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A la ciutat, al pla, li queda la responsabilitat de no enderrocar, de no fer desaparèixer res 
que no se sen   capaç de subs  tuir amb una riquesa equivalent.

Una de les qües  ons més pertorbadores a l’hora de decidir actuar en el casc an  c de Barce-
lona és segurament decidir si cal o no enderrocar; la pregunta immediata en cas posi  u és, 
què cal conservar? Si bé conservar sembla una de les postures més prudents, aquesta postu-
ra deixa de ser ac  tud i esdevé necessitat quan la paraula conservar agafa el seu signifi cat 
més ampli. No es parla doncs només de la conservació d’edifi cis en sí, sinó de la preservació 
d’entorns, ambients i de la imatge de la ciutat d’aquells qui l’habiten. Es precisa per tant el 
coneixement, comprensió i respecte per un context històric i teixit social sense el qual no 
existeix la vida urbana. En conseqüència, la preservació d’un edifi ci pot no ser sinònim de la 
preservació del lloc. L’argument a favor de la conservació d’un edifi ci no pot ser només una 
qües  ó econòmica. Sacrifi car la racionalitat econòmica en pro del teixit urbà, entès com la 
barreja d’un context social i històric tal i com s’ha descrit unes línies més amunt, jus  fi ca 
l’enderroc. Això sí, segurament  la difi cultat sigui molt major i requereixi la comprensió de 
la complexitat del lloc...

Com preservar el caràcter d’un lloc? Preservar el caràcter medieval de la zona era un dels 
objec  us del PRI (pla associació de veïns) així com de Miralles. Acceptar la pervivència de 
ciutat medieval signifi ca acceptar i potenciar el seu propi traçat. La seva permanència pos-
sibilita la lectura de la pròpia història, patrimoni col·lec  u de la comunitat. Superposició de Superposició de 
capes de Miralles.... traçats i moments històricscapes de Miralles.... traçats i moments històrics. És el traçat qui suporta edifi cacions per-
tanyents a diferents èpoques i  pologies i en pot permetre la seva coexistència.
La defensa incondicional en pro de la conservació de les edifi cacions medievals no mostra 
un major respecte per la història.... clar, es més di  cil estudiar-la, entendre-la, interpretar-
la...  de fet és símptoma de la por per tocar-la... i aquesta por ens paralitza i no deixa altra 
opció que la rehabilitació, a vegades an  econòmica i que només el sector terciari o turís  c 
és capaç de suportar. Aquesta postura aparentment respectuosa i carregada de bones in-
tencions pot tenir l’efecte contrari i cegar-nos fi ns a tal punt de no permetre’ns veure ... 
signifi ca negar el traçat medieval i per tant la seva capacitat morfològica i possibilitat de la 
seva rehabilitació.
El planejament de l’Enric Miralles i la Bende  a Tagliabue no només respecta el traçat medi-
eval sinó que en fa el mo  u de la seva proposta.

 ENRAONAMENTS ARREL DE L’ARTICLE
 “LA LUCHA POR EL CENTRO URBANO. Plan para el Casc Antic de Barcelona” _ CAU 

55, Abril 1979

“no son las plantas individuales en su ubicación concreta lo que que-
remos salvar, sino este es  lo de plaza central de pueblo, un si  o para 
la convivencia de la gente que hay ahora y no diseñada para una 
economía basada en obras especula  vas y pensada para un turismo 
constante”

 RECULL DE PREMSA_ opinió del col·lectiu ‘El Forat’

“Queremos que se respete lo que existe, en vez de imponer otro mod-
elo de ciudad encima, olvidando la vida de nuestro barrio”
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Maqueta entorn amb peces PERI i assajos per a les peces de darrera del mercat. S’aprecia com les peces 
proposades per al PERI s’acoblen a la resta de l’entorn com si fossin part d’un ‘puzle’. En aquesta il·lustració 
s’aprecia també una de les opcions que es van contemplar per a la parcel·la que estava prevista d’enderrocar, 
però que fi nalment es va mantenir. Sembla com si es pensés des  nar-la a espai públic mantenint-ne però la 
façana, al igual que es va fer amb part de la façana de l’edifi ci del costat.
Tot i que les peces de darrera del mercat disten encara de les projectades en la realitat, pot apreciar-se 
ja una voluntat de mantenir l’an  ga plaça que donava al convent, sense donar-li però un protagonisme 
màxim, obrint en canvi a l’altra banda de manera que el C/ d’en Giralt el Pellicer desemboqui i s’endinsi dins 
del mercat.
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