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» L’Ajuntament de Barcelona i Forma Edizioni publiquen la guia arquitectònica On the Road 

City, sobre la ciutat de Barcelona. 

 

» Sota el paraigua de la col·lecció On THe Road, Barcelona ha estat la primera ciutat de 

l’Estat seleccionada com a model de ciutat arquitectònica, per formar part de la col·lecció 

dins el catàleg de la prestigiosa editorial italiana d’àmbit internacional, Forma Edizioni, la 

qual publica les obres en llengua anglesa. 

 

» Es tracta d’una guia contemporània sobre l’arquitectura de Barcelona que convida a 

conèixer la ciutat a través de la seva arquitectura. A més, es pot descarregar íntegrament a 

través d’una App per a IPad. 

 

» El dilluns 21 d’octubre a les 19.00h tindrà lloc la presentació del llibre a la sala d’actes del 

COAC (plaça Nova, 5). Hi participaran Chiara Ingrosso, DADI, Università Vanvitelli i autora 

de la guia, acompanyada per Josep Maria Montaner, catedràtic de l’ETSAB i Xavier Matilla, 



Arquitecte en Cap de l’Ajuntament de Barcelona. La benvinguda anirà a càrrec de Sandra 

Bestraten, presidenta de la demarcació de Barcelona del COAC. Hi serà present Angelo 

Gioè, director de l’Institut Italià de Cultura. 

 

 

On The Road City és una col·lecció de guies sobre l’arquitectura que caracteritza les ciutats 

més importants del món. No es tracta d’una guia convencional, cada volum correspon a la 

història d’un lloc concret explorat a través de les seves obres arquitectòniques més singulars 

i Barcelona ha estat la primera a formar part d’aquesta col·lecció pel seu caràcter 

cosmopolita, per la seva situació geogràfica, pel seu important port, així com el seu desig 

competitiu per diferenciar-se respecte a la capital de l’Estat, Madrid. 

 

Arquitectònicament Barcelona ha jugat un paper fonamental pel que fa a la planificació 

urbana de la ciutat, i l’anomenat “Model de Barcelona” despertà un gran interès 

internacionalment, un prestigi reconegut principalment per la qualitat i la quantitat de les 

obres construïdes, per sobre de les premisses teòriques i tècniques que hi ha al darrere. 

 

A partir de les Olimpíades, Barcelona pateix un canvi arquitectònic experimental, esdevé 

una evolució important per la ciutat, regenerant principalment els espais públics amb la 

construcció de grans edificis i equipaments que van ser, i són encara, grans atractius 

turístics, de la mà dels principals arquitectes de l’època com Foster, Calatrava i Isozaki, entre 

d’altres. 

Alessandro Scarnato explica que és a partir dels anys vuitanta quan paral·lelament a aquest 

període “d’indulgència municipal cap a aquests glamurosos arquitectes”, neix una nova 

escola de tècnics que es caracteritza per ser coneixedors de les complexitats socials de la 

ciutat i es fan ressò respecte de les grans crítiques que van apareixent en contra de la 

suposada “Arquitectura narcisista de la ciutat olímpica, estigmatitzada com un lloc de 

diversió global, per sobre de crear un lloc per viure-hi”. 

 

El 2011 s’introdueixen noves teories per contribuir al disseny d’un pla urbà, aquestes “Smart 

City teories”, estan representades pel grup Metapolis. “La idea principal és apropar la 

ciutat, modernitzar-la, centrant el futur de la ciutat en un disseny més modern, amb nous 

arquitectes més liberals i allunyar-se de la generació d’”arquitectes herois” dels Jocs 



Olímpics, a més, coincideix amb un període de crisi econòmica que obliga a deixar de 

banda la construcció d’obres públiques”, assenteix Scarnatto. Aquest nou enfocament es 

va dur a terme amb la participació de 8000 professionals i cooperatives que comencen a 

estudiar i plantejar el canvi a partir de les necessitats reals socials i comercials de la ciutat i, 

alhora, aconseguir l’acceptació de la ciutadania. 

 

Aquests estudis analitzen les idees de disseny del passat implementades, comparant la 

ciutat del passat amb l’actual, i ajuden a desenvolupar projectes d’ajustament així com 

aplicar els canvis necessaris per modernitzar-la i internacionalitzar-la. 

 

En el panorama arquitectònic actual Barcelona es distingeix com “una ciutat de vitalitat 

renovada”, a la qual hi ha contribuït la nova administració de Barcelona en comú, que “ha 

prioritzat el desenvolupament social i econòmic sostenible, així com la regeneració 

urbanística inclusiva pel que fa a la participació dels ciutadans”. Això queda reflectit la llei 

regional de l’arquitectura aprovada l’any 2017, concebuda “per inculcar la consciència 

disciplinària a tots els nivells de l’activitat de la construcció, tant pública com privada”, 

continua Alessandro Scarnato. 

 

Per la seva banda, la històrica Escola Politècnica d’Arquitectura està vivint una etapa de 

transició generacional complicada en un moment d’austeritat provocada per la crisi 

econòmica. Però, finalment, “l’arribada de nous actors de l’escena global (clients, empreses, 

inversors, dissenyadors,...) ha fet inevitable un replantejament dràstic sobre la construcció 

de la ciutat, així com el paper del professional, del que va ser la “ciutat dels arquitectes”, 

segons la va definir el periodista Llàtzer Moix.”  

 

En definitiva, Barcelona ha viscut una important revolució arquitectònica a partir de l’any 

1992, amb la celebració dels Jocs Olímpics, però ha estat els darrers anys, amb l’aplicació 

de noves polítiques municipals que estan fent de Barcelona una ciutat pensada no només 

per ser una ciutat per exhibir, sinó que també sigui una ciutat per als qui l’habiten, plena 

d’espais verds, espais socials que faciliten la integració, que recolza el transport sostenible, 

que acull el turisme, sense sacrificar els espais dels què hi viuen. 

 



L’elaboració del llibre, de la ma de Chiara Ingrosso –arquitecta i professora assistent 

d’Història de l’Arquitectura al Departament d’Arquitectura i Disseny de la Universitat de 

Campania Luigi Vanvitelli, on ensenya Història de l’Arquitectura i del Disseny–, convida a 

endinsar-se pels barris de la ciutat, per la seva arquitectura, i a observar la seva gent, amb 

rutes suggerides que ajuden a optimitzar les visites amb informació i consells útils per 

viatgers, amb la finalitat de poder entendre l’essència del lloc descrit. Cada treball es 

compon d’una fotografia acompanyada de petits assaigs. Un primer text recorre la mirada 

històrica que prepara la visita precisa de la ciutat; el segon assaig fa una petita introducció 

de la ciutat des del punt de vista urbanístic i territorial.  Li segueix la informació 

administrativa així com dades destacables respecte a l’arquitecte, l’any de la construcció, 

adreça, adreça web i com visitar-ho. Museus, restaurants, teatres, hotels i una llista de la 

millor arquitectura així com la firma d’arquitectes que transformen un viatge en una 

oportunitat d’estudi o treball.  On the Road es caracteritza pel seu format, pensat perquè 

sigui accessible, guardant-la a la butxaca, amb poc pes i amb una sobrecoberta que alhora 

representa el plànol de la ciutat. A la part posterior del mapa hi ha totes les obres descrites 

al seu interior, organitzades en itineraris. 

A més, la guia no només està disponible en el format de paper clàssic, sinó també com a 

App per a iPad. L’App, a més de tenir tot el contingut del volum imprès, ofereix imatges i 

informació addicional i es converteix en una eina útil per a l’orientació, gràcies al mapa 

interactiu de satèl·lits. 

 

Chiara Ingrosso, a més, ha comptat amb la col·laboració de grans referents en el món de 

l’arquitectura i l’urbanisme de la ciutat de Barcelona com Josep Maria Montaner, doctor 

arquitecte en teoria de l’arquitectura de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC), 

regidor d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, així com regidor del 

districte de Sant Martí; Ton Salvadó, director del Departament de Model Urbà de 

l’Ajuntament de Barcelona; Alessandro Scarnato, arquitecte PhD, professor adjunt d’Història 

de l’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya, i Laura Andreini, professora 

associada al DIDA, Universitat de Florència. 
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Per a més informació: 

http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ 

Laura Santaflorentina / Tel. 699061244 / E-mail: laurasantaflorentina@gmail.com 
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