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Figura 16 Edificis "Ajñaá^F^pm-Typm" Ràchmfir. 7-9 
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11. Fl nam iMtnaoiml 

Pigwa 37 Edifici a la Wähnngerstr 6-8 
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Figur« 38 Edifici a It Rooseveltplau 10-1 i 
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II El M R wienKWMl 

P i g m 39 Edifici a la Schwarzspaniersir 6 
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l·igun 40 Berlín al sefk XVII 
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Figura 4 ! Berlin al segle XVIII 
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Figura 42 Berlín a principis del segle XIX 
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Figura 43 Plànol de Berlín en què es punible veure, amb un traçat més fluix, el Pla Sctimid 

Figura 44 Pla Lomé. A la part superior es put veure la Gtirteistr. i a la inferior dreta ràrea 

deia l-uisenstadt 
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Figuri 45 "tori" am pet la "Ww»-CreÄ<icsdlictaft" 
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Figur» 46 Plànol de Berlín en qwè e$ pot tpreciar el IIa Hobrecht (gris cur) 
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Figa« 47 Bertín «11906 

(Mane), i tes grans 

Hobrecht 

pot apreciar Tarea edificada (poc ciar), la pendent d'edificar 

(poc fort). També es veuen tots ek canvts intfoduíts ai Pla 
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Figuri 48 idifiei construït per von WQcfcniti ai 1822-28. Es considera te primera casa de 

floper berlinesa Seccié i planta del soterrani (inf. esq.), plañía baixa (íef. dret), 

primer pis (supeiior esq.) i golfes («pertor dret) 
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Figura 49 Projekte presentat per edificar més cases a la mateixa àrea. Hi podem veure, de 

baix a dalt i d esquerra a dreta, la plante del soterrani, plasia baixa, prtster i segon pisov i 

dos pisos de golfes. 
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Figun 50 Projecte de vivendes de la Berliner gemeinrüizigen Ballgesellschaft. Planta del 

(a «Na) de U pUnu batsa (esq ) i del primer pis (dreta) 

191 



FifKi 51 Gnip de cottages coostniïts per la Balines geiwinnutziger Baugesdlschaft devuni 

de la Schönhauser Tor 

Pigira 52 Bremerhohe U n atoa actuacxS de tai «ateixa societat 
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Fifpra S3 Diferents de patis i edifici*. Sistema d'ocupació intensiva de la 
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Figura 54 Edificis amb la caiia d "escala situada a un «stat del vestíbul 

Figura 55 Edifici amb tallas 

Figura $6 Edifici amb una vi venda petita i dues v i vendes 
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Fieura 57 Edifici típic dels 

Pifara 58 Edificis típics dels 

elegants del sud-oest. 

popotes del nurd 

de pisos 

de pins 
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Figttra 59 PoroMes maneres de dividir una vivcnda 
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Figvra 60 Edifici ataos i després de ser "restauri!" després de b Segona Guerra Mundial 
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Figara 61 Edifici de la primer» etapa 

Figura 62 Edifici de la segona clapa 
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Figures 63 i 64 Edificis de h segona etapa 
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Figura 65 Edifici de la 
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II. H MUX. MMnaeimri 

Figures 66 i 67 Edificts de la quarta etapa 
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Figmra 68 Paris a finals del segle XVIII 
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Figura 69 Plànol dels artistes 

Figura 70 Urbanitzacié de Grenellc 
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Figura 71 Urtwiitzacié de Passy 

Figura 72 Actuacions a la rana de Les Halte 
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Figura 73 Actuacions haussmainanncs 
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Figun 74 P r̂ís després de les annexions de I860 
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FigHra 75 Els "Tras Resetux" 
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Figuri 76 Edirki de prestigi de l'Antic Règim 
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Figura 77 Edifici ordinari de 1'Amte Règim 
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Figura 78 Edifici de la Restauració 
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Figur« 79 Edifici d¿ la Monarquia de Juliol 
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Figura tO Ediíki típic de tes Je 1859 
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Figura 81 Ud altre edifki tipie de l'època 

Figura 82 Distribució interna típica de la primera meitat del segle XIX 
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Figura 83 Planta d UZICS gt«Ifes 

Figura 84 Planta d una vivcnda 

a vi venda del servei 

amb passadís 
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Figura S5 Mace Saint Míete I Jerarquització de t'espai a través tie loniaiiiaitacki 

arquitectónica 
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Ftgvrc S6 Agmpaciú de finestres 

216 



U U H K MNMMCMiaM 

Figura S7 La construcció de l'avinguda de l'Opera va possibilitar la cons«vccié de mansanes 

d'arquitectura regular 

Figura 88 Exemples de cantonades arrodonides 
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Pigues W i 90 Les dues vesants r*«t-haussirariarwev l'arquitectura "raciona!J. i 

l'exhiiberant eclecticisme 
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III. Barcelona a mitjans del segle XIX 
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III. Barcelona t mitjans del segle XIX 

Ahaus d'introduir nos en l'estudi nornx-nont/at de l'arquitectura domestica creiem 

oportú i necessari ressenyar, m que sigui <fc forma breu. aquells aspectes de caire urbanístic 

i arquitectònic qui. sens dubte, van umdicionai ne el desenvolupament Amí» això no 

pretenem dur a terme MM recerca exhaustiva sobre ei Pla Cerúa ni sobre l'arquitectura 

catalana de ta pnmcra meitat del segle, sine que ens interessa situar ni* com a punt de 

partença del que veurem posteriorment creiem que cal buscar ets lligams entre la grun 

arquiteauru catalana i ¡a que > edificarà a IT.ixzmnte i estudiar aquest des del punt de \ isla 

urbanístic, car és l'espai risi- sobre el qual s'aixecaren els edificis que després analitzarem 

III. 1. Aspectes urbanístics 

U l l ! Un marc urbanístic excepcional El Ha Cerdà 

Tal i ciNn acabem de dir, voldríem insistir en què el que ara seguen no és un estudi 

en profunditat del 1% Cerdà, sinó una síntesi de fes questions que preocuparen f urbanista a 

l'hora 'L dissenyar una nova ciutat, i que més pes van tenir (o haurien d haver tingut; en 

l'edificació del Pla Tot i l'existència de nombrmsissims escrits i estudis a Pentom de l'obra 

cerdaniana, hem preferit, a rhora d'escriure aquestes ratlles, basarnos pnnctpalnieiN en els 

abundants tczaos del propi Cerdà1. 1) una banda, l'existència de gran quantitat d escrits, amb 

interpretacions forca divers», ens hauria obligat a fer tot un "estat de la qüestió", la qual 

etwa hauria iinpossimt:tat ei caràcter «lecessànament sintètic que presenta aquest apartat, de 

l'altra. cal tenir en compte que la gran majtwia de les aportacions són anteriors al l<WO. any 

de la difussKí d'escrits inèdiLs forca importants del propi Cerdà INK han aportat una nova llum 

i una nova clau interpretativa, que maihauradament no poden recollir aportar els articles 
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anteriors a aquella data, tol i ta seva innegable qualitat2 (tal recordar, a més. que el present 

cspitol Jim redactat durant I hivem de 1994 quan cutara no s'ha vía inaugura* la musta 

"Cerda, whs i territori*, tes aportacions de la qual han estat recollides per nosaltres "a 

posteriori") 

l i l i l í . Idea urbanística de Cerdà 

IX' la lectura de la seva Teoría General de la Urbanización ' se n desprenen els 

principis fonaments teories que guiaren Cerdà a Inora de dissenyar la nova ciutat Segons 

el seu raonament, la vida de I ésser humà es resumeix en la dicott)mia mos irnent/repós Això 

fa que el mon es divideixi al seu torn en espais de repés i espais de moviment Aquest es 

venfra a les pans vies de comunicació universal, els grans camins, terrestres o aquàtics, que 

creuen bt Terra comunicant ne totes tes parts, mentre que el repòs es duu a terme a les 

ciutats 

"La urbe, cualquiera que sea su importancia, considerada como un apéndice, 
accidente rt (MC) agregado de la p i n vialidad universal, no es en rigor mas 
(sac) que una especie de estación ó IMC) parador, mas é (su. i menos estenso y 
dilatado, mas ó menos complexo, mas o menos importante y digno de 
consideración (sie) '* 

IJCS ciutats, al seu torn, també participen d aquesta dicotomía, de manera que són 

constituïdes per dos tipus d espais, tes VKS, llocs consagrats al moviment que creuen i trinxen 

les ciutats en totes direccions, essent la continuació i ramificació de la "gran vialitat 

universal", i els espais que quede« affremtg que Cerdà anomena "imervtes*. on se situen els 

habitatges. Hoc de tepes de lesser humà. 

N«:ur»lmti» >luc ..«uud»! to «apina J »que*» ¿ttnt* attan* d \-<\tnt mta" dirr*«mel« a n * I'nfcra ét Cerda fmm la Mthnfratía 
ewpimJa étmtfmm, pm f»Irr . : - « 4 * . . 1 eanMk dt FalHi Canapè. poMxit ui imt enar. t Vrr.er v«tum de to ed.. ..• i», »muí ét la T W M 
M M i l i i ; | j wHaMKlft****'•**"*" balMtoét Kind*»» rrentra. ^me nyntcrt» et primer \rtrt* de temm »na M » » fina*! de I «rteanma 
lligada a ta pfwtetenatlRa «aftnhttnna de to ar*a et**«. TaatatMeti lamrv «-n .•nr·.rui·» toa f o M c i « « W*r» f*er i OT«WI»JI *üi«f - ' 
J ir i f i par S i h i A « T*rr*fft' ,«táSI»¿ad«* ta to icvMto d »que« rtwfen anm . tunlamenl ami» »anwnT d ahrm »ui.-r« rn el* tmmo*» It»» i 
¡"I tgttmtt ttrntr i mart, » W Je l*»T4_ te<?«,t.>amrrl > del»C'xikrffT > Arguitcfrif», | I'ltmyBI'i aVaV-a*» ^«•"freikämet« i I*,-#ra 
.le I urbinníj M U .itn el maenttV .«titee ptáStKat pel 1'J leei d"infin»«r» de Cam««, Canato i Purt, ea irníiu de I C»JN>JLK .-
'•«••I<T[> •" c«Khwto ai I» * * , «t fué Unthr e» beata una cxpliv». H> efce>»! .VI Ha i en el tfual Arturo Sueu t rV.ig deataca el . i ra.vr 
d "uii^w ..«».reta' tki maten IVI malei\ «muir, tanaSé dealast el vtdiajn ulula? ü l f 1 • *"" ! f f l f f t f de j | yrt'llimhr'U toivekma 
C<# jr.» de lofenen« de Caaaann». Cantle* * «Saano» EanMnnl Twarr. IV79. tu ifae ei tracta Cenli dea d un pañi de viati wer», 
anaht/sM eo pn»undiial to a*%a T«irá tiem.tal de to Crbam/a, »•»» prim a>*l a t n l concfdl ataatonm. IM» r i ^ n j - n e - a ¿a! -itar , . rr.ui: 
d'ar>.i»a titt.Ut TtafcaBa »fe» Cafdñ; • ff n<j U l M T i t Banefcrna mm ApotaMMi d* èVarvekma l * * : nalee evni en m m de 
:\-\f-«iiHi .ekhrad« aejkwH an. al <•« tryt d'APfMIKMs. en txmmt itet 4e<x<+>nmeM deh ttMt» néa anmmt .i«ai*. rrjToenm» at«i. I« 
primtn afMKtasKl meoruMC «ne to un» rvfleuo annic i i*ra ciiMvtota de I urtvam<aa 

Vi4 I Madnd bnpnMa iananiiia. IV>1 n .nen una «dácté C K U M I eduaito a Bawctona per I tnautul.. de Entudm» l-ivik» al IWM> 

* Mrfnaan Cjina. at« ,-t pa« .13? 
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Aquesta divisa la desenvolupa Cada, analitzant la Til per randa. Pel que ta a les 

pruneres, tes classifica distingint ne diferents üpus de vialitat. considerada des de dos punts 

de vista, ja sigui pel sot abast territorial o pel tijms de kKomoció emprada En el primer cas 

esmenta tes "vies transcendentals" que sen aquelles que recullen diverse., vies i tes porten a 

un terme comú, ja sigui a través del camp o d una ciutat: tes vies "pròpiament urbanes" que, 

dins de la cmtal. uneixen tes primeres amb d'altres menys importants: i aquestes darreres que 

el! anomena "vies particulànes" que son les que condueixen únicament al domicilis particulars 

''. En el segon, defineix diferents tipus de kicomocié que han anat apareguem al llarg de ta 

història: pedestre (desplaçamentsque realitza la persona anant a peu), eqüestre (desplaçaments 

realitzats amb I ajut d'un cavall o similar), rastrera (desplaçaments en què es transporta 

alguna cosa arròs«-gant la), i rodada. Aquesta darrera, que es caracteritza per l'aparició dels 

medis de transport amb rodes, era la que condicionava la ciutat actual i la que més la 

transformaria quan s"aprofitessin al màxim tes possibilitats del ferrocarril, que hauru de tenir 

un paper cabdal en el funcionament de tes neves ciutats. Precisament és quan defineix aquest 

darrer tipus de vi&htat. que Cerdà s'acosta més a la idea de ciutat que havia proposat en el 

projecte d'eixampte, tal i com veiem, per exemple, quan defineix les cruïlles que imposa 

aquest tipus de via'itat 

"En toda encrucijada |,..) es cuanto menos indispensable dejar la holgura 
conveniente para que esos movimientos encontrados puedan funcionar de modo 
que se perjudiquen unos a otros lo mentís posible. Por esto, en las urbes 
formadas de intento para la locomoción rodada, las encrucijadas son siempre 
grandes plazas cuya superficie venga á (sic) ser igual i (sic) la suma de los 
cuadrados de las anchuras de todas las caites afluyentes. a fin ée que cada una 
de estas conserve, por decirlo así y en cuanto quepa, en esa plaza, la misma 
superficie viària que tenia (sic) cuando funcionaba como entidad 
independiente" * 

Aquestes cruïlles son, ni més ni menys, els xamfrans 

Pel que fa als espais destinats al repòs, la seva anàlisi també és minuciosa Parteix de 

la idea que ets intervies són petites ciutats o com ell diu una "urbe elemental |. . | que en su 

conjunto y en sus detalles conserva la más admirable analogía y hasta semejanza cim la 

* t^éun. pig Tie 
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grande urbe" \ és a der. un espai on trobem també v i « i itóervies més petits, els solars, «pe 

contenen els edificis, també dividits per vies (vestíbuls, corredors escales» «pe creen la unitat 

bàsica interviàna. el lloc més adequat per al descans mimà, que és l'habitatge * 

L'habitatge (que ell antMnena *casa"$ se'ns presenta com el primer element i el més 

essencul de ¡'urbanització, fins al pum «pe per a Cerdà determina el caràcter dels individuus 

que! habiten i dl seu compurtamefll social Ell constata les pèssimes condict;»» dhabttabiStiat 

que presenten la pan majoria de vi vendes de la classe obrera i a la vista d'això afirma que 

la societat no podrà progressar "mientras la familia no tenga viviendas que la hagan felí? cu 

el sm> del llegar" \ Seguint la seva argumentació, analitza els diferents tipus de vivendes. 

segons el nivell d'aïllament que presenten i concloc que és precisament la casa aïllada la ideal 

i perfecte per a la vivcnda humana; per ell. la "casa habitación simpk' és el germen de la 

ciutat, la "urbe originaria" ,ü. en es trobà per primer cop la combinació de movilttat i 

quietisme que caracteritza Iens orba Alhora, és el lloc òptim per a la visenda de la familia 

car aquesta hi pot trobar l'aïllament, la intimitat necessària, sense la qual no pot 

desenvolupar se segons convé a la moral i ü decència 

De les consideracions morals, però. passa a les higièniques Dos punts s esdevenen 

el "teit motiv" d'aquestes, la llum i la ventilació En efecte, en analitzar una per una totes 

tes estances dels diferents tipus de vivendes, reclama, d'una manera que s'esdevé insistent, 

que toies elles gaudeixin sense excepció de llum i ventilació abundants, per a la qual cosa 

demana que s'obrin el màxim de portes, finestres, balcons finestra ' ' . claraboies, xemanetes 

i tubs de ventilació .. condició que només és possible en els edificis unifamilurs aïllats, 

tipologia òptima i. per a ell, l'única sensata De fet. era tan evident que aquest tipus de 

vi venda, que. a més, era l'originària, acabaria imposam se als altres, que Cerdà ertia que al 

cabdavall totes tes famílies, fins i tot tes més pobres, hi podrien accedir i gaudirien deh seus 

avantatges , :. 

* indem, céf J*J 

* Cal uacnyita ^te Jim dt l*tahNMft tambe dnhngen vm» («I» paaeaaSaaoal i tmnm% k\ fc*fcna»i«t* i émvtmtm*) vtd f «dem. 

pè$ 414 i « 

* ImdtM. pé» 4 M 

"•wét« . pay 40? 

" ReN*^ el» bakon» (fypi la ·(4ad· ua>|iieaU m a entrada «V Hum a ka •*erture» lafcnnra 

" Val Bde«oa» C«*tó, op «*. pí# 410 

224 



O! B*f.ít.Mu a tnitt.,iv éet «cgk V.\ 

Sobre els habitatges ulnarem més endevant quan parten dels tipus d'edificis que es 

proposaven per al pia 

A aquesta visió abstracte de la ciutat, Cerdà va confrontar, d'una manera bastant 

abstracta, taiiihè. tes mancances que patien tes ciutats del segle XIX, car de l'observacii? 

d aquestes va inferir com haunen de ser les ciutats noves per evitar els problemes que havia 

constatat. De fet, allò que comprova té molt a «eure molt amb el que fins ara hem anat 

contemplant, car la conclusió bàsica és que les ciutats del segle XIX no es troben en 

condicions de satisfer les dues necessitats primàries que esmentàvem al principi moviment 

i repév Els carrers estrets i l'alta densitat de població Tan impossible ta circulació pels carrers 

de les ciutats, no només als vehicles rostits, sinó també als vianat.ts 

'En primer lugar, debe tenerse presente que no siempre van los 
peatones solos y uno i (sic) uno. I os la/os de familia ó (sie) de amistad ó 
(sic) del interés, hacen que con muchísima frecuencia vaya el nombre 
acompañado de uno, dos, tres o más individuos, y d (sic) veces de diferente 
sexo, circunstancia que agrava las situaciones aventuradas que pueden 
presentarse. Un hombre ligero y rebusto, cuando va solo, marcha á (sk) su 
antojo y capricho sin que le detengan los empujones que da y recibe al abrirse 
camino, desafiando con valor los peligros que los encuentros puedan 
ocasionarle. Si es anciano: su natural debilidad y prudencia le conducen ? iuc» 
ceder, y se hace voluntariamente víctima de las exigencias de los demás, aun 
cuando interiormente deplore el inicuo sacrificio 

La compañía acrecienta en tale-, cast» los peligros Dos ó (sic) tres 
hombres que marchan unidos por una acera, departiendo tal vez sobre asuntos 
interesantes, poseídos todos igualmente de su propia dignidad, han de ir 
precisamente en linea de frente: el pedisecuo ha sido siempre reputado como 
de inferior condición al que le precede. «Cómo, empero, conservar esta 
juxtaposicKMi (sic) en una acera donde apenas coge una pareja de frente y 
donde á (sk) la vez se presentan mucha* de estas y muchos individuos sueltos 
además, que demandan con no menos razón el paso libre y desembarazado' 
En las mil situaciones de diversa naturaleza que casos análogos puedan crear 
en la acera, se comprenden sin dificultad los disgustos, disputas y reyertas que 
cotidianamente ocurren. 

El estraordinano volumen (sk) que la moda con sus ahuecadores ha 
impuesto á (sk) las damas de nuestros tiempos, aumenta de gran manera las 
dificultades del paso por nuestras aceras, con tanta mas (sk) razón, cuanto que 
las consideraciones debidas al sexo débil imponen al mas fuerte ciertos 
sacrificios que no todos saben hacer con espontánea hidalguía 

La diversa velocidad, es también (sk) origen (sk) de no pocos 
percance* en el estrecho campo de nuestras aceras. El que lleva prisa, atropella 
al que no la tiene, y el conflicto arrecia según sean mas ó (sk) menos 
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numerosos los grupos é (sk) personas entie te cuales se establece esa especie 
de competencia, siempre sensible, pero inevitable, mientras no son mas 
espaciosas lis aceras. 

l a tacte es mas (sk) lempbk\ cuando se establece entre k» que van y 
los que están parados Adtisadas naturalmente nuestras reducidas acetasá(sie) 
te tiendas, tos aparadores de estas y sus muestrarios son un aMciente í tsk) 
la cuTHmdad de te transeúntes que se paria á (sic) veces en compactos gmpos 
á contemplar te novedades que se ofrecen i (sic) su vista. Idéntico efecto 
producen kis carteles y anuncios y aun (ste) ios bandos de la autoridad, no 
menos que los vendedores ambulantes que colocan en kis bordes de la acera 
desde el arrecife los objetos de su comercio El encuentro de personas amigas 
es asimismo un motivo de parada. Estos y otros incidentes que seria (sie) muy 
difuso enumerar, demuestran que las paradas son una circunstancia casi 
permanente y continua de te aceras. Y sin embargo, no hay parada que no 
ocasione mayores o peores perjuicios al mundo transeúnte que se vé en la dura 
alternativa, é bien de pasar por la humillación de bajarse al arroyo, ó (sic) 
fríen de andarse a empujones, tal ve? á (sic) cachetes, am k* siempre 
.mpert mentes parados 

No omitiremos otro ¡neníeme que diariamente y en todas las caites de 
una grande urbe viene i (SK) aumentar el numero de ios fracasos propios de 
nuestras aceras y su complicación y gravedad: aludimos á (sic) kis peatones 
que van cargados Por »na parle, la poco grata situación (sie» de estos infelices 
tes hace acreedores i (ste) las mayores consideraciofies. Pero como de ellas 
con harta frecuencia abusan; como en vez de procurar eludir (as molestias y 
perjuicios y danos que el tropezar con su carp puede acarrear, parece que 
buscan ocasión (sk) de ofender con elk al prójimo transeúnte sucede 
muchíssimas veces que dan motivo á (sk) cuestiones graves y á (sk) disputas 
y i (sic) reyertas, tras k» coscorrones y destroais causados " ,J 

Quan als inters íes. l'estat d'aquests no és menys lamentable que e* dels carrers no 

es troba per enlloc la casa unifamiliar aïllada, sino que tot son edificis de pts-os on les famílies 

viuen amuntegades les unts sobre tes atoes, sense cap tipus d'aïllament, ni d'intimitat, dins 

de vivendes petites, fosques, poc ventilades, brutes, en una paraula, insalubres. A mes n hi 

ha gran escassetat i ano fa que els preus dels Itaguers s»gu:n abusius i que augmentin les 

condicions de misèna de la classe obrera, la qual cosa pot arribar a tenir conseqüències 

funestes per a la societat: 

"La serie | | de privaciones y sufrimientos, que impune la casa á (sk) 
un gran numero, i (SK) la mayor parte de te familias y de los indivtduos | .. | 
vician y corrompen y hacen degenerar el carácter del individuo, y trascienden 
por fin á (sk) la calle, y á (sk) la plaza puf)tk¿, ai seno de la sociedad, 
traducidos en falte ó (sk.1 crímenes mas ó menos graves, y que muchas veces 

' Bwòcin. •>»#xM4<>l<i H<mv <l(UHrsi»;riui«atHK«i!l*rfttl«t>nrKi<>Mi(u( «i4Mp*v«sr • lr> v.-ravirv ¿ar traba* qw C M wtnla 

m i * .laramritt ta ptmnm ,itu»vB> dat» eawer» 4a U pnmeri mam dej tagte SI / . 
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pur MI multiplicación (SK) llegan a causar transtornos y preocupaciones 

morales, políticas y sociales. " u 

I all<» responsable d aquesta situació de degradació ÍísK<t i social de tes ciutats del 

segle XIX ho assenyala Ccr4à sen«.- cap duNe les muralles 
"Ltegaraos por fin al último, pero al mas (sie) temblé de km obstáculo 

artificiales y materiales que puedan oponerse al crecimiento de un núcleo 
urbano, täte Mm las murallas La historia de la urbanización (SK) no registra 
nada que tantos perjuicios naya ocasionado al desarrollo de las mas (sic) 
importantes urbes, como k» muros de cerca.'*" 

I /enginyer ens fa un crural informe de iots els inconvenients que levistencia de 

fortificacHms al voltant duna ciutat causen a aquesta'* ens parla de les dificultats que 

representi entrar i *ortir d'una ciutat emmirallada, amb el tràfic que es condensa a te*. portes. 

impedint una fluida relació entre la ciutat t e¡ seu entom. i el fet que aquestes només s'obrin 

a hores determinades, causant greus molèsties ah viatgers que amben de nits i es veuen 

obligats a dormir en algun suburbi fora muralla, també ens refereix eh greus problemes que 

provoquen d'esgotament del sòl urbà i tes conseqüències de densificai tó i amuntegament de 

la població, que fan que aquestes ciutats esdevinguin intransitables, insalubres i inhabitables, 

¿mb episodis constants d epidèmies, tanmateix tampoc de:xa d'esmentar la situació 

d'especulació inmobiliaria que es crea, car en haver escassetat, eh terrenys intramurs pugen 

imparablcment de valor, mentre que eh d'extramurs, sobre eh que recau la servidumbre del 

glacis, el perden totalment . 

Tots aquests problemes el fan arribar a la conclusió que "la generación actual tendría 

(sic), pues. que | . j crear un mundo urbano nuevo, pwa una vida y tuncumamientos urbanos 

asimismo nuevos"'" Es a dir, cal abandonar el mou.! de ciutat predominant des de l'Edat 

Mitja, i abordar la creació dun tipus nou de ciutat, adaptat a tes necessitats i progressos del 

segle XIX 

A l'hora d'dahcrar aquesta nova urbs Cerdà procura evitar els problemes que acabem 

l·iidcm pay 2V* 

** Viá. I l · ld f» . pi^pt 2.N» 260 

" , iKtlem. f*f* Mtlk-M? 
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de vente. Així, hi vol garantir tres principis bàsics: la salubritat, ia viabilitat, i ia igualtat ". 

El primer es garantirà « ^ a n ^ carrers amplis, orientats als vents més favorables i edificis 

aïllats, envoltats de jardins, que permetin I entrada de llum i dure abundant fresc i renoval 

a tes vivendes. El segon, requerirà d una xarxa viària racional, amb carrers d'una amplada 

suficient per a absorvir el íratk, i amb cruïlles esjMÍoses per poder facilitar tots els 

moviments, aní com tambe caldrà adaptar els carrers a les necessitats dels nous medis de 

locomoció com és ara el ferrocarril. El tercer, requerirà que Mes les paris de la ciutat tinguin 

el mateix tractament, de manera que nits els terrenys tinguin el mateix valor, i que la seva 

abundancia n faci baixar el preu. evitant així "especulació inmobiliaria 

El comú denominador de tutes aqueste;, condicions és l'amplitud d'espai, l'evitar per 

tots els medis l'amuntegament que causava tots els mals a (es ciutats antigues i que venia 

provocat per la presència de tes murales Així, la idea bàsica, original i que trenca més 

rotundament amb et concepte amic de ciutat és el de demanar que aquesta sigui il·limitada, 

que nu se li posi cap mena de traba al seu creixement, que se Is donguin les eines necessàries, 

és a dir, un pia urbanístic, per a què pugui desenvolupar-se lliurement, garantint en tot 

moment unes condicions de vida dignes per a tois els seus habitants i alhora facilitant el 

desenvolupsment del comerç i la indúscna. llur font de riquesa Aquesta és. a grans trets. Ia 

idea. el concepte general que m ha a la ment de Cerdà a l'hora de dissenyar el "Proyecto de 

Reforma y Ensanche de la Ciudad de Barcelona", anen« a veure ! més detalladament 

'V,d llòclon* CenU 
14*1 l#»7 h leí !:« m> «Mi utacn* ptr | 
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in BaKfioiu a M I « « » del uqrtr. X l \ 

l i t .». i Descripció del ña1* 

I I I .1.1.2.1. L'csqucraa viari i *inten-iari" 

L'aplicació dels principis i de la idea de ciutat que tenia Ildefons Cerua donà com a 

resultat allò que sna vingut anomenant *Pla Cerdà*. Recollint allò que assenyalàvem a l'estat 

de la qüespó, fins fa bon poc només se'n coneixia el plànol, i no s'havien localitzat els escrits 

que l'expliquen20 Així. podríem afirmar que tes nombrossissimes anàbsis que s'han fet fins 

al descobriment d'aquests textos han estat, si més no, parcial' i mcomplertes. car no podien 

valorar el projecte sencer, sinó només Is part gràfica Es per això que també aquí ens 

cenyirem al escrits del propi Cerdà, que han donat nova llum a moltes incògnites que tins ara 

no havien estat fàcils de resoldre*1 

La idea principal, o punt de partença que acabem de veure, és que la ciutat havia de 

ser il·limitada. Això vol dir que havia d abarcar totes les poblacions del M i de Barcelona 

de manera que calia tenir les molt en compte a l'nora de dissenyar resquema viari de la nova 

ciutat. També calia tenir present el port, com a punt generador de moviment, tan físic, com 

economic, així com les dues grans vies naturals de comunicació de la ciutat amb l'interior del 

pais, tes valls del Besòs i del Llobregat. Així, el que calia fer 

"... antes de proceder a (sic) detallar el proyecto de las calles de la nueva 
ciudad es fijar las lineas que deberán unir entre si y era BarceK.c las diversas 
poblaciones de sus alrededores, como asi mismo (sic) la línea de la c/sta y las 
de las cañadas de los dos ríos (sic) que hemos indicado"12 

Aquestes línies serien principalment (fig 1) la que formarien el ja existent Passeig de 

Gràcia i la Rambla, que unirien Gràcia amb el port; el Paral·lel, que unisia Sants també amb 

el port; la Meridiana, que connectaria Sant Andreu i el Clot amb la /ona portuària; la 

Diagonal, que uniria Sarrià, Gràcia, el Clot i el mar; i la Gran Via. que uniria la Bordeta 

** No pretenem fer una dettrtptié acurtda ée les diferents v t m M del Ha CenJ» MH> <|ue. «guua to lint fcntní ,lel . .ífii-l 
màiutvM una inàliu mtlibM. partint ad protect« aprmu: al IltW i lucnvalam. q/mm .-utrvurjtui. le* diferencie* mt# l'avanipn«}*-.!* J»-
¡t$5. i la Mgoae ferne ée IX)1 

" En» r»fenm i i « | i citades mcmor.e de l'avaaiprnkKle. a la Teoria de ta ¿«atM*.,.t.»o de la» iujadc>" i 3 fc* -ntífuiv.-. .!<• 
l'«diaVac«5. peosade« txfnnamcrt per a l*E«*rir?lí 

" lUcQtdefa <pie aquest oçMol fc elaborat tbt t tde la inaugurar 16 de la ja citad* "Mint« Cerda" I«» aporta««-«» de la «pi·l tura eaiat 
«acoKdM oportuna irem 

1204 
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amb el Clot i Badalona. Paral·lelament a la »<rxa viària bàsica, es va veure la necessitat 

d'unifkar i racionalitzar la xana ferroviària. < reant una pan estació centra! vora el port :V 

Aquesta reorganització va provocar la creació de dues vies principals més com site Tactual 

carrer de la Marina i el carrer d'Aragó i la seva continuació en I avinguda de Rama A aquest 

esquelet bàsic, que complementa ami) un carrer de circumval·lació al voltant de la ciutat 

antiga, només calia afegir li la xarxa de carrers que l'omplís I 'orientació d aquests, i de la 

xarxa que conformen, no fou arbitrària sinó que es tingué en compte !a direcció dels vents 

més favorables que bufaven usualment a la ciutat Cerdà havia estudiat detalladament 

I'orógrafo i ia climatologia de! Pla de Barcekm i havia observat quins eren els vents que amb 

més freqüència bufaven a ia zona; d aquests tna els menys perjudicials per la salut, es a dir. 

el S O . poc humit i fresc, i el seu oposat el N.E.. temperat, tot i que humit * 1 Orientació 

d'aquests vents, que es creusven en angle recte, determina la dels carrers 

Quan k l'amplada, tot i que opina que lots els carrers haurien de tenir la mateixa, car 

iots ells han de tenir igual importància, no només perquè es vol fer una c.utat igualitària, sinó 

perquè "a prion" és difícil saber quins seran els carrers afavorits per les preferències de la 

població, en determina la de cinquanta metres, resultat de la suma de metres que pensa 

dedicar a cadascun del diferents usos del carrer: vuit per a les dues voravies laterals per a 

vianants seme càrrega, set per a tes dues voravies interiors per als vianants amb càrrega 

(recordem que molts transports a l'interior de la ciutat eren realitzats per "mossos de càrrega" 

que portaven ells mateixos els objectes ñ transportar), catorze per a dues calçades entpedrades 

per a cotxes i cavalleries de muntar, catorze metres més per a dues calcades per a carros i 

cavalleries pesants. i. per últim, set metres per a una doble vu de ferro per a tranvies de 

cavalls o ferrocarrils Per Cerdà aquesta és "la anchura minima teòrica (sic) que debiera 

darse a las calks para que se hallasen i (sic) la arana de las necesidades y adelantos del siglo 

en que vivimos" B Però. com ell mateix veu que aquesta idea seria rebutjada, es conforma 

atorgant aquesta amplada als carrers principals de "gran viabilitat" amb ferrocarrils i deixant 

en vint metres l'amplada per als carrers ordinaris, car aquesta serà l'alçada maxima que 

" V«4 Sude«, parigfcf l*»J 

'* V«l H.Hkm patigfef i » l 

" RNÍMB. ptwtgref 1216. N r • It & * * • • » • i ' M p l M t o * 4 p· f ig · · l '121* 
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podrim tenir els edificis. Dota, però, de trenta metres al carrer de circumval·lació1*. 

Tal i com hem vist que reclamava a la Teoria General de la Urbanización r . dilna 

especial importància a les cruïlles. Així, a les ordenances per a la construcció que redacta 

juntament amb el projecte deixa ben clar a 1'article mimem 56: "La superficie de los cruceros 

»(stc) nivel será cuando menos igual á (sic) la suma de las anchuras de las dos calles que se 

crucen" •'. a més, es demana que en alguns trams de carrer aquest sigui més ample per a 

poder "estacionar en ellas (las calles) cómodamente y debajo de tinglado los coches, carros 

y carretillas de plaza, como asi mismo (sic) los mo/i » de cordel y los faquines" : ' . la quat 

cosa ens demostra una protunda preocupació per la fluïdesa del tràfic, que fa que pensi fins 

i te« en la possibilitat d'emprar passos elevats a les cruïlles més conflictives 

"i us puentes |. .| se han aplicado | ) últimamente (sic) al crucero de unas 
vías (sic) con otras á fin de que en ntnguna de ellas se haya de interrumpir la 
continuidad de la nrculacior. (sic) y CIMI el objeto de prevenir todo accidente 
Asi (sic) en ninguna parte pueden tener mas (sic) útil (sic) y conveniente 
aplicación (sk) | . . . | como es en k»s grandes cruceros de las ciudades 
poputosas . " w 

Quan als "intersíes". aqt«sts queden en gran part ja definits: seran quadrats o 

rectangulars (car els carrers es creuen en angle recte) i, en el cas dels quadrats, tindran un 

costat de 113 m. Aquesta xifra tampoc es fruit de la improvisació, sino resultat d'una 

complicada equació matemàtica en la qual es tenen en compte els paràmetres més importats 

que afecten a la mançana. Aquests són l'amplada del carrer, el fons del solar de construcció. 

la façana del solar de construcció, el nombre d habitants per casa, i el nombre de metres 

quadrats que han de correspondre a cadascun dels indivkluus del total de la població l l Com 

que la mansana queda així calculada en base a unes mides concretes, cal que aquestes siguin 

" La nu**!« d« k* «Mptedcit vam »eg«*» ta pmapaai • r«vuayiu*iclc Je ¡1*5 wt, tanta i * m par a i«** eH . »r»rr* <*rémrn% mentre 
t\te al prufccM ¿t HV» e*sM«i li« a «ufn». »•fi» *^ui mmmjméc* 

p Val r»*j S 

Yjhahi V. «Kali« * * 

** Büdem. afthaki 5T 

• U t t a n CtmU Tmm de to t.tMuum,tmm . partfwrf i í?2 

Vid *idcti[wrtfrcl I4V7 A^ntil ctaKaatt 4* matwaaa n'aptata, a«# v«n* x-m. quan il nu/nerv i a*ap»«»,io á»> ,ti«u»<«HfitaMe*. 

un al piafarte ate I W -.am i ta ¥«mé aV !*>J 
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respectades per al hon funcionament de l'internes Així', a les "oidenances" es detxa ben clar 

que tots els solars hauran de tenir la mateixa orientació que tes mansanes. que aquests hauran 

de ser de forma regular, rectangular o quadrada, i que hauran de medir més de sis metres 

d amplada i entre vint i vint i vuit metres de fondària i : 

Tal i com indiquen tes "ordenances" w , aquests espais es podien destinar a edificis 

públics, industrials o a habitatges Quan es tracta d'aquests darrers també deixen ben clar que 

podran ser edificis aïllats o juxtaposats en Rieres, però que mai no es permetrà que aquests 

tanquin el perímetre. També es remarca fiue els espais centrals quedaran destinats a jardins 

interiors i que per tant. no es permetrà ni que s'obrin passatges ai través de les maitsanes. ni 

que s edifiqui l'interior d'aquestes** A la "Teoría de te construcción " queda explicat això 

per causes higièniques, ja que no es vol caure amb l'amuntegament que anteriorment s'ha 

assenyalat, cercant que te» vivendes tinguin una òptima il·luminació t ventilació, que les 

famílies puguin gaudir de l'aïllament i te intimitat que necessiten, que els nens i els ancians 

puguin disfrute' tranquilament del seu temps lliure als jardins, i que a la població urbana en 

general li sigui possible fruir dels sventatges de la natura sense haver de sortir de !a ciutat 

Així. s'intenta que a l'Eiumpte s edifiqui prenent com a model aquella "c3sa habitación (sic) 

simple, urbe originaria" de la què parlàvem més amunt.M 

Com a complement a bit aqutst esquema vían i internan es preveu la construcció 

d'un gran ca.nl que envolti 1 area a edificar que havia de servir per recollir les aigües 

provenients dels torrents que baixen de Collserola, to*, evitant tes endèmiques inundacions de 

la zona; l'edificació de pans hospitals vora Sant Andreu de Palomar, allunyant-los del casc 

urbà per motius higiènics, rubicació d'un gran cementiri entre aquesta població i Gràcia, 

darrera del canal, és a dir, fora dei limit imaginari r provisional de la ciutat, també per le* 

mateixes raons; un gran escorxador cap a Cm Tunis, lluny de la cuitat, amb la mateixa 

11 Val U t f o a o Cefdá < * f ) f f f f t * T M n VI . aflu-uk» « • W> Sen preciaameía- to artfui*nm dek «-«tar» mm ée te* pntmmt* 
n w v K f i t i v n t l l o m & edif,.tr IL·itamptc H pr< *-lema mtè tatt grao ijae el prefw Cerda hat*« de paMw»r un twllet •oo.·fviM ii tort««!« 
per adaptar I M irrrjularaau ée ta ^miimcm drl* «dar* i U matMana -u/m» «te I'buavpfc Va* Bdefon» c'etda CuatfA' piaatti» wfrft 
f ffffiftf tfingrflt alfMÉfcco aV* Bw.cküM Bar. <•>••»« t-jaaMc. imK-nt.*tr>>f-r»«'i -.dt- Narcaan Ranaóc/ W l I w . - n u n i c K i . U.<im.! 
•1 tt^vB de t t i M de C e t * Miri« fcarmame« Ttori l éc ta ïmamcM de tai .iwl.de!. Cttdi i Brnlno» pas» <~" W 

" Odrina» Cefda Ordenanza» Tauló VI. àrtica*' W> 

" fcaaaan. TÉ»lf» V!. artkvitw M i W *\aañ ao c* <:<war«nniea> k* "ilk* femwtenea'. <fa* defmrt« en li i m M de l *M . i <}t»e 
represcMM t'adaptacié dr ¡"tMerav dc »mpi J ilV> par I n «mhat d U i r ^ i m i • k» bipiaawaajc* '.nju j r v . JIR « p> «inert laauWir. 
• I M coca per a -ajcfjrar k» a te» aaxeaaaati mtxMes La M'atenc«» d*aque«l «tai Up*» diila ao trenca penV an* te» pnimwv d'i**««™ 
i rniardinameni de raatnor. ."-Ureeiadc. de* 4c I'eenWac» de l'atiaaaaraavlc. que «'kan tot» 

* V«d Bdefcaa» Cerda T « H M de ta vor t re^ »on .. paràfref* 1 4 * 14«H 
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intenció, així cc»m preveu un gran bosc de 250 hectares, a la banda del Besòs, per al descans 

de la població.* Tanmaten, i això ho iiem de buscar en la propia representació gràfica dels 

projectes, car no ho hem -oba? tls textos, reparteix igualitànament els diferents equipaments 

i serveis per tota la ciutat, situant una escola, església, hospital menor, mercat, per un 

nombre determinat de mansanes 

Per últim, caí parlar de la reforma que preveu per a C'iurat Vella, intentant aplicar a 

aquesta les mateixes característiques de l'Eixample. Així, també es preocupa que aquesta 

estigui ben comunicada amb el port, creant vies que la uneixin amb aquest i amb la nova 

estació central. Aquests carrers tambe han d'estar orientats als vents més favorables i en 

preveu ¿is de transversals i cinc de longitudinals, a més de la "rectificació de la Rambla 

Els dos primers serien, duna han Ja. l'eix UPIÓ- Ferran- Jaume l-Prineesa, allargant lo fins al 

Paral·lel i donant-li més amplada (dl ««ualtfica aquest carrer de "via raquítica y mezquina" 
r ) . i un de paral·lel que creués per la Placa Nova (seguint la mate, xa traca que Tactual 

Avinguda de la Catedral). Quati als longitudinals els delimita així 

" I a : De Atao/jnas al Baluarte de Hostalters. 2": De los Escudillers p* r la 
calle de Avino a (sie) la plaza de Sta Ana I a : Del Regomir á (sic) la pla/a 
de S. Jayme (sic) y a' (sic) la de Sta Ana. 4 a : De la plaza de S. Sebasüan 
(xrc) á (sk) la de Junqueras. 5*: Defrente (sic) la Aduana por la calle de 
Moneada a (su: la muralla de tierra. M 

A les Ordenances aclareix que d'aquests carrers hauran de tenir vint metres d'amplada 

els més importants, és a dir. els que creuaran la ciutat antiga i la connectaran amb l'eixample. 

i setie els menys transitats, també es remarca que falcada màxima permesa als edificis sera 

igual a l'amplada del carrer, i que tots els edificis hauran ue tenir una superfície de jardí igual 

a f edificada Com preveu que aquesta refirma no pot ser inmediata, intenta posar ordre als 

carrers de Ciutat Vella, delimitant ne les »uncions segons l a r Madaque tinguin. Així, reserva 

els de dos meíres als vianants sense càrrega, en els de tres es permeten les "carretillas y 

taquines en un solo sentido*, en els de quatre es toteren, a més, els carros en un sol sentit. 

* VKÍ ináem. pMiftth KI4 iMft 

i»«bni. parifivf 14%) 

* tMem, (wrtfreí 14*» Pfet i to nimmt en ptmii vd fmrtfftí* I4*S |*W i I W H « 
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i en els de sis no s'imposa cap mena de resumid '" 

Gràficament, però. de totes aquestes actuacions de reforma només va reflectir les tres 

vies principals, represes després en l'obertura de la Via Laietana, tes Avingudes de li 

Catedral i Francesc Cambá, i en l'Avinguda de tes Drassanes. Sembla ser que la resta 

d'actuacions encara s'havien de concretar, cosa que dttxa bastant clara en lámele 43 de tes 

ordenances quan 4iu "Se Icv^.itatá desde luego el plano ecsatto (sic) del caserío (sic) actual 

para poder hacer sobre él y detalladament (sic) caite por calle el plan de rectificaciones _. 

ensanches" m 

III. 1.1.2.?. I.'arquitectura 

L enginyer autor del ña d'Eiíampte per a Barcelona també va preveure com haurien 

de ser els habitatges que s'hi construirien No feu però, com el 8aró de Haussmann a París, 

que va imposar un rígid model arquitecf<>iic quan a les façanes, simi que, tot al contrari, es 

va preocupar d'aspectes que afectaven més l'interior que l'exterior dels edificis buscant, com 

hem vist repetidament, el maxim de llum solar i ventilació Aquestes inquietuds quedaren 

recollides primerament a la memòria de lavanflirojecte, amb un text molt breu pero 

acompanyat de plantes i alçat.*., i després a la "Teoria de la Construtcum de la«. Ciudades"41. 

on no hi presenti plànols, pero si que dóna una explicació prou àmplia de les seves 

intencions Nosaltres començaríem parlant d'?llò que demana als textos, ja que creiem que 

les plantes i alçats qt«e mostra a la memoria no són més que una de les possibles soluciom 

compositive* als preceptes que recullen els seus escrits, car ell, insistim, no volia dimar un 

model a copiar, sinó que tradueix gràficament aliè que ha posat pet escnt*\ 

A la memòria de l'avantpr» jecte dóna suggereix unes línies generals que després 

desenvolupa molt més àmpliament en la "Teoría de la Consüncctón de las Ciudades" Primer 

" IhtdiT» titilo V. aflk*l>t 4S 

" AoMrk mtr*te s'neU«*.-« en si f«r;ttl! liluljti genera, ame« tc-fu de I« .on^tv.,r a ét U» . iud*vt<» Cerdà > ahnet"«» • y ..1 

"J Timm mnf« penen) qpe "i MemArá i tJ MU atlas fontn rrd* ut. ^ualrr any» al»*» «pic It citada Ttana ét to Ciinmn*. . » « n k h * 
CWW« An* hu. ereiera t|uc I »i|«. de lo primen, rw fumen W* pl«m<» i el» atcat* tarnt« c. vifad pe» « \a a tpm. m <|ue d'una 
hand* hi ha limine> repetale* • im* dot. i de I «lire. Ordí tuba apnufisar ftagmeals de lt\ < > 411* 1* havu tm.rá per m.k<mi I. • >*«* 
fmmmwrt, la qual a««« tm dtmemu» la ««iMiasA.il 4c peinante«! de !"ammr Pel cue fi a le» Afetws» ventum del KM pn>ic.'ie. ¿ K I M 
que raanté äquale« upnkigMt Ian in It pmpiata de ISSV tul 1 <fut en Ii darref» Salvador Tamff IM intuït (1 
fortaadació d'un [»»• Upu» d'harntaip: OHM <>O e» Manganea le« tun-wn» indutfnet i re*»deak.iai. • k* mmmmtmém "úht* farro.tam*" 
Vid S. Tatiajé :'t'*votacié de I .rreiMe« de Onde. T m pwfxwawt OH*. I IM 1 l»í»l) per 1 la tunda. *• d una -una siutai indmlnar 
1 Cendá. urb» 1 tewilori. Catate* de I t«p»»»fc.m ..eleticada a Bareefcina tm« JMmnhi» At ItWtd-fenet i W Benelf»» Departament d »thee» 
Publique» i UrlirmM. fcd Berta, IW4 paga 67 I > I 
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de tot. i després de (amentarse de tes pèssima qualitat higiènica de les vivendes barcelonines, 

indica, com a premisa bàsica, els metres cúbics d'aire que. segons els càlculs elaborats a 

partir de dades del Doctor Peclet. necessitava un dormitori per a dues persones *\ A 

continuació, i tot havent insistit en què cal dotai les habitacions del màxim d'obertures per 

a facilitar la renovació de l'aire i l'entrada de llum. ens fa una descripció sumària de com 

haurien de ser aquests habitatges pel que fa als destinats a una única familia, i tot començant 

pels dormitoris, llocs on les persones passen més hores, considera que caldria que cada 

Mvcnda en tingués, corn a mínim, tres. amb entrades independents i separades (es a dir. 

rebutjant les enfilades i les habitacions de pas) per a ia convenient separació de sexes, amb 

uní petita avant-camera cadascun d'elis, i una xemaneis per poder renovar laire en cas de 

malaltia A tes habitacions més petites, que no tenen xemaneia, cal substituir la mitjançant 

un tub que vagi a l'exterior i per el qual es renovi l'aire viciat. 

També és preceptiva la presència d'un petit gabinet a l'habitació major, un rebost, ben 

ventilat, naturalment, per a guarda els aliments en bones condicions, i un soterrani o golfa 

per a poder posar el combustible o d'altres objectes de necessitat domestica 

En els edificis destinats a un gran nombre de famines la major preocupació se centra 

en separar correctament les diverses vivendes per a preservar la sacrosanta intimitat i 

aïllament de cadascuna de les families i evitar la propagació de malalties de l'una a I altra 

{.'escala i els replans les situa adossades, en forma de galeries, a la part exterior, ^»nant a 

un pati espaies, per a què rebin !a màxima ventilació, car són ! espai amb més densitat de 

"circulació" de l'edifici. Per protegir les vivendes dels corrents d'aire, situa un petit vestíbul 

entre cadascuna d'aquestes i la galena replà *". 

Molt més explicita i utemàtica és la descripció que trobem a la "Teoría de la 

Construcción de las Ciudades": primer de tot deixa ben clares quines són les condicions une 

han d'acomplir els habitatges: salubritat, moralitat i decencia, separant adequadament les 

habitacions comunes de tes estrictament privades; independència, aïllant al màxim cadascuna 

de tes líars (aquí es torna a insistir sobre ia conveniencia de les cases unifamiliars); i 

" Aque«* ni« SO mi. irmm en camp«« qu« mm p M M iwccoMta de ft • l<> .«J d »tie f>et hnn i «ju» «n ámmum n>m»n <«n>.«t vwit 
ham dun« to art Vid Bde*»*« Cefdá lumtffrf #1 If Cwd*l ée tUf.tl·in tñttmm» «kxnfftvt . perifret* 72 74 

** Ihtdetn. ptngrtit W V) 
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economia, és a dir, cases a Tahas! de unes les classes socials. ** 

De les diferents habitacions de la vivenda considera més importants els dormilons, les 

cuines, i les dedicades al treball (en sentit ampli). Pel que fa als primers, haurien de tenir una 

avant camera prou gran per a rebre visites socials. Its del metge, i ampliar alhora la capacitat 

de fes alcoves. S'hi haurien de desterrat els brasers i els orinals i substituir els daners per un 

tocador, situat en una habitacle adossada, per a la higiene personal i acompanyat dun 

* retrete", tl bany. al qual li dona molta importancia, i el guarda roba. en lloc apart. Els 

"retretes" o tettioes s haurien de compondre de seient, tub de caiguda i dipòsit. I. "ull sha de 

poder tancar hermèticament i tenir algun mecanisme que no permeti la pujada de les males 

olors, així com serà necessari que el conjunt es comuniqui amb el dipòsit d'aigua de !a casa. 

per a restar-lo per dins i que tingui a la vora un« aixeta per rentar lo per tora la porta també 

haurà de tancar-se hermèticament i caldrà un tub que doni sortida a tes males olors, per 

demunt del sostre Les fosses sèptiques se situaran als fonaments, tindran una alçada de Jos 

metro i espai suficient per a què hi puguin entrar quatre persones a rentar lo. KT facilitar 

això seran rodons o rectangulars però sense angles interiors 

Les cuines hauran d'estar situades lluny dels dormitoris, però comunicades directament 

amh els menjadors per a què els criats no hagin de creuar les habitacions privades Han de 

ser grans, estar ewajoladcs i encalades amb cal», viva Necessiten aigua corrent i. com no, 

bona ventilació Devant d'elles cadria una avis: cuina per a guardar les vaixelles i les 

coberteries, preparar les viandes per r la seva presentació al menjador i fer-ne les funcions 

per als criats També és preceptiva la presència d'un rebost adossat a la cuina, que hauria de 

ser alt, ben ventiíat. gran i amb la possibilitat de rebre ílum. No s'han de tolerar dipòsits 

d'escómbrenos a les cuines, sino que cal situar los al soterrani, i feries de manera que es 

puguin tancar hermèticament i que es puguin netejar molt sovint Taube fora bo situar un tub 

que els comuniqués amb l'exterior, més amunt del sostre, per poder ventilar-los 

Les habitacions dedicades al treball. ̂  sipi el despatx del senyor de la casa, o bé les 

sales de labors domèstiques, també haurien < e constar de tres rvuis, una avant sala. per a 

rebre les visites o feries esperar; la sala de tr Jiall prop« lent dita, i una rera-sala per poder 

parlar privadament. Totes aquestes peces haurien de tenir de 6 a 10 m3 d'aire per persona 

i hora. 
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Pel que fa a la resta de les habitacions,4" considera que el menjador necessita claredat 

i ventilació (com tolts tes altres) i que els salons són prescindibles car considera que són 

només útils a la vanitat dels homes i prenen espai que convindria a k% altres habitacions més 

importants Quan a quadres i cotxeres només en remareu la necessitat d'una bona netedat. 

In referència als espais de circulació vertical i horitzontal de l'edifici. que ell 

anomena "artificis de distribució", ens rprla primerament del vestíbul d entrada a la casa 

D'aquest en remarca la necessitat d'una bona neteja i d'evitar que els vianants el fessin servir 

d'urinari, eliminant la presència d'orinals i tancant les portes "Las entradas ó (sic) portales 

de las casas deberán ser j | sin orinales ni sumideros que los hagan infectos Para impedir 

que se conviertan en urinarios público> convendrá que sus puertas estén (sic) siempre 

cerradas ** Amb tr*, les portes hauran de tenir reixat o gelosies per facilitar I entrad;' 

d aire per a la ventilació de la cauta d'escala Les escales són considerades nocives per a la 

salut, per l'esforç que representa el pujarles, per això caldrà feries el més còmodes possible 

amb un únic tram recte per planta que no obligui a combinar els moviments de pujar i girar: 

alhora, han de tenir poca •nclinacié i aquesta hauria de disminuir en els pisos alts per a 

compensar el cansament. Per ell, no son "mas (sk) que unos artificios de construcción (sic) 

inventados para recurrir á (sic) ellos y utilizarlos en la superposición (sic) de pisos que se ha 

adoptado para las casas particulares con motivo del precio exhorbitante de los solares "per 

això reclama que es tessin "una para cada piso y para cada familia." ** 

Quan als replans, reclama la separació entre els dedicats als inquilins i els dedicats al 

servei i creu que haurien de ser com "los pasages (sk) cubiertos que se practican en algunas 

poblaciones al traves (sic) de las man/anas" ** amb sostre de sidre i ferro per facilitar ne 

l'il·luminació 

No accepta la presence de celoberts que considera que "se amvierten las mas (sic) 

* Al I«« e» f» PtUtim. i» • d'llu» balMai-mai MiMidènr« om» to ^mtnmm é refer I* .endrrnt. t «Hr» eipai» metmr* éeh «ju»K 
m» en dm fe» «pw «fui eif*«, mkmm d«u..ihlc 

*' OdcfoM» Cefdé. op -.ii. pnifi*rWJ 

** R>iik-m. pmrà$rti V4I 

"* ibidem, partyr«! *U 
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de las veces en verdaderos focos de infección (sk) para las casas" * Només son sans quan 

"su minima (sk) anchura es igual a la altura de la parte edificada que les domina" *', i quan 

estan oberts per im dels costats de manera que s'hi pugui renovar Taire fàcilment, per la qual 

cosa creu que surt més a comp«; fer edificis separats Quan als jardins demana que també 

estiguin oberts per un costat i qtts la seva amolada mínima sigui igual a la màxima alçada dels 

edificis veïns. 

Referent a tes façanes només opina que cladría que tinguessin un mínim de mur i un 

màxim d'obertures, el que anomena "cristales ventiladores" que deixessin passar l'aire, i que 

els balcons haurien de ser substituïts per galeries acristalades de dos metre, d'amplada, a les 

quals donessin les parets, també de vidre, de les habitacions, creant així un aïllant tèrmic per 

a les cambres i»weriors. 

I \ manifesta totalment contrari als baicons i a les porxades adossades ais edificis 

perquè llur volada resta lluminositat als pisos que es troben a sota i perquè, eh primers. 

envaeixen l'espai del carrer, entorpint ne la ventilació 

Finalment, i a manera de conclusié lògica de tot el que sha explicat, acaba 

reivindicant els edificis unifamiliar* aïllats com els millors i únics que poden acomplir amb 

els preceptes higiènics i morals que creu necessaris Així. proposa quatre tipus de cases per 

a una v)la família. Les de primera classe, arran de carrer (vol dir amb només planta baixa), 

per a families reduïdes i poc acomodades; Ses de segona, amb soterrani o un pis principal, 

per a famílies mes extenses i de més possibles les de tercera, amb soterrani i pis principal 

o amb pis principal i segon, per a la classe mitja en general I per últim, les de quarta amb 

soterranis i pisos principal i segon, per a industrials que necessiten la planta baixa per a 

tallers, magatzems, botigues .. 

Totes aquestes cases podrien tenir una mena de passadí% o pas» ¿ige cobe.T acnstalat, 

de tres metres d'ample que anés paral.tel al carrer i fos la comunicació general de la casa. 

al llarg del qual s'hi aliniessin tes habitacions d'ús particular Aquestes habitacions tindrien 

arran de terra una petita sala i un espai de tocador que es comunicaria a traves d'una escaia 

amb el pis principal on hi hauria el dormton amb la xemaneia, l'escusat, armaris, guarda-

robes,... 

** Mudem, pantftcf 1012 

" VH I tupn 
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Tol això, que ens pudría semblar, filis a cert pum. utòpic, rep ui» caire molt més 

realista en la "sección II" del "titulo VI* de tes "Ordenanzas municipales de construccktn (sic) 

de Rarcelona". en què contempla els edificis com a part integrant de I*intersiesK 

Per asegurar que les vtve»fes tinguin la ventilació i la il lumsnació que dem que vist 

que reclamava insistentment, prohibeix que s habitin els soterranis i demà:» que els edificis 

que tinguin balcons (que com hem vist. ell no aprova), retrocedixin Ihr línia de tacana tan 

d'espai com en sobresurti !a volada, de manera que no quedi afectada l'amplada del carrer 

a nivell dels pisos; també ordena que I alçada dels buits "que dan (sie) á (sic) ia calk y a (sici 

los patio« de vecindad, será la misma que separa el techo del suelo" " és dir, la màxima 

possible; alhora que indica que els patis per a cuines no podran tenir menys de dotze metres 

quadrats i els de tes habitacions "per a viure" hauran de tenir una amplada mínima de cinc 

metres, quedant prohibits els patis comuns a dos edificis 

Seguint amb el tema de la ventilació, demana que els vestíbuls d'entrada als edificis 

tinguin portes amb reixes i/o gelosies per deixar passar l'aire a les caixes d'escala, com també 

en reclama per a te» portes que comiquen els terrats amb les escales Aquestes hauran de fer 

més de 1,25 metres d amplada, tindran replans cada onze o tret/t graons, no podran ser de 

cargol, i hauran de tenir el menor nombre de trams possibles 

També per a preservar I higiene redacta articles molt precise» sobre letrmes. fosses 

sèptiques i dipòsits d escombraries que reflecteixen bastant l'esmentat antern«rment Quan 

a tes façanes ntí és pire explínt, només remarca que: "todo propietario es arbiro de adoptar 

para u fachada de su edificio el tipo de arquitectura que mas le plazca, mientras el proyecto 

no sea un conjunto caprichoso sio relación nt carácter" .w 

Com ja hem assenyalat, aquest corpus teòric està il·lustrat per una sèrie de làmines 

on sens mostres exemples concrets d edificis que acompleixen, en pnneipi, tot alio que se'ns 

' ' Nituitlmfi* nmatire» també h><.<m«üíreit, i m . M i yut per ranm mel.»I.'I.VNIK'•• ha«itn f.,.teni «aparar el <(u< e* la pUniÏK «. i • 
urtwni«!.» de I • ^uiic.iuti 

** limitin H I 12* 
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demana als text«. Són vuit tipukigies dtfereotïw que responen a vuit categories socials I n 

primer Ikic tentai tes "casas de primer orden" (ftg.2), ttpics palaus urban?» aïlbtts, amb gran 

pati central Cum en ta mapria d aquestes etwmfuecmns hi ha una divisió de serveis pel que 

ta a les plantes, car a la baixa s hi situen tes dependencies éc servei, com les cotxeres i fes 

quadres, l i cuina i l'àrea dels erais: mentre que a la principal tenim fes habitacions ée més 

representat!*-ita» com el menjador i el gran saló, lambe hi ha la típica multiplicitat de 

circulación«, verticals amb una escala principal i una de servei que comunica la cuma amb el 

menjador, però trobem a faltar la monuinetitalitat d espais •ambe típica d'aquestes 

cunstruccKMLs. sobretot pel que ta a l'escata principal, que discorre molt discretament 

amagada darrera el pati. i que desemboca també duna manera moil simple i gens amputina 

al pis principal, on no hi ha cap rebedor o sala de pas qiie faci d'avant sala per al menjador 

o el sal«», smo dos passadissm paral·lels al pati central 

Pel que ta a fes condicions de ventilació i il·luminació, així com d higiene en general, 

aquesta primera tipologia les compleix abastament, car en ser un edifici aïllat, gairebé totes 

fes habitacions tenen finestres que d»men a l'exterior, i les poques que no. en tenen al pati 

central, prou ampli L escala, amb el mínim de trams i amb finestres que la comuniquen amb 

el pati. també reberta llum i aire suficients IM cuina, està ben allunyada deh dormitoris, i 

és conhgua al menjador, si mes no, en afeada, i tots els dormitoris tenen accés separat i 

independent, la quai cosa en garanteix la intimitat Amb tot hi ha certs elements que trobem 

a faltar i que són oasicament tutes aquelfes dependències secundaries a fes quals ell. però 

dóna molta importància, que havien ue complementar els dormitoris, cuines i habitacions de 

treball Així. pel que ta als primes, nu n hi ha ni un de sol que tingui avant camera, ni 

habitació per al tocador amb "retrete" i, molt menys, bany (curiosament l'excusat se situa a 

una mena de galeria oberta devant del menjador) La cuina, per la seva banda, no té rebost, 

ni l'avant cuina, així com fes sales de labor tampoc tenen ni I avant sala ni Iz rera sala. 

Naturalment aquestes mancances es repeteixen en les altres set tipologies, llevat del rebost 

que trobem a tes cas« de segon i quart ordre 

Les cases de segon ordre (fig.3) estan pensades per a dues íamíhcs (tres si comptem 

els criats» i són una mena de barreja de palau urbà i casa de pisos, car si bé la planta baixa 

w U W M I Í I I M aturadle* le> Jut* pnniert» lip.>!<<ffc» >J p<»ku ipOif j S«f.«Vf T "Prunera edat &e l'cixamrlr V IUK . :• jru ma^uiiu 
tk feoda*. irtuW it*.i»« al v.Jiim de divrr»» autor» La Enmallé d* ¡'Eixampte de Barvekma AMxmaaKwftt a .mt tciWKfl.J'iM 
Batcewtna Olimpiada ("uhural [ • * ) . pays I ) ' . I«» U M vana» mea amplióla á'mfimmm »naliw la «rntiem en e\, apunt Vil 4e la «e»a Te« 
CkKtara1 iiudiu - f t—Bi edad del couiv.h< anirirtcüiri ¿twnt^K« 
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es dedica a dependencies de servei (cotxera, cavallerissa, cuina, hamiackMfc» dels criats) i el 

pruner pis hi ha fes habitacions més representatives «menjador, salons .) i albura trobem la 

duplicitat de circulations verticals amb una escala que comunica la cuina i l'àrea proxema al 

menjador, el segon pis és ocupat per una vi venda totalment independent de la primera A 

mes. |a no es tracta dan edifici aïllat, sinó que està adossat, per un costat, a un altre, la qual 

ciisa no treu que la gran majoria d'habitacions tinguin finestres que donin a I exterior, de 

manera que tes condicions de llum. ventilació i higiene en general es mantenen moll bé 

Us cases de tercer ordre (tig 4) constitueixen I habitatge unitamihar entre mitgeres 

molt més modest que el palau urbà definit en ei primer cas Aquí |;« no tenim la divisió de 

funcions de les dues plantes, ni tampoc el gran pati central, que és substimït per dos celoberts 

laterals adossats a fes mitgeres, de manera que només les habitacions anteriors i posteriors 

donen a I extenor, tot i que la poca alçada de l'edifici ne» ta insalubres els celoberts 

I-Is edificis qualificats de "cuarto orden" (fig.51 s esdevenen la típica casa pturifamiliar 

de pisos de lloguer entre mitgeres. amb planta ba;xa amb dues botigues i sengles vivendes 

dels botiguers, i dos pisos amb dos habitatges cadascun Aquest edifici és més proton que 

I anterior i, per tant, hi situa, a més de dos celoberts laterals per a la ventilació de fes cuines, 

un pati central prou gran Amè tot, unes fes habitacions principals reben llum i aire de 

l'exterior, car l'edifici no arriba a assolir una gran profunditat, només la justa per a situar les 

habitacions secundàries al centre. 

Ixs darreres quatre tipologies ( f i p . f>9) sétt edificis "pata Is clase obrera'*. Les tres 

primeres, per a famílies, i la quarta para "trabajadores solteros". Bàsicament son molt 

similars i, alhora, d'estructura molt simple edificis de planta baixa i dos pisos, de forma 

quadrangular organitzats al voltant d'un gran pati, o jardí central, conformant una mena de 

.•nansana (sense xamfrans) amb et ata! jardí interior. I es quatre ales d'edificació que 

conformen el quadrat son molt primes i això permet que les vivendes siguin fàcilment 

ventilables amb finestres que donen al carrer i d'altres que d»»nen al gran jardí central 

Justament a la part del jardí situa unes galeries que comuniquen totes: fes vivendes amb les 

escales i entre si, i per tant, fan de "replans" de l'escala, tal i com hem vist que demanava 

en l'avantprojecte Bis habitatges son molt senzills, amb poques habitacions, però ben 

distribuïts preservant la intimitat de cadascuna de fes famílies i de cadascun dels dormitoris 
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i ben ventilats. A més, se Is pensavs d<»tar de serveis comuns, ami ara escoles i banys 

publics, en e! cas de les cases per a families, i menjadors comunitaris amb tes corresponents 

cuines, en eis edificis pet a solters, a mes dels citats hanys públics 

I . o diferències entre aquestes quatre darrere» tipologies rauen bàsicament en el tatnany 

de tes vivendcs. que cada cop son més petites com de « n y s categoria sigui la casa I n el 

cas dets solters, cada vivenda tenia quatre dormitoris, perfectament aïllats, una sala 

comunitaria i un safareig, a mes de dos excusáis Ami. sembla que es volgués fomentar un 

cert tipus de vida en comú. reforçada pel menjador i per ¡es sales de labor comunes situades 

a la planta baixa. 

Aquest darrer tipus, el gran edifici per a la classe obrera, era totalment 

inexistent a Barcelona L'únic paral·lel que trobaríem a casa nostra senen els conjunts de 

vivendes obreres pertanyents a les colomes industrials Amb iot. la semblança sena mínima 

car aquests darrers exemples seguien mes aviat o be el tipus de casa unifamiliar adossada, o 

bé el Upus de casa de lloguer entre mitgeres Fora de les imstres fronteres trobem quelcom 

semblant a tes ciutats industrialitzades d'Alemanya (acabem de veure Berlín) on es 

desenvolupen les anomenades "Familienhàuser* o "Mietskasernen* que hem definit 

anteriorment5* ÏJ& gran diferència, pero, es que si bé les condicions en aquests edificis eren 

íoulmem inhumanes, amb un amuntegament dramatic, i en unes pesi mes condicions 

sanitàries els edificis proposats per Cerdà teratoxen decididament a corretgir aquests 

detectes, que hem vist que ell mateix ha criticat àmpliament, i s'acosten a la idea de 

"Falanstem" de Fourier, amb la diferència que son edificis pensats per a un context urbà i 

alhora careixen de l'aspecte "palauenc* d'aquests, esdevemnts molt més funcionals i molt 

menys "utopies" 

Pel que fa a l'aspecte exterior (fig 10) d'aquest conjunt de vuit tipologies, veiem que 

no aporten cap tipus d innovació notable respecte a la practica arquitectònica de l'època Si 

cas fixem en el darrer grup d'edificis (per a la classe obrera), veurem que presenten unes 

façanes a n * poc relleu, articulades únicament per tes fileres de finestres i/o balcons, i Itsenes 

completament llises que divideixen tes llargues façanes Només, i creiem que és una fel 

purament anecdòtic, les cases de tercer ordre presenten una composició de finestres d arc mig 

punt amb trencaaigües, amb un cos central, coronat per un frontó, on aquestes s'agrupen de 

* VMÍ ..«t«kif U ! 4 l i 
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tres en tres. amb un aspecte molt semblant al futur edifici de la Universitat de Barcekma. que 

seria inicia! cap a 1863. 

(jiian ah edificis per a families tampoc crciein que calgui fer cap remarca important, 

sobretot perquè com hem vist a les ordenances. Cerdà nti intentava imposar cap model rígid 

de façana Amb tot paga la pena comentar que tots tres models de façana (les lamino, 

presentades per Cerdà no contemplen les cases de quart ordre) s" inscriuen dins de la tendència 

neoclàssica que va dtMninar I arquitectura catalana durant la primera meitat del segle XIX, 

amb influencies ciares del "Precis des lectins d architecture donees à I'hcole Pi»lytecniche". 

redactat entre IS02-05 per J N.l Durand, s amb ditussHí a totes les estoles d arquitectura 

europees, albora que també recorden alguns dels projectes dels anomenats 'arquitectes de la 

Il·lustració"'1'. *»el que ta a claredat de volums, el protagomsme de la massa i la senzillesa 

compositiva i ornamental 

Un cop puntualitzat això. el ntós destacable sena veure l·ibsència de porxos, dement 

molt corrent en l'arquitectura neoclàssica barcelonina de l'època, inicia! pels precisament 

anomenats "Pinxos de'n Xifré" i continuat per la Placa Reial i la Plaça de Sant Josep, així 

com posteriorment per Josep Fontseré a les cases de l'àrea del Mercat del Born, i que Cerdà, 

rebutjava amb vehemència com a element antihtgiènic: així com la contradictoria inclusió de 

balcons, element que tamhé considerava nociu per a la salubritat domèstica i que en les 

ordenances accepta, sota condicions molt concretes 

Ha conclusió, podríem dir que I arquitectura que proposava Cerdà, i ens referim 

preíerentment als projectes q«ie acabem de veure, va resultar un compromís entre la seva 

teoria i la pràctica constructiva del moment a Barcekma I n els seus escrits de caire més 

teonc exigeix tot una sèrie d'elements i espais que a l'època s'haurien considerat superíluus 

i que haurien encant considerablement el preu de les vivendes. mentre que en les seves 

propostes concretes i en les pròpies ordenances renuncia a tot això i es conforma en assegurar 

uns mínims (que es poden considerar "màxims") de salubníat als habitatges, a través d'una 

bona lliíminosital i ventilació Amb tot. i com seguidament es veurà, els habitatges que es 

n Sottie ,i«<uc>lv t|uc viu influir Durand, vegeu KjulTm»nn E . L« «raunt lur» ik la llu^rivi.'n b*i\cl..m <iusM"o (Mi. t**"'4 
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amstniirien a Barcelona, poc tindrien a veure amb tes tácts de Cerdà'", d'una turnia, perquè 

la salubritat i la inutilitat de la familia es sacrificaren a camí d'augmentar la renda dels 

propietaris, i de raltre, perquè hauria estat impt»\sihkrs de seguir, car el marc cm v haurien 

d'haver edificat aquestes vivendes. el Ph Cerdà, fen desvirtuat cruelment des dels pruners 

anys de ta seva realització 

** fam %"hm (Mifui »em* to ft^m ée U «atestin, fa ha «bxfaoa aulrw» ^u* inunde«» auc l'ai^wk. .tur» A:i- tfvén\ d . * « » «uc -ei 
A*pte • atrvai a l'Enanaik m te aat né» a" aproa « f u i I » »lee» 4t Carall. poMi« C I M a » w i ket jatert** *• mtalaakt 4 « <kn»em at» 
pah» Si h» CcaiÉ «fe*, nu ckaaM» aw («.irxrt arrthaf • «aeaaJar mm a^rnmm*, an kre»tni ajac en ta «r*a «a»iV. a.»» h« h»p*e* una »»«tamal 
4« «aya« la fiknníia ac l'caaatvcr. Ma« i|uc *» tracta d un acte afaaara etern«»» ahktan aar t càkmum 1 <<•* ipe um-Kumm havia 
ét deixar M a t»rti D una Karata «i ma iaiKa.-ntm mtfarkanl váfwa, • ' «*a amnal * bait jaiavi. 1. de fatarc !» «iperfiwie «u< <*d|ia*«a 

I M éc ' tv 11 1 
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III 1.2 El marc legal les ordenances és 1859 

La qüestió de te ordenances municipals i llu: influència en l arquitectura de 

IFixampSc ha estat ja tractada en divervn treballs5*, de manera que el que aquí pretenem 

és senzillament recalcar aquells aspectes que ens pudeii ser útils a I hora de |ut|ar fes 

realitzacions arquitectòniques que veurem posteriorment, i comparar aquestes ordenances amb 

Ics redactades per Ildefons Cerdà per a pi Hier entendre els abundants contenciosos entre 

l'Ajuntament i els propietaris 

El codi municipal vigent a I Eixample entre els anys 18601 I KHK tou redactat al 1856. 

és a dir. abans que tos aprovat el Pla Cerda i sabent |ue la ciutat serta pròximament 

ampliada Així. les normes que van regir l'àrea que ens interessa »»»ten les mateixes que 

s'havien creat pensant en la Ciutat Vella, la qual cosa ja constitueix una greu mancança, car 

resulta absurd que s'apliqum les mateixes llets per a dues parts de la citat tan diferents*, 

propiciant, de fet, l'incompliment de te premises mes importants del Pla Un exemple clar 

em lapona el fet que mentre ojue al títol VI del text de Cerdà, el que ta referència a les 

mansanes. es deixa ben clar que no es podran iibrir passatges, ni edificar en tot el perímetre 

de la ntansana. ni ocupar la part destinada a jardí iníenor. en el codi vigent no es reglamenta 

l'ús i/o la distribució d'usos de te mansanes, car en ser redactat. E" internes* cerdantà era 

només conegut per l'enginyer t aquells que n'havten llegit l'avatprojecte Jcixampte E'tíntea 

referència que es fa a EEixample la trobem en »*ls articles 99 i 100 que s»»n els que lustament 

ratifiquen la vigència de les ordenances tan a dins com a lora de les muralles "salvas las 

modificaciones que resultaren del plano y reglas de que habla el articulo anterior0, el qual 

es limitava a dir que sera el futur pla d'Eixampie el que regulia la direceté 11 ampiada deis 

carrers, així cora l'alada dels edificis, de la seva àrea 

Del text legal de 1S57. que substituïa els vells Edictes d'Obreria, promulagats 

bàsicament al 1771 i completats mes endevant per Pregons de Policia Urbana, em crida 

ratenem la pirebé nul·la presència d articles que regulessin els espais interiors dels edificis 

" Ve f e u d» trcfeil» <fe tü», U * C I * » , Muttttml ¡afam-MÈM U M«R#W> t afhKUvHI ét it.f WétMfkt* <H lliMIPPlt 4t 
ÜIL·SkOà àt Umgarn %^mè i let "L*. ««dramta» ét ¿«NMMIKCIA" * Trcb«U> wJbn. Cent« i d ita L·imnrlt i "Ver» I .wd*n»rN» ée 
l'EraMptc* i ée %mm Barfau i tko'Aiq*tt>.im. pmmtge wfcè i rtiimML«« l'up««.» (teto abfkt* a rüiiunplc Clè»»*:". {M» dm 
•hm«« ptM^m «n el **.«• d'ans»*!«* mtkrt l'Caiaiapt* étng« per *Bm Gafen ifmcbe) 

"* fn&eitM «ÍBMII ~ tliarfi fiit» «1 IS«*i q.,«n <•* vicwni une» emàtmmicii nçtiífmfve* pa t l'ti»«mpl< 

245 



en Anew de U salubritat Així com Cerdà va vttllar per a què s'edifiquessin uns habitatges 

dotats de la suficient llum i ventilació, així C I M amb unes u**dK.ion\ sanitàries òptimes, 

introduint en tes seves ordenances diversos articles que fan referència als interiors dels 

edificis, establint, des de l'amplada dels patis interiors, fins a la forma de tes escales, passant 

per tes letnnes, pous i dipòsits d escombraries *'. el text aleshores vigent es limits 

bàsicament a indicar que: "La distribución (ski del interns del edificw deberá ser tal que las 

habitaciones Migan luz, ventilación y capacidad indispensables para la salud"*2, i a fixar tes 

alçades màximes dels edificis i mínimes de tes plantes Certament, i pel que ta als carrers de 

més de 35 pams (6.79 ml d amplada"', els edificis no pudien anar més ella dels 100 pams 

(19.40 m) d ¡¡Ica-ia. dividida en planta baixa i quatre pism o planta baixa mes entres»«I i tres 

pisos'- També es reguli falcada mínima de les plantes: 20 pams (3,88 mi per a la baixa. 

IS pams (3.492 tn) per al pruner pis. 17 pms (3.298 m) per al segon. 16 pams (3.104 m,1 

per al tercer. 13 pams (2.522 m» per al quart i 3 pams (0,582 m) per a les golfes, indicant 

que en cas d haver entresol aquest haurà d'equiparar-se al quart pis 

Aquesta insistència en les alçades concretes dels pisos ens fa pensar més en 

preocupacions estèüques, pensant en una composició en perspectiva de les façanes, que no 

pas higièniques, car Cerdà en tes seves ordenances només preveu dividir falcada màxima en 

quatre pesos, inclosa !a planta baixa.4' 

A partir d'aquí es posa l'èmfasi en l'aspecte ex tenor de f edifici, de manera que ía 

part més afectada per tes ordenances fou la façana, sobre la qual Cerdà ben poc en parla. 

Es reguten el tainany i situació de tes obertures, cercant-ne la replantat i simetria, la volada 

dels ha>cons i de tes cornises, així com la ubicació i forma de tes mirandes. permeses sempre 

que "se pretendan construir en la dirección de) centro de la fachada y de una forma 

elegante*** També s'indxa que tes tribunes i miradors es colocaran a cases que "tengan tres 

halcones á <sic) lo menos en su fachada, debiendo colocarse el mirador en el del centro y ser 

Vid Titiles VI Mccina 2* 

" AMKIC )t> 

*" R.-.'x<km t|we I »mplaUi Jtte .amen 4t l'Eitwnpfa « M M Ja* ikJ» «ua ak . « « I M « « « mmm\ 

Arri.lo l ' i H Mmk tul e» k4er*»§ la rrewn.ii d edifhi» amb erare«•! i .»un'rv a**« t u n « «i4itefw*M«a ' «;. 1J1 ma 

"* V«l Titulo VI artKBlo 1|< 
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construido o n armadura de hierro y cristales"* . i que els annulments monumentals dels 

edificis «pedra prohibits: "mas allá de dicha elevación |el terrat | no podrá subir pared alguna 

del edificio, nr mm objeto c»locado sohre el mismo" i reduïts a "una baranda de hierro 

construida sepia <SK > alguno de los modelos aprobados puf la Municipal; Jad* - . Finalment 

la comr»"sick> de tes façanes queda regulada mitjançant tre articles molt significatius. 

"Siempre que el dueño quiera hmiurse á (sie) edificar uno é (sic) do> pisos. W será permitido 

con tal que dé (sic) a la fachada la forma v decoración fstcl arreglada ai arte, adviniendo 

que en ki '^icesivo no le será perniitido elevar á may« altura el edificio si dehese presentar 

áejpnmaodr? 

"Todo propietario es ¡ínVro de adoptar para b tachada de vu edificio el Upo de 

arquitectura que mas ic plazca, mientras el proyecto no sea un cimjunío capmhttw MU 

relación (sect m carácter *T 

"No se consentirán adornos e$trawgante% en las fachadas, ni kis que no estén en 

armonía cm tí demm> v carácter del edificio El pintado o »v»c) cok» de la fachada 

defiera' acogerse entre k)s que »icne apmhutkn la Municipalidad y se iiallan de manifiesto en 

su Secretaria"*1 

Així doncs, queda ben clar que la normativa de I §59 reflecteix les prettcupacions 

estètiques expressades amb els Edictes d Obi erta i la creació de las anés tipus per als edificis 

que es construïren als carrm que s'havien obert durant la primera meitat del segk a 

Barcelona: se segueix buscar« una regularitat i simetria, intentant d eliminar tots els elements 

que puguc.un singularitzar massa un edifici (la prohibició dels coronaments monumentals 

n'és un exemple prou eioquent) Per contra, els arquitectes (i mestres d'obres» tenen una 

llibertat gairebé total a i"hora de concebre els interiors, sobre els quals només se'n dóna 

alguna indicació molt general D aquesta manera podem constatar carn la filosofia implicit 

en 1» ordenances aplicades a l'Eixample s'aparta totalment del codi que Cerdà havia pensat. 

** Aibcb ÏS 

" AiVilr 17 

* Alttclt t* 

* An»cle JO 

" Artick J l 

247 



m el qual es donava la maxima importància a tes questKKis higièniques, i s'acoti més a un 

pensament que puánetn anomenar "neoclávsK" mes comparable a alià que s estava realit/ant 

a Paris. 

No fan tins al 1891 que es promulguen unes ames ordenances, amí» un capítol 

reservat a l lnamplc en tes quak es dona motto mes llibertat ctwnpositiva i s* intento controlar 

molt més I aspecte intern dels edificis Aquesta "ohertma" va facilitar l'eclosió del 

Modernisme, alhora que també va significar la legalització oficial de totes les modificacions 

i|ue des dels primers moments s havien anat introduïm al Pla. Aquestes modificacions que 

desvirtuaren i Rutilaren el Pla Cerdà foren precisament afavorides per el "decaía«" entre 

unes ordenances pensades per a la millora estètica i viàna de la ciutat antiga i un pla 

urbanístic, darrera del qual hi havia un concepte urbà totalment ofusa: i decididament 

innovador 

Mite M u n t ^ned'atuvln. que JO hem ««at p*fft»i aa>aÍK*aa)li toa» d'Euaanpic aue pm*<mn v*tm l«*aliaucfc<n*deK edifici* 
d* mm* plants pwr mtvxmefmt *<\*mfUt el* .»rren 
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111.1.3. El marc real L·l desenvolupament del pla. La construcció de l·ixample 

Fins a L'Exposició Universal 

I I I . I 3.1 Realització i modificacions urbanístiques introduïdes fins 1888 

Fins aqtit hem pogut veure com era l'espai que Cerdà havia dissenyat per a l'I ixample 

i sobre el quí»l teòricament s'hi havien d ubicar els edit ios que més endet ant analitzarem 

Però, com acabem de constatar amb les ordenaces, alio que es realitzarà no s'assemblarà 

gaire a allò que Cerdà havia proposat de bell antuvi, sine que serà el resultat de protones 

modificacions que s'aniran introduint al llarg de la seva realització Així. el que aquí 

intentarem fer serà esbossar, en línies generals, la realització de I I íxampie. centrant nos 

bàsicament en l'aspecte urbanístic, per a posar de relleu d'una band«, les modificacions que 

anaren desvirtuant la idea de Cerdà, i de I altra, els diferents passos que se seguiren a I hora 

de fer realitat alio que havia imaginat I enginyer 

l. edificació i evolució de I t ixample ha estat estudiada, pel que fa a la part centrJ. 

per Albert Garcia Espuch*. Aquest autor distingeix tres etapes dins del que ell considera la 

"primera onada urbanitzadora de n.ixample". que abarcaría fins a IS90. La primera entre 

I860 i 1870^71. la segona entre 1870/71 i 1885, i la tercera des de 1885 fins a 1890 'V 

Nosaltres, però, pels motius que hem explicat a la introducció de la tesi ens aturarem &l I 838 

I I I . 1.3. I I . Primera etapa 

Dins d'aquesta prunera etapa, (¡arcta Bspuche distingeix un primer període que 

abarcaría e5s anys 1860-65 durant els quals s'edifica lentament a làrea compresa entre els 

carrers Passeig de <iràc;a. Bailen. Gom Via i Aragó Aquest és un moment especiclment 

difícil i crucial per al futur desenvolupament de l'Eixample: per wi costat es produirà 

l'adaptació del Pla Cerdà, pensat en termes de circulació i higiene i amb un caràcter 

igualitari, a la voluntat de les èlits barcelonines que no havien renunciat a un model de ciutat 

" Vid Citan iapuíbe. A Li Quad« d'Or l \ a r t de to fc^riouf mnfcfniHj B«r.t¡..n« (Itimpiadt CuHuml IWli Ei «m<t\ «*«. 
Mekto-m. n pr» inièar * tet «tmt de divtr»» M i m LI UntJrü d*tlt. IV.' Cue» «1 .<«l t étU .BaftaluMt nvxkmnU Invehía* 
Okm-nada Cutani. IWO t n * «J tàei "B QuadM 4«* rtmn de U lUrvctnn* mnátrmma U (twam.»< 4m e»p*i •**•» pmik?i«»" i » 

rtr-dtaciM htKfè» <IÈW-1914)* La mMcni prnoéHtauii j * l"havn tetaMett pef • I triKk "L* i taKR»' uttaM* päfcl».« • i'nhf» dtrnriii» 
pet *ere Hetm **»*ef A/uwWUurt i .mut » l 'cttuMjé lancrw»! 4c I m «km* I HOT l u t e l n M timer**»! ft***!».« at CtUium*. 
I 9 M Daurat U*t> JH» t M ^ C H .*pá»l vm Alihính It *'§, gftn de •Un.tl·-n* i l t 4 4 \<H4t fed« fcdfUwwl t-remncl l'*44. 
B*uep"d« B * U wtomumotm > \m edifvm»del I W > d* Omt'm' i ft».«^ A ' i 0 1 h " *"*l«"* vol XVII . n" l « l . I*»2?. pàp* U I 
I M . C m » « . A Dt k Putm del Aflfef . f U B I ^ » e p , ftorceloM LAmte Datan*«. l»4*. Grau R . U p * / . M L«. ha*»«!« p*t 
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jerarquitzada i monumental, inspirada en Ses p a m capttils europees; Per I altre sorgiran tots 

els problemes de caràcter tècnic i econòmic que suposava realitzar una obra de tan grandioses 

magnituds, sense precedents a ta ciutat. 

Si observen detingudament una reprodúcete del Pla Cerdà (tal i com fou aprovat al 

1859) i la comparem amb qualsevol plànol actual de l'hixample de Barcelona, o fins i tot 

amb un plànol de fínate de segle, ens adonarem fàcilment que poc tenen a veure l'un amb 

fahre, més enllà de l'estricte esquema viari, que tampoc no és exactament el mateix La 

majoria d'aquests canvis no son fruit del treball de diverses generacions, simi que foren 

introduïts des dun bon principi I .a propia Reial Ordre per la qual s'aprovà el Pla ja Juta en 

ella rotten a la Mea de modificar lo, demanant que "se aumente el número de man/anas 

mayores que las del tipo general admitido en el proyecto, así com también e! de parques, 

especialmente en la ama en que se representa más condensada la edificación * '*. encara que 

el que es realitzarà serà precisament el contrari, eliminant els parcs 1 ohrot passatges A això 

caldrà afegir la msnca d'uns mecanismes legals 1 normatius que regulessin 1 donessin suport 

a la construcció del Pla~\ 1a qual cosa el feu vulnerable i pràcticament irrealitzable 

Al 29 de setembre de I860, quinze dies després que la reina hagués inaugurat 

oficialment IKixample amb la col·locació de ta primera pedra de la Casa Gibert (cat 39). 

edifm que iriKiicament hagué de ser enderroca!, mercès a una de les més controvertides 

modificacions del Pla Cerdà la creació ck la Plaça Catalunya , ja s'introdugueren alfuns dels 

canvis més significatius: una comissió7 de propietaris, encapçalats pel propi Manuel Gibert, 

interessats en aprofitar al màxim l'àrea més prestigiosa d'aquell moment, el Passeig de 

Gràcia, demanaren que no es realitzés una plaça prevista al sector d'aquest comprés entre la 

Gran Via i el carrer Consell de Cent. A canvi, es mostraren disposats a cedir el terreny 

necessari per a allargar el Passeig en tot?, la seva amplada fins el Portal <k !'Angel (Cerdà 

havia previst conectarlos mitjançant un carrer de caràcter ordinari, és a dir de vint metres 

d'amplada) 1 a donar també els terrenys necessaris per a poder perllongar la Rambla 

mantenint la seva amplada, seguint el traçat actual de la Rambla Catalunya (tampoc prevista 

per l'urbanista). Aquesta demanda, que fou aprovada per Reia) Ordre al 18 de juücl de 1861, 

V'um bind«. .01.1 hem viü. »• s'tptKircn It« '•»òenaixes «dactaée» per Ceidè. «Ih.>r» que Hm¡> v ten leu . u del ECU 
MMIKII» mcat-imtco'. ni »apn<v* U "Ley dc EMMctse* fin» mnk me» lard, in a«uM fc« declarat d'rnkrc» pöM*. 
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anà acompanyada, al març del mateix any. de la decisió de l'Ajuntament d'obrir le« pam 

baixes dels carrers de Peki i ï ontanella, que tampoc figuraven en d Pla. 

Des del seu enderroc al 1854. r Ajuntament havia reclamat la propietat dels solars de 

tes muralles, tes quals, històricament, havien pertangut .d Consell de Cent. hn> la conquesta 

de la ciutat al 1714 En virtud d'aquesta. l'Estat se'n considerava propietari, per la qua! et »sa 

el dret de vendre les era reservat al Ram de Guerra. Per obligar a aquest a cedir el màxim 

d espais. l'Ajuntament presenta, a l'abril i a ; agost de 1861 dos projectes per a crear un 

boulevard que encercli la ciutat vella i seveixs de punt d'articulació entre aquesta i 

lEixample. El passeig, inspirat en la coetània Ringstrasse vienesa, ocupava gairebé tot l'espai 

dels terrenys piovients de les muralles, amb una amplada de 60 m. i era articulat amb grans 

places, una de tes quais se situava a l'àrea de l'actual Plaça Catalunya i volia materia I i»/ar 

l'aspincié del municipi, recollida a tes bases del concurs d'Eixampte. de crear un espai 

d'enllaç monumental entre tes dues parts de la ciutat "*. 

Si bé els projectes de Boulevard monumental foren bandejats. I» idea de placa d enllà«, 

tirava lentament ende vam Un pnmer pas havia estat les actuación», abans referides amb les 

quals quedaren definits els actuals contorns de la plaça Aquestes, i altres reformes derivades. 

com la rectificació del traçat i ampliació de ta Rambla de Catalunya pensada com a 

continuació de la Rambla, que provocà la desaparició del carrer número 27 " del Pla. situat 

aitre aquesta i el Passeig de Gràcia, l'ampliació de tes mansanes que quedaren unides en 

desaparèixer el citat carrer; i també l'aixamplament del Passeig de Gràcia t la seva connexió 

amb h Plaça de Santa Anna. mitjançant l'enderroc dels edificas que flanquejaven el Portal 

de I'Angel, convertint la plaça en avinguda, quedaren reflectits en el Pla "definitiu" 

d'eixampte que Cerdà realitzà al mateix any. En el mateix plànol podem obseivar d'altres 

modificacions significatives: quan a vials, observem ¡aparició del carrer de Trafalgar, així 

com la de tes places d Urqumaona i Universitat amb formes molt similars a les actuals 

Desapareixen la majoria d'autampiamems de carrers destinats a "estacions" de carruatges i 

fltr t reioréa» «I peocé» 4'aprowaciò Jol Pla Ctrtà. ta #1 qu»l no ¿n» iMerecaa entrar perip« <*< te .mntqaitK*» J»r»»i<* <n 
! »fijurte l̂uri v«d Gra». R . i Lnpe#, M *lt» batalle» pet l'Eiaaujatlc*. carAïl VI del volum de d>vfr«w »ul«»ro tS£afcj&»_yflii€íilliJí 
«totem» üito iiú£tmmBAXNU3ShBare«*»« r **«*», «?sa 

" Ea «I aaa PU. CertU havia doit-nM rU carreta mliaiKtnt ¡ktro i mi.ntn» Qu carrer* Band leK «i mac * orinaven «llitxu. -iivm 
-••mcn,u* ptt l'ansa 4t Oficia ta Oran Via. ptr txtmft'e. reina ta laura N i d i carrer» tramvcnal» ere* rurwrit. ,.<mcn. JT" p«r I« 
titnd« dd UonregM, ara* el numen- l i . ¿«rreapniaM ai .»rrer de Timfimi 
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tampoc es minen els passatges que unien diverses manatíes destinades inicialment a 

equipaments Tambe es deixa d'indicar quines illes es dedkaran a aquesta tunc só i alhora les 

illes apareixen només delimitades pels aistats sense la més minima indicació de quins 

d aquests podien edificar-se i quins atoes havien de quedar cum a ¡ardí s'havia di mat via 

lliure £ l'illa tancada 

Efectivarnent. sembla ser que Cerdà va haver d'arraconar la idea d'edificar només 

dues bandes de les mansanes En un any d edificació de I l·ixamplc havia vist com la pressió 

de la propietat privada havia prevalgut sobre el "bien común*, i s lu\ ,a començat a construir 

a les illes pels quatre costats, amb el tàcit vrst-i plau de l'Ajuntament i de l'Estat, després que 

el primer hagués rebutjat a principis de \ 861 les ordenances que Cerdà havia redactat per a 

l'Eixample i que recuSIien. com hem vist, la prohibició de tancar les illes De fet. el propi 

enginyer, havia dibuixat durant la primavera i l'estiu de ¡tol la parceHació dels 

controvertits terrenys on s'havien situat les muralles de cara a subhastar-los. » en el plànol, 

aprovat oficialment al 1865. es pot observar com ell preveu I edificació total de les mansanes. 

car es posen a la venda els solars de tots els costats'8 La ràpida adquisició d'aquests, serà 

la que farà inviables nus els projectes de boulevard abans citats, imposant se l'actual disseny 

de les rondes de Sant Pau, Sant Antoni. Universitat i Sant Pere. que no difereix gaire del 

previst inicialment per Cerdà 

Al 1863 es construeix el Ferrocarril de Sarna a Barcelona El seu traçat, que havia 

estat pendent de I aprovació del pia d'Eixampk. discorria pels carrers de Eklmes i Pela' amb 

l'estació final a la cruïlla d'aquest amb la Rambla Viva d'aquesta, a (encreuament de la 

Rambla de Catalunya amb la Ronda de Sam Pere hi havia l'estació de la línia de Martorell, 

inaugurada al ¡855 La presència de les dues estacions fa que Cerdà, que des de 1863 torna 

a ser regidor de l'Ajuntament, pensi en reorganitzar els enllaços ferroviaris per ell proposats 

i en situar una gran estació termina! a la mansana delimitada pels carrers Pelai. Bal mes. 

Ronda Universitat i Rambla de Catalunya, resultat de la unié de les estacions dels ferrocarrils 

de Sarrià i Martorell Per a això ell mateix sol·licita a l'Estat que cedeixi els terrenys de les 

mansanes 39 i 40. que eren les que ocupaven l'àrea de l'actual plaça Catalunya, per a crear 

'* PreuMfiKn wwJ» irrhíllMlt p«ii.cl lacni. ildamen irr*> d ·hrv».<·«mdír»v>·>nv ton peinar i Imbuïm Sánale tfue Cerdà v» pensar 
de» d "un primer mtwntnt en »rtuar ilkt tancade* a t'Eitampk ft-r <tmm. Mrjuel Coroaamas. en ciWKMr el* primer del* d»» mudéis de 
parcel la.li> que ptiifsma l'enginyer per aquell* terreny* afirma que 'Sewhla cu« « emani wrnwiM I edifca»» imwés mihtt due* de le* 
quatre .arc*, d« lila" Vid Sabaté. J "Lt» anlerne« ée I» Coaaink-ció* i Ctwammm,. M *La urfeanilMiiòdel Pla 4e B·rvekma''. h*» 
* » a Ttetmk mttm Cerdà . el leti Ettaopfc. p%- 220- 241 , IW 20P. r*«p*itt»airient 
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una plaça que doni front a l'estació i a una hipotètica oficina de correus. Ixandre Serrallaeh. 

arquitecte municipal p a a la zona d eixampfe, redacta el primer d'una vène de projectes per 

a la urbanització de la placa, que no en rebrà un de definitiu fins al 1927 

Al 1864 s'introdueix tina altra modificació al Pla. que tot i ser puntual, esdevé un 

esglaó més en la seva degradació Ens referim a l'obertura i construcció del Passatge 

Permanyer (cat 420). que comunica el carrer de Pau Claris amb el de Lluna entre els de 

Diputació i Consell de Cent l.'obertura d'un petit carrer, el passatge, permeóa fer accessible 

I interior de l'illa i. per tant. situar hi edificacions Així. a banda &: les consideracions de 

caràcter tipològic i arquitectònic que tractarem més endevant. aquesta realització, que ben 

aviat fou seguida d'altres simi'ars. va representar un primer pas per a "ctinquerir" l'espai 

interior de ¡es illes de cascs, un cop s'havia aconseguit que aquestes fossin tancades Ca! 

deixar ben clar que aquest passatge no té res a veure amb els passatges que Cerdà havia 

planejat eti la primera versió del Pla. els quals només tenien una funció purament viària 

Fins a 1865 s'aniran realitzant algunes actuacmis urbanístiques de caràcter secundari 

es batejaran els carrers amb noms pensats per Víctor Balaguer, es realitza la connexió efectiva 

entre el Passeig de Gracia i el Portal de I Angel, i s'arranja el Passeig de Gràaa. ja en 

aquells moments via principal de l'Eixample, fot empedrant les calcades construint les 

voravies i passejos central«, i edificant el pont definitiu sobre la riera d'en Malla 

Durant el segon període u aquesta primen etapa, comprés entre 1865 i 1871 el 

desenvolupament de l'Eixample segueix essent lent Només es construeixer. alguns edificis 

més a l'àrea de la Dreta, car I àrea de I Esquerra presentava tot una sene d impediments de 

caràcter físic que no desapareixeren ben bé fins a ¡"Exposició Universa!: per un costat hi 

havia la línia de ferrocarril a Martorell, amb l'estació al bell mig de la Ronda Universitat, 

al seu pas per la futura plaça Catalunya, i el traçat de les vies que discuma per darrera de 

la Universitat - començada a bastir al 1863 - fins a la plaça Letamendi; per l'altra hi havia 

la Riera d'en Malla que baixava entre ta Rambla de Cataluiiya i el Carrer Balines des de 

Gràcia fins a l'alçada del Carrer Aragó i que a partir d'aquest seguia la Rambla Citalunya. 

girant bruscament a l'alçada de la futura plaça d'aquest nom i seguint ei Carrer de Casp cap 

a la zona de la Ciutadella; aquesta riera no representava només una barrera, sinó també un 

perill, car en no ser construït el canal que proposava Cerdà per a desviar les aigües 
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provenent» de Cnllsefula. sol» desbordar -se a la tardor i inundar la paït baiía de il·i sample 

i la part ato de Ciutat Vella, que tins aleshores se n'havia protegit gràcies a la muralla i al 

fosat. «pe recollia fes aigües de la :nundació La pròpia ona Gibert (cat 39) va haver de 

defensar se n a traves d't» mur que impedia que les aigües arribessin a l'edifici'3; per últim, 

la presència del ferrocarril de Sarrià esdevingué una tercera barrera a rexpansiu de 

I I ixampJe cap a I oest. hN i que. en discórrer pel centre del carrer Balines sense partir cap 

nun vina, fou meays TK»iest per a l'edificació 

Pel que fa a l'àrea a llevant de Ciutat Vella entre aquesta t Sant Marti hi trobem una 

altra barrera que si bé es transformarà, no desapareixerà, sine que en sortirà reforçada Lns 

retereïm a la presència de la Ciutadella, la qual interceptava l'arribada de ! Avinguda 

Mendiana i del Passeig de Sant Joan fins al pon, així com la connexió entre aquest i la xarxs 

tem>viana a través d una eslació que Cerdà havia pensat ubicar a la confluencia de Ics 

esmentades avingudes amb la ama portuaria In la llei per li qual se cediren els terrenys de 

ta fortalesa a la ciutat, un cop enderrocada al 1868, després de la "Gloriosa* es teia constar 

expressament que aquest haurien de ser dedicats majonfànament a vies publiques i jardins, 

segurament, per a compensar el fet que ja en aquell moment s'havia anat edificant als espais 

que Cerdà havia previst per a parcs, dels cfuals, no sen arriba a relit/ar ma! cap Així. al 

187!. l'Ajuntament va convocar un concurs de projectes per al disseny del Parc. resultant nr 

guanyador el presentat pel Mestre d'obres Josep Fontseré, sota el lema "I *»s jardines son a 

las ciudades, lo que los pulmones al cuerpo humano' Aquest projecte, que preveia 

I edificació d'una sèrie d edificis dissenyats pel propi Fontseré al voltant del Parc i del Mercat 

de! Born, va esdevenir se utia nova barrera en i'expansió de la liutil cap a Sant Marti 

prmluïnt els matero, efectes que la Ciutadeila Tal i com explica Garcia Bspuche * 

l'elecció d aquest prefecte en front al de Garriga i Roca que havia estat pensat per evitar 

aquest problema i que permetia una ampliació del Port. responia a la voluntat de potenciar 

l'àrea situada entre Barcelona i Gràcia aim a /ona principi i de prestigi i de deixar la part 

"* A l'ctp«im* n° 1113 hi»-v h%» èt l'Aruu AdnBMlnlw «le r>\|u«*mcni é* Qmc&xm «s tr»*a abundat« di«. uníem*. t->. i\M»»<*t< 
al n'V> ée\ catilc*, mbtt el plet iftx »as mmemt Maouel Griten i I" Ajuntaa»« * l'eaKM« d'acne« tmt tfue iMerownpw u tt.>«li ét San» 

" Vid ARwit (¡an. ta E^wfeh«, «<f .ú Per met refrf#tfc*tí «ukra la cratrf del Pm at la CtmaiMI» *>J Arran/ SC , Grau. R 
v¿*u M H Nrt dt h CmtaéálM Ina VH^ hmflftta Barrel.H« JL'AVM* l«»4 
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d'Eixampte corresponent a Sants i Sant Marti aun a àrea industrial i proletària *' 

Així. en arribar al 1871, darrer any d aquest dará, i tune anys desfés de l'aprovació 

del Pla Cerdà, a part de ladaptacto del Passeig de Gracia, ja existent, poques actuacions 

rellevant» de caràcter urbanístic se n'havien realitzat s havien obert les Rondes de Sant 

Antoni, dt Sant Pau i de Sant Pere, aquesta interrompuda a l'alçada del Passeig de Gràcia 

per la tanca de la Casa Gibert , : : la Ronda de Is Universitat quedava encara ha: rada per 

l'estació del femicami de Martorell i per la via del ferrocarril de Sarrià; la Gian Via només 

estava ** urbanitzada* entre el Passeig de Gràcia i el carrer Bailen, i llevant de la Universitat: 

el Passeig Sant Joan només exist» entre la Ronda i el Carrer Cast»; i la Rambla Catalunya 

només % havia realitat en el tram corresponent a la Plaça del mateix nom Aquesta existia 

com a solar buit. ocupada la part central per algunes construccions A ia part de la Ciutadella 

subsistien alguns edificis d aquesta però no s'havia iniciat encara la construcció de cap vial 

De la resta d'infrastructures previstes al Pla. parcs públics, canal de desviació de les rieres. 

estacions, enllaços ferroviaris, vks diagonals (incloent el Paral.leí i la Meridiana) res no se 

n'havia realitzat, i moltes d elles mai no es realitzarien 

Cal rr.ivtar ym tia» »I IW»? »•1* fmtén l'tfn$m:» àeh difama» pt*%« del PI» de Itafsekw». de mmem # « Ifjtémpk ft* 
Jï àtterti» nmnt. i(.,. 

*»ï f»ila ^4 
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Ill 1 3 1 2 Segona etapa 

1.a segona etapa. outre 187! 1885. significà la gran expanse de l'Eixample. coincidint 

amb la tomada de motes "indianos" que hi construïren les seves cases i amb l'embranzida 

económica coneguda com "la Febre d'Or". La prosperitat, que durà tins al crac bursari de 

1882 va traduir-se en una febril activitat inmobiliaria «pe afectà de ple l'Eixample, el qual 

rebé una gran empenta edificatoria Dura« aquest llarg període el creixement se centrà a la 

dreta de l'Eixample. que es consolidà com a nou centre urbà i es desplaçà lentament cap a 

l'esquerra a mesura que s'anaven eliminant els obstacles. Alhora, ia iniciativa privada anà 

dotant ia nova ciutat de tes infrastructures necessàries, com ara l'abastament d'aigua, posant 

major atenció en tes zones que convenia prioritzar, de manera que cada cop foren més clares 

tes diferències entre centre i periferia dins del propi Eixample, trencant amb la idea 

igualitzadora de Cerdà. 

Entre 1872 73 s'acaba d arranjar el Passeig de Gràcia, que s'estava destacant com a 

carrer principal de la nova ciutat: s'unifica l'aliniació. s amplia l'àrea central, es comencen 

a instal·lar fanals de gas i s'unifica l'arbrat, arrancant tots els arbres que s'havien anant 

plantant al passeig des dels anys trentes i deixans finalment quatre fileres de plàtans i dues 

alzines de record. Això coincideix amb la construcció de les primeres línies de tramvia, les 

quals circularan principalment per aquest passeig i uniran Ciutat Vella amb la part central de 

l'Eixample, Gràcia i Sant Gervasi. 

Al mateix 1873 els propietaris pressionen l'Ajuntament per a què el carrer Aragó passi 

deb 50 m previstos per Cerdà a només 30. Això provoca que quan al 1881 es plantegi 

unificar la xarxa ferroviària a través d'una via d enllaç, que segons ei pla lev» de passar pel 

carrer Aragó (per a la qual cosa Cerdà l'havia dotat de .10 m). els mateixos propietaris que 

havien demanat que el carrer es fés mes estret, s'oposessin a què la via discorregués per la 

superficie, tal i com proposaven les companyies. Aquesta oposició no només tenia a veure 

amb la incomoditat que hauria suposat la presència del ferrocarril vora deb edificis, simi 

també amb el caràcter de barrera que una línia d'aquestes característiques hauria tingut, tal 

com s'havia vist que passava amb el oren de Sarrià, al beli mig de l'àrea més central de 

l'Eixample. Així, al 1882 s arribà a una solució de compromís no es féu un túnel a! llarg 

de tot el recorregut, com demanaven els propietaris, sinó que s'excavà una rasa, pel fon* de 

la qual circularen els trens, al llarg del tram del carrer Aragó que travessava la zona de 

prestigi de l'Eixample. es a dir. entre els carrers de Sicília i Casanova Aquesta rasa fou 
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creuada per catorze ponts, ctwresponems ah carrers verticals i cubería per un túnel en 

l'encreuament amb el passeig de Gracia: ta.nbé calgué construir h: un aqüeducte per a les 

aigües de la Riera d'en Malla, i la part superior rebé I "ornat" escaient amb barana de pedra 

treballada i gerres de ferro colat 

Aquesta actuació va evitar que els enllaços ferroviaris evlev inguessin una barrera, tal 

i com passava a l'àrea de Sant Martí, on la via tema que anava fins l'estació de França, 

reforçava ei paper de tancament que ia exercia el Parc de la Ciutadella, en construcció des 

de 1875 A més, s'unificaren les línies ferroviàries de Valls, Martorell i Port-Bou, establint 

se restació central a restació de França Això permeté que s elimines el ramal del ferrocanl 

de Martorell que pujava des de ta Plaça Catalunya fins al cannrer Aragó, desapareguem una 

de les principals trabes per al desenvolupament de I esquerra de lEixample L'obertura al 

1883 de la Gran Via entre el carrer Anbau i Hosiarrancs va afavorir I expansió cap a aquesta 

/ona 

Amb tot. encara quedava el ferrocarril de Sarrià, e! qual es consolidà amb la 

construcció al 1882 de ¡'estació del Carrer Provença. al límit municipal ewre Barcelona i 

Gràcia, la qual cosa ens mostra alhora el desenvolupament d'aqueüa àrea de l'Eixample 

També quedava el problema de la riera d'en Malla, i encara no s'havia pogut donar 

continuïtat a la Ronda Universitat entre la Rambla de Catalunya i la plaça Universitat, car un 

i rentrada en servei dels enllaços ferroviaris (estació del Ferrocarril de Martorell hi va 

romandre ben tié fins al 1885, per ta qual cosa encara s'hagué d'utilitzar el vell camí de 

unida per a circular per la zona" 

Se segueix potenciant ta Plaça Catalunya com a àrea central amb l'obertura de carrer, 

que la comuniquen amb la Ciutat Vella: carrer Bilbao, Lluïs el Pietós, avinguda del Portal 

de I*Angel... però no es resol definitivament el problema de la seva urbanització. D'una 

banda hi ha diversos edificis qu? n'ocupen l'àrea central, coin la citada casa Gibert i la Casa 

Estruch (cats. 39 i 38), i de l'altra, l'ambigua postura del Governador Civil, en principi a 

favor de la plaça, no afavoreix gens les intencions municipals: un cop ai 1865 la idea de plaça 

** Tal i a « .•m·u • »xpofcea* n* IW1 àt \"wxw adanantratiu «fe I AiunUment de BMcctam. ai gener de !IBJ e* denega el permi* 
Je umatmeeié a Iota Mim qui wiha «Meat uaa ¿atm (¿tt 2«! en el xamfrà ée Ca Ranrftia raukinii amb la Roruli UnveraM II m«Hi 
H«e »Hey» I A|unumrnl é* que per allí paaaava I Í K K cam de n<nia que encara era uulM/al penóte l'ena*, m de Mirt.-rell h«Tf >J et 
pa* a la Ronda Uravcnu'al r* <bMden pnapaaar I aiorga^ K. del permís a I* teèmttà d'ayjoel poWem* 
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havia «gafat força i s'havia començat a explanar l'area, l'Ajuntament va decidir de mi 

concedir cap permís més d'obres per a tes dues inansanes que n'ocupaven l'espai central, al 

i 866. però, «pan Josep RtAich vol edificar una casa a la j-ona central de la plaça, vora del 

Portal de I"Angel i l'Ajuntament no ti concedeix el permís interposa recurs al Gobernador 

Civil, el qual ii dóna la raó. de manera que es construeix l'edifici <cat 40) que s'acaba al 

\tm 
A més d aquests edificis, la part central s'havia anat veient envaïda per una una sèrie 

de amstrucciom "menors* com teatres, circs i cafés que imposibiliten la seva definitiva 

urbanització 

Així, a tres anys vista ik l'Exposició Universal la situació a I'Eixampte havia 

evolucionat favorablement quan a l'edificació, però cada cop s'allunyava més i més de la idea 

de Cerdà: l'enllaç amb el port havia estat definitivament bloquejat amb la construcció tk-l parc 

de la Ciutadella; els enllà«,« ferroviaris, que circulaven a l'àrea central per un migrat carrer 

Aragó, no seguien el traçat proposat per Cerdà a I arca de llevant al llarg del carrer de la 

Manna14, dissenyat expressament per a això, simi que circulaven lliurement amb b>rmes 

sinuoses a travi., deh camps, dificultant la seva posterior adaptació a la lògica ortogonal del 

Pla. la lentitud en t'obertura dels carrers principals, com l'Avinguda Mendtana o el Paral·lel 

que havien ue substituir les antigues carreteres, feu que aquestes es consolidessin dins de 

iEnampte, esdeveaint carrers irregulars que han subsistit fins ara i que trenquen també amb 

la seva geometria (carretera de Ribes i carrer de Pere IV a Sant Marti, i avinguda Mistral a 

Sant Antoni); a més. ja hi havia construccions a gairebé totes les àrees que s'havien pensat 

com a parc. i eh jardins interiors, tot i «¿er presente sobre cl paper a l'hora de sol·licitar els 

permisos d'obres, no passaren de ser un nom en un plànol i esdevingueren tristos patis de les 

rebotigues Fmalnmt. la reforma de Ciutat Vella havia estat abandonada devant de la 

incapacitat municipal d afrontar el seu elevat cost. 

I II . I .3.I .3. Tercera etapa 

Tal i com García Espuche assenyala" la celebració de l'Exposició Universal de 1888. 

data que centra la darrera de les etapes (1886 1890). mi va comportar cap progrés important 

quan a la construcció de I'Eixampte. D'una banda, no va haver cap acceleració dels ritmes 

* ïvm ft im. p,«¿ Hmmg 4e C«rir» I 
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de construcció * \ i de Ealtra no hi va haver cap actuació urbanística important a la ¡roña, 

llevat de les directament relacionades en millorat tlv accessos al parc. com és ara. 

I urbaiiitmté del Passeig de Sant loan, al 1885 Be íet. però, la majoria d'actuacions 

mmobtliànes dutes a terme durant el període no tingueren res a veure amb I Exposició 

sobretot si tenim en compte que gairebé tots els edificis sa nevaren lluny del Parc. o bé a la 

Dreta de l'eixamplc, |a consolidada, o bé cap a l'Esquerra Al Passeig de Sant Joan. i als 

solars provements de ¡antiga Ciutadella, no es construeix gairebé res 

les unique* transformacions de rellevància que es duen a terme son. de tel. 

culminació d'f-4ves iniciades en el període anterior i segueixen en la Imia d eliminar els 

testacies que impedien el desenvolupament cap a l'esquena: cobriment de la Riera d'en 

Malla sota la Rambla Catalunya i urbanització d'aquesta obra tniaada al '. 884 i acabada al 

1887 i obertura, al 1886, de la Ronda Universitat entre la Rambla i Placa Umversitaí, un 

am eliminada l'estació de Mutorell al 1885 A part d'això, es comença a ¡mplantar 

I enllumenat elèctric al carrer i la pavimentació d'aquest, amb l'introducció dels paviments 

de fusta o "entasconats" que a partir de 1883 84. i sobretot de 1885. s'instal·len al Passeig 

de Gràcia i a d altres carrers importants de Ciutat Vella, així com als accessos al Parc 

les actuacions més relacionades amb l'Exposició tingueren un caràcter purament 

ornamental dirigit a millorar l'imatge de la ciutat i a fer de Barcelona una urbs moderna i 

cosmopolita imitant les grans capitals europees, amb la instal·lació de mobiliari urbà. la 

creació d àrees enjardinada, l'erecció de monuments a les cruïlles importants, com per 

exemple els dedicats a Güell i Clavé, a Rambla Catalunya amb Gran Via i amb València, 

respectivament.... 

I 'exemple més eloqüent de la poca incidència urbanística de I Exposició per a 

I I ixample és l'estat lamentable en què seguia la encara irrealit/ada Placa de Catalunya l,a 

seva urbanittaoó no va rebre cap impuls important a i motiu del certamen, només s'hi 

realitzaren operacions de "maquillatge", plantant noves fileres d arbres que comunicaven el 

capdemunt de la Rambla amb el Passeig de Gràcia, i el Portal de 1 Angel amb la Rambla 

Catalunya, enderrocant alguna barraca que estorbes la circulació, i instal·lant un surtidot > 

* VMS Tifuneíl X L i ,nWM.tnni rtndriM»! ta t l t i t t w w w cmanM!*«» ét ßuiqkrm ti»54 I»**Tj rvut«fc«ir Te» d.*.!.«' 
inèdita. ILegida I l i ( A B I CM Citada par G«K*a tjfHKhf . y c«t Tamhé «into« u* artkle <1'W|IKM ¡ M M ittuJai "Hi nime* ¿e I« 
•««*»" ' •< ' pnWit* »I *«*im de t w w M m : ttmamaA Urn*«?«! dm B«v«toai Lhtn« «kl CcMjtmn l l i t H M péf« 4?» i *» 
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un cetebrat "arc-cascada" que, per cert, rebé multe* critiques 

la sort dels equipaments, en el sentit d'edificis públics, previsteis per Cerdà fou 

paral·lela a la resta dels conceptes oríginarís del Pla, De tots els consignats a la primera 

versió d'aquest, només se'n construí un. el Mercat de Sant Antoni, edificat entre 1872 1882, 

ocupant tota l'illa com era previst. 1."altra mercat que s'edificà al 1888. el de la Concepció, 

ei trobem ja envoltat d'edifiers i passatges en el marc d'un carrer Aragó amb rasa ferroviària 

i vint metres menys d amplada, totalment fora de les premises cerdanianes la resta d'edificis 

públics, cap d e¡is pensat per l'urbanista, se situaren majoritàriament a l'Esquerra de 

l'Eixample. és a dir. en aquella àrea menys afavorida, no tan atractiva per als habitatges Així 

s'hi construeixen els grans temples de la cultura de l'època, com ta Universitat (1863-68) i 

el Seminari Conciliar (1878-88) també s'hi situen equipaments "molestos* com el Vapor Vell 

(1869) que després esdevindria Escola Industrial, i, més endevant, l'Escorxador (1891) i la 

presó Model (19Ü<*) Més repertits per tota la «ma d'eixampte hi trobem, curiosament, gran 

nombre de convents, molts d'ells de congregacions femenines que havien perdut l'edifici en 

els incendis de 1835 i la desamortització de !836: les Penedides, tes Magdalenes. Ics de la 

Mare de Déu de l'Ensenyament, Ics Hermáneles dels Pobres (1869); les Adoratrius (1865) 

» tes Salesses (1882-85). entre d'altfes Cal remarcar, però. que només un d'aquests convents 

se situa en l'àrea central de l'Eixample. mentre que la resta forma una mena de "corona" a 

tes parts més extremes d'aquest: tes pomeres al carrer Aragó entre Viladomat i Borrell, en 

una arca totalment lliure d'edificacions, tes segones a València/Muntaner, i les adoratnur a 

Consell de Cent Casanova, totes al límit nord i «íesí de l'àrea edificada; tes Germanetes dels 

Pobres i tes Satesses vira el Passeig Sant Joan. al límn era. i només tes de la Mare de Deu 

de l'Ensenyament al carrer Aragó/Pau Claris, dins l'àrea més central Mes central encara fou 

rubicació del Paltu d'Exposicions de la Gran Via (1868). entre Passeig de Gràcia i Rambla 

Catalunya, el qual desaparegué ben aviat, quan l'àrea adquirí prestigi i pujà el valor d'aquells 

terrenys. 

Així. la creació d edificis púbhcs. esdevé l'expressió més ebra d'un principi molt 

marcat de bonificació, que trencava, com hem anat veient, amb la idea igualitària de Cerdà, 

amb una àrea reservada als habitatges de qualitat, la Dreta, i una altra àrea, l'Esquerra on s'hi 

assenten aquells serveis "molestos": presó, escorxador, fàbriques.. a més de tes vies a nivell 

de carrer dels enllaços ferroviaris. També ens palesa la mateixa manca d'empenta municipal 

que marca la construcció en general de l'Eixample. car només es construeixen aquells 
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equipaments de primerissima necessitat, com son els mercats, de manera que la Universitat 

serà TiínH. gran edifici públic de la /ona, acompanyat pel Seminari, d'un caràcter més privat, 

en ser propietat de l'església. Fls edificis representatius de* poder públic. Ajuntament, 

Diputació i Fstat. roflwndrsr a Cuitat Vella al nucli tradicional de poder del Barri ( jòtk, 

deixant l'Eixample en mans de la burgesia qui en tarà la seva àrea residencial, tot al contrari 

del que havia passat a la Ringstrasse vienesa 

Finalment, a partir de 1890 hi haurà una nova embranzida edificatoria que compimara 

la consolidació de l'Fixïmple com a nova àrea central de la ciutat al 1891 rebrà ordenances 

específiques, i al 1892 s'aprovarà una llei que legalitzarà totes les modificacions urbanístiques 

introduïdes *.l Pla. i que. a més. obnrà la possibilitat de legalitzar les abundants infraccions 

comeses pels particulars a l'hora d'edificar, donant el tret ue gràcia a la Barcelona àmp!ia. 

verda i igualitària que havia imaginat Ildefons Cerdà 

III 1 3 2 Irregularitats en l'edificació; propietat versus municipi 

F.n els capítols antentirs hem visi com la realiü-ació de l'Fixample Cerdà va anar 

acompanyada de profundes rnodtftcactons urbanístiques que ciHirnbuiren a donar-li l'aspecte 

actual en contraposició a la idea inicial de lenpnyer. Aquests canvis van anar acompanyats 

d'altres de caire arquitectònic que anaren introduïm individualment i de motu propio els 

diferents propietaris en anar aixecant els diversos edificis Aquestes vanacions no només 

atentaven contra el Pla inicial, sino que també contravenien les ordenances municipals 

vigents, per ta qual cosa representen un enfrontament directe entre la municipalitat i els 

particulars que encara no veier prou satisfets els seus interessm amb les modificacions 

aprovades, i els defensaven per la vu dels fets consumats, desafiant l'autoritat municipal, que 

s'havia revelat impotent i inoperant en tot el procés de gestió i aprovació del Pla Cerdà r 

La majoria de les infraccions que es cometien, i que tot seguit analitzarem amb més 

detall, es relacionaven amb I edificació de més espai, ja fos en sentit vertical o horitzontal, 

del consignat en el projecte que prèviament s havia presentat i que havia estat aprovat pe 

l'Ajuntament, tot buscant més rendibilitat als terrenys on s'assentaven el* edificis Ai-.í. 

podríem destacar la construcció d'un pis de més. normalment el uuart; l'edifte« ció de golfes 

** Sula« «quc<« tem» tai t t n i r i t hrMiMgtsfi», per '» qual .n«i on tiMcm en W» d*Aí» ni-ol t i * :* en l'Anni Aúnm tfratai 
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nu tit altri per a utiíit/ar les com a habitatges; l'aixecament de "cuartos" de servei al terrat, 

la cubnció de la superficie que calía destinar a jardí, mitjançant coberts l'ed'ficauo 

d'eiwesols interiors, tampoc previstos; aní com. l'ubicat:o d'habitatges en els soterranis, 

també prohibits pels mateixos motius. 

Un altre capíSo! freqüent d'infraccions gira a l'entorn del fet que molts propietaris 

comencessin a aixecar els seus edificis, sense haver «ibtmgui encara el permís pertinent, 

demostrant un total menyspreu per l'Ajuntament També hi ha tot un regitzcll de casos aïllats 

amb denuncies provocades per problemes amb els veïns, per disputes urbanístiques, i d'altres 

qüestions que veurem a continuació 

l¿ resolució de tes deraínices que l'allau d'infraccions sistemàtiques m provocava ens 

deimtsffa la prepotència amb què actuaven sovint els promotors de les obres, defensat % per 

el respecte a la sacrosanta Propietat uue sempre van demostrar els diferents règims de cairt 

Uibera! de la segona meitat del segle XIX Quan s'edificava quelcom no reflectit en els 

plànols aprovats, però ajustat encara a Ics ««ttenances munit u> aim ara edificar tre pv,m 

en un edifici que només tingués aiittiritzacié per a tenir-ne dm (en el benentès que amb el 

tercer no se Hibrepassessin els 19 /J m d'alçada màxima permesai la qüestió se solucionava 

ràpidament obligant al respons#,e a demana) cl corresponent permís Ara be. en cometre's 

una infracció que violava tes rdenantes. l'Ajuntament decretava la paralització de les obres, 

el pagament d'una multa, qi e s'imposava tan al propietari com al facultatiu, i l'enderroc, en 

el termini de tres dies. da',ò que constituís el motiu de la duúncu. I I denunciat solia, o bé 

presentar una instància defensant-se. tot al·legant mol' sovint la "millora" que el seu edifici 

significava per a la ciutat, o la contribució que aquest representava a I'"ornato púbiico", o 

bé pagava ta multa, seme aturar íes obres, ni molt menys enderrocar cap part de I edifki i ¡n 

cop constatat això. l'Ajuntament enviava una brisada de treballadors, a compte de rinfru*t»>r. 

per a què destruïssin allò il·legal, però aquests no ambaven a entrar a la finca perquè se'ls 

barrava cl pas Arribats en aquest punt. la municipalitat sol·licitava un ordre judicial per a 

poder entrar a ¡edifici sense el consentiment del propietan. però aleshores els trenclladot^ 

municipals es trobaven iiue tampoc no podien entrar a l'edifici, no perquè el propietari els 

ho impedís, sine perquè trobaven les portes tancades i b casa buida, de manera que tampoc 

es duia a terme la sanció. A partir d'aquí, els expedients no solen referir cap més acció, de 

" M** á w ?<* del« cdifVi« rrtudMM pre«««*«« «Igim Itpu» dr J.nun. u 
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manera que serabte ser que «.arxivava ('assumpte i l'infracció acabava essent tolerada Am» 

queda cor.firmat pel fet que tan a través de fotografies d'època tom en els propis edificis 

conservats fiRs ara. s'ha pogut constatar la presència d'aquell quart pis il·legal o d'aqueila 

"miranda" no present en el projecte aprovat per l'Ajuntament D'altra handa, en plànols 

presentats en expedients posteriors referents a afegits en algun d'aquest- edificis, s'ha vist 

incorporat l'element objecte de la denú.xia Aquesta tolerància (ou sancionada inicialment 

quan a finals de segle, i a redas de les noves ordenantes de 1891 molt menys restrictives pel 

que fa a l'ocupació del sòl. es comencen a legalitzar totes aquestes infraccions a través áe la 

foHtottid del ciWTesponent permís 

No cal insistir en el fet que la feblesa i f«ns a cert punt complicitat de les autoritats 

municipals va encoratjar a molts propietarts a In t ra de cometre infraccions, molts d'ells 

personatges de prestigi i rent»m que s'erigiren en defensors de la propietat privada que 

consideraven anorreada en intentar posar normes al ^eu aprofitament 

I. infracció més flagrant, i la més habitual8* de les abans apuntades consisteix en 

construir un pis més dels permesos; ta! com hem vist més amunt, en les ordenances e» 

consignava que l'alçada total màxima de redifici no havia de sobrepassat els 100 pa.ns. o 

»9.4 metres, 3 que aquesta es podia dividir en planta baixa, tres pisos i entresol, o en planta 

baixa i quatre pisos * Habitualment, els propietaris presentaven projectes d'edificis de 100 

pams d'alçada, dividits noméí en planta baixa i tres pisos, pero molts d'ells construïen 

il·legalment un quart pis motiu de denúncia, car en aixecar to se sobrepassava l'alçada 

màxima permesa, infringint l'article !7 de tes ordenances i alhora consmíim quelcom no 

present en el projecte aprovat Aquest quan pis. que fins i us en alguns casos (cat.316) amba 

a ser cinquè " . presentava les mateixes característiques formals i tipològiques que els altres, 

amb una alçada lleugerament interior Cap d'ells no va ser concebut com a remunta, ni la 

seva construcció era un afegit a posteriori, sinó que fermen part del projecte incial. es 

construeixen mmeoiatament despréf. que el tercer, durant I edificació de I« casa. i no estan 

ni enderrcrits. ni dissimulats ni separats de la resta de l'edifici apareixent totalnient integrat* 

** l ^ m M h un *?** 
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a la façana. I única "característica" que els diferencia de la reda de pisos es que no son 

consignáis en els plànols que es presenten per a ser aprovats a l'Ajuntament, per a garantir, 

així, raprovació del projecte* 

Aquesta pràctica és constataMe ja als propis inicis de IFixample, un exemple 

primerenc el tenim al 1863 quan es denuncia un edifici situat a la Ronda de Sant Pere 

(cat 398)". Aviat es generalitza aquest "costum* que assoleix un gran auge en els anys 

I8"*0-71 -72-73. coincidint amb l'inici de la segona etapa de la realització de I I ixample. i. 

per tard, amb un moment de pan activitat constructiva. Al propi 1871. Domingo fall i 

Franquesa que bastia un conjunt de sis edificis a la Placa d'Ilrqusnaona, aharcant els carrer-, 

de Fontanella i Rondi de Sant Pere (cat 3ií6f\ es queixa de la denuncia i al·lega que tots 

els edificis qi»e * "havien cimstruït fins aleshores en aquella mansana confiaven de quatre pism. 

sobrepassant l'alçada màxima També és remarcable la coincidencia quan a I ubicació dels 

edificis denunciats, situats la majoria en l'àrea que nosaltres anomenem "Zona de Contacte", 

així com a la Rambla Catalunya i a !a part central de la tiran Via FI Passeig de Gracia, que 

encara aleshores conservava cl seu caràcter senyorial escapà a aquesta pràctica Això és força 

lògic, car en tractar-se d'un fet destinat a augmentar la renda d'un edifici era molt més 

freqüent en els pluníarmliars wnsr prinapai, entre mitgeres. essent ho r** en els habitats 

pels propietaris, on la representativitat pesava tan o més que els guanys Atxi, és normal que 

trobem aquests "quam pisos il·legals" en aquelles àrees valorades des d'un bon principi i en 

edificis poc representatius, destinats "només" a produir renda 

Una altre tipus d'infracció moh relational amb el que acabem d'explicar, consistia r 

I edificació de golfes més altes del normal per a bastir hi vivendes Aquesta era una maneí 

menys descarada d'augmentar el nombre d habitatges d'un edifici, car des del carrer podien 

passar més o menys desapercebuts. Alhora, però. constituïen un atemptat mes greu a la salut 

pública car aquests h&. iiatges. q;je havien de tenir l'aparença exterior de golíes, havien de 

ser més baixos que els normals, amb alçades que solien rondar els dos metres, i es d;*aven 

de menys ventilació ja que les obertures havien de ser petites 

Aquesta infracció' que era moft menys habitual que la primera, car només representa 

**r»J pemimt ifte qmbrwil pmtchV d'oMu« tfut *upeti*€fa l«*,«»itiil iK«i» et trt**i*. ptt kt ^ual .««»,-r» me% ,-«,*emem >4menit 
pruner «I permit pri • Irr usa tm ée tgmt « nwnvt nkmU i * ^ « « ter i« me% alia 
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aproximadament un 15% del total hi té molts punts de contacte »a que, d una banda, es tracta 

de dues maneres diferents d'augmentar ei numero d habitatges d un edifici, i de i altra, hi ha 

una gran coincidencia en quan a I"ubicació i a l'època en que es duen a terme: així podem 

constatar que un 30% aproximal dels edificis que presenten denúncies per augmentar l'albada 

de les golfes, també en presenten per construir-ht un quart pis il·legal, la qual cosa revela 

un gran interés per ocupar intensivament uns espais determinats, c im són la /ona de Contacte 

i i ' l ixampíc Centra! Amb tott, cal matit/ar que si bé en el cas dels quam pisos aquesta 

pràctica es relegava als edificis poc representatius, en el cas dels habitatges a les golfes, els 

trobem amb més freqüència a esses amb pis principal del Passe:g de Gracia Aquesta 

diferència s'explica pel fet. abans ja assenyalat, que l'afegit d'aquests habitatges passava més 

fàcilment desapercebut, de manera que no afectava ni a b tacana ni a la represefitativitat de 

la casa. alhora que aquestes vivmdcs podien cumplir optimamcn; la tuncu« d allotjar el 

personal del servei 

FI procediment de construcció és el mateix que en el cas anterior No s'afegien com 

a remuntes, sino que s'edificaven des de bell antuvi, com a part integrant de tot l'edifici 

projectat Tot i que aquesta pràctica s inicia un xic més tard que I anterior, al voltant de 

1867. arriba al seu punt àlgid als anys 1870-71 72 73, també coincidint amb l'embranzida 

constructora de l'Rixamp'; 

Una altra "actuació" que també afectava direct .ment l'alçada dels edifica consistia en 

la cortstrucció dels anomenats "cuartos* de serva als terrats L'article 17 de les ordenances 

deixava ben clar "Mas alià de dicha elevación |el terrat) no podrá subir pared alguna del 

edifici«», ni otro objeto colocado sobre ei mismo" Amb tot, a partir de 1884 comencem a 

trobar un gran nombre de denúncies per aquest fet, així com les primeres peta-ions"5 

Aquestes construccions presentaven una estructura s'mpie un grapat d'habitacions 

rectangulars arrenglerades al voltant de I« caixa de l'escala, per la banda del pau interior de 

mansatm. La simplicitat de restructure responia a una funció també senzilla: emmagatzemar hi 

"esteres" i altres estris de !'utillatge domestic que en alguns moments poden fer nosa a les 

També et ca npieu tmtmem ^uan tmttem lu pnmrrt» petKiof» per » »mur ullen himfrit*.* «I» !<•«••» J«l» alificiv hu»*« I« 
iTunim« Ihm «Maatt ifuc M(tK*bt nccHMv«» AtwNat tema. pifA au d tractarem «qui car l'ialeatinnalMai en la •<-··Jni..i·· ací« *cuart«>»* 
o * i'<i U M »ir« « w a n veurem *ter ílv uller» fcaogritks. «al» qoil* at'a parlarà es UE aürt capítol, tcevu. pet f ««•rnjik. letpedKr« 
n" ïiaW it IW2. ^nwfmmm • I* Ca«« Ha. vtuada tl carter M a i . caMuoada Raïm» (cal 2T>) 
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vtvendes %. Com, per la seva ubicació, no eren visible* des del carrer, i mi afectaven 

directament f "ornato púhht*»". que hem vist que era una de les principals preocupacions de 

les ordenances, aqivrstes petites edificacions eren tolerades quan se'n demanava el 

corresponent permís, les denúncies sorgeixen quan s'aixequen sense pagar-ne els drets de 

construcció i sobreu*, quan se sospita que poden convertir-se en viverales (tal i com es fa 

actualment). 

A diferència drls quarts pisos t de les golfes il·legals, els "cuartos" al terrat no eren 

previstos inicialment i s'edificaren com a afegits a les cases \a acabades I auge d'aquesta 

pràctica, que s inicia cap a la segona meitat de la dècada dels anys vuitantes, ultrapassa el 

nostre àmbit cronològic i et prodnem situar a l'entorn del vtvltant de segle 1. àmbit 

"geogràfic" ja no és tan definit tot I que podríem esmenar i l ixamplc Central Quan a 

tipologies els trobem en tota mena d'edificis pluniamiliars: als de renta alta. com a veritables 

dependències de serva, i als de renta baixa. a*m a vivendcs Pensem que a l'època en què 

es construeixen. l'Ei sample ja s'havia consolidat com a zona residencial preferencial i per tant 

la demanda de vivenda a i area ja era elevada. 

Un 24 f de les infraccions tenia a veure amb la |a reiteradament comentada 

desvirtuado del Pla Cerdl: d aquest s'havia salvat, sobre el paper, la idea de convetir els 

interiors de mansanes en jardins; diem "sobre el paper" perqué ja al I870 trobem tes primeres 

denuncies per edificar "coberts" il·legals als "jardins"*' Així. aquestes estructures senzilles, 

que cobrien parcial, i en alguns cas*», totalment, aquests espais, constituïren el precedent de 

I Ocupació sistemàtica il·legal que s :nicià a principis del segle XX. com veurem més 

endevznt* 

En principi podríem dividir ea dos grups el conjunt d'edificis als jardins dels quals es 

basteixen coberts il·legals Ei primer el constitueixen els edificis construïts durant els anys 

1870-73 En aquests. I ocupació del jardí és inmediata a la construcció de l'edifici, i 

coincideix amb l'edificació, a la mateixa casa. de quarts pisos il·legals 10 de golfes més 

alies. Això ens revela atee cop aquesta volunta! d aprofitament màxim dels terrenys, molt 

" h l€tftétem n* 6 2**4. *.«•».-«.«« Cmam mà I*.*« perm«, »1 !Mft. per a tétf^u \ » i * » p*ni «•»«••ri«* «I tel** àtl tgu «Ji»ki 
K'M *t» «l'Jii i !• RjmM» <k •' »ullin.« > m li ..-«wcJín 

*' &*r« el WJK» -ftb '¡uàmt' parlamn mi* émnumttm t|umt i m t t « 4e l'a^mtoclun. *|u< % « « h«1 ttrtm des <kf pan Jr »•*» 
de «e* inlrv.K-n» que > hi ¿ttmmmn 
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comprensible si tenim en compte que la majoria d'edificacions ü «quest primer grup se 

situaven a la Zona de Contacte, la mes val«>rada en aquells moments Així, són edificis 

d'habitatges de renda modesta amh baixos comercials, que aprofiten els espai dels hipotètics 

jardins per a bastir hi magatzems o tallers annexos a les botigues 

En el segon grup. l'ocupació del jardí es pmdueix anys desfés d'haver se íinalit/at 

la construcció de la casa LI caràcter d'aquests és molt més divers, hi trobem des dels gran?, 

palaus amb grans jardins del carrer Mallorca, tins a edificis de caire mixt 

industrial'residencial, passant per alguns amb pis principal i d'altres molt modestos de les 

ames perifèriques Això comporta que les funcions d aquests coberts siguin molt diva ses 

servint com a magatzems, cavallerisses. cotxeres, tallers, forns de pà. corrals''*, safarejos. 

molts d'aquests daten ja de finals de segle i es legalit/rn tnmediatament en sol·licitar-se el 

permís després d'haver rebut la denúncia, la qual cosa ja ens mostra una flexibilitat més gran 

de les autoritats que contrasta amb la "intransigència" demostrada en els inicis de la 

construcció de IT/xample, quan encara es defensava, fins a cert punt. el concepte cerdantà 

A l'interior dels edificis també s'hs van detectar infraccions La més comuna consistia 

en la construcció dels anomenats "entresols interiors", sorgits en dividir en dos l'alçada de 

la part mtfja i posterior de les plantes baixes, per aprofitar ne encara més l'espai, construint 

migrades vtvendes Aquestes estructures no estaven pas prohibides per les ordenances, que 

les permetien "cuando pueda tener ta suficiente ventilación'"00 i eren objecte de denuncia 

només quan es construïen sense haver demanat el corresponent permís, pràctica, però. que 

es reveHa com la més habitual, car en quedar amagMks a 1'interim dels edificis, eren més 

difícils de ser detectades per Ics autoritats municipals Llur construcció està directament 

relacionada amb l'activitat comercial, ja que tes petites vivendes que s hi situaven anaven 

destinades als botiguers. Així, la majoria els trobem a la Zona de Contacte, i sobretot a I àrea 

del barri de Sant Antoni, una de les zones amb caràcter més popular de l'Eix&mple. en 

edificis de renta modeste amb els baixos dedicats a botigues. Excepcionalment, en trobem 

"* Al Pilau Casada» (c«.2M>. m a l mu del Col ttp 6e M«stf«». ftpcámm n* I l **2. a* i»«iwif>A»t% u« .«*«rt al J M * . en ü»nsu 0« 

«alai, pn • «t»uaf hi u i gMmet i gwidar hi «» emet 4el iinl, 
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algun a larca central en edificis de qualitat, amb funcionalitats lligades al servei'" 

Hi fet que vagin lligats a l'explotactó comer.wl de les botigues, explica que no 

s'afageisin anys desprès de la finalitzaoú de l'edifici, simi que es construeixen al maten 

temps que la resta de la casa, L'época en que en trobem més és també »quest moment marcat 

pels anys 1871-72-73. en què es desenvolupen i es valoren aquestes àrees Amb tot. ja en 

trobem al 1863 i es continuen fent durant sot el període que abarca la nostra tesi. arribant, 

niés eniü. almenys fins a 18% 

U construcció de mirandes tou una altra font de tensions entre el municipi i la 

propietat Aquestes eren permeses sempre i quan es demanés el corrcsr*»nent permís i no 

medisstn més de 3.88m d alçada m. Això va comportar pr.iblemes. ja que molts propietaris 

van interpretar que es podien afegir aquests 3.88 m als 19,40 m d'alçada maxima, mentre que 

l'Ajuntament entenia que (alçada de les mirandes calia que stntegrés en els 100 pams 

d'alçada màxima permesa Aquesta diversitat d'interpretacions de les ordenances va 

comportar tot una sèrie de dtspules. entre I Ajuntament i els propietaris, com ara la que va 

suscitar la construcció d'una torre semicircular a casa Rabcll. a la cantonada de Ramble-, i 

Plaça Catalunya (cat .37) Ix torre en qüestió ha via figurat en un principi en el projecte 

presentat a l'Ajuntament, pero va haver de ser esborrada dels plànols per a poder obtenir cl 

permís; ur. cop obtingut aquest, va ser construïda, com s havia pensst de bell antuvi, 

provocant la consegüent denuncia municipal. La resposta del propietari invoca, com no. c! 

benefici que I'"ornat public" de la plaça i de la ciutat en general van obtenir a través de la 

torreta'*'. Casos com aquest van comportar sovint l'intervenció del Gobernador Civil, que 

era in* .«at rels prapsetam quan s enfrontaven a l'Ajuntament, i l'aprovació d'una R O de 

25 <* abril de 1879 en què constava el dret a construí! mirandes sobre els terrats, sempre i 

quan aquestes se situessin a tres metres de la Unia de façana, i a dos metres de les parets 

mitgeres. 

L'intervenció del Gobernador Civil i la presentació de diversos projectes per a poder 

obtenir el permís ds construcció són una constant lis primers anys d'ediftcació de l'hi ample. 

' A to .«•» Aflietti (•.« 141, paUu umt«iuli*t M'UJI a Oran Vta (Juna. <•> vumuiuu un tntitm4 ••ein.« *<•» * viveial* t- ' •<• •>• ' 
Vid «tpaimm B" I2W <fc I »71 
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en què els propietaris aprofitaven ets buits legals que deixaven les ordenances104, per 

treure el màxim profit deis seus terrenys a IHixamplc D això ens trobem tres exemples, 

concentrats tuts tres a la vorera de llevant de la Ptaça de Catalunya així tara la casa Buxeda 

(cat.31), cum la Jaumeandreu (cat.32) t la Bonsoms (cal,34), que ocupaven les finques 

números 12, 13 i 15 de la Placa Catalunya, resfJectivanlentl<,, van tenir molts problemes a 

l'hora de rebre ei permís d'obres, ja que els projectes |«esentats ultrapassaven l'ocupacio 

màxima d'espai permesa, sense deixar l'espai suficient per a jardí Aquesta superficie, que 

no constava a le. ordenances, lou fixada per una circular del Gobernador Civil, redactada al 

15 de juliol ue l«%0 per a gai?nt>r mínimament el compliment de les condicions del f'.i 

Cerdà Així, en *ots tres casos m els propietaris van anar presentant diversos proiectes. en 

els quals •>'aprofitava al màxim I espai, comptàhilit/ant les galertes i pati interiors com a espai 

de jardins, que anaven essent rebutjats per I Ajuntament Tot i aquest rebuig, Climent 

Bonsoms. per exemple, va comentar a edificar la casa sense el permís i Josep Jaumcndreu 

va construir la seva seguint els plànols presentats (i rebufáis» en un primer moment, en lloc 

de eguir els que havia aprovat la municipalitat 

D'altres conflictes similars tenien a veure amb la incompetència municipal amora 

d'encarar la magna obra de n-ixample l a majoria d'aquests consistien en problemes derivats 

per canvis de rasants o per la mala fixació de les ahniacuwis Fi cas més eloqüent ens lapona 

la Casa Call (cat.3*%> a la placa d lírquinaona!U . que és denunciada per no seguir la línia 

oficial marcada per a aquel! sector Després de la presentació de diversos recursos per pau 

del propietari deixant clara la seva innocència, un informe de! propi Ajuntament reconeix la 

culpabilitat del muncipi car aquest havia variat en diverses ocasions les aliniacions a la /ona. 

per Is qual cosa la denúncia és retirada 

A part d'això, es troben altres denuncies, molt menys freqüents que les ja citades. 

'** Zl í*l f u ' i*. «mkfnii» í» IH-M« «ffiivad«* ttmm de l'i|»i»»*.i« <kl PI« d'F.iUMftf»k fa ipte .»» e* «farem« cu , <tf nttiiwi* • 

I'tKWpacir d* k» m«m»f»e» pr<niKMl un bo« Ug*i «aihf* * | IM*¡ (Him 

'. i|ttc ira « w Kiip»Í4» ; c. itKHtiirc »fqti u-.iöiiu i .•»1*1. ni «nomenat "El ( " K V Inyk** 

"" &\péJtmm* n' 16,16 ... d« l«*J. VSS m> à* IHftí t 1741 , <k ISftft, rmfMUivanwi* 
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que fan referència a l'habilitació de vivendes al soterrani, que tstsven totalment prohibides 
m, la in» construcció de golfes, tal i com manaven tes ordenances, o bé a la realització 

d'«ihres menors com ara trtbeines, sense el ciirresponent permís mttnktpal També hi lia casus 

certament insòlits com el que succeeix a Francesc de Paula del Villar i U>/ano, quan 

s'asscbenta que Martín Plana està edificant a to Rambla Catalunya un editki (cat 45) que 

¡'arquitecte havia dissenyat per al solar d'un altre propietari, en un altre indret m, o bé el 

de Miquel Clavé, que demana que es denegui un permís d'oores que se ii havia concedit. 

sense que ell l'hagués demanat"* 

De tot això se'n desprenen algunes idees que em ajuden a compendre més 

profundament tot el procés de construcció de IFixample que hem anat esbossant. Fs prou 

evident que la idea d'Fixamplc com a imlloia social i higiènica de la ciutat no cualia en la 

societat barcekwina, que ve« en ell una possibilitat més d'enriquir se a través del negvici i la 

especulad.) inmobiliaria. Per això es lluita des d'un principi contra tot a!lò que pugui posar 

trabes a aquest negoci i que en dificulti l'obtenció de guanys A mvell urbanístic, ja hem visi 

la constant "batalla" per imposar un model capitalista de ciutat en un marc pensat per a una 

urbs igualitària; a nivell arquitectònic la batalla s'entaula casa per casa. parcel·la per 

parcel·la, intentant extreure n el major benefici, aprofitant Fins el darvr centímetre quadrat, 

ja sigui augmentant el número de pis»vs. dividint los en dos. fent habitatges als soterranis, 

tapant els jardins,.. i tot això procurant pigar el mínim, defugint el control que l'Ajuntament 

intentava introduir dins dels edificis, el qual era considerat com un atemptat ai sagrat principi 

de la propietat, pilar bàsic ue la societat liberal del segle XIX 

Però la "destrucció" de la ciutat igualitària també és palesa quan. des d'un bon 

principi es valoren certs sectors de l'Eixample que passaran a ser privilegiats, en un sentit o 

en un altre, gaudint del "privilegi" de ser les àrees on es cometran més infraccions, on la idea 

d'F.ixamolc social, pensat com a millora de les classes popular:, de la Barcelona Vella, es 

liquidarà més ràpidament. Això ho trtibem, com hem vist. a ¡a Zona de Contatcte, valorada 

per la seva proximitai a ia Ciutat Vella, i a Tarea Central, nascuda a redós de la via sein ona I 

del Passeig de Gràcia. 

'* Arikk 21 1c IM «amanees mué 

• E* |MÍM« »• 24W «. dt li?2 
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I aparició de les infraccions, però, seguirà un procés més o menys lògic si 

recapitulem el que s'ha du fins ara, veurem que les primeres denúncies, a l'entorn de 1863. 

fan referència a la construeckí de quart:, pisos, primera "tècnica* pernada per a aprontar més 

la parcel·la, retallada gairebé a la meitat per "obligatorietat de situar jardins interiors, 

imposada pel Gobernador Civil al I860 Aquesta pràctica, topa, com és lògic, amb l*oposició 

de rAjuntament, el qual, peri». no té pri?u força executiva per erradicar ta. només per 

imposar multes als qui la practiquin Per a evitar aquestes, aviat, cap a IS67. sorgeix una 

"variant", consistent en fer habitatges a les golfes, que produeix els matemos guanys, pero 

que és més elegant i. en pricipi, pot escapar més fàcilment a!s control ediHci Una altra passa 

endevant, quantitativa i alhora qualitativa, que no es produeix fins al 1870, és la "conquesta" 

dels jardins, que coincideix amb el "boom* constructiu iniciat aquell any. ta qual cosa I;« 

també que es dispari el número de denúncies, en augmentar el número d'edificis construïts. 

Amb tot. cal també veure aquest augment del número de denúncies, no només com una 

conseqüència lògica de la gran activitat constructiva de l'època, s:nó també motivat per la 

moperància sancionadora que ha anat demostrant I autoritat municipal durant els deu primers 

anys de la construcció de ll.ixample la qual cosa encoratja als propietaris a fer un pas tan 

important com és el d'anorrear els jardins, darrer baluard de la teoria cerdaniana. L' "assalt 

final" el trobem ja a I únic lloc on quedava espai per aprofitar, és a dir, als terrats. l a seva 

ocupació, pero, es retarda fins a mitjans dels anys vuitanta, un cop "devorats" els jardins 

Més endevant, quan s haurà legalitzat tot això, vindran, ara ja amb el vist-1 plau dels 

ajuntaments del nostre segle, els mapi/ems i ets tallers als patis (mai més no se'n dirà 

"jardins"), els aparcaments soterranis, les remuntes i els àtics, però això, per sort, sobrepassa 

els nostres límits cronològics 

Aquest és, en f i , el que nosaltres hem anomenat "el marc real". £1 context físic, fill 

bord d'una idea genial que es va quedar al paper. Erts ha interessant anar desgranint tot 

aquest procés urbanístic i , podríem dir, social, perquè els edificis que més endevant 

analitzarem van ser qui, al llarg d'aquests vint i vuit anys, es van anar inserint i alhora van 

anar donant forma ?. aquest conjunt de carrer« i places que anomenem Eixa:np!c de Barcelona 
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