidirá el 
proyecto, el conocimiento será lo que lo construirá.”711

El procés projectual doncs s’inicia en aquest punt, amb aquesta 
recollida de registres del lloc, l’anàlisi de les visuals dels carrers, dels 
punts de fuga i sobretot de les preexistències constructives, socials i 
culturals per tal de poder comprendre i fer comprendre la singularitat 
de l’entorn i de la intervenció necessària.

Aquesta informació s’utilitzarà durant gairebé un any per a poder 
dialogar amb els polítics i mostrar-los l’entorn i demostrar-los el possi-
ble impacte de les operacions que hi ha previstes.

Es recopilarà  en un “block de notas anexo”, un quadern que s’an-
nexarà a la proposta d’ordenació sota el títol de “Memoria de Trabajo” 
i on podem trobar la mostra de tots els registres realitzats  amb dife-
rents eines gràfi ques a fi  d’obtenir i transmetre diversos missatges. 

Una de les parts més voluminoses l’ocupa el reconeixement de tots 
els edifi cis existents, confi gurant el que s’anomena “Revisión del Patri-
monio edifi cado o Registre d’edifi cis”. S’entén que, si l’objectiu principal 
era posar en relleu les actuacions que es pretenien dur a terme, es 
vulgui saber exactament el tipus i l’estat de l’edifi cació que confi gura 
el teixit, a banda de poder descobrir i ressaltar si hi ha elements amb 
valor patrimonial més enllà dels que ja assenyalava el PERI. 

“Como punto de partida tomamos los edifi cios existentes en su singu-
laridad individual e intentamos hacer una aproximación particular a la 
zona dividiendola en tres zonas, como está explicado en el estudio de de-
talle...Revisando los edifi cios intentamos contrastar la necesidad de una 
abertura de Cambó con la resistencia física de un patrimonio construído y 
debería, al parecer, enriquecer la propuesta de la nueva calle.”

Aquesta recopilació d’informació sobre els edifi cis la podem llegir 
en dues parts, una en relació a les edifi cacions catalogades i l’altra en  
referència als edifi cis que personalitzen el barri i als elements singu-
lars o característics que s’hi troben. 

71.   ZABALBEASCOA, A.;  RODRÍGUEZ, J. Mi-
ralles Tagliabue Revista Arquitecturas del 
tiempo. Barcelona: Gustavo Gili, nº4, 2013. 
pàg.63.
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İ57. 

Pel que respecta a la primera, a la que fa referència a les edifi caci-
ons catalogades o amb algun valor de caràcter patrimonial, s’estudien 
tant les que es troben a l’entorn immediat del mercat com a la resta 
del barri de Santa Caterina. És a dir, que es revisa tot l’àmbit del PERI. 

S’ha de recordar que tant al PERI com sobretot al seu estudi previ, 
es classifi caven els edifi cis a mantenir i se n’assenyalaven alguns per a 
donar-los un grau de conservació determinat, alhora que es destaca-
ven els edifi cis inclosos al catàleg de patrimoni; la majoria d’ells a l’en-
torn del carrer Montcada. Això es feia a fi  de guardar coherència amb 
els objectius del Pla, on es remarcava la voluntat de voler conservar 
tant la tipologia pròpia de l’època medieval -principalment per sota del 
carrer Princesa-, com la tipologia de pre-eixample a l’entorn de Sant 
Pere. D’acord amb el grau de protecció atorgat s’establien una sèrie 
d’actuacions possibles, pel que, fer una revisió dels edifi cis considerats 
per protegir i d’altres singulars, permet a Miralles veure si cal modifi car 
aquest punt. 

La recerca es basa en la recopilació de la informació existent a l’Ar-
xiu Municipal, amb els plànols i textos que hi consten, així com amb 
l’explicació d’altres dades rellevants que hi hagi, i la comprovació in situ 
de l’estat de l’immoble.

İ57. Plànol de les façanes més signifi catives 
a l’illa Jaume Giralt-Calders. Font: Arxiu de la 
Fundació Miralles, carpeta de projecte.
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İ59. 
GEMEENTE UTRECH. 
Municipi d’Utrech.

Requisits del programa.
Renovació del conjunt.

Concept design date 20/01/1997.

İ58. Imatge de l’Informe sobre la catalogació 
de l’edifi ci C/ Flassaders nº 30-32 en el que 
es confi rma que és un edifi ci amb interés 
patrimonial pel que està catalogat, contrà-
riament al que constava al PERI. Font: Arxiu 
de la Fundació Miralles, carpeta de projecte.

İ59 Dibuixos a mà alçada del palau del car-
rer Jaume Giralt 4 on estudia les modifi ca-
cions que ha sofert ja que es troba catalo-
gat però l’estat difereig molt del que hi ha 
documentat. S’estudia amb profunditat el 
cas per dos motius, un perquè és un dels 
edifi cis que l’AVCV reclama que es conservi, 
l’altre perquè és la fi nca on va viure el poe-
ta Joan Maragall. A més en el mateix dibuix 
es fa referència al projecte de l’Ajuntament 
d’Utrech, la data d’entrega i l’objecte del 
concurs. Font: Arxiu de la Fundació Miralles, 
carpeta de projecte.

S’uneix a la voluntat de comprovar i remarcar el teixit valorable pa-
trimonialment, que una de les denúncies que estan tirant endavant els 
veïns del barri es basa en que s’han enderrocat alguns elements cata-
logats i que està previst enderrocar-ne d’altres com l’edifi ci del carrer 
Carders número 41 i 43 i Jaume Giralt número 4, emplaçats on el PERI 
preveu un espai lliure i un equipament. 

Pel que, a fi  de conèixer aquesta realitat, mostrar la singularitat ar-
quitectònica d’aquests edifi cis i poder generar el debat sobre la im-
portància de mantenir-los o no, s’inclou a l’estudi un alçat detallat dels 
edifi cis del carrer Carders i unes vistes dels elements singulars de la 
“casa senyorial” situada al carrer Jaume Giralt nº4 que pren valor ja que 
és on va viure el poeta Joan Maragall.

De la mateixa manera, per exemple, es detecta amb els estudis 
corresponents que existeix un edifi ci que consta com a catalogat i no 
ho sembla pel que es demana un infome a patrimoni. En aquests es-
tudis es destaca la singularitat de diverses edifi cacions de l’illa Álvarez 
de Castro-Gombau-Fonollar on, a partir del plànol dels Quarterons de 
Garriga i Roca, es poden reconèixer els edifi cis de tipologia pre-eixam-
ple. També es recalca el Palauet que trobem a la plaça de Sant Cugat. 
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İ60. Detall del plànol on es recullen algunes 
de les dades de les edifi cacions existents 
on veiem el detall en referènica al plànol 
de Garriga i Roca i als edifi cis més nous de 
làmbit. Font: Arxiu de la Fundació Miralles, 
carpeta de projecte.

İ61. Plànol del Quarteró del Pla Garriga i 
Roca que correspon a l’illa Fonollar-Car-
ders-Giralt El Pellicer-Sant Pere més Baix, 
que englova l’antiga església de Sant Cugat 
i les edifi ciacions més modernes de l’àmbit.
Font: Arxiu de la Fundació Miralles, carpeta 
de projecte.

İ60. İ61. 
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İ62. Dibuix d’estudi de façana de la fi nca c/
Álvarez de Castro 10.Font: Arxiu de la Fun-
dació Miralles, carpeta de projecte.

İ63. Dibuix d’estudi de façana i detalls de la 
fi nca c/Fonollar cantonada amb c/Mestres 
Casals i Martorell, fi nca que es conservarà i 
rehabilitarà.  Font: Arxiu de la Fundació Mi-
ralles, carpeta de projecte.

İ62. 

La segona part del “Registre d’edifi cis” és molt més voluminosa i 
extensa però té el mateix objectiu de conèixer i fer conèixer les carac-
terístiques dels elements construïts. 

Es tracta del recull d’informació i elements singulars d’una mostra 
signifi cativa de l’àmbit. S’actua registrant edifi cis sencers, les cantona-
des de les illes que els formen, i elements constructius representatius.

Els edifi cis que es treballen completament són dues illes edifi ca-
des que composen dos sectors que el PERI preveu enderrocar parci-
alment. Són les illes delimitades pels carrers Álvarez de Castro-Gom-
bau-Mestres Casals i Martorell, i per Mestres Casals i Martorell- Jaume 
Giralt- Arc de Sant Cristòfol. En aquests casos es confi guren una mena 
de fi txes arran de la informació presa in situ on veiem: nom i adreça 
de la casa, plànol de situació, altura de l’edifi ci, descripció d’elements 
constructius singulars i patologies detectades visualment. L’element 
principal d’aquests registres és el dibuix a mà alçada dels diferents 
alçats, d’alguna secció i dels element singulars; s’hi detallen mides i es 
ressalten els punts que es consideren importants.

Un exemple de l’ús d’aquests registres és la fi txa de la fi nca nº3-5-7 
del carrer Mestre Casals i Martorell, on destaca sobretot el detall dels 
arcs, de les obertures que s’hi troben i de les mides, la perspectiva i les 
altures de forjats. La refl exió sobre l’altura lliure de les noves edifi ca-
cions i de la planta baixa serà posteriorment un tema de projecte  de 
gran importància; aquest element és un dels que serveix per a que se 
n’adonin de la diferència d’altura entre els edifi cis existents i les noves 
edifi cacions “contemporànies” que s’estan projectant i les implicacions 
espacials interiors i exteriors que això produeix.
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İ63. 
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İ64. Dibuixos d’estudi de façana i detalls de 
la fi nca c/Giralt el Pellicer nº25, fi nca que 
s’acabarà enderrocant. Font: Arxiu de la 
Fundació Miralles, carpeta de projecte.

İ64. 
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İ65. Dibuix de les cantonades del carrer 
on es mostra la importància d’aquests ele-
ments.Font: Arxiu de la Fundació Miralles, 
carpeta de la Fundació Miralles, carpeta de 
projecte.

İ65. 

Aquesta refl exió també es suporta sobre el registre de les cantona-
des que mostra la relació d’altures dels edifi cis i l’amplitud del carrer 
que es genera en aquests punts tan singulars. 

Els elements singulars es registren mitjançant una sèrie d’esbos-
sos i anotacions de diferents elements constructius i compositius 
com baranes, balcons, arcs de pedra, elements de serigrafi a a façana, 
dintells... que es troben en diferents edifi cis, principalment els que es-
tan en zones on està previst enderrocar. Hem de recordar que el que 
li interessa a Miralles és més el lloc, la posició, l’explicació i la funció 
dels elements que no l’element en sí; dirà que no serveix de res di-
buixar només elements per si mateixos, “no sirve de nada dibujar una 
viga”, sinó que allò important és “saber donde está y que cualidades tie-
ne”722. És per això que entenem que aquest coneixement tant detallat 
d’aquests elements servirà per ressaltar el valor de l’àmbit més que 
per conservar-los cada un d’ells individualment.

Les fi txes informatives serviran doncs, per a sobreposar-les al pro-
jecte vigent d’obertura de Cambó i poder valorar la seva posició en 
relació als enderrocs previstos i als elements i conjunts que els hi afec-
ten. A l’entendre que la importància no rau en una balcó o una fi gu-
ra sinó en el que aquests elements signifi quen i expliquen, es podrà 
decidir conscientment la intervenció i que aquesta sigui més rica en 
contingut narratiu.

72.   MASSAD, F.; GUERRERO, A. La forma de lo 
Imperfecto. Impresiones. (La Arquitectura) de 
Enric Miralles. Publicada a la revista Transver-
sal nº4, La utopia. Les utopies en el tombant 
del mil•lenni, Lleida: 1997. pàg.65
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Casa con detalles de piedra en jambas y esgrafi ados 
neoclásicos.

Esgrafi ado en estuco almohadillado.
Casa 2, muro hacia Jaume Giralt con aberturas de ser-
vicio. Tiene cornisa de piedra. Cuatro pisos, principal y 
bajos.- nada en especial-

Carrer Tarrós.

Casa 11, bajos con mezzanine principal + 3 
pisos.
Algunas huellas de esgrafi ado en estuco. Los 
pisos estan divididos por relieves horizontales.
Casa 13, igual en altura, dinteles de piedra 
(nada en especial). 

Casa 15, aberturas en bajos con piedra, posible 
sótano.
Casa 17, ventanas con jamba de piedra, todo 
muy ortogonal. 3 pisos + principal + bajos. Bal-
cones en piedra. 
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İ66. Dibuixos de diferents elements deta-
cats de les façanes, que caracteritzen. Font: 
Arxiu de la Fundació Miralles, carpeta de la 
Fundació Miralles, carpeta de projecte.

Casa grande dintel de piedra, jambas labradas y fi gura 
antigua.

Fisuras en cornisa contínua de cerámica, ventanas irre-
gulares (s.XVIII), bajos de piedra con partes de ladrillo, 
aberturas con jambas de piedra.

Casa grande dintel de piedra, jambas labradas y 
fi gura antigua.

Casa senyorial dels segles XVII-XVIII núm.374 del catàleg 
del patrimoni arquitectònic.
Todo en piedra labrada, artesonados de madera en 
pueratas y ventanas, muy mal estado de conservación.
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Recordem que en relació a aquesta necessitat de valorar el que es 
vol enderrocar, Bohigas deia que si bé era important no tenir por a 
l’enderroc, s’ha de ser conscient del que s’està fent i amb quina fi nali-
tat; és a dir, cal tenir un vast coneixement de les existències i de la seva 
possibilitat de funcionar en el futur.

L’extensió i concreció del recull és el que a més, d’alguna manera, li 
permet a Miralles tenir un document amb la història del lloc, amb l’es-
sència de les vivències on es refl ecteix el pas del temps en aquest lloc i 
els canvis en el sí de l’ús més essencial que és l’habitatge. Podem con-
siderar que aquest ajudarà a la idea d’iniciar els projectes amb el que 
ofereixen, assumint el que existeix i acceptant que el lloc i la història 
continguda en ell pot ser part de la proposta, que la pots tenir davant.

“Necesitas tener una especie de documento donde esté condensado el 
tiempo en ese sitio. Pero no para considerar que tu proyecto sea un paso 
más, no –como si hubiera detrás una idea lineal-, sino casi como si el tiem-
po –a mí, me gusta pensarlo así-, en vez de tenerlo a la espalda, lo tuvieras 
delante de ti…733”

D’aquesta manera, sense perdre de vista la informació recollida per 
poder treballar i sempre pensant en la proposta, no és d’estranyar 
que aquest especial èmfasi cap a l’arquitectura representativa i cap a 
detalls propis d’estils arquitectònics que havien marcat l’àmbit. Hem 
de recordar que per sobre de la recuperació i la relació amb els estils 
històrics, Miralles opina que s’aprèn per repetició, per absorció o in-
corporació. És a dir, que la manera de projectar és comprendre i saber 
extreure l’essència que ens pot ajudar al diàleg entre allò existent i allò 
nou; pel que resulta imprescindible conèixer i analitzar els elements 
per poder-s’hi relacionar d’alguna manera. 

Alhora, disposar d’una informació tan concreta, li permet remarcar 
la idea de la importància d’aproximar-se al sector amb molt de detall  
per a poder valorar correctament els enderrocs, i no prendre aques-
tes decisions des d’una trama aliena, només sobre plànols o sense la 
informació completa.

Seguint la línia del “registre del pas del temps” , i d’acord amb el que 
es manifesta a l’article de El País que li manca al planejament, es re-
alitza una sèrie de superposicions de plantes històriques. Es defi neix 
en els estudi preliminars com a “Consultes d’arxius històrics” on, a més 
d’afegir informació sobre els edifi cis catalogats i dels més rellevants, es 
reprodueixen plantes preexistents i superposicions de les illes en les 
que treballa. Aquest recurs de superposició de plantes és, com hem 
vist, molt present al llarg de la tota la seva obra i també ho serà en el 
Mercat i, com s’ha apuntat, persegueix l’objectiu principal d’expressar 
que la realitat no és estanca, que beu i viu del que ha estat i que la seva 

73.   Miralles a la conversació amb Tuñon i 
Moreno. TUÑON, E.; MORENO, L. ref. 63.
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İ67. 

İ67. Imatge de les plantes superposades 
dels diferents plànols del mercat: l’església 
de Santa Caterina en negre, el plànol de Da-
niel Molina de 1836 en vermell i el mercat 
de Mas i Vila en negre. Font: Arxiu de la Fun-
dació Miralles, carpeta de projecte.

concepció ha de ser global en el temps. És amb aquesta superposició 
amb la que es començarà a projectar; el qui marcarà els límits de l’ac-
tuació serà, en certa manera, el temps.

“Mira, lo más divertido de los temas sobre la memoria… por ejemplo, 
estamos haciendo el Mercado de Santa Caterina, y hemos hecho, en los 
últimos años, muchos proyectos… Este es un momento en que Europa está 
muy interesada en los cascos históricos, en volver a rehacer, como el caso 
Alemán… Siempre me ha sorprendido que cuando tomas un lugar y dibu-
jas una cronología, por ejemplo Santa Caterina, encuentras campos, huer-
tos, un convento, lo cual lo torna mucho más complicado… Hay una cosa 
curiosa, tú coges por ejemplo un plano y en el fondo, si lo quieres decir mal 
(pero yo no lo diría así), el pasado te ayuda a legitimar cualquier opción re-
alizada sobre lo nuevo… no querría decirlo así, pero es la verdad… cuando 
te das cuenta de lo que le ha sucedido a un lugar cualquiera, lo que menos 
puedes pensar es en continuidad o en cuestiones de este tipo… sino un sitio 
que pasa de ser un huerto, a una catedral, a una iglesia, a una biblioteca, 
a un mercado -se ríe- …lo bombardean… En el fondo, las opciones con-
temporáneas son las más conservadoras en el sentido de la continuidad; 
en ese sentido estaríamos a favor de esa continuidad, en el sentido de la 
novedad, de mirar hacia una cronología de un lugar, en el sentido de la 
sorpresa, de darte cuenta de la cantidad de cosas distintas que es un sitio… 
un poco todas las teorías sobre la memoria de los años 70; en principio 
parecía que las cosas sólo podían ir en una sola dirección… que hay una 
especie de memoria histórica que empuja las ciudades en una dirección y 
yo creo que es cosa del siglo pasado… principalmente porque son gente, 
sobre todo, que no contemplaba para nada el escenario de la Segunda 
Guerra Mundial. Cuando de repente, nos hemos encontrado todos en lo 
que quiere decir la Alemania, la Alemania del Este, trabajar en Cambridge, 
trabajar en Leipzig, o universidades como estas, el bombardeo fue tal…”74

Entre aquestes superposicions trobem plànols on es redibuixen al-
gunes de les fi nques de l’illa Álvarez de Castro-Gombau-Jaume Giralt, 
de les que es té informació en microfi lm i que es marcaven al plànol 
dels quarterons com a més noves, ja que van ser construïdes  a partir 
del 1858 amb la tipologia pròpia de l’eixample. El PERI en conserva 
algunes i n’afecta a la majoria. La disposició de les traces antigues ge-
nerarà el debat d’on fi xar el límit dels enderrocs i de si mantenir l’es-
tructura d’alguna d’aquestes edifi cacions o, fi ns i tot, si reutilitzar-les 
completament adaptant-les a nous usos.

74.   TUÑON, E.; MORENO, L. ref. 63.
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İ68. Plantes de les dues illes de les quals 
s’estudien tots els edifi cis mitjançant fi t-
xen individuals i on es dibuixen les plantes 
d’aquells que s’estudien especialment o bé 
perquè se’n té més informació o bé per-
què es troben en zones afectades. A partir 
d’aquestes plantes i de les fi txes es decidi-
rà mantenir alguns elements característics, 
es valoraran enderrocs,..... Font: Arxiu de la 
Fundació Miralles, carpeta de la Fundació 
Miralles, carpeta de projecte i anàlisi d’ela-
boració pròpia.

İ68. 

Límit fi nal d’edifi cació a conservar segons el PERI i la Modifi -
cació del PERI.

Límit proposat d’edifi cació a conservar segons proposta 
EMBT.

Edifi cacions antigues segons plànol Garriga i Roca que es co-
neixen en detall en els estudis del barri de EMBT.

Edifi cacions posteriors al 1858 segons plànol Garriga i Roca 
que es coneixen en detall en els estudis del barri de EMBT.

Giralt el Pellisser nº 26 i 28, se-
gons les fi txes: edifi cis en estat  
interior deteriorat però façana en 
bon estat i molts element d’intre-
és.

Gombau nº9, segons les fi t-
xes: mal estat dels balcons i 
de l’estructura però amb re-
lleus de façana en bon estat.

Gombau nº 3, segons les fi t-
xes: edifi ci de PB+3 amb cap 
interés en especial i mal es-
tat de conservació.

Fonollar nº29, segons les fi txes: estat acceptable i 
interés per la singularitat de la cantonada.

Mestres Casals i Martorell nº9-11, segons fi txes: 
molt idonèia per a mantenir per la singularitat, el 
bon estat i alguns ornaments.

Álvarez de Castro nº6 i 8, segons fi txes: ambdues 
fi nques en bon estat.

Mestres Casals i Martorell nº3-7, segons fi txes: es 
recalquen l’accés, els arcs de planta baixa, la com-
posició i els materials de façana tot i que hi ha al-
guns problemes de fi ltracions.

Mestres Casals i Martorell nº14 i 16, segons fi txes: 
edifi ci compost per dos volums en mal estat princi-
palment del que es preveu enderrocar.
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De manera semblant i amb l’objectiu d’apropar-se a les vivències 
de l’àmbit, es fa un registre d’elements, sensacions i vistes de diferents 
punts de l’àmbit. És el que es denominarà “recorregut pel sector”, on 
es veuen a mode d’”story board” detalls d’efectes visuals -fugues, ei-
xamplaments i estretaments dels carrers- alhora que es presenten 
petites propostes d’actuació en base a aquestes sensacions.

Aquesta manera de recopilar la informació més emocional o de 
sensacions que ofereix l’entorn té relació amb el sentit narratiu de las 
coses que Miralles dirà75 que li interessa tant. Exposa Montse Bigas a 
la seva tesis76 que per Miralles i Tagliabue, la sensació no està sepa-
rada del pensament sinó a l’inrevés, que n’és part fonamental pel que 
és habitual a la seva obra que en els estudis dels llocs s’hi incloguin 
qualitats poc mesurables com records o vivències.

És el cas del projecte per la Universitat d’Arquitectura de Venècia 
on era molt complexe captar l’essència del lloc mitjançant un referent 
formal o objectiu. Per aquest motiu s’utilitza una referència a un mode 
d’entendre la vida dels venecians com a element generador d’un espai.

 “¿Quiere decir que las primeras ideas, los conceptos que describía al 
principio, no tienen por qué ser ideas arquitectónicas, pueden ser vivenci-
as, por ejemplo?

Suelen serlo. A veces subjetivas y a veces sociales. Creo que la mayor 
parte de ideas que tenemos no son nuestras. Forman parte de una especie 
de espíritu de un tiempo.”77 

Tal i com també explica Josep Miàs78 aquesta és la seva manera de 
treballar “vemos el mundo dibujando y al dibujar reconstruimos siempre 
otra realidad que no existia antes ahí”. Quan Miralles dibuixa tracta d’ 
identifi car-se amb el lloc, de captar la seva essència i anar traduint-lo 
en el dibuix. També ho remarca Elias Torres a les conferencies so-
bre els dibuixos del viatge a la Índia quan compara els seus propis 
dibuixos amb els de Miralles i diu que els d’aquest, si bé eren menys 
exhaustius, captaven completament les essències dels llocs, les refe-
rències i les possibilitats.

En aquest registre de dibuixos tipus “story board” s’hi comencen 
a perfi lar algunes característiques, refl exions i elements que després 
s’incorporaran a la proposta.  

75.   Revista El Croquis Madrid: El Croquis edi-
torial, n°100-101, 2000, pàg. 15.

76. BIGAS VIDAL, M. ref. 68. 

77.  ZABALBEASCOA, A.;  RODRÍGUEZ, J. ref.71.

78.   Miàs al bloc Homenaje a Enric Miralles. 
Febrer de 2015. https://homenajeaenricmi-
ralles.wordpress.com

SEGONA PART. La renovació del barri de Santa Caterina. L’obertura de Cambó i la proposta d’Enric Miralles 2       63



SEGONA PART. La renovació del barri de Santa Caterina. L’obertura de Cambó i la proposta d’Enric Miralles 2       64



İ69. Recorregut pel sector descrit amb 
esbossos on es remarquen diferents ele-
ments que després s’incorporaran a la pro-
posta i que caracteritzen l’àmbit. Font: Arxiu 
de la Fundació Miralles, carpeta de la Fun-
dació Miralles, carpeta de projecte.
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İ70. Muntatge que es presenta al explicar el 
Mercat i que Miralles utilitza per a defendre 
la necessitat d’intervenir a l’àmbit a fi  que 
pugui convertir-se en un nou recorregut 
per la ciutat medieval. Font: COAC. EMBT. 
Enric Miralles Benedetta Tagliabue. Work in 
progress. COAC. Barcelona, 2004. 

İ71. Imatge de la portada del concurs on es 
veu el títol que fa referència al recorregut. 
Abril 1997. Font: Arxiu de la Fundació Mira-
lles, carpeta de projecte.

İ70. 

İ71. 

El fet de dibuixar un recorregut també té molt a veure amb la idea 
de projectar el barri a partir precisament d’això, d’un recorregut. Mi-
ralles79 explica que una de les imatges que va servir per a convèncer 
sobre el projecte del Mercat és aquella en la que s’exposa un possible 
nou recorregut des de Santa Maria del Mar a la Catedral, passant per 
la Barcelona medieval “menys coneguda”, creuant el carrer de la Prin-
cesa i descobrint l’església romànica de la Capella d’en Marcús i el barri 
de santa Caterina, arribant al nou espai urbà. Aquesta imatge serà part 
del lema de la proposta del concurs del mercat al titular-lo: “De Santa  
Maria a la Catedral”.

Aquest recorregut es creu essencial per a la renovació del barri; 
diu que s’ha d’entendre que el recorregut per les vies “no clàssiques” 
ajudarà a dotar de força la intervenció. 

“Then you would move from this more secret Barcelona that, as many 
classical, roman towns are built along paths, almost like a centre that irra-
diates things—I think it’s very important nowadays if we are thinking about 
the real regeneration of the place, that people moves just in the opposite 
directions, not along historical paths, which are clearly established—you 
need to move through these small streets and this, as a process, should 
have a lot to do with lettering, information, and really preparing this kind 
of movements.”80

Pel que en aquest entorn el dibuix del recorregut es converteix en 
una eina representativa de les voluntats del projecte i de la imatge que 79.   MIRALLES, E. ref. 62.

80.   MIRALLES, E. ref. 62.
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İ72. Imatges extreters de la revista PERI-
llem editada per SOScascantic. A la primera 
veiem la comparativa entre el teixit abans 
del PERI i amb els enderrocs previstos que 
pretén mostrar el gran impacte i pèrdua de 
teixit que això signifi caria. A la segona recull 
de els Criteris de proposta de Modifi cació 
del PERI desenvolpuats per l’arquitecte de 
l’ajuntament Miquel Roig per l’àmbit de 
Cambó i del Museu Picasso. Font: Arxiu de 
la Fundació Miralles, carpeta de projecte.

İ72. 

proposa com a resultat de la remodelació del sector. 

Finalment, i també en relació a aquesta idea de la importància del 
recorregut, cal dir que, si bé el que es proposa de cara a “vendre” 
la proposta del mercat és el recorregut més atractiu turísticament, el 
que s’indica i refl exa en la majoria de plànols és el recorregut dels usu-
aris del mercat i dels habitants de l’àmbit. 

Miralles orienta els plànols pràcticament sempre amb el carrer de 
Sant Pere més Baix a la part de sota, com si s’hi arribés des d’allà. 
Aquest fet té relació amb l’ús històric i habitual del barri i del mercat, 
en la relació a l’àmbit comercial de Sant Pere i la baixa Eixample Dreta 
que hi arriba a través dels passatges. Així doncs, aquest gest és més 
que simbòlic; és generador també de projecte, de com s’ha de recór-
rer el sector. També té relació amb el sentit de “passeig” que tenen les 
vies verticals a la Barcelona com diu Solà-Morales.81

També dins els documents d’informació prèvia i sota el títol de 
“información preliminar”, trobem un recull de diferents informacions 
sobre els plans que afecten al sector, el seu estat d’aplicació i la re-
percussió social d’això. Hi trobem dues làmines que contenen tota la 

81.  DE SOLÀ-MORALES, M. ref. 5.
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İ73. 

İ73. Fragment dels registres de l’àmbit on es 
pot observar la vista de la pl. de Sant Cugat 
i el jardí existent al fons. Font: Arxiu de la 
Fundació Miralles, carpeta de projecte.

informació del PERI i de l’Estudi de Detall vigent a mode de denúncia, 
que recorden tant a les denúncies veïnals recents com a les que es 
van fer sobre el Pla Comarcal i que podríem vincular també a les que 
veiem del GATPAC. També hi trobem una imatge aèria del moment.

Per a treballar aquesta informació es realitzen dos plànols; un en 
color, i un en blanc i negre. El de colors és un dibuix que es fa sobre 
l’Estudi de Detall vigent; hi reconeixem tant les traces del nou planeja-
ment com les plantes dels edifi cis que ja s’han construït o estan en un 
estat avançat del procés previ a la construcció. Tot i semblar un plànol 
objectiu no ho és tant; a aquesta base s’hi sobreposa l’edifi cació que 
encara existeix i es pinta de colors segons altures fent-ho amb menys 
intensitat en aquells que segons planejament han de desaparèixer per 
tal de remarcar la proporció que els enderrocs signifi quen en relació 
al teixit que quedarà.

El dibuix en blanc i negre és, segurament, més tardà que la de co-
lors ja que s’hi pot veure la proposta de concurs del mercat, pel que 
deu ser de 1998. En ell s’hi reconeix el que és existent, tot i que es 
remarquen  les actuacions entorn de la plaça de Sant Cugat, l’obertura 
del jardí completament que enllaça el carrer Font de la Fonda amb 
Fonollar i deixa un volum aïllat. Alhora també hi agafen molta impor-
tància la “plaça” existent derivada dels enderrocs i la possible obertura 
sobre l’illa Jaume Giralt-Metges-Pou de la Figuera així com l’edifi ci del 
carrer Serra Xic que s’ha edifi cat d’acord amb l’estudi de detall. Tant 
el jardí de la plaça de St Cugat com el gran buit existent veiem que es 
remarcaven especialment al recórrer el sector i registrar-ne es espais 
més interessants.

I és que l’objectivitat que ofereixen els plànols, i més en un entorn 
on la implicació emocional és tan forta com era en aquest, és impres-
cindible per tal de poder entendre exactament la realitat del lloc i ser 
capaç de transmetre-la. 

“(...) hay todo un conocimiento de un lugar que viene de la cartografía, 
que es fundamental… y si aparcas el coche mal? Si te ponen una multa? y 
si has comido mal? hay un sitio aquí, hay que moverse, hay que conocer-
lo… pero la cartografía es muy importante. Digamos que con un plano, 
puedes tener una conversación con alguien y se creen que has estado -se 
ríe- si estamos hablando de Vietnam, no, pero si estamos hablando de 
una ciudad, de un contexto cultural que conoces, es así… en ciudades pró-
ximas, cualquier periferia de Barcelona, tú tomas un plano y entiendes los 
problemas de un modo distinto que paseándote por ahí. Lógicamente, es 
fundamental conocer un sitio, pero para mi, al contrario, la cartografía, 
los planos, los mapas, te ayudan mucho, como a convivir con ellos.” 82

82.   KUSNIR, M.; BOTA, D. Entrevista a Enric Mi-
ralles. Arquitectura Digital nº 9. Buenos Aires, 
2001, pàg. 58-63. Disponible a  l bloc Home-
naje a Enric Miralles. ref. 78.

İ74. i i75. Plànols de l’estat actual,  ambdós 
mostren els enderrocs i el de colors, a més, 
les altures i el planejament vigent. Podem 
veure els edifi cis que ja s’han edifi cat. Font: 
Arxiu de la Fundació Miralles, carpeta de 
projecte.
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İ74. 

İ75. 
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İ76. İ77. 

Tot i això, les eines de registre que Miralles destacarà com a més 
útils, tant per a transmetre la realitat i qualitat del que existeix com 
per trobar elements de projecte i poder treballar en variacions; són 
les fotografi es i les maquetes ja que són capaços de transmetre la 
complexitat real de l’àmbit. 

“I think is quite important to see that sketches are probably less rich 
than, again, the photos and the materials, where you really collect the 
problem and the complexity of the situation.” 

83

Són ben coneguts i han estat molt analitzats els fotomuntatges que 
realitza al “·la manera de David Hockney”84. Tan Miralles com Tagliabue 
en parlen en diverses ocassions i diuen que aquesta eina els ajuda a 
fi xar el pensament en un lloc, però de forma vaga85, ja que els amb ells 
poden plasmar molts moments en un sol instant, com si es dibuixes-
sin múltiples esbossos simultàniament i es pogués recollir el temps i 
l’ambient en ells.

Amb aquest recurs gràfi c es pot explicar un espai i el moviment 
que s’hi produeix alhora que se’n resalta algun element d’interés i, fi ns 
i tot, s’hi pot incorporar -mitjançant la relació entre cadascuna de les 
parts que composen el muntatge- lectures pròpies i intencionades del 
lloc. Es transmetren pensaments, intencions i, fi ns i tot, emocions i 
sentiments.

Per Santa Caterina se’n treballen bàsicament de dos tipus. D’una 
banda es realitzen unes vistes del cel al recórrer l’àmbit, una sèrie 
d’imatges fetes des del carrer cap al cel que, muntades conjuntament, 
confi guren una mena d’enorme fotografi a aèria dels buits, com una 
mirada d’un ocell recorrent l’àmbit86, tot i ser a l’inversa. Aquest mun-
tatge ensenya la gran diferència d’escala entre els diferents espais 

83.   MIRALLES, E. ref. 62.

84.   S’hi refereix a l’entrevista TUÑON, E.; MO-
RENO, L. ref. 63. Aquest tipus de muntatges 
també tenen relació amb l’autor George Pe-
rec i el llibre ”la vida instrucciones de uso” 
que serà referència per Miralles fi ns i tot 
per temes docents; i en el que es treballa el 
concepte de fragments, de moments múlti-
ples que és el que busca transmetres Mira-
lles al fer aquest tipus de representacions.

85.   VV. AA. Enric Miralles. Obras y proyectos. 
Madrid: Electa España, 1996. Colecció “Do-
cumentos de arquitectura”, pàg.7.

86.   “Like a bird view, a bird walking view.” diu 
Miralles a la conferència de la AASchool. MI-
RALLES, E. ref. 62.
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İ76. Imatge que ens permet veure l’escala 
del del recorregut sencer (i79) i l’orientació 
del plànol veient-lo des de Sant Pere, reco-
neixent els recorreguts tradicionals de l’àm-
bit (pàg. 67). Font: MIRALLES, E. ref. 62.

İ77. Plànol amb els carrers i les places mar-
cades en blau remarcant la diferència d’es-
cala entre el mercat i al resta. Font: Expo-
sició URBAN REGENERATION 2015. EMBT.

İ78. Imatge del muntatge del recorregut 
sencer. Font: Arxiu de la Fundació Miralles, 
carpeta de projecte.

İ78. 
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İ79. buits existents i, en un sentit d’anàlisi de les actuacions previstes, aju-
da a fer comprendre que l’enderroc del mercat -un dels escenaris que 
es contemplava- només implicaria la generació d’un buit més gran que 
es relacionaria amb els buits de gran escala com Cambó i Via Laietana 
però que difi cilment això podria fer millorar la resta dels carrers.

“Then we produced this document, that probably it was the most con-
vincing one. In the scenario that you would demolish the market, it is clear 
that the amount of free space you will get here will not give any benefi t to 
those narrow streets. I think it’s clear that even a kind of neoclassical inter-
vention of reshaping the void—in Barcelona we have the Plaza Real or the 
Parisian Place Vendome, many of these examples, I think they would never 
be able to reconcile with that. then you go to reality and you start looking 
with diff erent eyes. It was two diff erent clients, so we need to do it again, 
otherwise they become jealous, but you see how we start by leaving frag-
ments and, again, using the production as a mimic, letting form decisions 
postpone as much as possible.” 87

El plànol també es pot entendre com a una lectura analítica de les 
característiques de l’àmbit ja que es mostra claramanet la relació entre 
l’alçada de les edifi cacions i l’ample dels carrers i que aquesta implica 
una manca de il.luminació i asolellament en molts punts. En aquest 
sentit, es realitzen unes composicions pel projecte del Mercat on s’ex-
plica la seva evolució històrica a partir de plantes fetes amb “retalls de 
cel”. 

En aquesta mateixa línia de fotografi ar els buits, el cel, es van re-
alitzar una sèrie d’imatges dels buits que s’han creat arran dels en-
derrocs. Al fotografi ar-los es veien les traces de la ciutat antiga i aixó 
provocava que ja no es tractés tan sols d’un plànol històric sinó que 
era com si es veiés la mateixa història, amb la imatge s’entenia a la per-
fecció l’acumulació d’edifi cacions al llarg del temps. Es podia gairebé 
llegir com la ciutat havia estat reconstruïda en el passat i entendre que 
l’edifi ci no sempre havia estat conseqüència del carrer ans al contrari, 
si s’estudia la ciutat abans de la industrialització, el projecte del carrer 
com a tal pràcticament no existeix88. Veient els enderrocs al descobert 
s’aconseguia anar imaginàriament fi ns a aquell moment temporal, el 
que va permetre posar en dubte si l’important era decidir la traça del 
carrer  o, més aviat, la confi guració i posició dels volums que el defi -
nirien. És com si s’entengués, gràcies a veure les traces de l’evolució 
de la ciutat, que la ciutat actual formada per carrers planifi cats, on hi 
havia les façanes dels edifi cis, no existeia realment, sinó que la ciutat 
és una connexió entre els espais buits que deriven de la relació entre 
els volums edifi cats.

Seguint aquesta idea Miralles, a la conferència de la AASchool co-
mença explicant un quadre de Miró, on l’important, diu, és la prepa-
ració de la tela i la relació entre les peces que hi coŀloca, i la compara 
amb la idea d’entendre els buits a Santa Caterina com els generadors 

87.   MIRALLES, E. ref. 62. 

88. SOLÀ-MORALES, M. ref. 5. Fins a la in-
dustrialització de les ciutats el carrer era 
una conseqüència. A Barcelona apareixen 
els primers projecte de carrer al urbanitzar 
franges com el carrer Ample o Nou de la 
Rambla però relament quan es construeix 
el carrer Ferran.

İ79. Explicació de l’evolució històrica del 
Mercat a parir dels buits que l’edifi ci oferia 
en cada moment (al primer tota l’església 
s’entén com a buit). Font: Arxiu de la Funda-
ció Miralles, carpeta de projecte.
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İ81. 

İ80. 

del carrer. Diu que la clau per poder treballar-hi és assumir que el lloc 
no és tan ideal com es creia al planifi car un carrer sobre un plànol 
seguint únicament una traça o línia. I que el més rellevant, el que gene-
rarà realment el carrer, són els espais que entre volums, les relacions 
entre aquests.

Això es veurà refl exat a la materialització de la proposta ja que una 
de les diferències entre el planejament existent i el nou serà aquest 
control sobre l’espai i l’organització de les peces.

Per a explicar i treballar sobre aquesta relació també utilitzarà l’al-
tre de les eines “fortes”: les maquetes. De maquetes per a Santa Ca-
terina se’n realitzen dues de principals, ambdues comprenen tot el 
barri. La més coneguda és de dimensions més que considerables (uns 
2x5m). En ella, primer tan sols s’hi mostren els enderrocs duts a terme 
per a destacar-ne la mida i l’impacte en relació al teixit que queda edifi -
cat. Posteriorment s’hi aniran afegint i provant les diferents propostes 
de planejament i d’edifi cacions. A més, aquesta gran maqueta servirà, 
a l’inici i principalment, per poder ressaltar l’escala del gra edifi cat, la 
gran densitat de l’àmbit, els buits proposats i existents i la sinuositat 
de les traces dels carrers, per remarcar la necessitat de modifi car l’or-
denació.

També es fan altres maquetes de mida més reduïda, entre les que 
en destaca una de cartró blanc que s’aixeca sobre un plano superpo-
sat de les antigues traces i el planejament vigent i en la que, d’alguna 
manera, es classifi quen els edifi cis per la seva procedència segons la 
manera en que es reprodueixen en la maqueta: els nous són volums 
marrons, els de planejaments previs són volums blancs i els edifi cis 
preexistents són únicament murs.

İ80. Muntatges dels espais buits que ofereix 
l’àmbit i on es reconeixen les marques de la 
història. Font: MIRALLES, E. ref. 62.

İ81. Imatge de un temple budista feta per 
David Hockney on podem veure que la ma-
nera d’explicar la grandària del lloc, la im-
posrtància de l’estructura a l’espia i materi-
alitat dels elements principals té una relació 
directa amb els muntatges que fa EMBT. 
Font: HOCKNEY, D. Drawing with a camera. 
Catàleg de la exposició.1982.
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İ82. 

İ82. Imatge de la maqueta de projecte on es 
veu el gran buit projectat i el projecte del 
mercat en un estat molt inicial. Font: MIRA-
LLES, E. ref. 62.

La facilitat de comunicació que ofereixen les maquetes -tan amb el 
client i els polítics com dins del mateix estudi EMBT- és, per Miralles i 
Tagliabue, la seva principal virtut i funció per a tot el procés. En el de-
senvolupament d’aquest projecte veurem que la maqueta va tenir un 
paper fonamental, des de l’anàlisi de les preexistències, com hem vist, 
fi ns a la concreció de les solucions edifi catòries.

“(...)Me gusta producir material de construcción desde el principio. Pero 
ya que no es de una manera esquemática, podemos aprender de ellos. Son 
un medio de comunicación entre unos y otros en la ofi cina, y también ayu-
dan mucho en la comunicación con el cliente. La precisión en los maque-
tas deja mucho menos lugar a la interpretación. Y ahora que la ofi cina es 
de alrededor de 30 a 40 personas es muy importante que todo el mundo 
tenga la misma comprensión de un proyecto.”89

Amb la col·lecció de tots aquests materials de registre i reconeixe-
ment -registre d’edifi cis, plantes històriques, registre de sensacions, 
informació del planejament, fotomuntatges i maquetes-, es confi gura 
un document que permet transmetre la coneixença i l’entendiment de 
l’àmbit en profunditat. Aquest document es fa servir com a eina de co-
municació per tal de posar en relleu, davant del consistori municipal, 
les qualitats d’aquest barri alhora que ajuda a argumentar la inade-
quació del que està planifi cat fi ns ara. En aquestes refl exions també 
s’exposa la necessitat d’aproximar-se més minuciosament al sector 
per a entendre’n les singularitats i poder treballar-lo a partir d’elles.

89.   FUTAGAWA, Y. Enric Miralles Interview. Fo-
cus on an Architect: Enric Miralles, Benedetta 
Tagliabue. GA Document nº60, 1999.
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İ83. 

İ83. Imatge de la maqueta de projecte on 
es veu el gran buit projectat i el buit del 
mercat, segons explica Miralles, és el que 
va permetre veure millor la magnitud dels 
enderrocs. Font: MIRALLES, E. ref. 62.

İ84. Imatge de l’estat del Mercat en el mo-
ment de fer els estudis. Font: Arxiu de la 
Fundació Miralles, carpeta de projecte.

İ84. 

Arran de totes aquestes conclusions, i amb la complicitat del poder 
municipal i dels veïns, s’encarrega a EMBT realitzar la modifi cació de 
l’Estudi de Detall de 1995 per tal de poder modifi car el planejament i 
desenvolupar els sector de l’Avinguda Cambó. 

La realitat física en aquell moment, com hem vist, inclou algunes 
de les demolicions previstes en els Plans anteriors que ja han estat 
realitzades, pel que realment l’estat actual és una realitat diferent i 
intermitja en la que Miralles troba un punt de partida ideal al tractar-
se d’una mena de collage entre gran densitat, autoconstrucció, noves 
edifi cacions, grans buits i polèmica veïnal. Lluny d’esdevenir proble-
mes, aquests condicionants seran elements generadors de la propos-
ta, oportunitats per crear nous elements i projectes.

Tota aquesta coneixença també es refl ecteix a la proposta de reha-
bilitació del Mercat de l’any 1997 tant és així que el jurat del concurs 
públic valorarà aquestes refl exions molt positivament90 i que moltes 
vegades s’atribueix l’encarreg de revisió del planejament a la memòria 
presentada al concurs del mercat .

90.   ROVIRA, J.M. sobre el Mercat de San-
ta Caterina al llibre VV. AA. Enric Miralles 
1972-2000. Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2011. Colecció arquia/temas 
núm.33. 
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EL PROJECTE DE NOVA ORDENACIÓ

El projecte de Modifi cació de l’Estudi de Detall de l’àrea central del 
PERI del Sector Oriental s’aprova inicialment a l’abril de 1997. 

Tot i que la proposta remarca conceptes que ja s’havien destacat 
a l’article de “l’Esponjament” i pot semblar feta en reacció al que ja 
s’havia executat al Raval,  és sobretot una mena de denúncia a la limi-
tació que oferien les eines del planejament per a un entorn d’aquesta 
complexitat i riquesa. 

El planejament vigent parlava bàsicament dels paràmetres d’altura 
i distància entre peces i únicament proposava crear volums de nova 
planta, elements que -en la opinió de Miralles- eren insufi cients ja que 
calien més inputs per a poder desenvolupar una arquitectura cohe-
rent amb l’entorn, pel que era necessari refer el planejament de ma-
nera que fos més pròxim a l’arquitectura.

D’acord amb aquest pensament, per poder defi nir un planejament 
realment adequat per aquest entorn, s’haurien de poder estudiar en 
detall, cas per cas, les necessitats concretes i les realitats de cada edi-
fi cació per, així, anar decidint i defi nint l’actuació detalladament i alho-
ra confi gurant l’espai públic. És a dir, que l’instrument defi nitiu per a 
conèixer la profunditat del problema hauria de ser el propi projecte 
arquitectònic. Però hi havia moltes raons pel que això no es podia fer; 
les principals eren -i són- que hi havia d’haver una primera acotació i 
aproximació general, i que la seqüència legal fi xava que primer s’havi-
en de defi nir una sèrie de paràmetres urbanístics com volums, alinea-
cions i tipus d’edifi cació. Aquest paràmetres ajuden habitualment a or-
denar a gran escala l’actuació però també poden resultar encotillants, 
rígids i uniformes.

La proposta que va fer EMBT, recollint tot el treball previ, pretenia 
ser coherent amb aquesta idea de necessitat d’enriquir i fl exibilitzar 
el planejament. Per això, i tenint en compte aquesta seqüència legal 
imposada, el planejament es va redactar amb la clara intenció de ser 
modifi cat al fi nalitzar cadascun dels projectes d’edifi cació per tal de 
fer-lo encaixar del tot i, així, capgirar l’ordre habitual del procés. Les 
normes preestablertes havien de ser, en realitat, la conseqüència d’un 
projecte amb tota la seva concreció i per tant n’havien de recollir tots 
els matisos i detalls que el propi projecte pugués arribar a menester. 
Segons el propi Xavier Sust91, qui va ser el redactor de la modifi cació 
de l’estudi de detall, Miralles perseguia principalment poder vincular el 
planejament amb els projectes edifi catoris defi nitius per tal d’enriquir 
la solució fi nal, lligar íntimament el projecte arquitectònic i l’urbà. 

91.   Segons explica a la conversació man-
tinguda amb l’autora el dia 27 de Maig de 
2013. 
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Per tant, una de les particularitats de la proposta rau en que es 
considera el planejament com una aproximació orientativa, intencio-
nal i defi nidora de la fi losofi a del projecte, que dóna les bases per 
poder començar-lo però que no el limita en excés.

Aquesta idea és relativament comuna en els projectes de renova-
ció de les ciutats històriques a nivell europeu, sobretot en els de les 
italianes que, com hem vist, són de gran infl uència en tota la renovació 
de Ciutat Vella i també en Miralles. 

D’una manera semblant en el desenvolupament del PERI de la Bar-
celoneta, realitzat anys abans, ja trobem algunes experiències on pla-
nejament i projecte van de la mà. No es tracta d’un pla d’ordenació 
amb estàndards, zonifi cacions i vials convencionals, sinó que es par-
teix d’un coneixement profund del barri i es comproven diverses de 
les actuacions tant en avantprojectes -com en el cas del Passeig marí-
tim-, com en projectes que es realitzen en paraŀlel a la redacció del pla. 

Busquets92 afi rma que gràcies a aquest tipus d’experiències “parece 
que nos encontramos en el camino de la superación del dualismo fatal 
entre urbanismo y arquitectura, que de una manera genérica relegó el 
urbanismo al campo del análisis y la arquitectura al de la acción. Este 
planteamiento tiende a negar aquel dualismo y fomenta, en cambio, la 
recomposición de un campo de disciplina con áreas comunes muy impor-
tantes entre la arquitectura y el urbanismo. De este modo se confi gura una 
primacía del hecho urbano con un fuerte compromiso con las propuestas 
sobre la forma física de la ciudad, en la medida en quees uno de los sec-
tores más capaces de interpretar los procesos sociales y vincularlos a una 
instancia operativa”. 

Així doncs, perseguint aquest objectiu de que el projecte arqui-
tectònic i l’urbanístic es complementin, l’actuació s’organitza amb la 
següent seqüència: es farà una primera modifi cació sobre l’estudi de 
detall vigent on es recolliran les conclusions derivades dels estudis 
previs; i d’acord amb aquesta modifi cació es faran els projectes d’edifi -
cació sense que trobin limitacions encotilladores ja que es preveu que, 
al acabar de defi nir-se, es substitueixi la modifi cació realitzada per una 
altra que reculli tots els matisos, especifi cacions i necessitats sorgides 
durant l’elaboració del projecte arquitectònic. Es difumina així, gaire-
bé totalment, el límit entre arquitectura i urbanisme del que parlava 
Busquets.

La dependència entre les fases i l’estret lligam que es crea pot rela-
cionar-se amb la idea de continuïtat que Miralles atorga als seus pro-
jectes quan diu que no s’acaben mai, que tan sols són una peça d’un 
trencaclosques que és el seu projecte inteŀlectual. Diu que els pro-
jectes són modifi cacions sobre modifi cacions, traces sobre traces, un 

92.   BOHIGAS, O. ref. 12, pàg.148.

İ85. Imatge de les notes sobre la memòria 
del projecte d’ordenació on Miralles es re-
fereix a la necessitat de diluir els límits i fl e-
xibilitzar la norvativa urbanística. Font: Arxiu 
de la Fundació Miralles, carpeta de projecte.
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İ85. 
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İ86. 

İ86. Imatge de les notes sobre la memòria 
del projecte d’ordenació on Miralles es refe-
reix als plantejaments inicials del projecte. 
Font: Arxiu de la Fundació Miralles, carpeta 
de projecte.

conjunt de superposicions. I així és com també es defi nirà la proposta 
d’ordenació, com un conjunt de traces que van superposant-se i que 
van defi nint la solució fi nal.

El document defi nitiu s’aprova al març de 1998 amb el nom de 
Modifi cació de l’Estudi de detall de l’Àrea Central del PERI del Sector 
Oriental de Barcelona; amb codi BA182-2. És un document breu, la 
memòria consta únicament de sis pàgines i hi ha només tres plànols. 
Escriu Miralles que el document és “necesariamente escueto”, a fi  de 
tractar únicament els elements bàsics i possibilitar el procés buscat: 
planejament-arquitectura-planejament. Bàsicament, s’hi defi neix la 
nova ordenació a partir de reorganitzar els volums edifi cats creant un 
nou espai urbà i s’hi inclou la rehabilitació com a mètode d’intervenció. 
Tal i com es diu a la memòria, i com ja s’havia destacat en els estudis 
de l’àmbit, la proposta agafa rellevància en aquest moment ja que és 
indeslligable de l’actuació sobre el Mercat, que s’està treballant.

Aquesta Modifi cació serà redactada per Xavier Sust, en base a l’or-
denació generada per Miralles i Tagliabue, que hi annexaran els estu-
dis previs com a refl exions sobre l’entorn -“notas aisladas del Estudio 
de Detalle”- i on s’introdueixen els motius bàsics que han motivat l’es-
tudi i els criteris amb els que s’ha treballat.
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Tot i que la voluntat inicial és de no assumir com a preexistents tots 
els enderrocs del planejament sinó només els que ja s’han executat, 
perquè es creu que no tots els previstos són necessaris, el fet és que 
fi nalment a la Modifi cació de l’Estudi de Detall aprovada es tenen en 
compte també algunes de les actuacions que només estan projecta-
des. A la memòria fi nal es recull específi cament que no s’interferirà 
en les actuacions programades, en referència, principalment, al gran 
buidatge de l’espai lliure central i a certes actuacions d’habitatge que 
estan en “avançat estat de gestació”. Tot i això, i amb cert aire de denún-
cia, a la memòria també es tractarà específi cament el gran espai lliure 
central. Miralles explica a la conferència de l’AASchool, que aquesta 
postura de respectar el que ja s’havia executat o estava aprovat, es 
deu a certs “pactes” que es van arribar amb l’Ajuntament. La realitat  
era que la complexitat i la mala relació entre les administracions feien 
molt difi cil realitzar una modifi cació completa del PERI -que és el que 
hagués requerit revisar l’espai central per exemple- pel que només es 
va treballar en canviar l’Estudi de Detall i aquests límits, les superfícies 
totals i els usos s’havien de respectar.

Per aquest motiu veiem un salt entre les propostes projectuals prè-
vies i la fi nal en quant a la consideració del que existeix.

Aquestes propostes prèvies s’entenen com a variacions d’un ma-
teix projecte i són, segons apunta Miralles també a la conferència, fruit 
d’aquesta voluntat que vèiem en els estudis previs d’oferir un projecte 
ràpid i amb moltíssimes opcions a fi  de ressaltar el potencial de l’àmbit 
i la seva complexitat a més de generar un debat. L’arquitecte no volia 
que la proposta fos “blanc o negre”, sinó que hi hagués un gran ventall 
de possibilitats que l’Ajuntament visualitzés, que es dubtés entre elles, 
enlloc de fer-ho entre si calia fer la modifi cació o no. Aquesta és una 
estratègia projectual constant a la seva obra: introduir l’element del 
dubte. De que el projecte està obert i de que hi ha la possibilitat d’afe-
gir més elements per tal de generar un diàleg amb el promotor del 
que en pugui sortir la resposta fi nal. Ho farà, per exemple, al projecte 
d’Utrech, on tot i saber que certs elements no els hi permetrien fer, els 
llançarà a la proposta per a crear una discussió, i aquesta comunicació 
és la que al fi nal anirà concretant el projecte. 

L’existència de múltiples variants no treu que les idees principals 
obtingudes arran del reconeixement de l’entorn siguin presents en 
totes elles. 

El projecte treballarà bàsicament buscant defi nir l’espai buit i con-
fi gurant el carrer a partir dels volums i de caracteritzar l’edifi cació. Per 
això, es treballa la idea abans explicada d’entendre el carrer com a 
conseqüència de la relació entre volums, tal i com han mostrat les 
imatges dels enderrocs.
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Es projecten dos àmbits: la prolongació de Cambó i l’espai lliure 
central. Pel que fa a l’obertura trobem diferents versions del traçat 
però sempre des de la proposta d’eliminar la dualitat de circulació que 
presentava l’Estudi de Detall (on s’eixamplava el carrer Gombau fi ns 
a 10 metres per generar la nova via). S’enten l’obertura Cambó com 
aquest joc de distàncies i relacions, és a dir, com un element menys 
rígid que neix arran de la coŀlocació de les edifi cacions i que va obrint-
se pas entre elles alhora que va enllaçant diferents espais més amplis, 
en línia al que explica a la conferència de Londres sobre la pintura de 
Miró93.

“Se diría que Cambó va abriéndose poco a poco, paso a paso movién-
dose desviándose para ir encajando la necesidad de la abertura de la calle 
con el respeto por algunas edifi caciones que se propone restaurar...

y lo que es más importante aportando un enriquecimiento del espacio 
público a su paso...

la abertura de la calle cambó no repite el modelo existente sino que se 
transforma en una serie de plazas  (ensanchamientos)

que se desplazan desde el nuevo espacio público frente al mercado de 
Santa Caterina hasta la plaza de San Agustín...”94 

L’espai central, el gran esbotzament previst sobre l’illa Jaume Giralt-
Metges-Pou de la Figuera, es posa en dubte sobretot degut a que els 
enderrocs no s’han iniciat i a que hi ha un gran revol social entorn a 
ells molt vinculat a l’experiència recent del Raval i a alguns enderrocs 
que s’han produIt a l’àmbit. 

En referència a la idea de caracteritzar l’edifi cació, que serà cons-
tant en totes les variants i que ja s’abordava a l’article l’Esponjament,  
s’apunta que si s’ha d’edifi car, s’ha de fer amb edifi cis que físicament 
encaixin, que tinguin contacte amb els existents i que s’hi acostin tant 
amb les alçades com amb l’escala dels seus elements i la materialitat, 
és a dir que, d’alguna manera, es reprodueixin a major escala les situ-
acions que són pròpies del teixit tradicional. 

Aquestes dues posicions vers als dos elements que defi neixen el 
projecte són constants i el treball projectual passarà per ordenar-les 
i travar-les. Pensem que, tot i que a l’arxiu de l’arquitecte s’han trobat 
diferents propostes o variacions sobre aquest projecte, són només 
una mostra de tot el que degué fer. Segons el que expliquen dife-
rents integrants de l’estudi d’aquella època, el projecte va ser treballat 
i comprovat principalment en maqueta. Això implica que, tot i que es 
disposa d’algunes imatges i moments de la maqueta, no podem veure, 
obviàment, totes les proves, així que ens hem de remetre als plànols, 
esbossos i fotografi es de treball i als documents ofi cials, per poder 
analitzar i comprendre la lectura de la proposta que es va fer de l’àm-
bit.

93.   MIRALLES, E. ref. 62. 

94.   MIRALLES, E. Notes a  la documentació 
dels projecte. Arxiu de la Fundació Miralles.
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İ87. Plànol amb indicació de les edifi acions 
i enderrocs realitzats i els volums que es-
tan en avançat procés de projecte o adju-
dicació. Font: Elaboració pròpia en base a 
la imatge aèria i la documentació d’estudi.

Edifi cis realitzats d’acord amb el PERI.

Edifi cis realitzats d’acord amb l’EdD.

Edifi cis en procés avançat de projecte.

Enderrocs fets.

İ87. 
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Tot i que Miralles diu que les variacions que no s’han d’entendre 
com una cosa lineal sinó com una superposició d’idees que al fi nal 
conviuen en una que, per diferents motius, és la que es considera de-
fi nitiva, i a fi  d’entendre-ho així, com una acumulació de possibilitats, 
tot seguit es descriuen les variacions que s’han pogut identifi car pel 
que sembla que seria l’ordre cronològic, ja que en aquest procés el 
temps serà fonamental degut als canvis que va experimentant l’àmbit. 
I és que, mentre es realitza l’estudi i la redacció d’aquestes propos-
tes,  la resta de processos planifi cats no s’aturen, generant noves ex-
propiacions, nous enderrocs i noves construccions, pel que els inputs 
temporals en tenen molta transcendència si intentem comprendre el 
resultat fi nal del procés.

En la que sembla que és una de les primeres opcions95, s’hi observa 
un gran reconeixement  del traçat dels carrers i de les petites places 
i buits existents. Es proposa que l’espai lliure sigui precisament fruit 
d’enllaçar aquests elements. Cambó parteix des de davant del Mercat 
però lleugerament més avall que des d’on ho feia a l’Estudi de Detall, 
reconeixent l’edifi cació existent que s’havia estudiat en detall, tant per 
sobre com per sota, i creant una primera plaça amb el carrer Mestre 
Casals i Martorell en el lloc on hi havia els patis del darrera de les fi n-
ques que donaven a Sant Pere més Baix.

95.   Suposició feta arran de la informació 
trobada a l’arxiu que ha estat ordenada en 
relació a la imatge que projecte del mercat 
ja que la majoria de croquis no tenen data i 
no estan disposats en un ordre clar.

1. c/ Gombau. 
2. c/ Mestres Casals i Martorell.

3. c/ Arc de Sant Cristòfol.
4. c/ Fonollar.

5. c/ Jaume Giralt.
6. c/ Metges.

7. c/ Pou de la Figuereta.
8. c/ Pou de la Figuera.

9. c/ Serra Xic.
10. c/ Armengol.
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İ75. 

İ88. Esbós on es remarquen les 
façanes posteriors dels edi-
fi cis existents. “Patis del dar-
rera”.

Esbós del gran espai 
buit que existeix degut 
als enderrocs ja realit-
zats.

Espai buit generat a 
partir de l’enderroc de 
l’illa de Pou de la Figue-
ra-Pou de la Figuereta, 
al fons es veu l’edifi ci 
del c/Serra Xic nº4.

Edificacions 
que està pre-
vist enderro-
car.

C/ Gombau.Mur i jardí al l’illa del 
c/Fonollar-Forn de la 
Fonda-Pl. St Cugat i95.

Vista 1.

Vista 2.

İ88. Imatges de l’obertura ja realitzada al 
carrer Arc de Sant Cristòfol-Gombau on es 
veu la façana que es voldrà mantenir i els 
patis del darrera als que Miralles fa referèn-
cia. Font: Arxiu Fundació Miralles, carpeta 
del projecte.

V1
V2
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İ89. i i90 Plànol de la primera variació de 
proposta i superposició d’aquesta amb la 
trama existent abans dels grans enderrocs 
amb la que es pot veure la relació amb els 
patis. Font: Elaboració pròpia i Arxiu de la 
Fundació Miralles, carpeta de projecte.İ90. 

İ89. 

Com podem veure al superposar l’esbós amb el plànol de l’edifi -
cació existent (i89), la via avança en horitzontal bifurcant-se en l’espai 
que en aquell moment és buit, el carrer Arc de Sant Cristòfol. Per una 
banda s’obre cap a pou de la Figuereta, enllaçant amb un buit existent 
i, per l’altre,  cap al carrer Armengol, extraient una edifi cació de l’illa 
Jaume Giralt-Metges-Pou de la Figuera. 

Al voltant de la plaça de Sant Cugat s’hi intervé eixamplant el buit 
existent per a connectar la plaça amb Fonollar, mentre que a l’illa 
Montanyans-Carders-Pou de la Figuera es manté l’edifi cació existent 
reconeixent els enderrocs duts a terme fi ns al moment. 

També s’intueix un gest al carrer Giralt el Pelliser mitjançant un vo-
lum que s’obre volent crear un espai més ampli davant de la Capella 
d’en Marcús i cap al carrer Montcada.

Aquest gest pren molta importància si el relacionem amb la inter-
venció al Mercat. Com hem vist, una de les imatges que Miralles ge-
nera i té major acceptació, és el recorregut monumental a mode de 
millora que la remodelació podria aportar a la ciutat. Aquesta lleugera 
obertura es fa en aquesta línia ja que es produeix en el punt on s’enlla-
ça directament amb el recorregut que es proposava pel barri.

Es remarquen 
els patis.

S’obre la visual cap 
a la Capella d’en 
Marcús.

Nou espai buit central-
plaça derivat de l’unió 
de dos buits existents i 
on es situa l’entrada de 
l’aparcament del Mercat.

El traç principal de 
Cambó reconeix els 
buits.
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İ91. i i92 Esbosós de proposta -fet durant 
el registre- de l’entorn a l’illa de Pou de la 
Figuereta-Serra Xic-Carders i esbós i imatge 
del mateix punt on es pot veure l’estat i la 
imatge que vol recuperar Miralles així com, 
a la dreta, una edifi cació nova. Font: Arxiu 
de la Fundació Miralles, carpeta de projecte.

İ92. 

İ91. L’espai lliure es proposa en els llocs on, bé fruit dels enderrocs o 
bé d’enllaçar patis, ja hi existeix un buit ja que el gran parc central que 
contemplaven tant el PERI com l’Estudi de Detall, i que havia de donar 
continuïtat a Allada Vermell, és manté gairebé per complert edifi cat. 
En el punt de confl uència de l’obertura amb el carrer Fonollar, punt de 
contacte amb un buit existent, es genera una petita plaça i s’hi incor-
porar una mena de rampa que bé podria voler ser l’accés a l’aparca-
ment soterrat. 

D’aquests espais, en general, se’n remarquen les façanes laterals, 
com si es pretengués obrir els patis interiors cap al carrer i les places. 
Aquest fet es veu destacat en a l’illa mig enderrocada de Pou de la Fi-
guera-Carders que es proposa que es consolidi amb la traça irregural 
que presenta fruit de l’enderroc d’alguns edifi cis i de la que se’n desta-
quen, als estudis previs, que s’hi veuen les traces d’uns arcs de pedra.

 La idea d’ensenyar els darreres la veurem repetida en totes les 
opcions i, a més, té una certa relació amb el que passa al projecte 
contemporani per l’Ajuntament d’Utrech on es capgira l’edifi ci i es fa 
l’entrada des de la que fi ns llavors era la façana del darrera, amb la 
intenció clara d’ensenyar aquestes “façanes amagades”.
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İ94 Plànol de la segona variació de propos-
ta on es pot llegir algunes de les intencions 
amb les que es treballa: “obrir patis, places 
i relació amb carrer Montcada”. Font: Arxiu 
de la Fundació Miralles, carpeta de projecte.

İ93. Planta de l’edifi ci original i del projecte 
d’EMBT per l’Ajuntament d’Utrech on es pot 
veure el canvi d’orientació que se li fa a l’edi-
fi ci. Font:  FRNÁNDEZ, J. La planta de Miralles. 
Tesi doctoral.

İ94. 

İ93. La primera variació que hem pogut trobar als arxius segueix la 
mateixa línia. L’obertura es referencia amb una nova pèrgola que es 
projecta pel Mercat i que ha de ser l’indicador de l’escala, l’element 
que per una banda invita la gent al mercat i per altra -venint des de 
Via Laietana- ajuda a reduir l’escala de l’espai buit i a assimilar-la a la 
del barri. La distància entre els dos volums que han de marcar l’inici 
de l’obertura es manté i la relació entre ells deriva directament dels 
enderrocs amb els que s’obren els patis creant un perfi l irregular. En 
aqeust punt hi trobem la frase “visitar els darreres” indicant aquest gest 
en el volum Cambó-Gombau que ja veiem enunciat a la proposta an-
terior.  

S’hi incorporen, però, dos elements diferents respecte la variant: 
l’un és l’edifi cació de l’illa entre Pou de la Figuera i Pou de la Figuereta, 
i l’altre, la defi nició d’una nova volumetria tancant l’illa Montanyans-
Carders-Pou de la Figuera.

De la mateixa manera que a la variant anterior, davant de la Capella 
d’en Marcús es modifi ca l’edifi cació per a eixamplar les arribades des 
de dos carrers i hi podem llegir un text que indica que va a buscar la 
línia provinent del carrer Montcada. 

visitar els darreres.

plaça.
Es reconeix l’edifi -
cació prevista.

Es tanca l’illa incor-
porant el c/ de la 
Muntanyeta.

piazza dels arbres.

relació amb Montcada.
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İ96. 

İ95. 

İ95. Esbossos on es remarca el pati existent 
darrera del buit a l’illa del c/Fonollar-Forn de 
la Fonda-Pl. St Cugat. 

İ96. Plànol de la tercera variació de propos-
ta on s’introdueixen els colors diferenciant 
usos i es marque els angles i els punts de 
referència. Font: Arxiu de la Fundació Mira-
lles, carpeta de projecte.

Finalment, tenim tres dibuixos més que són dues variacions sobre 
l’anterior i que confi guraran el que, als arxius, s’anomena “nova pro-
posta” i que data de 1997. 

En aquestes variacions la principal diferència és que la confi guració 
dels volums nous agafa més importància; no es tracta només d’ender-
rocar i ressaltar l’existent sinó de construir-hi en diàleg. Es busca, com 
fi ns ara, que sigui el joc de disposició i el moviment dels edifi cis el que 
confi guri el traç del carrer, però implicant més els volums, defi nint-hi 
noves façanes que, amb més força, remarquen l’espai entre elles i la 
idea de que el vial discorre amb cura entre el teixit. Aquesta idea de 
generar buit entre elements, no de creuar-los o reconèixer-los, la po-
dem veure també al projecte pel port d’Otshafen de 1993, on es parla 
de “penentrar entre les cases i no tant a través de les cases”.96

El primer dels tres dibuixos (i95), superposa la proposta sobre el 
planejament existent i s’assumeixen, per primer cop, part dels buits 
previstos pel planejament enlloc de només els existents. Això ens mos-
tra aquest avanç continuat de canvis sobre l’entorn del que parlàvem, 
la rapidesa amb la que els processos paraŀlels avancen mentre s’estan 
realitzant tots aquests estudis de modifi cacions, i el requeriment ad-
ministratiu d’incloure aquesta nova realitat constantment. Per això, a 
l’illa Jaume Giralt-Metges-Pou de la Figuera, on anteriorment s’actuava 

96.  QUADERNS Entrevista amb Enric Miralles. 
Revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme 
198, pag 18-21
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İ97. 

İ97. Imatges de la maqueta amb el volum 
corb ja separat del d’Arc de Sant Cristòfol. 
Font: MIRALLES, E. ref. 62.

lleugerament, mantenint principalment l’existent, ara es reconeixen 
moltes de les afectacions i enderrocs, i s’estableix que els volums a 
mantenir tinguin caràcter públic ja que la majoria estan expropiats i 
l’estudi de detall així ho contemplava.

A l’espai que ja estava enderrocat i que les primeres opcions man-
terien com a lliure, s’hi contemplen nous enderrocs -en relació a l’esat 
de les fi nques que s’ha estudiat prèviament- i s’hi projecta un volum 
amb un traç corb que dóna fi nal a l’illa Jaume Giralt-Mestres Casals i 
Martorell i elimina el pas d’ Arc de Sant Cristòfol. En aquesta illa, per 
primer cop, s’obra el que sembla un carrer fi ns a Sant Pere Més Baix i 
es rehabilita part de l’edifi cació. 

L’illa Montanyans-Carders-Pou de la Figuera torna a recuperar la 
idea d’irregularitat, de façana del darrera incorporant un petit volum 
nou i rehabilitant-ne un altre. Mentre que a l’entorn de Sant Cugat 
consolida el front a Fonollar rehabilitant-ne el volum.

Però el més rellevant d’aquesta proposta és que s’adjectiven els 
volums; es diferencien per colors: l’obra nova, la rehabilitació i l’espai 
d’ús públic. Aquesta determinació és important ja que es considera 
bàsic pel sector no deixar la renovació únicament a l’obra nova sinó 
que hi hagi una gran part de rehabilitació. Es mostra així un dels fets 
diferencials d’aquesta opició en relació al que s’havia fet al sector i a la 
resta de Ciutat Vella ja que s’incorpora la rehabilitació en combinació 
amb l’obra nova, recuperant parcialemnt la idea del Pla popular.

“para llevar adelante este ajuste de planifi cación, es necessario conside-
rar la posibilidad de rehabilitación de algunas de las fi ncas...97”

La segona variació és la variació de la variació. Es tracta de la pro-
posta presentada com a proposta d’ordenació, tot i que fi nalment el 
document de l’estudi de detall no la recollirà completament idèntica 
per les qüestions abans esmentades de la complexitat burocràtica del 
sector i la rapidesa amb que avançaven els enderrocs i les adjudica-
cions.

La proposta és molt semblant a l’anterior però amb la diferència 
que el volum curb s’independitza de l’illa Jaume Giralt-Mestres Casals i 
Martorell recuperant el carrer Arc de Sant, i que els volums de Jaume 
Giralt-Metges-Pou de la Figuera es proposen amb les façanes de car-
rer dels Mestres obertes, insistint altre cop en la idea d’ensenyar els 
darreres. 

D’aquesta última opció tenim imatges sobre una maqueta de tre-
ball i també de la gran maqueta, tot i que, altre cop, no són exactament 
iguals, són variacions de la mateixa proposta. Veiem que a la imatge 
de la maqueta de treball es tracta en color blanc tot el que és existent, 

97.   MIRALLES, E. Notes a  la documentació 
dels projecte. Arxiu de la Fundació Miralles.
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İ98. İ99. 

İ98 i i99. Plànols de la nova variació Font: 
Arxiu de la Fundació Miralles, carpeta de 
projecte.

l’obra nova es construeix totalment, mentre que dels edifi cis històrics 
se n’ensenya el límit parceŀlari i els edifi cis que es proposen es realit-
zen amb fusta. Hi trobem uns volums nous a l’entorn de la plaça de 
Sant Cugat que en redistribueixen l’espai, la defi nició d’altures que es 
proposa per a cada nova peça i els volums que donen a Carders i Pou 
de la Figuera no hi són. Les possibilitats de moviment que ofereixen 
les maquetes fan pensar que existien encara més variacions.

De la mateixa manera, s’estudien concretament diferents gestos i 
relacions entre les peces -tant en planta com en altura- principalment 
entre les que confi guren l’inici de l’obertura però també entre algunes 
més i, fi ns i tot, d’aquestes amb el Mercat. Aquest treball es fa mitjan-
çant esbossos i unes maquetes dels volums on s’hi van fent variaci-
ons d’acord amb diferents possibilitats de relacions entre ells i que es 
comproven a la maqueta gran.

Perseguint reforçar la idea de que la volumetria no sigui amb una 
alçada constant i marcada únicament per la profunditat edifi cable i 
l’altura, sinó que es treballi amb el volum i les relacions que aquest 
estableix amb l’entorn es realitzen estudis exhaustius de possibiles vo-
lumetries. També es validen les seves possibles distribucions interiors 
per tal de concretar i verifi car la viabilitat dels volums proposats, i es 
realitzen perfi ls de tot l’àmbit. 

SEGONA PART. La renovació del barri de Santa Caterina. L’obertura de Cambó i la proposta d’Enric Miralles 2       90



İ100. 

SEGONA PART. La renovació del barri de Santa Caterina. L’obertura de Cambó i la proposta d’Enric Miralles 2       91



İ100., i101 i 102 Maquetes amb la variació 
presentada com a proposta d’ordnació de-
fi nitiva. Font: Arxiu de la Fundació Miralles, 
carpeta de projecte.

İ101. 

İ102. 
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İ103. Esbossos on s’estudia la relació entre 
les peces. Font: Arxiu de la Fundació Mira-
lles, carpeta de projecte. 

Es pretén que la volumetria respongui a una ordenació més oberta 
i que, tal i com s’ha treball des de l’inici, s’obrin els patis interiors cap 
al carrer millorant així les condicions d’assolellament i privacitat tant 
dels nous edifi cis com dels existents. I, sobretot, que això s’assoleixi 
amb una complexitat propi de l’arquitectura, que genera un diàleg de 
igual a igual amb els edifi cis existents i que manté alguns elements de 
l’edifi cació existent. 

“esta volumetria se aleja de la idea de manzana cerrada con una orde-
nanza de profundida y altura de cornisa para proponer una arquitectura 
conglomerada.

Una serie de volúmenes que establecen relaciones entre ellos más allá 
del trazado viario…

El recorrido de la plaza frente a la iglesia de San justo y Pastor o el 
laberinto frente a la fachada de Santa Maria del mar podrían ser algunos 
precedetes. (…)

Que den una complejidad equivalente a la del entorno en que se cons-
truyen.”

“(…)Y el proponer una arquitectura que se comprometa físicamente – 
por contacto si es posible – con las construcciones existentes en su entor-
no”98

Això ens acosta la idea que els paràmetres de planejament defi ni-
tius els defi niran els projectes d’arquitectura acabats i precisos ja que 
seran els qui coneixeran amb profunditat els problemes i les difi cul-
tats. 

98.   MIRALLES, E. Notes a  la documentació 
dels projecte. Arxiu de la Fundació Miralles.
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İ106. 

İ104 i 105 Perfi ls i propostes de distribu-
ció. Font: Fundació Miralles i COAC. EMBT. 
Enric Miralles Benedetta Tagliabue. Work in 
progress. COAC. Barcelona, 2004. 

İ106. Maqueta dels estudis dels volums 
concrets. Font: COAC. EMBT. Enric Mira-
lles Benedetta Tagliabue. Work in progress. 
img.105.
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İ107. Esquema de la proposta d’ordenació 
aprobada. Font: Elaboració pròpia. 

İ107. 

Aquesta variació serà la que confi gurarà la proposta d’ordenació 
per part de l’estudi EMBT, i que es traslladarà al document de planeja-
ment ofi cial. Com hem comentat, l’Estudi de Detall que serà fi nalment 
aprovat és un document escarit, on es recullen les idees de la propos-
ta de EMBT.

En els plànols de volumetria es defi neixen els volums edifi cats en 
Edifi ci de Nova planta i en Conservació i l’espai buit com a espai d’ús 
públic. A les normes urbanístiques es defi neixen tres claus per a l’edi-
fi cació: 18b-n (nova planta), 18b-f (conservació de façana) i 18b-r (re-
habilitació integral). 

Els paràmetres urbanístics es fi xen en funció d’aquestes formalit-
zacions però tractant només dos elements, el sostre edifi cable màxim 
i la forma de l’edifi cació i, remetent-se amb un text als futurs projectes 
i a les necessitats que aquests detectin, obrint la porta a una segona 
modifi cació de l’estudi de Detall posterior als projectes concrets. 

Per a poder concretar les actuacions s’assignen tres zones deriva-
des de l’obertura i d’alguns enderrocs proposats. 

Un primer àmbit és el defi nit com 7b2 segons la Modifi cació de l’Es-
tudi de Detall de l’àrea Central del PERI del Sector Oriental del Centre 
Històric de Barcelona i limitat pels carrers de l’Arc de Sant Cristòfol i 
Jaume Giralt.

Els altres dos àmbits estan formats per les peces qualifi cades de 
5 d’acord amb la Modifi cació de l’Estudi de Detall de l’àrea Central del 
PERI del Sector Oriental del Centre Històric de Barcelona situades en-
tre la prolongació de Av Cambó entre el carrer del General Álvarez de 
Castro i carrer del Fonollar. 

Les línies generals proposades des de l’instrument urbanístic re-
marquen l’objectiu principal dels futurs volums edifi cats; fer que l’espai 
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İ108. İ109. 

İ108. i i109. Esbossos del volum per l’espai 
central. Font: Arxiu de la Fundació Miralles, 
carpeta de projecte.

lliure es confi guri a partir de la defi nició de l’espai ocupat, que es man-
tingui el caràcter particular del centre històric amb combinació de les 
relacions visuals i que alhora s’afegeixi mixticitat de trànsit rodat i de 
vianants, joc de llums i ombres...En defi nitiva, que aquests moviments 
i les noves construccions millorin les edifi cacions veïnes existents.

Destaca d’entre tot el document, i més coneixent les múltiples va-
riants del projecte, que l’illa Jaume Giralt-Metges-Pou de la Figuera-
Muntanyans (espai lliure central) fi nalment no es modifi ca respecte 
a l’Estudi de Detall vigent. Aquest fet es deu possiblement a temes 
polítics o de gestió d’aquell moment i ,tot i no incloure la proposta a 
la documentació gràfi ca, a la memòria s’explica que això es deu a que 
es necessita un estudi més concret de l’estat real de les edifi cacions 
i que es creu que “l’espai lliure hauria de tenir una àmplia remodelació 
que reconsiderés la implantació dels dos edifi cis de nova planta” 99 ja que 
es podrien mantenir els edifi cis existents de valor arquitectònic que,  
tractats correctament, “tenen una gran capacitat d’articular l’espai”.  D’al-
guna maners s’està contribuint a forçar un replanteig de l’àmbit que, 
com coneixem, anys després generarà tantíssimes polèmiques socials 
i serà conegut com el Forat de la Vergonya.

Tot i això, Miralles insistirà de nou en el tractament d’aquest punt 
i trobem una proposta posterior100, possiblement de la primavera de 
1998, on es dibuixa un projecte d’habitatges construint el buit d’aques-
ta illa. Es presenta un conjunt d’edifi cis lineal que reconeix les alineaci-
ons als carrers preexistents, genera buits interns per a formar visuals i 
creen espais lliures de petita escala reforçant la idea de petites places 
que es planteja des de l’inici.

99.   SUST, X; MIRALLES, E.; TAGLIABUE, B. Mo-
difi cació de l’Estudi de Detall de l’Àrea Central 
del P.E.R.I del Sector Oriental del Centre Histò-
ric de Barcelona. Obertura de l’Avinguda Cam-
bó. BA-189-2. Ajuntament de Barcelona. Dis-
ponible online al cercador de planejament 
de la ciutat.

100.   Data estimada en relació a la porposta 
del Mercat i dels habitatges posteriors i a 
Cambó que es veuen al plànol. Els projectes 
refl exats són aproximadament de l’època 
del concurs d’habitatges o posteriors. 
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İ112. 

İ110. Esquema de la proposta amb el volum 
central. Font: Elaboració pròpia. 

İ111 i 112. Maqueta de la proposta amb el 
volum central. Font: Fundació Miralles 

Sigui com sigui, aquesta modifi cació de l’estudi de detall i sobretot 
el projecte que es realitza per a confi gurar-la, exposa clarament la visió 
que es tenia del que s’havia de realitzar. D’una banda, la idea d’haver 
de desdibuixar clarament la línia entre urbanisme i arquitectura, fet 
repetit en múltiples ocasions i de gran importància especialment en 
un entorn tan complexe; per altra, la manifestació de com confi gurar 
tant l’espai lliure com el ple -a partir del coneixement profund del lloc-  
més enllà de grans traces alienes i arran d’una sèrie d’elements que 
van formant l’espai lliure i, en conseqüència, el ple, l’edifi cació.
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LA MATERIALITZACIÓ DE LA PROPOSTA

L’any 1998, quan la proposta d’ordenació és aprovada, la situació 
física de l’àmbit ha canviat ja que s’han realitzat algunes expropiacions, 
alguns enderrocs i, fi ns i tot, s’han completat alguns edifi cis i d’altres 
s’han adjudicat.

Alhora, analitzant el global de la ciutat veiemq ue els enderrocs del 
sector del Raval ja s’han acabat i que ja s’han estat executant des de 
1995 -quan s’inicia el procés que modifi ca el previst pel Sector Ori-
ental- algunes edifi cacions en aquell àmbit. Ens trobem doncs en un 
punt molt confl ictiu a nivell social i veïnal ja que les protestes contra 
els plans se succeiexen i les experiències amb els edifi cis nous no era 
del tot satisfactòria, tant per part dels veïns com per la pròpia admi-
nistració.

Explica Pere Cabrera101 -director executiu de l’Àrea de Rehabilitació 
Integrada del Centre Històric de Barcelona en aquell moment-, que és 
precisament per aquesta experiència prèvia del sector del Raval i d’al-
gunes de les peces del sector oriental ja executades, fan que es plan-
tegi un canvi del procés administratiu en relació al que s’ha vingut fent.

Fins al moment, les actuacions havien estat compartides entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, degut a la gran 
inversió que era necessària i que als fons europeus que s’havien ob-
tinguta per a fer l’actuació possible. L’empresa mixta de l’Ajuntament 
Promoció de Ciutat Vella SA era qui es feia càrrec de la gestió de les 
desocupacions i reallotjaments i l’Incasól, empresa de la Generalitat 
de Catalunya, era qui executava els enderrocs i les noves edifi cacions. 
Aquesta distribució de funcions, que sembla no tenir més rellevància 
que la política, té gran importància en les edifi cacions i l’espai públic 
resultants a l’àmbit. 

Que l’Incasól fos el promotor de les edifi cacions implicava que els 
barems i criteris que s’aplicaven en quant a models tipològics, pautes 
de disseny i ratis de costos de construcció eren els fi xats per aquest òr-
gan de la Generalitat i, per tant, els mateixos que a la resta del territori. 
Pel que en resultaven arquitectures residencials molt determinades, 
amb un marge de variabilitat escàs i unes limitacions econòmiques 
més que importants que pràcticament feien inviables les rehabilitaci-
ons. Aquest fet és àmpliament debatut i posat en rellevància en gene-
ral per tota la renovació de Ciutat Vella; Bohigas defensarà en moltes 
ocasions que, en el cas del Raval, el problema que havia causat el des-
content no havia estat el planejament sinó les edifi cacions. 

Pel desenvolupament del nou planejament del Sector Oriental, 
l’Ajuntament proposa fer-se’n càrrec totalment per mitjà de l’empre- 101.   Segons l’entrevista a Pere Cabrera realit-

zada el dia 13/06/2013
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İ114. 

İ113. 

UA2 

UA3 

A (no pertany al 
procés coordinat) 

B (no pertany al 
procés coordinat) 

UA1 

İ113. Esquema de les unitats a desenvolu-
par pel PMHB. Font: Elaboració pròpia. 

İ114. Plànol de la proposta de concurs. 
Font: Arxiu Fundació Miralles, carpeta pro-
jecte PERI. 

sa de nova creació Foment de Ciutat Vella i del Patronat Municipal 
de l’Habitatge. Aquest últim serà qui promourà els edifi cis, i permetrà 
fl exibilitzar els estàndards requerits al entendre la intervenció amb la 
seva singularitat, pel que amplia lleugerament el cost de construcció 
permès. Tot a fi  que en resulti una arquitectura residencial singular i 
pròpia de la situació, difícilment extrapolable a altres entorns i on es 
produeixi una rehabilitació de major qualitat. 

Amb aquest nou promotor serà amb qui es desenvoluparan tres 
dels volums aprovats a l’Estudi de Detall que són els que s’és capaç 
d’assumir i que encara no s’havien ni adjudicat ni iniciat. Per a fer-ho, 
al mes de maig de 1998, pocs mesos després de l’aprovació de l’Estudi, 
es convoca un concurs per part del PMBH per a adjudicar els projectes 
de tres de les unitats d’actuació defi nides al planejament (UA1, UA2 i 
UA3). Són les dues unitats que formen l’inici de la prolongació de Cam-
bó i el volum que tanca l’illa Jaume Giralt - Mestres Casals i Martorell, 
amb façana a Arc de Sant Cristòfol i al nou espai lliure. Els altres dos 
volums que es contemplaven en el Pla defi itiu de Miralles, el corb i el 
que colmatava l’illa Fonollar-Gombau-Jaume Giralt estan ja adjudicats 
per part de l’Incasól i s’executen abans de l’any 2000. 

Amb el concurs ss pretén licitar el disseny i la construcció, que se 
n’encarreguin diferents equips i que, després del procés d’estudi con-
cret i projecte arquitectònic, es modifi qui el planejament novament 
d’acord amb els requeriments o necessitats del projecte tal i com es 
recollia al planejament.

L’estudi EMBT fa una proposta per a l’edifi ci defi nit entre la prolon-
gació de Cambó i el carrer General Álvarez de Castro (UA1). La propos-
ta desenvolupa la volumetria treballada al redactar la modifi cació de 
l’Estudi de Detall, pel que respecta les altures proposades i les àrees 
de rehabilitació i les d’obra nova que s’hi marcaven. El projecte pro-

UA1

UA2

UA3
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İ115. 

İ116. 

İ115. Imatges de la proposta de concurs. 
Font: Arxiu Fundació Miralles, carpeta pro-
jecte PERI. . 

İ116. Plànol de la proposta de concurs. 
Font: Arxiu Fundació Miralles, carpeta pro-
jecte PERI. 

posa la rehabilitació completa de l’edifi ci del número 13 de Mestre 
Casals i Martorell, i la de façana i estructura, redistribuint l’interior, del 
número 4 del carrer Álvarez de Castro. Es completa l’actuació amb un 
volum d’obra nova que manté les façanes existents a ambdós carrers 
-la de Álvarez de Castro només parcialment- i que genera un una nova 
façana cap a la nova Obertura Cambó. 

Les altures d’aquest nou edifi ci son discontinues, d’acord amb les 
variacions de les maquetes i perfi ls que s’havien treballat. Així, la can-
tonada Cambó-Fonollar queda buida i, de fet, s’ensenya l’estructura 
que suportaria la façana preexistent. Aquesta façana és una de les 
que es destaquen en els dibuixos dels estudis previs ja que presenta, 
a part d’algunes petites patologies derivades de la manca de sol, un 
bon estat de manteniment del elements constructius característics de 
l’àmbit així com una planta baixa singular amb uns grans arcs i un re-
mat de cantonada relativament interessant. 

La façana a Cambó es composa a partir de volums que sobresurten 
del pla amb diferents volades i es materialitzen amb un tractament 
ceràmic de diferents textures que podria recordar altre cop a l’Ajunta-
ment d’Utrech, a la recentment inaugurada casa de la Clota o al pro-
jecte de les cases de Borneo de 1996.

Al plànol d’emplaçament que es presenta per al concurs es propo-
sa reforçar el concepte de petites obertures urbanes amb una plaça 
que es generaria al enderrocar alguns edifi cis de la cara oposada de 
Mestres Casals i Martorell. Aquest gest es marca en planta baixa intro-
duint un pas cap a aquest buit des de Cambó i reforça la idea, perse-
guida des de l’inici, que el projecte ha de poder modifi car el planeja-
ment ja que substitueix al que, a la Modifi cació de l’Estudi de Detall, era 
un edifi ci de nova planta.
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İ116. 
İ116. Enric Miralles explicant el projecte de 
la Vila Olímpica. Font: MIRALLES, E. ref. 62 .

Finalment, la proposta no resulta guanyadora sinó que el projecte 
per aquella unitat és adjudicat al despatx d’arquitectes Aranyó-Ense-
nyat-Tarrida que presentava un projecte amb opcions relativament 
semblants a les de EMBT i que després d’un treball conjunt recollirà 
modifi cacions signifi catives.

La unitat corresponent al solar delimitat per Av Cambó-Gombau-
Fonollar i Giralt Pellicer (UA2) s’adjudica a l’estudi Bravo-Contepomi i 
la defi nida pels carrers de l’Arc de Sant Cristòfol i Jaume Giralt (UA3) a 
l’estudi de Josep Fuses i Josep M. Viader.

El PMHB encarrega que els tres projectes guanyadors siguin coor-
dinats per Enric Miralles per a poder assegurar la relació amb els es-
tudis previs que ell va realitzar, alhora que es pretén que es transmeti 
correctament tota la força de la proposta ordenadora i per modifi car-
la, tal i com està previst, en sentit positiu, generant que tot el conjunt 
sigui l’inici d’altres actuacions que s’hauran de dur a terme al llarg dels 
anys.

Aquesta pràctica metodològica, si bé era habitual en altres països 
com per exemple als Països Baixos, s’havia començat a introduir a la 
ciutat a partir de la transformació olímpica però no de manera siste-
màtica. 

Oriol Bohigas defi nirà aquest procés com “una experiencia metodo-
lógica importante” que és comparable a d’altres produides a Barcelona 
com l’experiència de la Vila Olímpica: “Hay en la misma Barcelona bu-
enos ejemplos de este método, pero hasta ahora en esquemas formales 
más fácilmente digeribles: transformaciones de la red del Eixample, la Villa 
Olímpica, las reformas del Raval que provienen del proyecto Del Liceo al 
Seminario,  etcétera. En Santa Caterina el tema es más difícil -más abierto, 
menos regulado- y, por tanto, todavía más esperanzador a la vista de los 
resultados.” 102

En tots aquests projectes dels que parla Bohigas es dóna el cas que 
el planejament és molt clar i fi xe, molt “regulat”, si bé la convivència 
temporal fa imprescindible el diàleg entre ells i la conseqüent millora 
global. En el cas de la Vila Olímpica103 el desenvolupament del pla per 
part d’arquitectes premiats implica una gran riquesa arquitectònica 
però que aquesta es veu poc incrementada pel diàleg entre ells, so-
bretot perquè els projectes es feien pràcticament tots al mateix temps 
i en un entorn sense referents, gairebé verge, alhora que els encàrrecs 
i límits eren molt acotats, que els espais d’actuació estaven perfecta-
ment defi nits i era molt difícil sortir-se’n. 

La principal diferència amb Santa Caterina serà que, en aquest àm-
bit, hi haurà una manca notable de regularitat i rigidesa tant del con-
text com del planejament. Sembla clar que en un tant poc homogeni 

102.   BOHIGAS, O. Icono y contexto en Santa 
Caterina. Article al diari El País edició Catalu-
nya publicat el dia 3 de Març de 2004.

103.   Tal i com explica Miralles a la conferèn-
cia “SUDJIC, D.; MIRALLES, E.; TUSQUETS, O.; 
Barcelona Symposium 2/2 Lecture impartida 
a l’AASchool en data 28 de Febrer de 1992.
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el diàleg i el coneixement detallat de cada cas pot enriquir els altres i 
fer el resultat molt més complexe i més enriquidor. 

D’aquesta manera, i fruit de la coŀlaboració i coordinació de tots els 
equips, les tres propostes que van guanyar el concurs es modifi caran 
en un procés de projecte coordinat i els resultats fi nals construïts se-
ran diferents. Possiblement, el cas més signifi catiu és el dels edifi cis 
d’Aranyó-Ensenyat-Tarrida (UA1) i Bravo-Contepomi (UA2) ja que la 
interactuació directa entre ells era inevitable al trobar-se enfrontades 
i ser els edifi cis que confi gurarien les façanes del nou tram de l’Avin-
guda Cambó. 

Les dues unitats afectaven un gran número de fi nques existents 
i havien d’acabar sent pràcticament un únic edifi ci que contemplés 
obra nova, rehabilitació integral i rehabilitació amb manteniment de 
façana. Pel que l’estudi concret, tant dels edifi cis a enderrocar com 
els que es volen rehabilitar, va ser una part important del projecte i va 
afectar a la modifi cació de planejament fi nal.

La varietat d’ambdós projectes els enriqueix des de l’inici tant per 
la necessitat de tractar diferents casuístiques com si fos un únic pro-
jecte, com per la voluntat de mantenir la complexitat i varietat del gra 
i l’escala que proporciona l’àmbit.

Per a poder treballar conjuntament, aquests dos equips es reu-
neixen amb certa regularitat al llarg de tot un any amb Miralles. En 
aquestes reunions s’estudia la combinació dels dos projectes i es com-
proven principalment amb la gran maqueta del barri realitzada per 
l’estudi EMBT.

Paral·lelament es recorre i registra de nou el lloc, es revisen les pre-
existències que es poden mantenir i les que s’haurien de recuperar i 
es comproven possibles coexistències de nou-antic. També s’investiga 
la història del lloc i es realitzen reunions amb entitats veïnals que plan-
tegen diferents problemàtiques. La fi gura de Miralles agafa en aquest 
moment un pes encara més gran ja que els veïns el veuren com un 
mediador cosa que alleugera tensions i facilita molta part de la feina.

Des de l’Ajuntament, i junt amb els equips, es realitzen estudis acu-
rats dels enderrocs a dur a terme i es verifi quen fi nca per fi nca, com-
provant tant l’estat interior com la viabilitat de les operacions previstes 
i els possibles inconvenients que poden sorgir. 

Si ens fi xem principalment en la proposta de concurs de Bravo-
Contepomi, que és la que marca més les directrius del sector i la que 
exemplifi ca més clarament l’evolució dels tres projectes dins la seva 
materialització, podrem descobrir com la coordinació dels projectes i 
els estudis previs de Miralles acaben matisant les edifi cacions defi ni-
tives.
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La concreció de la volumetria

La proposta de concurs de Bravo-Contepomi es referia en dife-
rents qüestions al que s’enuncia a l’Estudi de Detall, com per exemple 
que l’objectiu principal de la proposta que fan en quant als enderrocs 
i conservacions de fi nques no és “ni restaurar ni derribar en el sentido 
tradicional si no dejando que las nuevas actuaciones se mezclen y se yux-
tapongan o articulen en función de su valoración como piezas valiosas del 
patrimonio arquitectónico sino como elementos cuyo principal activo es 
refl ejar el paso de la historia, las huellas del tiempo, y la evolución de la ciu-
dad, así como su integración natural y progresiva en el conjunto urbano, 
constituyéndose actualmente en pautas, hitos o referencias, y garantías de 
riqueza textural y formal, de escala y complejidad.”104. 

Per això, el projecte que es presenta al concurs, planteja la conser-
vació-rehabilitació d’un gran volum edifi cat a la cantonada de Gombau 
i Fonollar i afegeix la conservació d’una façana més al carrer Alvarez 
de Castro i la disminució de la superfície i l’altura de la façana exemp-
ta de Gombau, que es vol conservar per a obrir visuals i guanyar as-
solellament. Durant el desenvolupament del projecte es replanteja la 
conservació d’aquesta gran peça i s’integra en el global de la proposta 
treballant amb tota la volumetria, rehabilitant completament l’interior 
i mantenint de tots els elements possibles. 

La principal modifi cació volumètrica que es fa és en referència a 
l’entrega de Cambó amb Fonollar, aquest és un punt que ja des de 
les primeres propostes de Miralles vèiem que tenia gran importància 
perquè coincideix amb la infl exió de l’eix i és el que marca realment 
l’entrada a l’àmbit ja que es perd la referència del gran espai de davant 
del mercat. Alhora és el punt de contacte entre les actuacions coordi-
nades i les que no pertanyen a aquest procés. 

La primera opció encarava la façana llarga a Gombau i esglaonava 
la cantonada amb Cambó, tant en planta com en alçada creant la “pun-
ta” que dibuixava Miralles. Comprovant aquest volum en maqueta i en 
relació a l’edifi ci d’Ensenyat Tarrida i al de Fonollar, es proven diferents 
opcions intermèdies d’esglaonats i combinacions de volums a dife-
rents altures i relacions arribant fi nalment a la que es creu més adient 
que és generar un volum més trencat i en voladís a la cantonada a fi  
d’aconseguir l’entrega idònia amb l’eixamplament de Cambó.

També es veuen diferents confi guracions d’altura de cada volum 
que persegueixen poder, amb la nova edifi cació, millorar les condici-
ons dels habitatges dels carrer Gombau, oferint-los més entrada de 
llum i noves i àmplies vistes i enriquint alhora els edifi cis existents. Les 
altures dels volums i els encaixos entre ells es determinaran defi niti-
vament a partir de la feina en maqueta i gràcies als estudis detallats 
de l’entorn. 

104.   Extracte de la mèmoria de la proposta 
del concurs d’habitatges presentada per 
Bravo-Contepomi.

İ117., i118 i i119. Imatges de l’evolució del 
projecte de Bravo Contepomi a la cantona-
da Cambó-Fonollars-Gombau en el procés 
conjunt. Font: Arxiu Bravo-Contepomi. 

İ117. 
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İ118. 
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İ119. 
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İ120. 

De la mateixa manera, a la proposta de concurs de Bravo-Conte-
pomi, també es replantegen altres punts proposats a l’Estudi de Detall 
com el voladís de la cara del Mercat, que es disminueix però sense 
regularitzar ni vulgaritzar el volum: “Su presencia manifi esta una clara 
voluntad de alterar la posible regularidad del volumen edifi catorio; evitan-
do deliberadamente, en este contexto, la imagen del bloque de “vivienda 
social” característico por la repetición de vuelos de dimensiones medianas 
sobre volumetría regular.”105

Les altres dues actuacions que formen part del procés coordinat 
també varien la seva volumetria a partir dels requeriments i descobi-
ments que es fan durant el procés de projecte.

A la UA1 -la que desenvolupen Aranyó-Ensenyat i Tarrida- es tre-
balla principalment el punt central. En l’ordenació inicial es prèvia un 
retranqueig de la façana de la nova Obertura Cambó en la infl exió del 
volum i es feia conservant una façana i culminant-la amb un volum 
de planta baixa i un pis. Després de les comprovacions en maqueta, i 
sobretot arran del diàleg amb el volum de Bravo Contepomi, s’avança 
en volum dotant la façana de continuïtat i s’elimina la rehabilitació de 
la façana lateral del pati degut al seu mal estat. 

Al igual que vèiem a la UA2, aquest projecte també modifi ca l’en-
trega amb Fonollar afegint un pis més per tal d’incorporar millora la 
façana a rehabilitar i s’incorpora un nou volum de planta baixa i quatre 
que suma ritme a Cambó.

A la UA3 es matisa l’alineació d’acord amb el volum que resulta del 
projecte i s’afegeixen dos cossos de planta baixa en contacte amb les 
mitgeres veïnes.

Les dues actuacions fora del procés coordinat no realitzen cap mo-
difi cació del planejament de EMBT pel que s’entén que, o bé no es 
creu necessari projectualment, o bé al ser alienes al procés tant tem-
poral com administrativament perquè eren promogudes per una altra 
empresa, no poden reaccionar als canvis introduïts als altres volums, 
tot i que segurament els hi hagués calgut. 

105.  Extracte de la mèmoria de la proposta 
del concurs d’habitatges presentada per 
Bravo-Contepomi.

İ120. A l’esquera, plànol d’ordenació amb les 
altures d’acord de la modifi cació de l’EdD i 
a la dreta plànol amb els volums realitzats 
fi nalment que confi gurarà el planejament 
modifi cat . Font: Elaboració pròpia. 
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L’evolució de la planta

A l’edifi ci UA2 i en relació al retranqueig del volum de cara a Cambó 
que contempla l’Estudi de Detall, en concurs, i per tal de reforçar la 
idea de trencar amb la planta baixa contínua de locals, es renuncia a 
un habitatge per  formar un “pequeño recodo-plaza a la manera de las 
que suelen sorprendernos en el centro de ciudad vieja; caracterizando ese 
tramo comercial y aumentando notablemente la superfície de fachada y 
exposición.”105

Aquesta modifi cació acabarà sent (arran dels diferents treballs gru-
pals, proves de maqueta, reconeixement de traçats antics i de sensi-
bilització amb el sector…) l’obertura d’un nou vial tant en l’illa UA1 com 
en la UA2. A la primera unitat d’actuació el nou pas connecta Mestres 
Casals i Martorell amb Cambó, com ja feia la proposta de concurs de 
EMBT, i a la segona uneix Cambó amb Gombau i es converteix en la 
prolongació del carrer d’en Tarrós.

El recorregut crea noves visuals pe vianant i noves entrades de llum 
i vistes pels edifi cis existents. És important la incidència d’aquesta tra-
ça a la fi nca número 5-7 de Mestres Casals i Martorell, edifi ci molt pre-
sent en els estudis previs de Miralles, on, gràcies a l’altura dels grans 
arcs, el pas adquireix unes dimensions adequades. 

L’obertura verifi ca l’objectiu de crear un espai urbà que “sense re-
nunciar a les exigències de la circulació rodada tingui la complexitat d’un 
teixit urbà” alhora que reforça el sentit mar-muntanya del barri, dels 
recorreguts comercials històrics que unien el Mercat amb la part baixa 
de l’Eixample, i a l’orientació principal del sector, a la que feia referèn-
cia Miralles als seus estudis al orientar els plànols. 

La coŀlocació dels nuclis d’escala a la UA2 també varia al llarg de 
tot l’any d’estudi i serà clau per l’orientació dels edifi cis i el seu ús en 
planta baixa. A l’inici es treballa amb tres volums que tenen accés per 
Cambó i que actuen gairebé de “màscara” del gran volum a conservar. 
Amb la inclusió d’aquest volum a la globalitat del projecte es replanteja 
la posició dels nuclis  generant major activitat al carrer Gombau i fent-
lo així partícep de la nova reforma.

Una de les grana diferències amb les actuacions fora del procés 
coordinat serà , precisament, la relació de les plantes baixes amb l’es-
pai públic. A la planta baixa d’aquestes dues unitats no coordinades 
s’hi apliquen criteris equivalents als dels edifi cis dels plans anteriors 
com generar aparcaments o usos en planta baixa que es tradueixen 
en parts cegues cap a l’espai públic. Es generen així punts morts o 
foscos a l’espai públic -no només deribats d’aquestes arquitectures 
sinó també de les anteriors i del propi tractament de l’espai lliure- que 
actualment ja estan començant a crear algunes disfuncions socials.
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İ121. 

İ121. Esquema, esbós i maquetes d’estudi del nou 
recorregut que es crea arran d’obrir la planta baixa 
de l’edifi ci de B&C i la relació que s’opté amb l’edifi ci 
d’AET. Font: Arxiu Bravo-Contepomi. 

İ122. Imatges actuals del pas des de Mestres Casals 
i Martorell. Font: Elaboració pròpia.

İ123. Dibuix d’estudi de façana i detalls de la fi nca c/
Mestres Casals i Martorell 3-7, fi nca que es conser-
varà i rehabilitarà.Font: Arxiu de la Fundació Mira-
lles, carpeta de projecte.
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İ123. 

İ122. 
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İ124. Alçats que conformen la nova Avingu-
da Cambó. Font: Arxiu de Foment de Ciutat 
Vella. 

İ124. 

La composició arquitectònica

A mida que el procés avança, a part de la implantació i la volu-
metria, també es van defi nint paràmetres de composició arquitec-
tònica amb ajut de noves maquetes d’escala major i que represen-
ten les tres unitats d’actuació. 

Es segueix sempre la idea de fer projectes clarament contem-
poranis i que al mateix temps ressaltin tot allò que pugui contri-
buir a mantenir el caràcter del barri i a la seva imatge en la memò-
ria dels ciutadans pel que s’estudien des de l’organització interna 
dels habitatges fi ns als sistemes de protecció solar i les defi nicions 
constructives.

En els casos d’aquelles fi nques en que es manté la façana però 
que interiorment es completen amb nova edifi cació, Bravo-Con-
tepomi plantejaven, en concurs, fer una doble pell connectant la 
façana amb un pòrtic metàŀlic al nou cos -exercici que els arquitec-
tes ja havien fet a altres intervencions com al Vapor Marcet-. 

L’opció defi nitiva fa un pas més i comporta assimilar les faça-
nes com a tals, no com a elements exempts sinó com a parts es-
tructurals de les noves volumetries. Aquesta situació passa en dos 
punts: a la cantonada de Cambó amb Giralt el Pellicer i al número 
5-7 del Carrer Gombau i mitjançant la unió de la façana amb el 
nou volum es creen diferents espais entremitjos que enriqueixen 
els habitatges.  
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İ125. Imatges de la materialitat i el color de 
les Unitats de intervenció UA2 i UA3. Font: 
Arxiu de Foment de Ciutat Vella i pròpia. 

İ125

Un altre element que ajuda a aquesta integració entre allò nou i 
l’existent és la composició de les façanes, punt clau degut a la gran 
extensió que tenen de cara a l’Obertura Cambó principalment.

Les noves façanes dels tres edifi cis coordinats fugen del “con-
traindicado efecto “macrobloque” o “colmena” i ja des del concurs es 
fi xen en el gra de l’entorn. En el cas de Bravo Contepomi en les 
primeres imatges els buits tenen un sentit més horitzontal mentre 
que, després dels nous estudis i d’indagar a l’entorn, en els tres 
edifi cis s’opta per establir un marcat sentit vertical en referència als 
buits existents, a l’arquitectura mediterrània i a les característiques 
d’assolellament que cada opció implica.

A menor escala, i també en els tres volums, s’afegeixen alguns 
petits enderrocs que permetran obrir els patis interiors incorpo-
rant-los a les façanes amb clara referència al que anotava Miralles 
en les seves propostes de projecte, quan deia que calia “ensenyar 
els patis”.

L’altura lliure de les plantes, ja en la primera proposta de plane-
jament està fi xada en lliures de tres o més metres (segons la zona), 
alçades similars a les dels habitatges originals i que permeten que 
la llum i la ventilació estigui garantida. Arran d’aquest paràmetre 
s’estableix que hi hagi obertures que arribin fi ns al sostre, el que fa 
que els habitatges comptin amb iŀluminació natural fi ns a una pro-
funditat molt major a la que s’obté habitualment en edifi cis d’habi-
tatges nous.
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İ128

İ127

İ126

També es tracta la defi nició dels materialitat de les façanes així 
com la connexió entre les plantes baixes amb les altes.

En el cas de la UA2 S’elimina la diferenciació de material i la volun-
tat de marcar el primer forjat separant planta baixa de la resta, ele-
ments que tant el PERI com l’Estudi de Detall marcaven com a norma, 
i es recull el concepte de material continuu que tenen les edifi cacions 
medievals i que es deu a la seva evolució constructiva. S’escullen aca-
bats rudes com l’estuc aplicat a mà amb pigments naturals, la fusta 
o l’acer inoxidable sense polir, tot buscant textures i acabats que en-
velleixin bé i que no entrin en confl icte amb els que predominen al 
barri, com podria haver estat el cas d’optar per pintures sintètiques 
d’aplicació mecànica uniforme. 

A les UA1 i 3 i als altres dos volums, en canvi, es segueix mantenint 
la idea de marcar el sòcol amb un material diferent. La diferència està 
en que els coordinats ho fan sempre acompanyant aquesta diferen-
ciació d’un canvi de pla o introduint una línia d’ombra, de manera que 
s’evita que sigui només una diferenciació de material, i els no coordi-
nats ho fan sobre el mateix pla, cosa que fa que l’edifi ci quedi partir 
en dos i encara agafi  més presència.

Pel que fa al color també s’observa una diferència signifi cativa. Les 
edifi cacions coordinades (UA1-UA2 i UA3), possiblement per infl uèn-
cia de Miralles, proposen edifi cis que combinen colors de la carta de 
la ciutat aconseguint un ritme cromàtic semblant al que està present 
als carrers del barri. 

Els dos edifi cis que estan fora del procés (A i B) són monocromà-
tics cosa que fa que, degut a la posició de les peces a l’àmbit, semblin 
més grans del que realment són i es perdi el joc d’ombres i volums 
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İ129 İ130

İ129. Imatge de la façana de l’edifi ci del c/
Carme projectat per Josep Llinàs on podem 
veure que es treballa amb un sol color i ma-
terial de façana però s’aconsegueix una re-
lació amable amb l’entorn gràcies a les pro-
porcions dels buits i les proteccions solars.
Font: COAC Revista Quaderns nº 203.

İ130. Imatge de l’edifi ci cord (A) que no pe-
rany al projecte coordinat i que al ser mo-
nocromàtic desdibuixa el joc de volums i 
esdevé un límit. Font: Elaboració pròpia. 

İ126. Imatge del projecte de Borneo de 
EMBT on es treballa amb colors a les faça-
nes. Font: Fundació Miralles.

İ127. Imatge dels colors de les façanes pro-
pis de l’àmbit. Font: Google. 

İ128. Imatge de la materialitat de les Unitats 
de intervenció UA1. Font: Arxiu de B&C.

que es pretenia aconseguir al proposar-ne l’ordenació. Això es produ-
eix principalment a l’edifi ci A (corb) ja que al ocupar un punt cèntric de 
l’eix passa de ser un element connector entre el barri i Cambó a un 
fi nal per l’avinguda i una fi ta per l’espai del Forat de la Vergonya. 

No només és un problema de tractament monocromàtic ja que, si 
observem el projecte de Josep Llinàs del carrer del Carme -que es va 
realitzar alguns anys abans-, veiem que també es treballa amb un únic 
material i jugant amb la composició basada en el gra i els volums. L’edi-
fi ci de Linàs, té però, dos elements que resulten claus, un la situació 
de l’edifi ci en el cap d’un carrer i l’altra el tractament de les proteccions 
solars.

Amb les proteccions solars torna a passar quelcom semblant. Bra-
vo-Contepomi i Fuses Viader treballen amb proteccions tipus persia-
nes plegables i persianes de corda, elements propis de l’arquitectura 
tradicional de la ciutat, mentre que, tant a la part nova del projecte 
d’Ensenyat Tarrida, com a la resta de promocions d’habitatge nou, 
s’utilitza un tipus persiana enrotllable aliena a les solucions caracterís-
tiques del lloc. Tot i això, l’edifi ci d’Ensenyat i Tarrida, té un tractament 
compositiu i de façana que millora notablement el resultat en quant 
a la seva capacitat d’integració formal amb l’entorn, al contrari que les 
altres edifi cacions noves que són -en aquest aspecte- menys riques 
en matisos i en quant a materialització resulten menys afortunades.

Alhora, cal destacar que gràcies al tractament de la façana dels tres 
projectes, tan des del punt dels colors i els materials com dels volums, 
s’aconsegueix seguir el ritme de gra petit de parceŀles de tres, quatre 
o cinc metres d’amplada alhora que s’entén que és un únic projecte 
conjunt.
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Aquesta manera meticulosa i sensible d’anar elaborant tant la vo-
lumetria com la pell de l’edifi cació en relació a l’entorn més directe és 
un altre dels trets diferencials de l’actuació vers d’altres que s’havien 
realitzat al sector o a altres parts de la ciutat.

Les consideracions que es van afegint durant el procés projectual 
i que van afectant uns i altres edifi cis dels tres que es realitzen alhora, 
són possibles no només a la coincidència temporal i de promotor sinó, 
sobretot, al treball en grup que fa que els canvis en un projecte es 
vegin refl ectits en els altres. 

Al anar comparant els edifi cis executats en coordinació amb els 
dos que no es realitzen d’aquesta manera veiem que la volumetria 
d’aquests dos -que és estrictament la proposada pel planejament- res-
pon bastant bé a l’entorn, s’hi apropa en escala i gra, però que és en 
la concreció arquitectònica on es produeixen algunes disfuncions que 
fan que aquest dos volum acabin pertanyent més al món dels edifi cis 
realitzats abans de la Modifi cació de l’Estudi de Detall que a aquests 
segons.
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CONCLUSIONS

Un cop fi nalitzada la recerca d’aquest treball i a partit de tot el co-
neixement adquirit i les descobertes i relacions establertes durant la 
seva realització, podem confi rmar les hipotèsis i preguntes plantejades 
en el seu inici així com afegir alguna altra consideració. 

La primera de les qüestions que es pretenia resoldre amb aquesta 
investigació era conèixer quin era el tret diferencial de la proposta 
de Miralles respecte a d’altres que es realitzaren per Ciutat Vella i 
pel propi àmbit.

Després de conèixer totes les propostes de planejament que hi ha 
hagut per a la renovació de Santa Caterina així com les teories i exem-
ples de renovació de teixits consolidats; descobrim que aquesta és una 
manera diferent de intervenir en relació al que s’havia fet a Ciutat Vella 
i a d’altres centres històrics europeus, bàsicament per la lectura que es 
fa de l’entorn i com aquesta es trasllada a la proposta.

Aquesta aproximació a l’entorn fa que la proposta d’Enric Miralles si-
gui original i innovadora tant en el que es refereix al projecte d’ordenació 
per la lectura i aproximació que realitza de l’entorn, com al procés que 
es segueix per a materialitzar-la, que capgira el procés habitual.

Fins llavors semblava que només existien dues opcions, demolir 
completament i tornar a edifi car amb criteris contemporanis o mantenir 
i restaurar de forma mimètica o introduint algun canvi d’ús. El projecte 
es posiciona, en canvi, prenent els aspectes més positius i factibles de 
cadascuna d’elles; aplicant el concepte de mixticitat més enllà dels usos.

Aixó es constanta analitzant les principals característiques de la pro-
posta d’ordenació de Miralles: la concepció del carrer, la defi nició dels 
espais lliures, la resolució volumètrica i la consideració de la rehabilita-
ció mixta com a proposta de renovació.

Totes elles persegueixen l’objectiu principal que hem pogut llegir al 
analitzar i conèixer profundament el projecte: intervenir reconeixent i 
ressaltant l’existent; projectar allò nou a partir del coneixement del que 
és antic.

La concepció del carrer.

Les tres primeres propostes (proposta de PERI, PERI 189 i Estudi de 
detall 189-1) responien a un model de intervenció total, a base del que 
es coneix com a sventramento; model propi de la renovació de molts 
centres històrics europeus com s’ha explicat a la segona part del treball.

La vialitat és, en aquestes tres propostes, l’element organitzador de 
l’espai. El seu traçat segueix directrius que ja es proposaven en ante-
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riors plans de la ciutat; on l’objectiu principal era creuar completament 
Ciutat Vella, tant en sentit vertical com horitzontal.

A la proposta prèvia del PERI 189, el creuament en sentit horitzontal 
es fa ampliant el carrer Gombau. Aquesta nova via desenboca a un edi-
fi ci que distribueix la circulació al seu voltant, per arribar amb un únic 
vial fi ns a Basses de Sant Pere. En canvi, a les dues propostes següents, 
PERI189 i Estudi de Detall 189-1 (que són les que s’arriben a aprovar); 
es crea una doble circulació. S’amplia el carrer Gombau i, en paral•lel, es 
perllonga l’Avinguda Cambó. Es genera,  d’aquesta manera, una mena 
de circuit al voltant de les noves edifi cacions que s’uneix amb Basses de 
Sant Pere en un solt punt rodat, i un de vianants. 

Les tres són opcions on clarament s’estableix una priorització per 
a introduir dins del barri el trànsit rodat en sentit horitzontal. Les dues 
segones, a més, segueixen l’alineació marcada per Cambó, allargant la 
traça directament sobre el teixit consolidat; sense tenir-lo en compte ni 
reconèixer la vialitat ni els buits existents.

La opció fi nalment executada, l’ordenació de Miralles; capgira aquest 
fet. S’entén el carrer com un element que es deriva de les edifi cacions, 
recuperant la idea de com es consolidaven els carrers a Ciutat Vella 
abans de la època industrial; com a conseqüència de la posició dels 
edifi cis i no com una traça projectada. El vial es genera arran del buit 
que crea la disposició dels volums. Sent conscient de la distància entre 
edifi cacions, i de les dimensions i l’escala que aquestes tenen en relació 
a l’àmbit. Per aquesta raó la traça, si bé en totes les variants amb les que 
treballa Miralles es manté aproximadament a la mateixa zona; acaba 
desplaçant-se i consolidant-se d’acord amb la volumetria i amb les pre-
existències.

Aquesta diferència entre reconèixer o no l’entorn des de la vialitat, 
també es comprova si ens fi xem en la circulació en sentit vertical. 

Mentre que les dues propostes aprovades ofi cialment (el PERI-189 i 
l’Estudi de Detall-189-1) generen unes traces verticals rígides i amb cir-
culació, recalcant que també cal travessar el Casc Antic vehicularment 
en direcció mar-montanya; tant el primer dels projectes com la propos-
ta de Miralles reconeixen els recorreguts més habituals i la relació del 
barri amb els que li són adjacents. Es projecten diferents eixos verticals 
que són pensats per als vianants i que es confi guren enllaçat els es-
pais buits através de la disposició volumètrica, no de traces externes. 
D’alguna manera es trasllada el moviment i fl ux tradicional del barri re-
calcant la relació comercial i de dependència amb el barri de Sant Pere 
i el baix Eixample Dret. Relació que veiem que Miralles reconeix en dife-
rents documents ja que orienta els plànols mirant-los des de Sant Pere.

İ1. Esquemes de l'estructua viària principal 
que plantegen els diferents plans.

Proposta de PERI

PERI-189

Estudi de Detall 189-1

Modifi cació Estudi de Detall 189-2
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Seguint aquesta idea de concebre el carrer a partir dels volums, 
s’aconsegueix trencar amb les alineacions a carrer constants pel que 
l’ubicació dels volums pot respondre a la realitat concreta dels edifi cis 
veïns i establir una disposició que els pugui benefi ciar; com passa al 
carrer Gombau on a base de la diferència d’altures, d’alineacions no 
constants i de dobles façanes; s’aconsegueix que la llum entri fi ns a co-
tes més baixes i es milloren així les condicions del carrer i els edifi cis 
existents.

Sembla doncs que, en quant al tractament de la vialitat de l’àmbit, la 
proposta d’Enric Miralles és refl exa una lectura conscient i respectuosa 
amb l’entorn, més enllà de cobrir la necessitat d’accessibilitat i connec-
tivitat del barri.

La defi nició dels espais lliures.

Pel que fa als espais lliures, podem dir que tant a les propostes com 
fi nalment a la realitat n’existeixen de dos tipus. Per una banda tenim els 
espais de menor tamany i per altra el gran espai central. Els petits es for-
men i justifi quen a les tres opcions “pre-Miralles” com a “esponjaments”. 
Tot i aquesta denominació, no s’ajusten a la descripció en el sentit que 
entenia el GATPAC; no són buits equipats planifi cats sobre el ple per 
alliberar-lo de densitat; sinó que, es formen com a suport del sventra-
mento i de les circulacions secundàries, i no se’n tracta la seva funció. 

En contraposició, tant a les variants de Miralles com a la part exe-
cutada fi nalment d’acord amb el seu pla; es creen buits petits com ele-
ments derivats de la relació i la distància entre les diferents peces de 
nova edifi cació i no com a zones buides dibuixades sobre el teixit. En 
ells es genera una relació amb les plantes baixes de l’edifi cació per tal 
de propiciari  l’activitat.

En el segon tipus d’espai lliure -el gran espai central- també hi tro-
bem diferències entre la proposta inicial i les dues aprovades, així com 
entre la de Miralles i la fi nalment executada. 

La opció inicial resultava interessant ja que presenta l’espai central 
com un gran parc. Un gran eix que unit amb Allada de Vermell formava 
una espècie de “pulmó” per al barri, més a prop del concepte “sanejador” 
que es defensava nivell polític. Tot i que no en podem verifi car la seva 
efi càcia, sí que podem dir que és una opció sensible i més original que 
la gran rambla dura que proposen les altres propostes i que fi nalment 
es mig duu a terme. Aquesta rambla està franquejada perimetralment i 

İ2-3. Imatges de la alineació irregular al c/ 
Gombau que ajuda a millorar l'edifi cació 
existent.

İ4. Esquemes de com l'alineació i la 
volumetria irregular millora les condicions 
del carrer i les edifi cacions existents.
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İ6. Seccions longitudinals de les diferents propostes de l'espai central.

Proposta inicial PERI189

Proposta fi nal PERI-189

Estudi de Detall 189-1

espai lliure equipament habitatges
 + 

equipament
espai lliurevial central

Modifi cació Estudi de Detall 189-2-3 - Proposta realitzada

habitatges + espais lliures habitatges
 + 

equipament
parcvial central

Variant projectual per a la modifi cació Estudi de Detall.
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creuada per vials amb circulació rodada i s’equipa amb dos petits edifi -
cis als seus extrems, sense perdre la continuitat amb Allada de Vermell. 

Si bé morfològica o conceptualment podriem dir que la Rambla que 
els plans “ofi cials” proposen podria assemblar-se relativament al con-
cepte de la Piazza Navona o al de la Rambla del Raval; no és així ni en 
quant a la mida, ni a la l’activitat que s’hi proposa. A més el fet que sigui 
creuada per vials, l’aproxima més a un vial tipus passeig de curta dimen-
sió que, inserit en un teixit tan dens, es troba que hagués estat mancat 
de sentit.

La solució fi nalment executada arrossega part d’aquesta proposta 
de Rambla i podem dir que no és és una solució que es cregui adequa-
da ni per la gran dimensió que adquireix, ni per l’activitat que s’hi genera 
fi nalment, ni pel seu disseny com a espai de lleure. Com veurem més 
endavant, aixó es deu en gran part al tractament dels perímetres i de les 
plantes baixes de les edifi cacions que franquegen aquest espai.

A l’opció de projecte de Miralles, l’edifi cació de l’espai central  s’enten 
des de la voluntat de no sobredimensionar el buit i de recuperar la idea 
de crear els espais lliures a partir de petits espais, que -com compro-
bem actualment- és la dimensió que més bé funciona. Tot i aixó es creu 
que l’edifi cació proposada és massa contundent, segurament degut a 
no haver-la pogut comprovar des del projecte arquitectònic fi nal.

A part de contemplar l’edifi cació de part de l’espai central, aques-
ta proposta incorpora una novetat important que -d’alguna manera- 
s’acabarà materialitzant. És el fet de reduir la dimensió vertical d’aquest 
gran buit. És a dir, al contrari del què feien els anteriors planejaments 
que entenien el buit com una continuïtat d’Allada de Vermell; Miralles 
proposa una interrupció al carrer Carders. D’aquesta manera es manté 
i reconeix la façana d’aquest carrer tan important pel barri i es reforça la 
idea de confi gurar l’espai lliure a partir de petits buits i placetes. 

La generació de nous edifi cis.

La dimensió dels nous volums edifi cats així com l’altura que se’ls 
atorga en cadascun dels planejaments, marca la gran diferència entre el 
projecte de Miralles i la resta. 

La proposta de Miralles ofereix variabilitat d’altures i combinació 
d’obra nova i rehabilitació, fets que aproximen les noves edifi cacions 
al gra més menut i canviant que té el barri -derivat del seu creixement 
des de la casa artesana fi ns a la casa de veïns- així com a la variabilitat 
compositiva i estilística que ofereix degut a la seva evolució històrica.

 Es generen així, edifi cis de dimensió contemporània però amb una 
escala propera a l’existent. Alhora, i gràcies al joc d’altures entre volums 

İ5. Detall de la proposta de Miralles per a 
l'espai lliure central.
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PROPOSTA PERI189

Estudi de Detall 189-1

PROPOSTA INICIAL PERI189

Estat real posterior a les modi  ca-
cions 189-3

İVariant projectual de la Modifi cació de 
l'Estudi de Detall.

İ7 Esquemes d'altures i volums dels diferents planejaments 
.
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permeten -com hem vist- millorar les condicions de il•luminació i venti-
lació dels carrers contigus.

La resta de planejaments proposen edifi cacions amb altures cons-
tants i formes regulars, amb el que es difi culta la seva integració amb 
l’entorn. Aquestes propostes prenen la idea dels projectes anteriors, 
com el primer tram obert d’Avinguda Cambó i la Via Laietana; interven-
cions que van signifi car talls radicals en el teixit i que, en certa manera, 
van generar l’aïllament i propiciar la degradació del barri. Si bé això pos-
siblement no s’hagués repetit per la dimensió de la intervenció, sí que 
hagués implicat un desplaçament poblacional i una mena de límit físic 
entre Sant Pere i el Born més enllà del que ja havia signifi cat el carrer 
de la Princesa.

Tot i això, alguns dels edifi cis proposats i desenvolupats d’acord amb 
el primer PERI, que també recollia la proposta prèvia, són menys encer-
tats per la seva materialització arquitectònica que no pas per la concep-
ció volumètrica o de les altures. És el cas de l’edifi cació que general la 
plaça Marquilles colmatant l’illa Metges-Sant Pere més Baix i Serra Xic; 
on trobem edifi cis de mida més reduïda i volumetria semblant a les exis-
tents però amb una realització arquitectònica totalment aliena.

De la mateixa manera trobem que gràcies a aquesta variació d’altures 
i volumetries i a la relació d’aquestes amb l’espai lliure, s’obté una secció 
variable al llarg de l’obertura de Cambó. Aquesta variabilitat dota l’espai 
d’un caràcter irregular, sense ritme constant  i amb cert aire desgavellat, 
que l’apropa al teixit del barri; però amb virtuts contemporànies, cum-
plint  així un dels objectius que es fi xà Miralles a l’inici del projecte. 

İ8.  Vista de l'Obertura de Cambó des de davant del Mercat, ambdues actuacions es complementen.
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Volumetria i altures.

İ9 Comparativa e diferents elements de cadascún de les opcions de planejament.

Espais lliures i vialitat.
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Proposta inicial 
PERI189

PERI-189

ESTUDI DE 
DETALL-189-1

Modifi cació Estudi de 
Detall 189-2-3 - 
Proposta realitzada

Variant projectual per 
a la modifi cació Estudi 
de Detall.

Secció Obertura Cambó.Façana del c/álvarez de     Castro - 
Mercat.
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S’aconsegueix també gràcies a aquesta “informalitat” buscada, un 
equilibri i un entorn que permet que el Mercat no quedi com un ele-
ment aliè a l’àmbit; que no sigui simplement un focus d’atracció tan-
gencial, com passava anteriorment amb alguns edifi cis de Ciutat Vella; 
com el Liceu o el Palau de la Música on els barcelonins hi anaven sense 
endinsar-se en el barri que els allotjava. En aquest cas la relació Mercat-
entorn s’assembla més a la de Santa Maria del Mar i el seu voltant, on 
un beu de l’altre.

La consideració de la rehabilitació mixta com a proposta de renovació.

La proposta de Miralles és la primera que teballa amb la rehabilita-
ció, que no restauració, d’algunes edifi cacions o parts d’elles com a eina 
per la renovaciño del teixit.

Si bé a la proposta del PERI i al mateix PERI es parla de conservar i 
rehabilitar algunes peces, i fi ns i tot zones, del Sector Oriental. En cap 
cas es fa en relació a les operacions d’habitatges en punts neuràlgics 
del barri com és aquest cas. Miralles ho introduexi com a part essencial 
de la nova trama ja que és l’esponent més clar de treball amb les pre-
existències. 

La innovació rau en que, novament, no radicalitza la proposta. No 
es tracta de rehabilitar íntegrament, ni de restaurar, sinó de generar 
híbrids entre l’edifi cació contemporània i la tradicional; aproximant 
l’operació a la complexitat i mixticitat compositiva del teixit existent. 

Considerar la inclusió de la rehabilitació com a part de l’ordenació 
deriva directament de l’estudi minuciós del barri i de la valoració de cer-
tes edifi cacions o elements que es troben en elles. Es creu que la reha-
bilitació complerta de les edifi cacions i la seva adaptació a les noves ne-
cessitats, és una resposta molt adient per intervenir en aquests teixits ja 
que ressalta les qualitats de l’edifi cació existent. En canvi la rehabilitació 
parcial basada en mantenir façanes existents com a elements exempts 
o com a cares de l’obra nova pot arribar a implicar una certa “teatralit-
zació” de l’arquitectura. En aquest entorn però, s’entén com a adequada 
ja que la decisió es pren en conseqüència del mal estat interior de les 
edifi cacions i es treballa amb aquestes façanes més enllà de la funció 
de “màscara”.

Tots aquests acerts els relacionem amb el gran coneixement del ba-
rri que és té al haver-lo analitzat minuciosament, al treball en maqueta i 
a les propostes arquitectòniques que s’han construit. Pel que es verifi ca 
que aquests són elements essencials per a tal de realitzar intervencions 
en centres històrics abans de fer “tabula rasa” o tractar de mimetitzar-se 
o reconstruir. 

Arran d’aquests anàlisis i comparatives de les opcions de planeja-
ment es conclou també que, tant la variant no edifi cada de Miralles com 
la part que sí que es va realitzar, són les propostes que ofereixen una 
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millor solució, ja que representen una lectura i entesa de l’entorn més 
enllà de mimetismes o enfrontaments. Tant la vialitat com l’ordenació 
s’adapten a l’entorn intel•ligentment al integrar el gra i l’escala de la vo-
lumetria, generar vies de caràcter agradable i dimensions sufi cients, i 
fomentar recorreguts d’acord amb els processos interns del barri.

Es conclou així que per la seva innovació aquest projecte pot ser 
entés com un exemple de com treballar i aproximar-se a teixits de 
complexitats semblants per a intervenir-hi. 

En el plantejament de la tesis també es pretenia confi rmar si la 
metodologia aplicada per a la materialització de la proposta era 
efectiva en un entorn tan complex; tant des del punt de vista del 
procés coordinat, com en quant a la relació entre el projecte urbà i 
l’arquitectònic, on es capgira l’ordre dels procesos.

Per tal de constatar la importància que adquireix el procés coor-
dinat hem de fi xar-nos en les edifi cacions realitzades d’acord amb el 
mateix  planejament, el basat en el projecte d’ordenació fet per Mira-
lles-Tagliabue, redactat per Xavier Sust. Fent-ho veiem que existeixen 
grans diferències en quant a la resolució de diferents elements entre 
els edifi cis que es van materialitzar en primer lloc; d’acord amb aquesta 
fi gura urbanística, promogudes per l’Incasól i desenvolupades, com en 
altres àmbits, per diferents estudis d’arquitectura com a projectes com-
pletament independents; i els que es van fer més tard, promogudes per 
el Patronat Municipal de l’Habitatge i projectades per diferents estudis 
d’arquitectura en un procés conjunt coordinat per Miralles. Hem de re-
cordar que les segones van implicar modifi cacions del planejament a 
posteriori arran de l’estudi de l’escala més petita; mentre que les pri-
meres van cenyir-se estricta i únicament a alló que s’establia des de 
l’urbanisme. 

Si ens fi xem en la planta baixa de les edifi cacions, veurem que la 
dimensió i el ritme dels buits és completament diferent en cadascun 
dels casos. Les edifi cacions realitzades per l’Incasól ofereixen obertu-
res més grans però menys constants; el ritme és variable i apareixen 
moltes zones cegues o amb fi nestres. Això es deu, en certa part, a la 
inclusió d’aparcaments i habitatges en planta baixa, per la impossibilitat 
de fer-ho en soterrani i l’obligatorietat de disposar-ne, d’acord amb els 
estàndards fi xats per el promotor i la immobilitat d’aquests. 

 Com podem comprovar, l’existència de zones cegues, la compo-
sició horitzontal i la gran dimensió de les obertures en planta baixa, 
són característiques que també podem trobar a les altres edifi cacions 
realitzades d’acord amb planejaments anteriors, independentment del 
promotor. Són trets compositius que responen totalment a models 
d’edifi cació massiva, que no es planteja en cap moment la necessitat 

İ12. Seccions esquemàtiques de l'avinguda 
Cambó en el seu primer tram -edifi cis de 
intervenció coordinada.
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İ14. Seccions esquemàtiques de la zona 
executada d'acord amb el Estudi de Detall 
189-1.

İ13. Seccions esquemàtiques de del segon 
tram -edifi cis amb projectes independents. 
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d’harmonització o integració amb la tipologia pròpia del barri. Trets que 
podem trobar també en eixamples contemporanis de ciutats mitja-
nes o petites d’arreu del país. Aquests elements generen una discon-
tinuïtat anòmala en el tractament de la cota zero dels edifi cis en relació 
a l’entorn. En canvien el caràcter i impliquen, alhora, una menor relació 
entre l’espai públic i el privat i la conseqüent disminució del control so-
cial; fent que hi hagi zones de l’àmbit amb molt poc ús, que esdevenen 
més propícies per a desenvolupar activitats que poden afectar negativa-
ment a la qualitat, neteja i seguretat de l’espai públic.

Per tant, en termes generals, podem dir que arran d’això certes parts 
de l’àmbit tenen un caràcter més inhòspit i impersonal.

L’altura dels sòcols de planta baixa contribueix també a aquesta 
“deshumanització” d’aquestes àrees, ja que marca l’escala de l’edifi cació 
i la seva relació amb l’espai urbà. 

En front a aquesta monotonia i manca de relació entre les plantes 
baixes i l’espai públic, trobem que les edifi cacions que es realitzen en el 
procés coordinat presenten plantes baixes més obertes, amb activitat i 
ús permanent i que signifi quen una prolongació de l’espai públic ja que 
el seu ús és comunitari.

Podem observar també que, en dues de les edifi cacions del pro-
cés coordinat, s’hi incorpora una nova connexió a través de les plantes 
baixes, que no es contemplaven en el planejament, i que millora les 
condicions dels espais públics que relaciona alhora que els hi afegeix 
riquesa, complexitat i profunditat . 

Aquestes edifi cacions, com ja hem dit, també ofereixen una secció 
del carrer no constant que apropen el ritme de la intervenció al del barri; 
fet que no passa en les altres edifi cacions, tot i ser executades seguint 
el mateix planejament, ni tampoc a les zones realitzades anteriorment.

Això es deriva dels estudis arquitectònics i sobretot del treball con-
junt en maqueta i és un altre dels fets que prova que aquest tipus de 
procés en que es coordinen diferents equips d’arquitectes, és òptim per 
treballar en entorns urbans d’aquesta complexitat. S’aconsegueix així 
millorar la qualitat de l’entorn en quant a la seva connectivitat i les seves 
relacions; actuant en cada un dels projectes per separat des d’una visió 
compartida del conjunt del projecte.

De la mateixa manera, si comparem la composició de les façanes 
veurem que per una banda la dimensió de les fi nestres és semblant 
però el tractament i les proteccions solars són ben diferents. Aquest 
fet aproxima més les tres edifi cacions “coordinades” entre elles i amb 
l’entorn, sobretot la de Bravo-Contemponi i la de Fuses Viader. Ambdós 
edifi cis treballen amb proteccions tipus persianes plegables i persia- İ15. Imatges del pas cap al c/ Gombau des 

de l'Obertura Cambó.
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İ10. A la dreta, imatge de l'edifi ci 
realitzat d'acord amb l'Estudid de Detall 
on la planta baixa és cega n realció al gran 
espai central i amb fi nestres i entrades 
d'aparcament als carrers laterals.

İ11 A sota, imatge de l'edifi ci central 
executat per Incasól d'acord amb 
l'ordenació de Miralles; amb la planta 
baiza cega en bona part atnt cap a l'espai 
central com als carrers laterals.
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nes de corda, elements propis de l’arquitectura tradicional de la ciu-
tat. En canvi, tant a la part nova del projecte d’Ensenyat Tarrida, com 
a la resta de promocions d’habitatge nou, s’utilitza un tipus persiana 
enrotllable aliena a les solucions característiques del lloc. Tot i això, 
l’edifi ci d’Ensenyat i Tarrida, té un tractament compositiu i material de 
façana que millora notablement el resultat en quant a la seva capacitat 
d’integració formal amb l’entorn, al contrari que les altres edifi cacions 
noves que són -en aquest aspecte- menys riques en matisos i en quant 
a l’elecció d’acabats i colors resultant menys afortunades.

Igualment el fet de que les propostes coordinades incloguin actua-
cions mixtes d’obra nova i rehabilitació; implica que tenen una major 
complexitat i diversitat compositiva i projectual des del plantejament 
inicial de l’edifi ci. 

Novament veiem en aquestes consideracions que l’estudi profund 
i minuciós del barri, té una implicació directa sobre la qualitat del re-
sultat. També verifi quem que el procés coordinat ofereix la possibilitat 
de treballar l’espai públic fi ns a una fase de projecte arquitectònic molt 
avançat, i de posteriorment modifi car el planejament d’acord amb les 

İ16. Imatge de les propostes de Cambó 
realitzades en projecte coordinat.

İ17. Imatge de les propostes de Cambó 
realitzades fora del projecte coordinat.

C       17CONCLUSIONS 



noves necessitats i possibilitats que s’estableixen en aquesta fase, obte-
nint així resultats molt més coherents i interessants. 

Es confi rma així una teoria més que coneguda i destacada, però que 
sovint s’oblida -com podem veure en moltes intervencions al mateix 
entorn d’aquest projecte- en el sentit que l’urbanisme i l’arquitectura 
han d’establir una estreta interacció d’equilibri, infl uència i respecte. Cap 
dels dos factors s’ha d’imposar sobre l’altre sinó ajudar a confi gurar la 
millor solució. Això, tot i ésser un criteri lògic i conegut, no acostuma a 
ser aplicat a la pràctica per qüestions de temps o de rutina procedimen-
tal. És habitual considerar intocable la seqüència lineal i la jerarquia ha-
bitual planejament-arquitectura, amb resultats nefastos quan es tracta 
de temes tan complexos com els que aquí tractem. La manera en que, a 
Santa Caterina, el planejament s’ha refet a posteriori per acollir totes les 
millores que ha suggerit el propi procés de projectació de l’arquitectura, 
és un dels trets diferencials característics d’aquesta intervenció que ex-
plica bona part dels seus assoliments.

Igualment comprovem que els projectes que es cenyeixen radical-
ment al planejament i s’executen sota uns estàndards no propis d’un 
entorn consolidat tan ric i complex com aquest, esdevenen edifi cis man-
cats de caràcter, poc idonis i que fi ns i tot arriben a degradar la qualitat 
de l’espai públic. També verifi quem que les eines de planejament de 
més escala, com és el PERI, no són, ni han de ser, capaces d’acotar i 
defi nir les actuacions que corresponen a escales menors, és a dir al 
que coneixem com a projecte urbà. Sinó que han de ser sufi cientment 
fl exibles per assumir aquests projectes urbans en els seu si.

La intromissió d’aquesta arquitectura poc conseqüent, a part de ser 
una qüestió de relació física i de continuïtat perceptiva amb l’entorn, ge-
nera una fractura important en el si del propi àmbit. El que podia haver 
estat una intervenció realment regeneradora del sector i podia haver 
fomentat aquell ressorgir del casc medieval que Miralles tan defensava, 
s’ha assolit únicament a mitges. Les zones que estan més properes al 
Mercat i a les edifi cacions del procés coordinat; han experimentat una 
millora més que considerable. Hi ha activitat, hi ha ús, es percep segu-
retat i es reconeix la Barcelona medieval i la contemporània. Les parts 
executades segons els planejaments anteriors a aquesta intervenció i 
fora del procés coordinat, han acabat constituint un cos estrany, illes 
edifi cades que son alienes a tot allò que passa al seu voltant, que gene-
ren un tall i una àrea d’absència de confort enmig del barri. 

Al gran espai buidat central la sensació és semblant; els dos extrems, 
l’un en contacte amb Sant Pere més Baix i l’altre amb el carrer Carders 
tenen ús, activitat i moviment; fi ns i tot més llum. La part central, fran-
quejada per les edifi cacions de tipologia “eixample de ciutat mitja” és 
inhòspita, poc amable i fi ns i tot s’hi percep certa inseguretat. La seva 
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zona sense activitat.
zona amb activitat de lleure (parc infantil/
pista esportiva).

zona ajardinada / hort urbà.
zona amb activitat - terrasses.

İ19 - 20 . Imatges de l'espai central en diferents èpoques de l'any.

İ18. Esquema de les zones d'espai lliure 
indicant l'ús i la intensitat d'aquest.
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İ21. Detalls de l'estudi de barri on es realta la 
façana de Carders de l'espai central.

İ23. Façana de Carders des d'Allada-Vermell. 

İ22. Maqueta de l'edifi ci de Llinàs. 

gran dimensió, superior a l’escala del barri, segurament no hi ajuda. 

Arran de l’anàlisis realitzat durant tot el treball, també es con-
firma la hipotèsis que a part de la innovació i l’originalitat, el pro-
jecte significa un canvi de tendència en les intervencion a la 
Ciutat Vella de Barcelona. 

L’efecte d’aquest projecte vers a intevencions posteriors al sector 
ens permet confi rmar que l’estudi i la proposta feta per Miralles van 
tenir una gran infl uència cap a canviar el model de intervenció a la Ciutat 
Vella de Barcelona. 

Trobem dos projectes exemplifi cadors d’aquest fet: l’actuació 
d’habitatge social a la zona de la Plaça de Sant Agustí, i el projecte que 
fi nalment es realitza per tancar l’espai central en relació a Carders. 

Les intervencions d’edifi cació estan situades al carrer Serra Xic i a l’illa 
Sant Agustí el Vell-Pou de la Figuera i són realitzades per Josep Llinàs 
l’any 2002, quan el projecte d’estudi s’està construint. Els edifi cis recu-
llen alguns dels trets compositius, materials i de lectura de l’àmbit, més 
importants que recollia tant el planejament com les intervencions coor-
dinades; així com també farà Miralles als habitatges del Mercat. 

El projecte que relaciona l’espai central amb el carrer Carders, data 
de la mateixa època i és desenvolupat per Jordi Garcés. Es basa en man-
tenir part de l’edifi cació existent al carrer Carders i completar-la amb 
obra nova i amb un petit equipament. A primer cop d’ull el que es fa és 
recuperar la idea que vèiem en el projecte d’ordenació de Miralles de 
tallar la continuïtat del gran buit central; però l’operació té encara més 
relació amb les idees de Miralles. Principalment es basa en recuperar i 
mostrar elements propis i característics de l’àmbit, ja que es fa manten-
int i reforçant la façana de Carders i potenciant el carrer Montanyans. En 
ambdós casos hi trobem trets exemplifi cadors de l’evolució constructiva 
del barri com edifi cis de tipologies molt diverses, volums construïts com 
a solució en èpoques de densifi cació i ornaments de façana; tots ells 
elements que ja s’havien recalcat als estudis de Miralles. 
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Finalment, s’ha de recalcar que cumplint l’objectiu de conèixer i ex-
plicar una seqüència de fets, materials gràfi cs i textos que fi ns al 
moment no s’havien tractat completament, s’ha descobert la gran 
entitat d’aquest projecte i la relació que guarda amb la resta de l’obra 
de l’arquitecte. Alhora s’ha ordenat temporalment tant documents com 
fet que a la majoria de publicacions i estudis estan mal referenciats, fet 
que afegeix originalitat a aquesta tesis.

Si bé el Mercat de Santa Caterina ha estat una de les obres més 
reconegudes i publicades de Miralles-Tagliabue, l’anàlisi del barri i el 
planejament per a la seva regeneració és molt menys conegut. Gene-
ralment trobem explicat l’estudi de l’entorn com una part secundària o 
una conseqüència del concurs del mercat, però no com una proposta 
per a aquest sector que és, per si mateixa, una referència metodològica 
signifi cativa i fonamental. El projecte de planejament aquí tractat, neix 
de la voluntat de Miralles, -a partir del seu coneixement vivencial del 
problema i el seu pensament sobre com transformar aquest tipus de 
ciutat- de voler oposar-se a un tipus de planejament que no li sembla en 
absolut adequat. Reivindicant així l’ús de l’arquitectura com a element 
d’anàlisi, de coneixement i de debat, enderrocant els límits habituals 
imposats i proposant una refl exió intensa més enllà de la proposta; ele-
ments que -d’altra banda- són presents al llarg de tota la seva obra. 

En un àmbit més personal la investigació realitzada ha suposat 
per a mi una gran descoberta d’aquest arquitecte, del seu pensa-
ment i dels fonaments de la seva obra arquitectònica. Tant a la meva 
etapa universitària com en els anys de desenvolupament professional 
posteriors, he centrat els meus coneixements principalment en temes 
de caràcter més tècnic. De l’obra Enric Miralles en coneixia la part publi-
cada i algunes de les obres barcelonines però sense massa profunditat. 
Poder descobrir la lectura que realitza de Santa Caterina a través, prin-
cipalment, de la documentació original i de l’explicació del procés del 
projecte que fa ell mateix en una conferència a Londres l’any 1998; m’ha 
servit per a comprendre els lògics i sòlids fonaments de la seva metodo-
logia arquitectònica. Escoltant i veient la conferència vaig descobrir una 
exposició de gran senzillesa i naturalitat. Miralles confi gura un discurs 
molt clar i entenedor, sense estridències ni radicalitats sobre com entén 
el barri i com creu que s’hi ha de intervenir. Aquests trets que em van 
servir per compendre el projecte i valorar-lo són precisament els que 
sovint queden amagats darrera una percepció visual superfi cial, cen-
trada en aspectes merament formals i explicacions complexes que ens 
allunyen de la importància real de la seva obra. 

D’una manera semblant, apropar-me al barri de Santa Caterina a 
través d’aquest projecte m’ha permés conèixer i ser concient de la gran 
riquesa urbana i arquitectònica d’aquesta part de la ciutat de Barcelona. 
Així com de la importància registrar, estudiar i analitzar amb minuciosi-
tat tots els detalls dels entorns on intervenim com arquitectes. 

C       21CONCLUSIONS 





ÍNDEX

LLISTAT D’ABREVIATURES

INTRODUCCIÓ 

Objectius i hipòtesis de treball 
Estructura 
Metodologia

PRIMERA PART. LA TRANSFORMACIÓ DELS CENTRES HISTÒRICS DE LES CIUTATS

1.  LA INTERVENCIÓ EN ELS CENTRES HISTÒRICS
Definició de centre històric
Relació històrica de les tendències de intervenció als centres històrics
La importància de la recuperació del centre històric com a element de ciutat

2.  PROPOSTES PER A LA RENOVACIÓ DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA
Els Plans i projectes des del segle XIX fins al PGM i la seva relació amb el Sector Oriental
Els Plans Especials de Reforma Interior per a Ciutat Vella. Els PERIs de la Barceloneta i del Raval
Instruments de gestió per a la renovació de Ciutat Vella

SEGONA PART. LA RENOVACIÓ DEL BARRI DE SANTA CATERINA.                                                         
L’OBERTURA DE CAMBÓ I LA PROPOSTA D’ENRIC MIRALLES

1. HISTÒRIA DE LA FORMACIÓ DEL BARRI DE SANTA CATERINA

2. LA SITUACIÓ DEL BARRI PRÈVIA A LA RENOVACIÓ

3. EL PERI DEL SECTOR ORIENTAL

4. L’ESTUDI DE DETALL DEL TRAM CENTRAL DEL PERI DEL SECTOR ORIENTAL

5. L’ARTICLE “L’ESPONJAMENT”

6. L’ESTUDI DEL BARRI, EINA DE DEBAT PER A UN NOU PLANEJAMENT

7. EL PROJECTE DE NOVA ORDENACIÓ

8. LA MATERIALITZACIÓ DE LA PROPOSTA

La concreció de la volumetria
L’evolució de la planta
La composició arquitectònica

CONCLUSIONS

BIBLIOGRAFIA

ANNEXOS





BIBLIOGRAFIA

Per poder elaborar aquesta tesis s’ha comptat amb diferents fonts 
i recursos. 

Una gran part de la recerca s’ha realitzat en els arxius municipals, 
on s’ha pogut trobar informació de primera mà dels diferents plans 
i aprovacions parcials així com de comunicacions i al·legacions que 
en molts casos han ajudar a poder establir l’ordre cronològic dels es-
deveniments, facilitant-ne l’entesa. Aquests arxius són principalment 
l’Arxiu del Districte de Ciutat Vella, l’Arxiu Contemporani de Barcelona, 
l’Arxiu Històric de Barcelona i l’Ofi cina d’Informació Urbanística - De-
partament d’Informació i Documentació.

La intervenció principal s’han pogut analitzat gràcies a que tant 
l’estudi EMBT-Enric Miralles Benedetta Tagliabue a través de la seva 
Fundació, com Lluís Bravo i Gonzalo Contemponi, han facilitat per a la 
seva consulta i digitalització. 

Aquest conjunt de documents originals s’ha completat amb dife-
rents publicacions generals i específi ques així com actes de congres-
sos, de conferències i cursos.

També ha estat molt important la recerca online que ha permès 
tenir accés a molts documents multimèdia, entrevistes publicades en 
diferents mitjans de comunicació internacionals i treballs acadèmics 
de diferents disciplines i universitats. 

SOBRE LES TEORIES DE LA TRANSFORMACIÓ URBANA I LA RENO-
VACIÓ DE CENTRES HISTÒRICS

Llibres i capítols

AMIN, A.; THRIFT, N. Cities. Reimagining the Urban. Wiley, 2002. ISBN 
0745624146

DAVIS, M Planet of slums. London/NY: Verso, 2006. ISBN 1844671607.

ESTEBAN, J. El projecte urbanístic: Valorar la perifèria i recuperar el 
centre. Barcelona: Aula Barcelona, Quaderns de gestió, nº 2, 1999. 
ISBN 978-84-475-2264-4.

JACOBS, J. Muerte y vida de las grandes ciudades. Traducció al castellà 
de The Death and Life of Great American Cities, 1962. Capitan Swing, col. 
Entrelíneas. 2013. ISBN 978-84-938985-0-2.

MASBOUNGI, A. Régénérer les grands ensembles.  France: La Villet-
te Eds, 2006. 

B        25BIBLIOGRAFIA 



LÓPEZ, P. El centro histórico: un lugar para el confl icto. Barcelona: 
Edicions Universitat de Barcelona, 1986.

NAVARRO ACEBES, F. i VILANOVA CLARET, J. M. La transformació de 
la ciutat construïda. Instruments urbanístics. Barcelona: Edicions UPC,  
Col·lecció Aula d’Arquitectura, nº31, 2009. ISBN 9788483013694.

PANELLA, R. Centro histórico y centro ciudad A: CIARDINI, F. & FALINI, 
P. Los centros históricos. Barcelona: Gustavo Gili, 1983 (1978), pàg. 55.

PERGÓLIS, J.C. Las plazas de Rob Krier. Capítol del llibre La plaza: el 
centro de la ciudad. Bogotá: Universidad  Católica de Colombia i Univer-
sidad Nacional de Colombia. 2004.  ISBN 958-96036-5-3.

PICCINATO, G. El problema del centro histórico a CIARDINI, F. & FALI-
NI, P. (Eds) Los centros históricos. Barcelona: Gustavo Gili, 1983, (1978) 
pàg. 17.

POL, F. De la política de protección a la estratégia de rehabilitación 
urbana: iniciativas municipales y políticas estatales. Madrid de la restau-
ración singular a la rehabilitación integrada. Madrid: MOPU 1983. pàg 
66-83.

RAVENTÓS, F. La col·laboració público-privada. Barcelona: Aula Bar-
celona, Quaderns de gestió, nº 8, 2000. ISBN 84-475-2371-3.

YAARI, M. Rethinking the French city: Architecture, Dwelling, and dis-
play after 1968. Amsterdam: Rodopi, Architecture, Technology, Culture, 
2008. ISBN 978-90-420-2500-4.

Revistes i articles.

CANDILIS, G. A la recherche d’une structure urbaine a L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 101. 1962, pàg. 51. 

CASTRILLO, M.A.; JIMÉNEZ, M. La práctica de la arquitectura contem-
poránea en las ciudades históricas españolas. Notas para una aproxima-
ción histórico-urbanística. Revista Espacio, Tiempo y Forma. Madrid: 
UNED ONLINE, Serie VII, Historia del Arte, t. 24 nº291. 2011. 

CECCARELLI, P. i INDOVINA F. Risanamento e speculazione nei centri 
storici: ANCONA-Bologna-Napoli-Palermo-Venezia. Milan: Franco Angeli, 
1974.

CHATELOIN, F. El Centro Histórico, ¿concepto o criterio de desarrollo? 
a Arquitectura y Urbanismo con Criterio. Online. Centro Histórico, Vol. 
XXIX, nº. 2-3. 2008, pàgs. 10-23. ISSN 1815-5898.

DEBEN, L. et al. Culture and urban regeneration: some European 
examples. Revista: Built environment vol. 18, nº. 2, 1992, pàgs. 84-164.

B        26BIBLIOGRAFIA 



MARTÍN, A.; MARTÍN, J.; MARTÍNEZ, P.; TENÉS, N. Experiencia y pers-
pectiva de la regeneración urbana en los Países de Europa occidental. 
Revista Azkoaga. Donostia: Eusko Ikaskuntza, Cuadernos de Ciencias 
Sociales y Económicas, 2007, pàg. 107-131. ISNN 1137-442X.

MONGIL, D. Intervención integral en barrios: conceptos, instrumentos 
y elementos de mejora. Revista del Instituto Universitario de Urbanística 
de la Universidad de Valladolid, nº. 13 Rehabilitación de barrios perifé-
ricos: debates y desafíos, 2010, págs.139-161. ISSN 1133-6579.

Ponències i comunicacions a congressos. 

AVERMAETE, T. Stem and Web: A Diff erent Way of Analysing, Unders-
tanding and Conceiving the City in the Work of Candilis-Josic-Woods. Pre-
sentació a la conferència Team 10 - between Modernity and the Everyday 
a la Faculty of Architecture TU Delft, Chair of Architecture and Dwelling. 
June 5-6, 2003.

BERNAL, Begoña (coord). Oportunidades de desarrollo sostenible 
para los conjuntos urbanos históricos. Presentació a III Jornadas de Ge-
ografía Urbana. Universitat de Burgos. 1998.

Treballs acadèmics.

ABELLA, M. et al. Intervenciones en centros históricos capitales. El caso 
de Ciutat Vella, Barcelona a La renovación de los tejidos urbanos: casuísti-
ca y experiencias. Material docent del curs d’especialització “Intervenci-
ón en centros históricos consolidados”. Barcelona: Universitat Oberta de 
Catalunya. 2013, pàg. 23.

JÓDAR, C. Utopías y centros históricos: estrategias de activación de c.h. 
a partir de mecanismos proyectuales usados en las ciudades utópicas del 
siglo XX. Treball Final de Master, UPC, Máster en Patrimonio Arquitectó-
nico. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edifi cación Universidad 
Politécnica de Cartagena, 2015. A: Repositorio Digital http://reposito-
rio.bib.upct.es/dspace/handle/10317/4625.

Informes tècnics.

UN HABITAT “The challenge of slums. Global report on Human Sett-
lEments” (UN-HABITAT, 2003).

B        27BIBLIOGRAFIA 



SOBRE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

Llibres i capítols de llibres.

ABELLA, M.; CASANOVA, J.; MESTRES, F. Ciutat Vella Ciutat construïda, 
Promoció Ciutat Vella 1988 – 2002. Barcelona:  El Cep i la Nansa. 2003. 
ISBN: 8485960823

ABELLA, M. Ciutat Vella, El centre històric reviscolat. Barcelona: Aula 
Barcelona, Quaderns de gestió, nº 9. 2004.

AMADES, J. Històries i llegendes de Barcelona. Paasejada pels car-
rers de la ciutat vella. Barcelona: Edicions 62. 1964.

ARTIGUES, J. iI CABRERA, P. Projecte d’urbanització del Pla Central del 
Raval. Barcelona: Districte de Ciutat Vella, Barcelona. 1998.

BOHIGAS, O. Barcelona entre el Pla Cerdà i el barraquisme. Barcelo-
na: Edicions 62. 1963.

BOHIGAS, O.; PUIGDOMÈNECH, A.; ACEBILLO, J. i altres. Plans i pro-
jectes per a Barcelona: 1981/1982. Barcelona: Ajuntament de Barcelo-
na. Àrea d’Urbanisme. 1983.

BOHIGAS, O. Reconstrucción de Barcelona. Madrid: MOPU Arquitec-
tura. Monografi as de la Dirección General de Arquitectura y Educaci-
ón. 1986. ISBN: 84-7433-443-8

BUSQUETS, J. La Ciutat Vella de Barcelona: un passat amb un futur. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona i UPC. 2003

BUSQUETS, J. Barcelona: The Urban Evolution of a Compact City. Bos-
ton: Harvard University Graduate School of Design. Nicolodi. 2005.

CABRERA, P. Ciutat Vella de Barcelona: memòria d’un procés urbà, me-
moria de un proceso urbano. Barcelona: Ara Llibres. 2007.

CIRICI, A. Barcelona Pam a Pam. Barcelona: Teide. 1971.

DE SOLÁ-MORALES, M. Deu lliçons sobre Barcelona. Barcelona: 
COAC Col·legi d´Arquitectes de Catalunya. 2008.

ESPINÀS, J.M.; CATALÀ ROCA, F. Vuit segles de carrers de Barcelona. 
Barcelona: edicions Destino 1977 ISBN 84-233-0850-2

HERNÀNDEZ-CROS, J.; MORA, G.; POUPLANA, X. Arquitectura de Bar-
celona. Barcelona: Demarcació de Barcelona del COAC.1990.

MARTORELL, V; FLORENSA, A.; MARTORELL OLZET, V. Historia del 
urbanismo en Barcelona. Del Plan Cerdà al Area Metropolitana. Barcelo-
na: Labor. 1970.

B        28BIBLIOGRAFIA 



MONEO, JR, SOLA-MORALES, I., Notes on Pugin, Ruskin and Viollet-Le-
Duc, BARCELONA: ETSAB-UPC. 1975.

RAMONEDA, J. Cerdà y la Barcelona del futuro. Realidad versus proyec-
to una idea imponente. Barcelona: CCCB i Direcció de Comunicació de 
la Diputació de Barcelona. 2009.

VALLS, X. Quan l’habitatge fa ciutat, Barcelona. Barcelona: Aula Bar-
celona, Quaderns de gestió, nº 9. 2001.

VV.AA. Ciutat Vella, Ciutat Construïda. Barcelona: EL CEP I LA NANSA 
EDICIONES, 2008 ISBN 9788485960828.

VV.AA. Barcelona: La segona renovació. [II ed.] Barcelona: AJMT BCN, 
2002. ISBN: 84-7609-809-X.

VON HEEREN, Stefanie. La remodelación de Ciutat Vella. Un análisis 
crítico del modelo Barcelona. Barcelona: Veïns en defensa de la Barce-
lona Vella. 2002.

Revistes i articles.

ARBACI, S., i TAPADA, T. Social inequality and urban regeneration 
in Barcelona city centre: reconsidering success. Al diari digital European 
Urban and Regional Studies, nº 19. 2012, pàg. 287–311. Disponible a 
http://doi.org/10.1177/0969776412441110.

ARNABAT, R. La desamortització eclesiastica a Catalunya durant el 
trienni liberal (1820-1823) a la Revista Estudis d’història agraria, núm. 
17, 2004, ISSN 0210-4830. Disponible online.

DE SOLÀ-MORALES, M. i FONT A. Pla Especial de Reforma Interior 
del barri de la Barceloneta. Article a la revista Quaderns d’Arquitectura i 
Urbanisme nº154, Novembre 1982, pàg 47-52.

DE SOLÀ-MORALES, M. Teories de la intervenció arquitectònica. Arti-
cle a la revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme nº155, Desembre 
1982, pàg 30-37.

DE SOLÀ-MORALES, M. La segunda historia del poyecto urbano. 
Article a la revista UR nº5, Maig 1987, pàg 21. Disponible a: http://lub.
upc.edu/web/arxiu_LUB/UR_informaciorevista5.html.

FERNANDO, J.; MONTANER, J. M. Barcelona 1979-2004, del desarrollo 
a la ciudad de calidad. Catàleg de l’exposició: Barcelona, Ajuntament 
de Barcelona, COAC-CAATEEB-CETIB, 21 feb. - 4 abr. 1999. Barcelona: 
AJMT BCN.

B        29BIBLIOGRAFIA 



FUSTER, J.; BUSQUETS, J.; SUBIRATS, J.; MIRALLES, E.; ESPADA, A.; 
CABRERA, P.; CASAS, X.. Les noves cares de Ciutat Vella. Quadern cen-
tral a la revista Barcelona metròpolis mediterrània. núm. 45. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona. 1999. Disponible a http://www.bcn.cat/pu-
blicacions/bmm/45.

GOÑI, B. Identifi cación, localización y caracterización de las secciones 
censales desfavorecidas de la región metropolitana de Barcelona. Script 
Nova (vol. XII, núm. 272). 2008. ISSN: 1138-9788 [Consulta: 11 març 
2012]. Disponible a: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-272.htm

MARTÍ, C.; PADRÉS, S.; VELA, S. Degradación y monumento. El barrio 
de la Ribera de Barcelona. Revista 2C nº3, 1975, pàg. 16-31.ISSN 0213-
1927. 

MATEO, J.Ll. Ciutat Vella/Raval. Article a la revista Quaderns d’Arqui-
tectura i Urbanisme nº186, 1993, pàg 32-35.

RIUS, J. Los barrios artísticos como base local de la cultura global. 
El caso del Raval de Barcelona. A la Revista Internacional de Sociolo-
gía, vol LXVI nº51, 2008, pàgs. 179-205. ISSN: 0034-9712. Disponible 
a: http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/
article/viewFile/114/115.

TARRAGÓ, S. Las Nuevas formas de intervención en el casco antiguo: 
la abertura de calles y pasajes. Revista Cuadernos de Arquitectura y Urba-
nismo nº 101. Mar.-Abr. 1974, pàgs. 15-23. 

TATJER, M. Cos social i habitatge a la Ciutat Vella. Revista Barcelona, 
Metropolis mediterránia. nº0, 1985 pàgs. 74-77.

VON MEISS, P. Teixit i objecte. Articles a la revista Quaderns d’Arqui-
tectura i Urbanisme nº202, 1993, pàg 46-48. ISSN 0211-9595.

VV.AA Taula rodona, Ciutat Vella reptes i estratègies. Transcripció de 
la taula rodona realitzada  al febrer de 1994 al COAC recollida la Revis-
ta Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme nº203, 2003, pàg 92-105. ISSN 
0211-9595

WALKER, A.; PORRAZ, B. The case of Barcelona, Spain estudi a l’in-
forme UNHABITAT http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/Global_Report/
cities/barcelona.htm

Ponències i comunicacions a congressos. 

BELMESSOUS,F.; BERTELI, T. Public spaces developments in Lyon 
(France) and Barcelona (Spain): a successful strategy against social exclu-
sion and urban poverty?.Workshop 14 Welfare Policy, Homelessness and 
Social Exclusion. ENHR Conference. Touluse, Juliol 2011. Disponible a 
http://www.enhr2011.com.

B        30BIBLIOGRAFIA 



TATJER, Mercè. Las intervenciones urbanísticas en el centro histórico 
de Barcelona: de la Vía Laietana a los nuevos programas de revitalización. 
Oportunidades de desarrollo sostenible para los conjuntos urbanos 
históricos. III Jornadas de Geografía Urbana. Universitat de Burgos. 
1998.

Treballs acadèmics

PIERA, S. Propuesta de actuaciones urbanísticas para el desarrollo sos-
tenible en el Raval de Barcelona. Treball Final de Master, UPC. Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.

REINA, M. Del Liceu al Seminari: de la ciutat a l’estructura. Treball Final 
de Master, UPC, Màster en Tecnologia a l’Arquitectura. Especialitat en 
Restauració i Rehabilitació. Departament de Construcció. Escola Tècni-
ca Superior d’Arquitectura de Barcelona. 

ROSELL COLOMINA, J. La construcció en l’arquitectura de Barcelona a 
fi nal del segle XVIII. Tesi doctoral ETSAB 1996.

SCARNATO, A. La costruzione politica e architettonica del centro stori-
co di barcellona 1979 - 2011. Tesi doctoral ETSAB 2013.

SAGARRA, F. Barcelona, ciutat de transició (1848-1868): el projecte 
urbà a través dels treballs de l’arquitecte Garcia i Roca. Barcelona: Institut 
d’Estudis Catalans. Arxius de les seccions de ciències, CXI, 1996. 

Informes i memòries tècniques.

INSTITUT D’ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELO-
NA Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 1985-1986 Vol. 
2 - Sèrie Districtes. Ciutat Vella. Institut d’estudis Regionals i Metropoli-
tans be Barcelona. 1990

PROMOCIÓ CIUTAT VELLA. Ciutat Vella, ciutat construïda: Promoció 
Ciutat Vella, 1988-2002. Barcelona: Cep i la Nansa. 2003

Consultes a Arxius. Plans i projectes.

Arxiu Districte de Ciutat Vella.

ARTIGUES, J. i CABRERA, P. Projecte d’urbanització del Pla Central del 
Raval. Districte de Ciutat Vella, Barcelona. 1998

CABRERA, P. i RIBÓ, A. Urbanització de l’espai públic i rehabilitació de 
l’edifi cació existent a l’entorn de la Rambla del Raval. Àrea de Rehabilita-
ció Integrada de Ciutat Vella, Barcelona. 2000.

CLOTET, L. i TUSQUETS, O. Avantprojecte “Del Liceu al Seminari”. Bar-
celona: Ajuntament de Barcelona. 1981.

B        31BIBLIOGRAFIA 



Ofi cina d’Informació Urbanística - Departament d’Informa-
ció i Documentació.

BADAL, M.; DUCH, M.J.; FAYOS, R. et al. Pla Especial de Reforma In-
terior de la Barceloneta. BB-013. Ajuntament de Barcelona. Disponible 
online al cercador de planejament de la ciutat.

SUST, X. et al. Pla Especial de Reforma Interior del Raval. BA-188. Ajun-
tament de Barcelona. Disponible online al cercador de planejament 
de la ciutat.

  Llocs web.

GUÀRDIA BASSOLS, Manuel La ciudad del XIX y el pensamiento mo-
derno. La razón en la ciudad: el Plan Cerdà. http://www.barcelonametro-
polis.cat/ 

www.bcn.cat 

www.fomentciutatvella.net 

www.iermb.uab.es

www.barcelonametropolis.cat 

www.aulabarcelona.org 

www.ub.edu/geocrit 

liniaciutatvella.comunicacio21.cat 

www.tvciutatvella.com 

arxiucriticmodelbarcelona.wikispaces.com 

www.favb.cat  

www.placomunitaricascantic.org 

vdbv-defensemelpatrimoni.blogspot.com.es

manueldelgadoruiz.blogspot.com.es 

www.morenonogue.com 

oriolnello.blogspot.com.es

Audiovisuals.

La transformació de Ciutat Vella. Reportatge del programa 30 minuts 
produït per Televisió de Catalunya TV3. Data d’emissió 09/06/2002.

PERMANYER, Ll. et al. Cerdà, un visionari maleït. Reportatge del pro-
grama Sense fi cció produït per Alicia Olivares i Televisió de Catalunya 
TV3. Data d’emissió 28/01/2010. 

SUBIRATS, J.; RIUS, J. Del chino al Raval. Cultura y transformación soci-
al en la Barcelona central. Documental produït pel CCCB. 2005.

B        32BIBLIOGRAFIA 



SOBRE EL BARRI DE SANTA CATERINA I LES INTERVENCIONS A 
L’ÀMBIT.

Llibres i capítols de llibres.

BARNADA, J. et al. Projectes d’habitatges a l’Avinguda de Francesc 
Cambó al llibre Habitatge assequible i qualitat de vida a Barcelona (2004-
2010). Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal del 
paisatge urbà i la qualitat de vida,Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
2007. ISBN 978-84-611-4829-5.

FERNÁNDEZ BACA, R. Dialogías de la arquitectura entre el tiempo de 
diseño y el tiempo de uso social. Viviendas de protección ofi cial Cambó 2, 
Ciutat Vellas, Barcelona (España) al llibre Arquitectura y Virtualidad Col.
lecció Arquitectonics Mind, Land & Society. Barcelona: UPC. 2011.

PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA. Projectes 
d’habitatges a l’Avinguda de Francesc Cambó al llibre Habitatge públic a 
Barcelona 1991-2005. L’aportació del Patronat Municipal de l’Habitatge. 
PMHB + Ajuntament de Barcelona. 2006.

PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA. Projectes 
d’habitatges a l’Avinguda de Francesc Cambó al llibre 80 anys del Patronat 
Municipal de l’Habitatge en imatges. PMHB + Ajuntament de Barcelona. 
2009

MUIXÍ, Z. Viviendas en la abertura de la avenida Francesc Cambó al 
llibre Habitar el Presente – Vivienda en España. Madrid: Ministerio de la 
Vivienda y Fundación UPC. 2006. 

Revistes i articles.

AGUELO, J.; HUERTAS, J.; PUIG, F. Santa Caterina de Barcelona: assaig 
d’ocupació i evolució. Article a la revista Quarhis: Quaderns d’Arqueologia 
i Història de la Ciutat de Barcelona núm. 1, Barcelona: MUHBA 2002, 
págs. 11-43. ISSN 1699-793X. Disponible a http://museuhistoria.bcn.
cat/.

AGUELO, J.; HUERTAS, J.; PUIG, F. El convent de Santa Caterina de 
Barcelona. MUHBA 2002. Disponible a http://museuhistoria.bcn.cat/.

BIGAS, M.; BRAVO, LL; CONTEPOMI, G. Proyectar el contexto. Sobre la 
evolucion reciente del concepto de rehabilitación en arquitectura. Revista 
EGA.

BIGAS, M., BRAVO, L., Notes on the construction of architectural design 
in Enric Miralles. Revista Arquitectonics, n º 16. Barcelona.2008.

BRAVO, LL; CONTEPOMI, G.; BIGAS, M. Apertura Cambó en el centro 
histórico de Barcelona: Proceso gráfi co y proyecto en la construcción de la 
ciudad real. Revista EGA.

B        33BIBLIOGRAFIA 



FERRATER, Carlos. Santa Catalina, raíz de la gran Barcelona. Revista 
Jano num. 42, Nov. 1976. pàg. 23-32. 

Una intervención con vistas Viviendas Porta Cambó. Reportatge a la 
revista L’INFORMATIU n 270., Barcelona: Col·legi Ofi cial d’Aparelladors i 
Arquitectes tècnics de Barcelona. abril de 2006. 

HUERTAS, J., PUIG, F., AGUELO, J. Santa Caterina de Barcelona: as-
saig d’ocupació i evolució. Revista Quaderns d’Arqueologia i Història de La 
Ciutat de Barcelona, nº1. 2005, pàg. 11–43. Disponible a http://dialnet.
unirioja.es/servlet/extart?codigo=1222145

MUIXÍ, Z. Difi cultades ventajosas. Viviendas en la abertura de la aveni-
da Francesc Cambó. Revista Summa+ nº71. Buenos Aires. Febrer-Març 
2005, pàg. 68-73. 

SCARNATO, Alessandro. Memoria rinnovata, memoria negata, me-
moria desiderata: nuova architettura nella città vecchia di Barcellona 
1992-2000, il settore orientale: Santa Caterina - Sant Pere. Dc: Revista de 
Crítica Arquitectónica N. 5-6, p. 164-175. 2001

Articles a diaris.

BOHIGAS, O. Icono y contexto en Santa Caterina. Article al diari El País 
edició Catalunya publicat el dia  3 de Març de 2004.

MIRALLES, E. L’esponjament. Article al diari El País edició Catalunya 
publicat el dia 9 de Novembre de 1995.

UTRERA, Joaquima Entre la nostalgia y la modernidad Article al diari 
El País publicat el 1999

Treballs acadèmics.

FERNÁNDEZ, L. La avenida que no existe y la plaza sin nombre. Sobre 
la Avenida Francesc Cambó y el Forat de la Vergonya. Tesina de Màs-
ter. Tutor: Xavier Monteys Departament de Projectes Arquitectònics 
ETSAB-UPC. 2009.

Informes i memòries tècniques.

AJUNTAMENT DE BARCELONA (AA.VV). Habitatge Asequible i Qualitat 
de vida a Barcelona 2004-2010. Ajuntament de Barcelona, Institut Mu-
nicipal d’Urbanisme, COAC. 2007 

FOMENT DE CIUTAT VELLA. Memòria 2001-2. Barcelona: Foment de 
Ciutat Vella S.A. 2002. Disponible a http://www.fomentciutatvella.net/
foment_memories.php

FOMENT DE CIUTAT VELLA. Memòria 2003-4. Barcelona: Foment de 
Ciutat Vella S.A. 2004. Disponible a http://www.fomentciutatvella.net/
foment_memories.php

B        34BIBLIOGRAFIA 



FOMENT DE CIUTAT VELLA. Memòria del Programa de millora de bar-
ris (Sta. Caterina i S. Pere). 2004. Ajuntament de Barcelona, FOCIVESA, 
Generalitat de Catalunya.

FOMENT DE CIUTAT VELLA. Projecte d’intervenció integral dels barris, 
Santa Caterina i Sant Pere 2004-2009. Barcelona: AJMT BCN / GENCAT/ 
Foment de Ciutat Vella S.A.2009.

IZQUIERDO, Maria Jesús + MIGUÉLEZ, Fausto + SUBIRATS, Marina. 
Enquesta metropolitana 1986 : condicions de vida i hàbits de la població 
de l’àrea metopolitana de Barcelona. V. 2, Ciutat Vella, Districte I de Barce-
lona . Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona. 1987

MINISTERIO DE LA VIVIENDA (AA.VV). Habitar el Presente - Vivienda en 
España: sociedad, ciudad, tecnología y recursos. Ministerio de la Vivien-
da, Fundación UPC. 2006

PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA. Memòria 
2005. PMHB. 2006

PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA. Memòria 
2003-4. PMHB. 2005

Apartaments amb serveis per a gent gran. Revista Qüestions d’habi-
tatge núm. 14 (Oct. 2005) 2005

Documents inèdits.

Carpetes projecte PERI de l’arxiu de l’Estudi EMBT.

Carpetes projecte d’edifi ci plurifamiliar a la Porta Cambó de l’arxiu 
de l’estudi Bravo-Contemponi.

Consultes a Arxius. Plans i projectes.

 Arxiu Administratiu de Barcelona.

EXPEDIENT Núm 769 3/1 corresponent a “La formación de una Pla-
za Mercado en el terreno que existieron la iglesia, convento y huerto 
de Dominicos de Sta Catalina de Barcelona.” 

 Arxiu Districte de Ciutat Vella.

AJUNTAMENT DE BARCELONA. EXP.4-MU-002-BA.95 Regeneració 
Casc Antic, Unión Europea, Fondos de Cohesión. Caixes 165-167.

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Proyecto Ciutat Vella 1995-1998 para 
el que se solicita contribución economica a través del fondo de infraestruc-
turas para Mejora del Medio Ambiente – Casc Antic, Barcelona. Diciembre 
1995. Caixes 165-167.

ENSENYAT, P. Projecte d’urbanització del Pla Central del Raval. Distric-
te de Ciutat Vella, Barcelona. 1998

B        35BIBLIOGRAFIA 



Ofi cina d’Informació Urbanística - Departament d’Informa-
ció i Documentació.

FAYOS, R. et al. Pla Especial de Reforma Interior del Sector Oriental del 
Centre Històric de Barcelona BA-189. Ajuntament de Barcelona. Disponi-
ble online al cercador de planejament de la ciutat.

UNITAT OPERATIVA DE PROJECTES URBANS DE L’AJUNTAMENT 
DE BARCELONA. Estudi de Detall de l’Àrea Central del P.E.R.I del Sector 
Oriental del Centre Històric de Barcelona. Obertura de l’Avinguda Cambó. 
BA-189-1. Ajuntament de Barcelona. Disponible online al cercador de 
planejament de la ciutat.

SUST, X; MIRALLES, E.; TAGLIABUE, B. Modifi cació de l’Estudi de Detall 
de l’Àrea Central del P.E.R.I del Sector Oriental del Centre Històric de Barce-
lona. Obertura de l’Avinguda Cambó. BA-189-2. Ajuntament de Barcelo-
na. Disponible online al cercador de planejament de la ciutat.

SUST, X. Pla Especial de modifi cació de lordenació de la prolongació de 
l’Avinguda Francesc Cambó. BA-189-3 Ajuntament de Barcelona. Dispo-
nible online al cercador de planejament de la ciutat.

Llocs web.

deuanyssensevergonyes.org/

www.terristory.altervista.org

Audiovisuals.

MIRALLES, E. Shadows and Alphabets (titol inicial) Lecture impartida 
a l’AASchool en data 19 de Maig de 1998. Disponible a: http://www.
aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture.php?ID=575

ROVIRA, J.M.; RUBERT, M.; TAGLIABUE, B.; BOHIGAS, O.; FUSTER, 
J.; Taula rodona: Enric Miralles y Barcelona al curs Alegoría del tiempo: 
la arquitectura y el universo de otro Enric Miralles. 6 - 8 juliol 2009 al 
CCCB. CUIMPB-Centre Ernest Lluch. Disponible a: http://upcommons.upc.

edu/handle/2099.2/1277.

SOBRE ENRIC MIRALLES I EL PROJECTE DEL MERCAT

Llibres i capítols de llibres.

COAC. EMBT. Enric Miralles Benedetta Tagliabue. Work in progress. 
COAC. Barcelona, 2004 

MASSAD, F.; GUERRERO, A. Enric Miralles Metamorfosi del paesaggio 
Turín: Testo & Immagine, 2004. Colección Universale Di Architettura 
núm.145, Sección Gli Architetti. ISBN 88-8382-111-4

MIRALLES, E. i TAGLIABUE, B. Obras y proyectos. Ed. Skira. Milán, 
2002.

B        36BIBLIOGRAFIA 



TAGLIABUE, B. EMBT Enric Miralles, Benedetta Tagliabue: Work in Pro-
gress. Barcelona: COAC, Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. 2004.

VV. AA. Enric Miralles. Obras y proyectos. Madrid: Electa España, 1996. 
Colecció “Documentos de arquitectura”. ISBN 10: 84-8156-115-0.

VV. AA. Enric Miralles 1972-2000. Barcelona: Fundación Caja de Ar-
quitectos, 2011. Colecció arquia/temas núm.33. ISBN 978-84-939409-
0-4

Revistes i articles.

BRAVO DE LAGUNA, Alberto. Aproximación a la obra gráfi ca de Enric 
Miralles. Un modelo de representación.

EL CROQUIS n°30. Enric Miralles/Carme Pinós 1984/1987. El Croquis 
ed.. 1987 

EL CROQUIS n°49/5O. Enric Miralles/CarmePinós 1988/1991. El Cro-
quis ed. 1991 

EL CROQUIS n°72. Enric Miralles. El Croquis editorial. Madrid, 1995 

EL CROQUIS n°100/101. Enric Miralles Benedetta Tagliabue 
1996/2000. El Croquis ed. 2000. 

MATEO, J. M. La contribución de la arquitectura de Enric Miralles y la 
vigencia de su método. I International Conference on Architectural De-
sign & Criticism Madrid 12-14 Junio 2014.

MIAS, Josep. Enric Miralles, para evitar equívocos. Article a la revis-
ta DPA17 (Documents, Projectes, Arquitectura). Barcelona: Edicions UPC, 
pàg. 70-75, 2001.

MUNTAÑOLA, J., La mutación moderna del conocimiento. Arquitecto-
nics nº 2, Barcelona. 2002.

MUNTAÑOLA, J., Las estructuras de la memoria en la arquitectura de 
Enric Miralles. Arquitectonics nº 11, Barcelona. 2004.

VV. AA. Enric Miralles 1955-2000. 1 ed. Barcelona: DC PAPERS Nº 
17-18, 2009. 328 p. Revista de crítica arquitectónica, departamento de 
composición arquitectónica ETSAB-UPC. ISSN 1139-5559.

ZABALBEASCOA, A.;  RODRÍGUEZ, J. Miralles Tagliabue Revista Arqui-
tecturas del tiempo. Barcelona: Gustavo Gili, nº4, 2013.

Articles a diaris.

MOIX, Ll. La Generación de los 80, tercera gran hornada de arquitectos 
tras guerra se presenta en sociedad. Publicat a La Vanguardia del 12 
Febrer 1988 pàg. 38.

B        37BIBLIOGRAFIA 



Treballs acadèmics.

MIRALLES, E. Cosas vistas a izquierda y derecha (sin gafas). UPC. Tesis 
doctoral ETSAV, 1988 

GILABERT SANZ, S. Enric Miralles El dibujo de la imaginación. UPV. 
Tesis doctoral, 2005 

BIGAS VIDAL, M. Enric Miralles. Procesos metodológicos en la cons-
trucción del proyecto arquitectónico. Tesi doctoral Facultat de Belles Arts 
2005

Llocs web.

enricmiralles.wikispaces.com
homenajeaenricmiralles.wordpress.com

Audiovisuals.

MIRALLES, E. Conference Conferència impartida al Southern Califor-
nia Institute of Architecture (SCI-Arc), Los Ángeles, California en data 3 
de Març de 1989. Disponible a vimeo.com/78630245

SUDJIC, D.; MIRALLES, E.; TUSQUETS, O.; Barcelona Symposium 2/2 
Lecture impartida a l’AASchool en data 28 de Febrer de 1992. Disponi-
ble a www.aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture.php?ID=898

TAGLIABUE, Benedetta Enric Miralles Tribute Lecture Lecture imparti-
da a l’AASchool en data 13 de Març de 2001. Disponible a www.aaschool.

ac.uk/VIDEO/lecture.php?ID=432

LUNA, B.; RUBIO, M. i EMBT. Miralles Tagliabue EMBT: State of 
Works July 2002.

ROVIRA, J.M. Mercado de Santa Caterina al curs Alegoría del tiempo: 
la arquitectura y el universo de otro Enric Miralles. 6 - 8 juliol 2009 al 
CCCB. CUIMPB-Centre Ernest. Disponible a: http://upcommons.upc.edu/

handle/2099.2/1277.

QUETGLAS, J.; TAGLIABUE, B.; TORRES, E. Le Corbusier en la India 
conferència en relació a l’exposició itinerant del mateix nom. Escola 
d’Arquitectura La Salle.16 Juliol 2009. Disponible a https://www.youtu-
be.com/watch?v=ekfSlMveoKE

Entrevistes a Enric Miralles. 

CONTEPOMI, G. Conversación con Enric Miralles realitzada el 28 Abril 
1997. Inclosa a la tesis doctoral El País Fértil (...) pàg 265-279.

FS/CS  Entrevista a Enric Miralles: “El dialogo con la realidad funciona”. 

B        38BIBLIOGRAFIA 



Publicada al diari La El Pais edició Catalunya. 3 juliol 1996.

FUTAGAWA, Y.  Enric Miralles Interview. Focus on an Architect: Enric 
Miralles, Benedetta Tagliabue. GA Document nº60, 1999.

GARCIA MONGAY, F. Entrevista a Enric Miralles. Publicada a Web 
Architecture Magazine en nº1-2 ed. anal., pàg 64-66. Argentina,1997.

GSD NEWS Enric Miralles Interview GSD news Harvard University of 
Graduate Desing, Cambridge, nº25-28. Boston, estiu 1995.

INSÚA, I El discurso de la Ciudad: entrevista a Enric Miralles. Publicada 
al diari La Vanguardia, Barcelona. 26 abril 1994, pàg 37-38. 

JÁUREGUI, J. M. Enric Miralles, FISURAS NA CIDADE. Publicada a la re-
vista Au nº67, setembre 1996, pàg 54-55. Sao Paulo, 1996.

QUADERNS Entrevista amb Enric Miralles. Revista Quaderns d’Arqui-
tectura i Urbanisme 198, pag 18-21 ISSN 0211-9595.

MASSAD. F.; GUERRERO, A. La formació d’allò imperfecte. Impressi-
ons (l’Arquitectura) d’Enric Miralles. Publicada a la revista Transversal n° 
4 pàg.61-65. Lleida: Ed. Departament de Cultura de l’Ajuntament de 
Lleida. 1997. 

MOIX, Ll. Entrevista ganadores premios FAD 2000 “La única arquitec-
tura es la emocionante” Publicada al diari La Vanguardia, Barcelona. 23 
Juny 2000. 

OYARZUN, A. Entrevista a Oscar Tusquets y Enric Miralles. Publicada 
al catàleg AUToGRAFIES. Barcelona: Tusquest ed, 1995, pàg. 100-103.

SUAREZ, S. Entrevista a Enric Miralles, arquitecto. Publicada al diari 
Diario de Oviedo. 4 juliol 1997.

TUÑÓN, E. y MORENO, L. Apuntes de una conversación informal con 
Enric Miralles. Revista El Croquis Madrid: El Croquis editorial, n°100-
101, 2000, pàgs.8-21. 

ZAERA POLO, A. Una conversación con Enric Miralles. Publicada a la 
revista El Croquis nº72(II). Madrid, 1995, pàg 6-21. 

B        39BIBLIOGRAFIA 





ÍNDEX

LLISTAT D’ABREVIATURES

INTRODUCCIÓ 

Objectius i hipòtesis de treball 
Estructura 
Metodologia

PRIMERA PART. LA TRANSFORMACIÓ DELS CENTRES HISTÒRICS DE LES CIUTATS

1.  LA INTERVENCIÓ EN ELS CENTRES HISTÒRICS
Definició de centre històric
Relació històrica de les tendències de intervenció als centres històrics
La importància de la recuperació del centre històric com a element de ciutat

2.  PROPOSTES PER A LA RENOVACIÓ DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA
Els Plans i projectes des del segle XIX fins al PGM i la seva relació amb el Sector Oriental
Els Plans Especials de Reforma Interior per a Ciutat Vella. Els PERIs de la Barceloneta i del Raval
Instruments de gestió per a la renovació de Ciutat Vella

SEGONA PART. LA RENOVACIÓ DEL BARRI DE SANTA CATERINA.                                                         
L’OBERTURA DE CAMBÓ I LA PROPOSTA D’ENRIC MIRALLES

1. HISTÒRIA DE LA FORMACIÓ DEL BARRI DE SANTA CATERINA

2. LA SITUACIÓ DEL BARRI PRÈVIA A LA RENOVACIÓ

3. EL PERI DEL SECTOR ORIENTAL

4. L’ESTUDI DE DETALL DEL TRAM CENTRAL DEL PERI DEL SECTOR ORIENTAL

5. L’ARTICLE “L’ESPONJAMENT”

6. L’ESTUDI DEL BARRI, EINA DE DEBAT PER A UN NOU PLANEJAMENT

7. EL PROJECTE DE NOVA ORDENACIÓ

8. LA MATERIALITZACIÓ DE LA PROPOSTA

La concreció de la volumetria
L’evolució de la planta
La composició arquitectònica

CONCLUSIONS

BIBLIOGRAFIA

ANNEXOS





IMATGES DE L’ENTORN ABANS DE LA INTERVENCIÓ_Arxiu Bravo Contepomi.
ANNEXOS

ANNEXOS. A       3



ANNEXOS.  A       4



ANNEXOS. A       5



ANNEXOS.  A       6



ANNEXOS. A       7



ANNEXOS.  A       8



ANNEXOS. A       9



ANNEXOS.  A       10







ANÀLISIS DE L’ENTORN _ Documents de projecte. Fundació Enric Miralles.

ANNEXOS. A       13



ANNEXOS. A       14



ANNEXOS. A       15



ANNEXOS. A       16



ANNEXOS. A       17



ANNEXOS. A       18



ANNEXOS. A       19



ANNEXOS. A       20



ANNEXOS. A       21



ANNEXOS.  A       22



ANNEXOS. A       23



ANNEXOS.  A       24



ANNEXOS. A       25



ANNEXOS.  A       26



ANNEXOS. A       27



ANNEXOS.  A       28



ANNEXOS. A       29





L’ESPONJAMENT

ARTICLES I CONFERÈNCIES.

ANNEXOS. A       31





SHADOWS AND ALPHABETS
AA SCHOOL OF ARCHITECTURE, 1998

ANNEXOS. A       33



ANNEXOS.  A       34



ANNEXOS. A       35



ANNEXOS.  A       36



ANNEXOS. A       37



ANNEXOS.  A       38



ANNEXOS. A       39





ICONO Y CONTEXTO EN SANTA CATERINA
EL PAIS, 2001





A la Fundació Enric Miralles i, en especial, a la Mireia i l’Arturo per facilitar-me l’accés als arxius i documents 
originals.

Al Lluís Bravo i la Montserrat Bigas per fer-me conèixer el projecte, apropar-me amb el seu entusiasme a 
l’obra d’Enric Miralles i ajudar-me en aquesta investigació. 

A Pere Cabrera i Xavier Sust per rebre’m en diferents moments.

A la Xesca Ribas per la seva pacient i atenta lectura i revisió del text.

A la Cecilia i la Carol per les diferents lectures.

Al meu pare, per l’ajuda i, sobretot, per transmetre’m l’amor cap a l’arquitectura.

A la meva mare, per la paciència i el suport incondicional.

I al Santi, per tot.

AGRAÏMENTS




	PORTADA 
	tesi gloria font
	01_introducció
	PRIMERA PART_2
	segona part_2
	conclusions i bibliografia
	ANEXOS_2


