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Palau de Congressos de Catalunya
Carles Ferrater, Josep M. Cartañà
(1996-2000)

22 D’ABRIL DEL 2010

Facultat de Dret
Guillermo Giráldez, Pedro López
Iñigo i Xavier Subías (1958-1959)

Hotel Hilton
Albert Viaplana, Helio Piñón
(1986-1990)

Edifici Banca Catalna (ara Grupo Planeta)
Josep M. Fargas i Enric Tous
(1974-1975)

Casa Planells
Josep M. Jujol (1923-1924)
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Torre Agbar
Jean Nouvel (2000-2005)

Hotel Silken Diagonal
Juli Capella (2004)

Casa Sayrach
Manuel Sayrach i Carreras
(1915-1918)

Mediapro
Ferrater, Genard i Martí (2008)

Torres La Caixa
J. Antonio Coderch (1974-1979)

Illa Diagonal
Rafael Moneo i Manuel SolàMorales

Edificis Trade
J. Antoni Coderch, Manuel Valls

Torre Bancotrans (ara Deutche Bank)
Santiago Balcells (1956)

Hotel ME
Dominique Perrault (1999-2008)

Casa Serra (Diputació de Barcelona)
Edifici original Puig i Cadafalch.
Ampliació F. Correa Ruiz i A. Milà

Plaça de les Glòries
J.M. Casamor d’Espona, A. Arriola i
A. Monclús Jurado (1976-1992)

Casa de les Celles
Josep Soteras i Lorenzo GarcíaBarbón (1965)

Torre Nova Diagonal
Adolf Martínez i Josep Lluís
Sisternas (2007)

Torre Atalaya
Federico Correa, Alfons Milà i José
Luis Sanz

Torre Banc Atlantic (ara Banc Sabadell)
Francesc Mitjans i Santiago Balcells
(1965-1969)

Bloc d’habitatges
Ricard Churruca Dotres i Germán
Rodríguez Arias (1930-1939)

Casa Terrades (Casa de les Punxes)
Josep Puig i Cadafalch (1903-1905)
Edifici Fòrum
Herzog & De Meuron (2001-2004)

Edifici d’habitatges
G. Giráldez, P. Lopez Iñigo i J.
Subias (1962)

Palau Quadras
Josep Puig i Cadafach (1899-1906)

Centre de Convencions Internacional
de Barcelona
Josep Lluís Mateo (2000-2004)

Arquitectura Text: Òscar Guayabero

Fotos: Jordi Ubanell

L’AVINGUDA delsarquitectes
A

ls Jardinets de Gràcia s’hi fa una
exposició sobre els projectes de
remodelació de l’avinguda Diagonal. Forma part d’un procés
d’informació i participació ciutadana. La informació la trobo desitjable, la
participació la veig més agafada pels pèls.
En realitat només podem escollir entre A i B
i totes dues inclouen un canvi substancial
amb el pas del tramvia. Sincerament no tinc
capacitat per decidir quina és millor. Per a

això hi ha experts, ecòlegs urbans, urbanistes, arquitectes, tècnics en espai urbà i mobilitat. M’agrada que m’expliquin què faran,
però no crec que sigui necessari una operació de dos milions d’euros per preguntarnos què volem, si al final, tal com l’alcalde
Hereu va dir, “no pensem renunciar al pas
del tramvia sigui quina sigui la resposta de
la ciutadania”.
En tot cas, en aquest afer hem pres la part
pel tot. Vull dir que parlem de la Diagonal

però en realitat només es tracta del tram entre la plaça Francesc Macià i el carrer Marina.
La resta, des de les universitats fins a la plaça Francesc Macià i des de Marina fins al Fòrum, es quedarà com està.
Per això vaig pensar que seria interessant
fer un recorregut de punta a punta i veure no
només les trames urbanes, si no també els
seus atractius arquitectònics. L’avinguda té
diferents estructures i amplades. La zona sud
és una entrada a la ciutat que, en pocs me-

tres, passa de ser una autopista a ser una
avinguda. D’aquí, deriva a una zona universitària, d’esport urbà i passeig. Més tard es
converteix en un bulevard comercial, fins
que al voltant de les Glòries es transmuta en
zona d’esbarjo per al barri. A partir d’aquí i
fins al Fòrum fa la impressió que encara no
ha decidit què vol ser. És clar que no és encara passeig ciutadà, però té les condicions per
ser-ho. Curiosament, al voltant del Parc Central de Jean Nouvel és quan més desolada

sembla, potser perquè el parc es tanca a la
Diagonal. Abans d’arribar a Diagonal Mar hi
ha un espai que encara conserva l’aire de
barri obrer. Tanmateix els nous gratacels i
edificis d’oficines estan canviant la fesomia
ràpidament.
El que no canvia al llarg de la Diagonal és
la presència d’edificis signats pels noms propis de la nostra arquitectura. Des que Ildefons Cerdà la va dissenyar, com una excepció
singular en la trama de l’Eixample, fins ara,

bona parts dels nostres arquitectes il·lustres
han deixat la seva empremta en aquesta
avinguda. I vet aquí que se m’acut un altre
paràmetre per decidir quina és la millor reforma possible, aquella que atorgui valor a
l’impressionant conjunt arquitectònic que
forma l’avinguda Diagonal.
Heus aquí el meu recull personal. Encara
hi ha molts més edificis remarcables. Una
idea per a la gent que es dedica a això del turisme. Un recorregut arquitectònic per la Di-

agonal, perquè cada edifici té la seva història, les seves peculiaritats, les seves anècdotes. Després del passeig dubto de la simetria,
ja que la cara nord i la sud no tenen res a veure. A la sud sempre hi ha l’ombra. La nord és
més integrada al barri. L’avinguda no vertebra sud i nord. Amb la asimetria guanyem
una gran plaça pública. Així que el meu vot
seria C: tramvia pel sud amb vials per a cotxes i vorera raonable, gran plaça al nord amb
carril bici i vial de serveis.❋

Diagonal Zerozero (Telefònica)
EMBA Massip Bosch (2010)

Hotel Prestige
Òscar Tusquets

