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Durant anys l’espai públic a Barcelona s’ha presentat al món com un laboratori
d’experimentació i sovint d’innovació. La combinatòria entre el moviment i el
repòs, entre els terres durs i tous, entre elements vegetals i de mobiliari urbà
ha sigut explorada pels millors arquitectes, discutint els projectes amb veïns i
associacions. Recentment, la recuperació silenciosa del mirador de les bateries
antiaèries del Carmel obre un nou capítol en aquest esforç continu per fer de
l’espai públic el detonant de cohesió social i d’identitat ciutadana.
L’arranjament dels cims del turó de la Rovira de l’equip d’Imma Jansana i
Jordi Romero amb els arqueòlegs i el MUHBA (Museu d’Història de Barcelona), representa una actitud diferent. El disseny no es mostra per contrast ni es
sobreposa a allò preexistent, sinó que pretén ensenyar la cultura d’un lloc on
s’acumulen els estrats de les coses que hi han passat, simplement netejant-lo i
fent-lo accessible. Una forma d’intervenció que és el reﬂex d’una profunda estima i respecte per la memòria del que va ser el niu d’àligues on es van plantar les
bateries antiaèries de defensa de la ciutat durant els bombardeigs de la guerra
civil (1936-39) i posteriorment, a redós de les pantalles i plataformes, un dels
llocs on va créixer el barraquisme, testimoni de les més dures condicions de vida
de la postguerra.
Premi europeu de l’espai públic urbà (2012) és una excel·lent talaia des d’on és
possible mirar lluny, aprendre de les relacions a la ciutat entre l’arquitectura i
el relleu i escoltar destriats els sons del tràfec dels veïns i el rumor del trànsit.
Els nostres estudiants del primer any d’urbanística a l’Escola d’Arquitectura de
Barcelona, la majoria al voltant dels 20 anys, acaben el curs dibuixant la ciutat
que els ronda a mà alçada. / Ed.
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4. Planta de les bateries antiaèries i proposta general
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2 y 3. Fotograﬁes de la intervenció. © Lourdres Jansana
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1. (Pàgina anterior) Estudiants d’Urbanística I de l’ETSAB dibuixant Barcelona. Desembre 2012.
Fotos Adrián Pedrazas
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La proposta es basa en la conservació del conjunt de les restes de les bateries
i d’aquelles altres corresponents a la posterior ocupació per les ediﬁcacions
il.legals, sempre que siguin compatibles amb les restes de les estructures de
defensa militar. A excepció de l’accés des del carrer de Marià Lavèrnia, que
permetrà accedir a l’espai central de les bateries i que estarà dotat dels elements
d’urbanització necessaris per al seu ús públic, la resta d’elements (camins, escales) es deixaran en el seu estat actual. El projecte es planteja posar en evidència
la primera de les ocupacions del Turó, la que es basava en la seva explotació
agrícola, que d’aquesta manera esdevé com una tercera capa (la més antiga) de
la història de l’ocupació del turó. Gairebé tota la intervenció es concentra en
l’espai central, urbanitzat amb caràcter mínim per tal de no introduir elements
d’escala excessiva en un recinte en el qual únicament han de destacar les restes
de les bateries (i puntualment les traces restants de les barraques o del més remot
passat agrícola). Aquest element pavimentat, a més de permetre l’accés amb un
mínim de comoditat a les persones visitants, estarà equipat amb els serveis necessaris per a la posterior actuació museística, tant a l’exterior com a l’interior de
les ediﬁcacions de les bateries. El present projecte inclou el tractament de l’espai
exterior (incloent paraments verticals i paviments de les restes de les bateries),
i del seu interior, i també dels elements vinculats a les construccions il.legals
(restes de murs i de paviments no provinents de les bateries), tot plegat d’acord
amb el projecte desenvolupat pel Museu d’història de Barcelona (MUHBA).
www.jdvdp.com

Acta del jurat del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 2012
“S’ha atorgat el premi ex aequo a la intervenció del Turó de la Rovira, al barri del Carmel, pel seu tractament delicat i elegant d’un espai amb una
història recent i una posició ﬁns ara marginal dins de la ciutat de Barcelona. A més de la vista de 360º que abasta l’indret, que és ara un mirador més accessible, s’ha recuperat un espai per a la memòria col∙lectiva. S’hi evoca la Guerra Civil i, alhora, s’aporta valor afegit a les restes d’un assentament
d’habitatges autoconstruïts, evitant tot indici de sobreactuació. D’aquesta manera, un espai marginal ha estat discretament inclòs en la totalitat de la consciència de la ciutat.“
Jurat: Josep Llinàs (president), Ole Bouman, Dietmar Steiner, Francis Rambert, Sarah Mineko Ichioka, Juulia Kauste, Peter Cachola Schmal, David Bravo (secretari del jurat)
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