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LahistòricamasiaCanEstelapocabansdeserenderrocada,quanesvaprolongar laDiagonal

CanEstela, unamasia
quehavia desafiat el
pas de bastants se
gles, va ser enderro

cada el 1925 per un error de
càlcul heretat.
Gràcies a la investigació

profunda d’Imma Navarro,
sintetitzada al seu llibre canò
nic Masies de les Corts, s’ha
conservat la història d’aquest
territori. I emvalc de les seves
dades per a la següent evoca
ció. La documentació trobada
només permet, tot i això, rela
tar a partir del segle XVII; se
gur que tenia un ampli passat,
però es desconeix.
Aleshores el seu propietari

era Rafael Vives, ciutadà hon
rat de Barcelona. Després va
passar amansde la famíliaPo
tau, vinculada al títol de com
tes deVallcabra.
L’edifici que capta aquesta

fotografia feta cap al 1920 no
era el resultat d’haver man
tingut intacte aquest patrimo
ni arquitectònic. Amb el pas
dels decennis i l’exigència
d’atendrenecessitats,vaexpe
rimentar una sèrie de trans
formacions.
La imatgequeenshaarribat

pot ser descrita com una casa
de planta regular, de gran su
perfície i tres pisos, coberta de
quatre aigües, amb façana ori
entada a llevant, porta princi
pal dovellada i l’habitual gran
rellotge de sol.
L’acusada senzillesa exteri

or contrastava, tot i això, amb
l’accentuat ambient senyorial

de l’habitatge, utilitzat com a
residència d’estiueig. Una sè
rie d’afegits van serdestinats a
quadra imagatzem.Un volum
exempt i no pas petit acollia la
capella del SantCrist.
Lapropietats’ampliavaamb

una sèrie de camps de cultius
adjunts, i d’altres al mateix les
Corts, però tambéaSarrià, Es
plugues i l’Hospitalet. Ienter
res de la seva propietat hi ha
via l’únic brollador de tot les

Corts, gràcies a la canalització
obradaper lamarquesa dePe
ñalver, a qui li agradavapasse
jar per la zona: la va convertir
en font natural destinada a
ocells, de manera que va pas
sar a ser coneguda com la font
dels Ocellets. L’aristòcrata vi
via a la casa d’estil neomossà
rabdel passeig deGràcia, 26.
Quan es va prolongar la ur

banització de l’avinguda Dia
gonal propiciada per la cons
trucció del Palau Reial, l’Este
la, situada a la que avui és la
plaçaPiusXII, va ser enderro
cada, juntament amb altres
masies.
Sorprèn que el traçat res

pectuós que l’urbanista Ilde
fons Cerdà havia fet sobre el
plànol no exigís pas aquestes
destruccions. El cas va ser
descobert per l’arquitecte Je
súsPortavella,dedicata l’estu
di del nomenclàtor de les vies
urbanes. I al seu llibred’immi
nent publicació (La descons
trucció de la Gran Via Dia
gonal, història d’un desgavell)
revelatotselsdetallsd’aquesta
investigació sorprenent i l’ori
gen d’un error manifest que
va portar conseqüències fu
nestes.
En aquest context val la pe

na afegir que per un atzar de
signe comercial l’Estela havia
estathipotecadael 1913a favor
de l’arquitecte Puig i Cada
falch. Aleshores ell la podria
haver salvat, però va estimar
quenohomereixia.c

L’Estela cau
per error

La històricamasia
va ser víctima de
la prolongació
d’unaDiagonal que
va néixer desviada

IMATGE CEDIDA PER
L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

QUADERN BARCELONÍ

DESMEMORIAT
Pere Portabella ha comen
tat recentment la improvi
sada acció artística que
JoanMiró, armat amb una
escombra, va fer sobre la
façana de vidre de la nova
seu del Col∙legi d’Arquitec
tes el 1969, i ha precisat que
“el mateix dia que es va
pintar es va eliminar”. Sor
prèn que Portabella sigui
tan desmemoriat, malgrat
que va ser present en aque
llamemorable actuació, ja
que havia filmat l’esdeveni

ment. El cert és que la ge
gantina pintura es vaman
tenir unamicamés d’un
mes: mentre va durar al saló
la combativa exposicióMiró
otro, organitzada per la
Comissió de Cultura i realit
zada per Studio Per. Es va
convocar llavors una assem
blea general per decidir què
calia fer, a què vaig assistir, i
recordo algunes intervenci
ons pintoresques de debò.
Al final es va imposar el
radicalisme emanat de la
revolta estudiantil francesa

del 1968. Llàstima, ja que
Miró estava interessat a
mantenirla. Potser era a
causa que, quan Picasso va
fer els dibuixos per als
frisos de la façana, li van dir
que amb destinació a l’inte
rior demanarien aMiró una
obra delmateix estil, però
va replicar a l’instant amb
l’oferiment de dibuixar
també en unsmurs interi
ors. Després, quan van
insinuar aMiró si accepta
ria pintar una cosa, irat, va
preguntar: “On? Al vàter?”.

L ’ÀLBUM LLUÍS PERMANYER

Girona recupera el Parc Central gairebé deu
anys després de l’inici de les obres de l’AVE
GIRONAwLesobresqueconverti
ran la llosade formigóquecobreix
l’estació subterràniade l’AVEa
Gironaenungranparcurbàs’aca
baranabansdeSetmanaSanta.És
laprevisiódeldelegatdelgoverna
Catalunya,EnricMillo, queahirva
visitar lazonadelnouParcCentral
i l’estacióde trenconvencional.La
reurbanitzaciódelparc, culminada
cincanysdesprésde l’arribadade
l’altavelocitat a laciutat, inclourà
unazonade jocs infantils, nova
il∙luminació iunazonaenjardina
da.Lesobres, quehantingutun
costd’1,7milionsd’euros,posaran

punt final agairebédeuanysde
treballs a lazona0de l’altaveloci
tat.L’estacióde l’AVEiel túnel
disposendesdel 12degenerpassat
del sistemadecomunicacions
d’emergènciaRescat,unaxarxa
quepermetcomunicarsealsdife
rentscossosd’emergències.Des
présd’haverexecutat lademolició
del túnelqueconnectava lesesta
cionsde l’AVEi ladel trenconven
cional, a càrrecd’Adif, esconstrui
ràunamarquesina,quepagaràel
Consistori.Els treballs s’hande
moratdesprésde la fallidade l’em
presaadjudicatària. /SílviaOller
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El delegat de l’Executiu aCatalunya a l’estació de tren convencional
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Obres al port
per impulsar la
pesca i la nàutica
ROSESwL’enderrocamentdel
mollde ribera i elde les casetes
depescadorsdelportpesquer
deRoses ja s’haacabat, després
decomençaral gener.Ambuna
inversióde680.000euros, l’ob
jectiués renovar les instal∙laci
ons i impulsar el serveidepesca,
nàutica i elsxàrters.El gerentde
Portsde laGeneralitat, Joan
PereGómez, va subratllarque la
intervenció, quepreveualtres
actuacionsques’acabaranal
maig, serviràper “modernitzar”
l’equipament, apartdedonar
respostaaunademandadels
pescadors. /BàrbaraJulbe

GIRONAwUna operació contra
el frau elèctric al barri de la
Font de la Pólvora de Girona
ha permès detectar pisos que
punxaven la llum amb pinces
d’estendre la roba o per enge
gar el cotxe i també navalles.
L’actuació, duta a terme ahir
per tècnics d’Endesa, elsMos
sos d’Esquadra i la policia lo
cal, va acabar amb 114 inspecci
ons i es van detectar 33 fraus
elèctrics. Famílies del barri es
van queixar de continus talls
de llum a l’Ajuntament. En
paral∙lel, els Mossos van dete
nir un home que estava en
cerca i captura. /B. Julbe

Detectats pisos que
punxaven la llum
ambpinces i navalles

Convocatòria de
150 places d’agents
de laGuàrdiaUrbana
BARCELONAwEl problema de
la falta d’efectius i de l’envelli
ment de la plantilla de la Guàr
dia Urbana de Barcelona que
darà pal∙liat en part per la
convocatòria de 150 places
d’agents que acaba d’aprovar
l’Ajuntament. En total, en
aquest mandat s’hauran con
vocat 319 places de policia
local. El pròxim estiu està
previst que s’incorporin
120 nous agents procedents
de la convocatòria de l’any
passat, i aquest mes han entrat
a la plantilla 49 persones pro
cedents d’altres cossos polici
als. / Redacció

Desallotjats
quatre habitatges
al barri del Raval
BARCELONAwEls bombers de
Barcelona van desallotjar ahir
a la tarda quatre habitatges al
número 21 del carrer Arc de
Teatre a causa de la inestabili
tat detectada en una part de
l’edifici. Els habitatges afectats
confinen amb la paret mitgera
del número 19 del mateix car
rer, que la setmana passada va
patir un enfonsament a la part
interior de l’edifici. El servei
d’Emergències Socials de
l’Ajuntament s’ha encarregat
d’atendre els veïns afectats i
s’encarregarà d’allotjar nou
persones. / Redacció


