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“Un carrer paral·lel a la mar i tangent al Casc Antic és un dels eixos centrals,
perpendicularment a aquest, en sentit mar muntanya, una segona via, dibuixant
una creu, la ciutat. El model és clar, un sistema clàssic com el romà amb un
cardus i un decumanus. Després és traça una primera diagonal, que a més és un
meridià (el de París), i que té una doble funció sortida en direcció nord cap a la
vall del riu Besos i fixació geogràfica de la ciutat. Des del punt on el meridià és
troba amb el primer eix paral·lel a la mar un altre diagonal ens porta fins l’altre
vall i sortida natural de la ciutat el riu Llobregat. Aquesta representa també el
gran eix de desguàs urbà, altre cop una doble funció. Aquest diagrama de gran
simplicitat és complementa amb les traces de la mar, muntanyes i rius,
configurant clarament una estructura urbana travada a la geografia del territori.
Després una retícula interior completa i dona precisió a l’àrea de l’Eixample, i
aquest torna a ser un sistema menor comparable a l’escala dels barris. On
evidentment hi ha una adaptació a necessitats funcionals, tensions urbanes,
reconeixement de fet específics... que comporta petites irregularitats del model
teòric, però que en cap cas el desvirtua sinó que mostra la seva fortalesa i
versatilitat”.
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Dotze Ciutats, els seus espais públics.



“El desenvolupament urbà de Barcelona no ha propiciat una ciutat amb grans
espais públics urbanitzats. Davant aquesta situació s’han anat modificant
positivament aquells llocs de relació més directa com són els carrers en uns
indrets molt més complexos del que a priori suposa la seva capacitat. Podem
abordar l'anàlisi dels carrers a través de la seva toponímia, a Barcelona trobem
més de trenta denominacions que ens defineixen els carrers a través de sinònims
(carrer, avinguda, passeig, carretera, camí, pas, via, travessia...), o que ens
qualifiquen el lloc amb un adjectiu (carrer major, gran via, camí del mig,
carretera alta, passeig marítim...), o que proposen comprendre-les a través d'una
descripció geogràfica (rambla, diagonal, travessera, torrent, baixada...), o que
es descriuen com peces d’arquitectònica (portal, túnel, moll, ronda...). La
diversitat de les vies de la ciutat és important, tot i que es poden trobar dues
tipologies paradigmàtiques. Els carrers de l'Eixample, on l'espai dels vianants
iguala el dels vehicles i que són la imatge de la ciutat contemporània per la seva
amplada, arbrat d'alineació i la seva longitud, i la Rambla que és un element
essencial de l'activitat ciutadana i l'espai públic de referència de Barcelona”.
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