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E l recent debat al Col·legi
d’Arquitectes sobre les su-
perilles i la seva implanta-
ció a l’Eixample es va ini-
ciar amb la presentació de

Salvador Rueda, centrada en els ob-
jectius i indicadors de l’anomenat
urbanisme ecosistèmic, amb una apa-
rició, en el minut final, de l’esquema
físic de la superilla. Comque érema la
casa dels arquitectes, vaig fer notar
que convindria valorar precisament el
dibuix.
Al meu entendre, els objectius ex-

posats sobre la protecció de la salut, la
reducció dels vehicles i la pol·lució o
la millora del verd no porten necessà-
riament al model de superilles. El salt
des de la teoria fins al dibuix és consi-
derable. Perquè la discussió no està en
el què, sinó en el com. És evident que
cal reduir el nombre de vehicles. Però
els mateixos objectius –que no es dis-
cuteixen– poden assolir-se amb altres
models. Per exemple, l’iniciat el 1986-
1992, període en què la ciutat va fer un
salt qualitatiu en parcs i equipaments,
protagonisme per als vianants i espais
de convivència. Un model urbà la co-

lumna vertebral del qual fou la defen-
sa dels residents sense debilitar el po-
tencial de l’Eixample.
Hi ha almenys dues condicions que

la possible implantació de superilles a
l’Eixample hauria de complir. La pri-
mera és el manteniment de lamixtici-
tat d’usos, per evitar l’excessiva terci-
arització i garantir un llindar mínim
de residents, però també la pèrdua del
seupotencial organitzadorde la ciutat
i el territori; és a dir,mantenint l’equi-
libri global i local.
Aquesta condició és essencial. No

tenen tanta importància les colorai-
nes, New Jersey i invents de l’“urba-
nisme tàctic” –la provisionalitat dels
quals no justifica la descuidada exe-
cució– com els efectes que amitjà ter-
mini pugui tenir el nou rumb sobre el
pes i el valor –urbà, social, econòmic–
de l’Eixample. Quins seran els efectes
de les superilles sobre la continuada
pèrdua de residents o sobre la radica-
ció de les activitats, institucions i
equipaments que, més enllà del turis-
me, defineixen la fortalesa de l’Ei-
xample? S’ha fet una simulació rigo-
rosa? S’han examinat les experiències
europees?
La segona condició és el manteni-

ment de la regularitat, la isotropia de
lamalla, la jerarquia viària i l’ordreur-
bà que garanteix la potent imatge for-
mal de l’Eixample i que defineix la
qualitat del suport a les activitats. El
model 5-10-5 (vorera-calçada-vore-
ra), únic almón, ha funcionat sempre i
en tota circumstància. Com va adver-
tir Manuel de Solà-Morales, el 2008:
“es una idea de Ciudad (...) la que la
trama de soporte del Ensanche garan-
tiza. Y por ello manipular este apoyo

es tan peligroso. Cuando hemos visto
algunas calles desfiguradas en su sec-
ción acera-árbol-acera, por atención a
criterios inmediatos, hemos visto per-
der su pertinencia a una idea unitaria
y debilitar su valor de soporte extensi-
vo, genérico”. Paraules oportunes
que, malauradament, el seu autor no
pot avui ampliar.

Finalment voldria fer notar la in-
cidència que una determinada con-
figuració de superilles pot tenir sobre
el pla d’Eixample implícit al Catàleg
del patrimoni del 1986, l’àrea central
protegida del qual inclou la configu-
ració de l’espai públic –dimensionat,
ritme i proporció, urbanització i ar-
brat– en tant que element d’alt valor
patrimonial.
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Sense moure’s de Vidre, el
1858és traslladat alnúm. 1 i can-
viaelnom:HerbolaridelRei.Va
encarregar al gran escenògraf i
pintor Francesc Soler i Rovi-
rosa, amb monument a la seva
memòria als jardins de la Gran
Via davant l’hotel Avinguda Pa-
lace, que ornamentés la botiga.
L’artista s’hi va lliurar a fons i va
desplegar una creativitat ben
ajustada al lloc, no debades

Unmuseu vivent amb 193 anys d’història preveu tancar, el 10 de setembre,
després de no haver aconseguit un acord sobre el lloguer amb la propietat

Adeua l’Herbolari delRei
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L’ històric, delicat,
emocionant
Herbolari del
Rei, conservat
amb respecte i

amor, tancarà el 10de setembre.
Nohaestat possible arribar aun
acord amb la propietat sobre el
lloguer.
Ésunanotícia tandolentaque

torba i indigna, sent un establi-
ment que mereix ser valorat
més que un simple museu, més
aviat com un veritable museu
viu, sabuda la qualitat i energia
amb què exhibeix els seus
193 anys.
Josep Vilà va obrir les portes

el 1828 aVidre, 5 amb el nomde
La Linneana en homenatge al
savi naturalista. Va encarregar
als germans Baratta, escultors
italians establerts a la ciutat i
autors de la figura Geni Català
que presideix el Pla de Palau, el
bust demarbredeCarraradedi-
cat a Carl von Linné; remata el
conjunt que s’alça sobre una pi-
ca destinada a sangoneres.
Així s’anunciava en un anuari

comercial del 1856: “La Linnea-
na.D. JoséVilá, carrerdelVidre
núm. 5. Gran magatzem de tota
classe d’herbes fresques i con-
servades, únic a Europa. Aquest
establiment té jardí propi per al
cultiu, envàs per un nou mèto-
de, hi ha no només els articles
aplicats en medicina, sinó a les
arts per major i menor. Es re-
parteix el catàleg. Hi ha viver i
dipòsit de sangoneres. 28 anys
d’antiguitat”. I enun altre anua-
ri del mateix any anunciava
aquesta concessió d’Isabel II:
“L’amo d’aquest establiment ha
estat agraciat ambel títold’Her-
bolari de Cambra de S.M.”.

n’era amic, contertulià i client.
Va aconseguir un ambient ar-

tesanal d’accentuat estil isabelí
que combinava una senzilla
ebenisteria verda amb peces de
ferro fos. Va conservar i va pro-
tegir amb vidres unes pintures
del segle XVIII situades sota
uns armaris de calaixos per a
cada herba, però alternant-les
ambunspaisatges en miniatura
que ell mateix va pintar amb
amor. Al gran vidre de la porta
va retolar a l’àcid el nom de la
botiga amb historiada cal·ligra-
fia.
El successor va serAntoniBa-

llart, nebot matern, i després la
seva neta, Manuela Ballart, fins

a la sevamort el 1994. S’haviade
lamentar que tan delicat con-
junt estigués bastant deteriorat.
Va estar tancat fins que Trinitat
Sabatés, distingida com a mes-
tre herbolària artesana, va
aconseguir la botiga el 1997.
Aviat va encarregar una restau-
ració a fons, obrada ambprofes-
sionalitat. Sota el seu timó i aju-
dada pel seu marit va aconse-
guir retornar-li l’esplendor
necessària, sempre encarada en
la direcció encertada.
Hem patit el recurs tradicio-

nal a la impotència: obligar no-
més a respectar façanes; res no
resol i a sobre provoca confusió
visual. En aquest cas és pitjor: la
façana és gairebé inexistent. El
que s’ha de salvar és el tot, l’aro-
ma global interior fruit de l’ex-
cel·lència ornamental i l’horror
vacui. L’Herbolari del Rei és
una espècie de museu vivent,
genuí i humanitzat, una cosa
ben diferent del museu magat-
zem d’obres mestres momifica-
des.
Esperemambansietat la notí-

cia de la salvació.!
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El gran escenògraf i
pintor Francesc Soler
i Rovirosa va decorar
el local i va aconseguir
un estil isabelí
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