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María Teresa Ferrer Balaguer

Viuda de José María Balaguer Jané

Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad de 88 años,
el día 30 de julio del 2018. (E.P.D.) Sus hijos, Mitona (w), José Juan;
nietos, Pipo, Nacho y Susanna, lo comunican a sus amigos y conoci-
dos, y les ruegan un recuerdo en sus oraciones. La ceremonia tendrá
lugar mañana, día 1 de agosto del 2018, a las 9.30 horas.

Tanatori Sant Gervasi

Nos ha dejado en Barcelona, a la edad
de 94 años, el día 30 de julio del 2018.
(E.P.D.) Su esposa, Gabriela; sus hijos,
Manolo y Conchita; nietos, biznietos y
demás familia lo comunican a sus ami-
gos y conocidos, y les ruegan lo tengan
presente en su recuerdo. La ceremonia
tendrá lugar mañana, día 1 de agosto
del 2018, a las 15.15 horas, en el Tanatori
Les Corts.

IGNACIO FERNÁNDEZ MESA

Els que us vàrem estimar, us estimarem
sempre.

In Memoriam

ELENA BARÓ MARGINEDAS
(21-3-1961/29-8-1992)

JOSEP RICARD BARÓ MARGINEDAS
(22-7-1962/31-7-2017)

NECROLÒGIQUES

ANIVERSARIS

Compromesos també amb la vida

900 231 132 www.sfbsa.es

La nostra tasca no acaba
aquí

En els darrers 5 anys, més de 3.000 persones han recuperat
la visió gràcies a la gestió dels nostres assessors personals,
que fomenten les donacions de còrnies a Barcelona.
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Avui fa un any

Llistat publicat per cortesia de Serveis Funeraris de Barcelona.

Andreu Llorens Moreno
Angeles Garcia Perez
Antonio Pérez Estruga
Casimiro Diaz Moreno
Fernando Barcelón Maicas
Gertrudis Canals Pujol
Glòria Ramírez Adelantado
Isidoro Barba López
Joan Ros Riba
José García Pérez
José Gómez Ruiz
José María Muñoz Ramírez
Josefina Giménez Molina
Josep Ricard Baró Marginedas

Liberto Lax Viu
Lolita Rius Celda
Mari Paz Enseñat Núñez
María Ferràndiz Martos
Maria Gatnau Costa
Maria Martí Formentí
Maria Pavía Carchán
Miquel Castells Castells
Pepita Codina Roca
Rafael Gómez Cardo
Teodoro Gómez Ruíz
Verónica Sepulveda Valenzuela
Vicente García García
Vicenç Gual Vicedo

Elogide ladiscreció
JUANCARLOSCARDENALGONZÁLEZ (19292018)

Arquitecte

Jo sóc qui sóc; si vols veu
re’m em veus” (Ovidi
Montllor).
LamortdeJuanCarlos

Cardenalhaarribatcomunasor
presaper amolts i, amés, hapas
sat bastant desapercebuda. No
més una discreta esquela a La
Vanguardia i la notícia de la seva
morta lapàginadelCol∙legid’Ar
quitectess’hanfetressòdelades
aparició d’un arquitecte que ha
destacat per una trajectòria i
unes obres interessants, i una
gran discreció en la projecció
professional.
Cardenal va formar part d’una

generació d’arquitectes que, as
sedegatsd’ideesnoves, enple rè
gim franquista van viatjar a l’es
tranger per obrir l’arquitectura
delpaísalmón.Varebreunabeca
queelvaportaraHamburg atre
ballar al departamentd’Urbanis
medel’Ajuntament.Hivaapren
dre altres maneres de fer que va
aplicardirectamentaalgunsdels
seus projectes urbanístics més
importants, com ara la urbanit
zacióde laUAB.
Ambaltresarquitectesdelase

va generació també inquiets i de
ment oberta, com són ara Pere
Llimona, Xavier Ruiz Vallès,
FranciscodelaGuardia iJ.Anto
nio Ballesteros, va trencar amb
les formes arquitectòniques del
moment. Les seves obres, treba
llant amb tots ells, i posterior
ment, ambelsdosúltimsa l’estu
di BCG, van ser un referent de
modernitatalnostrepaís,ambun
llenguatge arquitectònic depu
rat, refinat i elegant.
Els joves arquitectes que co

mençàvem els estudis a comen
çaments dels anys seixanta re
cordem l’impacte que ens van
causar dues de les seves obres
més significatives: la Casa Pani
ker (1958) i la Joieria Monés
(195859). Dues obres que desta
caven per la seva simplicitat vo
lumètrica i lautilització a la faça
nadegrans superfíciesdegelosi
es de lamel∙les orientables. Més
tard va construir interessants
edificis d’habitatges al carrer
Ganduxer i a la Meridiana, i so
bretot l’edifici de Biologia de la
Facultat de la UB (197981), a la
ciutat universitària de la Diago
nal. Posteriorment, ja en solitari,
va intervenir en un dels grans

edificisde lesolimpíadesde l’any
92, com a arquitecte català,
col∙laborant amb el japonès Ara
ta Isozaki en la construcció del
Palau Sant Jordi. D’aquesta eta
pa també destaquen la torre Nú
ñeziNavarrodelcarrerTarrago
na i l’edifici de miniapartaments
peragentgrana laBarceloneta.
El seucompromísambl’arqui

tectura el va portar a ensenyar a
l’Escolad’Arquitecturaiaocupar
diversoscàrrecs,algunsdemàxi
ma rellevància, al Col∙legi d’Ar
quitectes. Va ser secretari del
col∙legi del 1971 al 1973, i el 1978
va ser elegit presidentdegà, càr
recquevaexercirfinsal1980.Iva
serdurantbastants anysvocal de
la juntadegoverndelcol∙legi.
En els seusúltims anysd’exer

cici com a arquitecte, es va dedi
caralarehabilitaciód’edificisca
talogats i al disseny d’objectes
d’interiorisme. Un dels seus dis
senys, laxemeneiaCardenal, feta
d’una solaplacad’acerpatinable,

ha estat editadapelDAE.També
es va dedicar a donar classes i
conferències com a convidat en
diverses institucions acadèmi
quesnacionals i estrangeres.
Últimament, ja retirat de la

professió, vivia amb la seva dona
Colisa a la seva casa de Llampa
ies, una de les seves darreres
obres.
Vam coincidir diverses vega

desaCamalleraesmorzantalbar
Lluís o dinant al restaurant de
l’Hostal Empúries. D’aquelles
trobades recordo especialment
el seu tracteafable i el seu interès
sempre viu per l’arquitectura i la
culturaengeneral.Esnotavaque
estimavalasevaprofessió.EnJu
anCarlossen’haanatcomhavis
cut: discretament i sense soroll.
Elsqui l’hemconegut, el tindrem
sempre per un exemple d’entre
ga a la seva professió, i unmodel
desaber fer i saberestar.

ESTEVE BONELL
Arquitecte

ARXIU FAMILIAR

OBITUARIS


