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A.1_La estructura urbana i el creixement de la ciutat

En aquest capítol fem una breu aproximació històrica a la for-
mació de l’estructura urbana a través de representacions de la 
ciutat. 

En el capítol A.2, “el plànol de Juan Zermeño”, (on planteja el 
projecte sobre la ciutat a mitjans del segle XVIII), es marca un 
fi nal i un inici en relació a la cartografi a de Barcelona. El fi nal de 
la representació de la ciutat com un fet cultural, commemoratiu o 
simbòlic i el inici de la representació com instrument per “projectar” 
la ciutat.

El capítol A.3., l’hem separat en dos apartats, amb la idea de fer 
èmfasi en el canvi d’escala que suposen els diferents projectes.

 El primer apartat, què temporalment coincideix amb el segle 
XIX, s’inicia, amb el plànol de Josep Mas i Vila, tot i que en molts 
aspectes es podria considerar de les mateixes característiques 
que el de Juan Zermeño, planteja els projectes sobre la ciutat des 
d’una visió moderna, lligada als pressupostos ideològics i teòrics 
de la nova burgesia industrial. 

Amb el projecte d’Eixample d’Ildefons Cerdà, es produeix el 
primer canvi d’escala i, amb el pla de carreteres de Melcior de 
Palau i el Pla de Sanejament de García Faria, es pot començar 
a entreveure el segon canvi d’escala, que sota el nostre parer, es 
planteja clarament en el primer terç del segle XX, que es tracta en 
el segon apartat.

VIES ROMANES A LA LAIETÀNIA

Fig. 1 Vies romanes a la Laietania segons els miŀliaris. Història urbana del pla de Barcelona. P. 86

PRAETORIUM

BARCINO

AD QUARTUM

BAETULO
(Badalona)

AD FINES
(Martorell)

EGARA
(Terrassa)

ARRAGO

AQUAE CALIDAE
(Caldes de -Montbui)

SEMPRONIANA
(Granollers?)

CASTRUM OCTAVIANUM
(Sant Cugat)

ILURO
(Mataró)



5

0 250 500

ST. PAU
DEL CAMP

Camí a Montjuic i al Port

STA
MARIA
DEL PI

PORTA
DEL BISBEI

PORTA 
CASTELL VELL
Mercat extramurs

PORTA 
CASTELL NOU
Mercat extramurs

CATEDRAL
PRE-ROMANICA

PALAU COMTAL

STA MARIA
DEL MAR

Regomir

ST PERE DE 
LES PUELLES

STA EULÀLIA
DEL CAMP 

BARCELONA CAP AL 1.000

DRASSANES

VILA NOVA

CAL
L J

UEU

NOVA CATEDRAL
ROMÀNICA (1058)

ST CUGAT
DEL REC

MOLINS
DE MAR

REC COMTAL

MOLINS

HOSPITAL 
D’EN GUITART

0 250 500

BARCELONA CAP AL 1.100

NOU PALAU EPISCOPAL (1150)

HOSPITAL DE LEPROSOS

SANTA ANNA

BARCELONA CAP AL 1.200

BANYS NOUS

BOQUERIA

SANT NICOLAU

H
O

R
TS

DRASSANES

CAPELLA D’EN MARCUS

MOLINS
DE
ST PERE

CORT COMTAL

BANYS VELLS

0 250 500

ESTRUCTURA URBANA CAP AL 1.200

0 250 500A.1.1_Els camins com elements estructuradors

Al segle X l’estructura de la ciutat, encerclada per la muralla 
romana manté, amb més o menys claredat, els traçats originaris 
de la ciutat romana. Es pot apreciar (Fig. 2, 3 i 4) com els camins 
arriben a les portes de la ciutat. A les portes del cardus (portes del 
castell Nou i Vell) fora les muralles, es generen llocs d’intercanvi 
i de comerç. A la zona de llevant (porta del Castell Nou) s’inicia 
el que més tard serà la vila nova de llevant, fent un camí (actual 
carrer Argenteria) cap a Santa Maria del Mar.

La porta nord (del Bisbe) és el punt d’accés des del camí a 
Sant Cugat (ad Castrum) on es localitzen els poders (l’església i el 
palau comtal). A la porta sud (Regomir) es comencen a desenvo-
lupar les activitats “portuàries” on al segle següent s’hi construiran 
les primeres Drassanes.

Des del segle X fi ns al XII, Barcelona triplica la seva superfície, 
el creixement es produeix al voltant de les diferents parròquies que 
s’han anant construint als afores de la ciutat emmurallada, seguint 
els camins que comuniquen la ciutat amb el territori.

S’inicia l’extensió cap a llevant, des del mercat extramurs de la 
porta de llevant cap a l’església de Santa Maria del Mar, seguint 
l’actual carrer de l’Argenteria. Posteriorment ho farà cap al nord, 
seguint el traçat natural de les rieres i del rec comtal. Aquests nuclis, 
tot i triplicar superfície construïda de la ciutat romana, seguirà l’es-
tructura de camins i rieres existents cercant agrupacions al voltant 
de les esglésies.

En la fi gura 5, “ESTRUCTURA URBANA”, s’evidencien els 
camins cap a ponent i cap a llevant, que s’inicien des del cardus 
o, que el cardus els uneix a l’interior de la ciutat emmurallada, i el 
camí de Sant Cugat, prolongació del decumanus.

El camí de Sant Cugat, la carretera cap a ponent (carreters de 
Madrid) i el camí cap a llevant (carretera de França) amb el camí 
cap a Sant Cugat, formen el sistema de vies radials a partir de 
les quals s’organitza el creixement de la ciutat fora les muralles. 
A l’interior, el cardus es pot considerar com la primera travessera 
que uneix les vies de connexió de la ciutat amb el territori. Aquest 
es podria considerar com l’inici de l’estructura que relaciona el 
sistema radial i el sistema travesser, donant les característiques 
d’una estructura que es desenvoluparà al llarg del temps i que en 
els diferents canvis d’escala mantindrà aquests trets caracterís-
tics..

Fig. 2, 3, 4 i 5 Dibuix de l’autor a partir de les iŀlustracions de les pàgines 
129, 130,131 de “BURGUS”, “SUBURBUM” AND “VILANOVA” THE EX-
TRAMURAL GROWTH OF BARCELONA BEFORE A. D. 1200. Philip 
Banks. Ponència en el Congrés d’Història Urbana del Pla de Barcelona 
II. 1985.

Fig. 5
Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

SEGLE X

SEGLE XI

ESTRUCTURA URBANA

SEGLE XII
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La ciutat anirà creixen per densifi cació i massifi cació en el sector 
central i el de llevant, on es concentra l’activitat productiva. 

No serà fi ns a fi nals del segle XVIII i principis del segle XIX quan 
es produirà l’expansió cap al Raval i, en aquest procés d’expansió 
o consolidació del Raval (de creixement de la ciutat cap a ponent)  
es produirà, després de la reforma de la Rambla, la possibilitat 
de plantejar un nou eix travesser que modifi carà l’estructura de la 
ciutat antiga.

El pla de Barcelona (Fig.14) està travessat per la Via Francisca 
(aproximadament en la posició de l’actual Travessera de Gràcia) 
unint els camins cap a Madrid (carretera de Sans) i cap a França 
(carretera a França per Granollers) creuant-se al mig del pla amb 
el camí de Sant Cugat, formant un cardus i un decumanus a escala 
territorial del pla.

A la cota més alta del pla, es poden apreciar petites parròquies 
i esglésies (Sant Vicenç de Sarrià, Sant Gervasi) que junt amb el 
Monestir de Pedralbes (a ponent) i Sant Andreu del Palomar (a 
llevant) “dibuixen” una travessera, més o menys paraŀlela a la tra-
vessera central del Pla.

Més a prop de la ciutat, les parròquies de Santa Eulalia i Santa 
Maria de Sants, situades en els camins cap a València i Madrid, 
què s’uneixen en el que serà la Creu Coberta (a ponent de la ciutat) 
junt amb la parròquia de  Sant Martí de Provençals (a llevant) 
“dibuixen” una nova referència travessera a una cota intermèdia 
entre la via Francisca (travessera central del pla) i el cardus de la 
ciutat romana.

En aquestes iŀlustracions (Figs. 2, 3, 4, 5 i 6) es pot apreciar 
l’estructura territorial del pla de Barcelona, defi nida pels camins 
de connexió a la xarxa viària formant dues diagonals, una cap a 
llevant, des de la porta del Castell Nou cap a la conca del Besos i 
l’altra cap a ponent, des de la porta del castell Vell cap a la conca 
del Llobregat. Un eix vertical, des de la porta del Bisbe cap a Sant 
Cugat seguint la continuació del decumanus i l’eix travesser (al 
centre del pla) paraŀlel al cardus de la ciutat. 

A aquesta estructura “artifi cial”, es sobreposa la de les rieres-
camins que segueixen la direcció vertical (perpendicular al mar) 
seguint la direcció de la màxima pendent natural del pla. 

En els segles següents (Fig. 7) la ciutat anirà creixent consoli-
dant les viles noves al voltant de la ciutat antiga i encerclant-se en 
les successives muralles. Aquesta estructura es mantindrà intacta 
fi ns el segle XVIII amb petites modifi cacions en relació als límits 
de la ciutat.

Fig. 6 Dibuix de l’autor en base al mapa del territori català en la segona meitat del segle XI. Geografi a General de Catalunya. Francesc Carreras Candi. 1910. 
Il·lustració entre les pàgines 296-297.

EL PLA DE BARCELONA A LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XI
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SEGLE XVIIIA.2_El projecte de Juan Zermeño

Des de 1714, com a conseqüència de la derrota militar, Barce-
lona ha reduït la seva superfície. La destrucció de gran part del 
barri de llevant i la construcció de la Ciutadella, la construcció en 
els nous emplaçaments dels convents destruïts (Sant Agustí Nou, 
el Caputxins...), les noves construccions militars (les casernes al 
nord i al sud de la Rambla). Tot i això, es manté pràcticament inal-
terada l’estructura urbana dels segles XV, XVI i XVII.

Les obres públiques que es realitzen aquests anys (des de 1714) 
tenen un marcat caràcter militar1 i, es concentren en el reforç de la 
muralla, en la construcció de la Ciutadella i en la construcció i re-
novació de diferents casernes, situades estratègicament, als dos 
extrems de la rambla i a la part sud i est del barri de llevant, amb 
la intenció de control de la ciutat i defensa marítima.

El Raval manté el caràcter suburbà, els carrers “històrics”, Hos-
pital, Carme, Sant Pau i Tallers, són els que donen suport a la 
poca edifi cació existent.

Els “espais públics” es generen a les petites places d’algu-
nes esglésies i a les interseccions dels carrers “històrics” amb la 
Rambla encara no urbanitzada.

Les propostes de Zermeño2 (1751) es centren (veure plànol de 
la pàg. 8) en el disseny i reforç de la muralla, en la redefi nició dels 
camins a l’exterior de la ciutat i en la millora del port.

Des de principis del segle XVIII l’estament militar volia promoure 
el creixement de la ciutat cap a ponent, però l’activitat comercial, 
social i productiva de la ciutat es concentrava en el barri de llevant.
Al 1786, l’Ajuntament encara perceb el Raval com un lloc marginal 

1 Roura, Lluís Militarització i protesta sota l’absolutisme borbònic. Revista 
HMiC, número X, 2012. http://webs2002.uab.es/hmic
Arranz Herrero, Manuel (1985)
 Entre el sistema gremial i el sistema fabril
Ponència  en el II Congrés d’Història de Barcelona 1985

2 Muñoz Corbalan,  Juan Miguel. Cartografía militar y representación Espa-
cial de Barcelona en el siglo XVIII. Dins de: Aproximacions a la història de la 
cartografi a de Barcelona. (2010)

i proposava3  “...que el comerç preferia localitzar-se vora el portal 
de Mar, i que si es pogués poblar l’Àrea de l’Esplana i la Ciutadella, 
al cap de pocs anys es veuria plena d’edifi cis que proporcionarien 
“una comodidad inexplicable” als barcelonins”. 

La ciutat anirà creixen per densifi cació i massifi cació en el sector 
central i el de llevant, on es concentra l’activitat productiva. No 
serà fi ns a fi nals del segle XVIII i principis del segle XIX que es pro-
duirà l’expansió cap al Raval després de la reforma de la Rambla. 
Aleshores es produirà la possibilitat de desplaçar el centre cap a 

3 Garcia Espuche - Guardia i Bassols. 1993. P. 88

ponent, però s’haurà d’esperar a que les condicions socials, po-
lítiques (el trienni liberal) i econòmiques (industrialització) activin 
el projecte de reforma a la ciutat amb l’obertura del carrer Ferran. 
entre d’altres projectes

Fins aleshores l’estructura urbana es mantindrà similar als 
segles anteriors.

Fig. 7 Dibuix de l’autor sobre el “Plano de la plaza de Barcelona, su puerto, Ciudadela y castillo de Montjuich con el proiecto general de las fortifi caciones y edifi -
cios militares que se consideran precisos para poner en mejor estado de defensa (...)” Autor: Juan Zermeño. 31/12/1751. (AHCB 2973) ajustat al parcel·lari actual
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EL PROJECTE DE JUAN ZERMEÑO.1751

Fig. 8 Dibuix de l’autor a partir del “Plano de la plaza de Barcelona, su puerto, Ciudadela y castillo de Montjuich con el proiecto general de las fortifi caciones y edifi cios militares que se consideran precisos para poner en mejor estado de de-
fensa (...)” (AHCB 2973) dibuixat per Juan Zermeño, deixeble de Verboom comandant del Cos d’Enginyers l’any 1749. El projecte del 1751 no es va realitzar totalment.

CREU COBERTACARRETERA DE VALÈNCIA

CARRETERA DE MADRID

HORTES DE
ST. BERTRAN
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LLEVANT
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EL PROJECTE DE JUAN ZERMEÑO.1751 LA CIUTAT COM A PLAÇA FORTA

1_ACTUACIONS DES DE L’ÀMBIT MILITAR

2_REMODELACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS (LA RAMBLA / PASSEIG ST. JOAN)

3_INICI D’OBERTURES DE CARRES AL RAVAL

4_REMODELACIÓ I ARBRAT DELS CAMINS DE RONDA

Fig. 9 Dibuix de l’autor partir del “Plano de la plaza de Barcelona, ... (...)” 
(AHCB 2973) dibuixat per Juan Zermeño. 

La situació de les tres places (la Tri-
nitat, Sant Jaume, de l’Àngel) i la del 
Nou convent dels Caputxins (tocant 
a la Rambla, encara no urbanitzada), 
estan “predefi nint” el traçat proposat 
pel projecte del carrer Ferran què no 
es realitzarà fi ns a principis del segle 
XIX. 

CONVENT DELS
 CAPUTXINS

PLAÇA
DE L’ÀNGEL

SIMULACIÓ OBERTURA FERRAN/JAUME I/PRINCESA

PLAÇA 
ST JAUME

PLAÇA DE LA
TRINITAT
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INTERVENCIONS PERÍODE 1770-1800

1_ORDENCIÓ I EMPEDRAT DEL BORN (1770)

2_RECONSTRUCCIÓ DE LA LLOTJA (1772)

3_REFORMA DE LA RAMBLA (1775)

4_REFORMA I ARBRAT DELS CAMINS DE RONDA (1780)

5_ALINEACIÓ DEL CARRER DE L’ARGENTERIA (1782)

6_OBERTURA DEL CARRER NOU DE LA RAMBLA (1785-1788)

7_DUANA NOVA (1790)

8_PASSEIG DE SANT JOAN (1797)

9_CASES SOBRE EL REC (1800)

Després del projecte de Juan Zermeño les intervencions a la 
ciutat es centren en tres aspectes:

1_Les obertures de carrers al Raval
2_La renovació de diferents sectors del barri de llevant.
3_La remodelació d’espais públics (la Rambla) i la reforma i 

arbrat dels camins de Ronda.

Les intervencions del primer tipus, són conseqüència de la ne-
cessitat de sòl, per la creació i el creixement de les primeres in-
dústries1, per l’activació del comerç2 i el creixement de la població.

El segon tipus d’actuació, està vinculat a la millora del centre 
actiu, productiu i comercial de la ciutat, així com a la voluntat de 
encarar el creixement de la ciutat cap a llevant.

El tercer tipus està més vinculat a la idea d’entendre la ciutat 
com a lloc d’oci i esbargiment, i alhora, com és el cas de la Rambla, 
propiciar el canvi d’estructura urbana, intentant cercar una nova 
centralitat cap a ponent del centre actiu. 

1 Segura, Antoni i Suau Jaume, “L’evolució de l’estructura de la propietat de 
la terra al Pla de Barcelona, 1723-1823/1841”, dins El pla de Barcelona i la 
seva història. La Magrana - Institut Municipal d’Història, Barcelona 1984, pp. 
309 i 310

2 Delgado i Ribas, Josep Maria. EL COMERÇ EXTERIOR DE BARCELO-
NA AL SEGLE XVIII. P. 266 a 280
 Dins de: INTROCUCCIÓ HISTÒRIA DE BARCELONA VOL. 5. 5. Desplega-
ment de la ciutat manufacturera (1714-1833). 1993

1
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2 7

89

3

3

4

4

4

4
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33
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Fig. 10 Dibuix de l’autor a partir de diferents plànols de Albert Garcia Espuche - Manuel Guardia i Bassols, en Història de la ciutat de Barcelona vol. 5. en l’apartat 
Estructura urbana. pàgs. 95, 97.
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NECESSITAT DE MODERNITZACIÓ I EIXAMPLAMENT DE LA 
CIUTAT
1821-1822 Epidèmia de febre groga (6.244 morts a la ciutat)
1834 Epidèmia de còlera (3.521 morts a la ciutat)
1836 (25 de gener.) 1ª Llei d’Expropiació; R.D. 25/1: 1ª LLei De-
samortització eclesiàstica.Mendizábal
1838 Primeres propostes d’Eixample de Barcelona
1841 Publicació de ¡Abajo las murallas! de P. F. Monlau

A.3_De la Iŀlustració al segle XX

A principis del segle XIX es produeixen una sèrie de canvis, 
institucionals, polítics, sociològics, econòmics, culturals, que mo-
difi caran la manera d’entendre la ciutat. A Barcelona, després de 
la primera industrialització de fi nals del segle XVIII s’iniciarà una 
segona industrialització1 amb més força i amb renovació de les 
estructures productives i comercials. 

La Junta de Comerç iniciarà un procés de modernització del 
país promovent iniciatives en els àmbits, comercials, industrials i 
culturals, creant escoles que promouran la formació racional i cien-
tífi ca. La creació de l’escola d’arquitectura l’any 1817 és un exemple 
d’aquestes iniciatives. 

La intervenció de l’Ajuntament i la introducció de les idees hi-
genistes són dos factors que diferenciaran les intervencions a la 
ciutat respecte els períodes anteriors. 

Els canvis legislatius amb les diferents lleis de desamortització, 
la voluntat de racionalitzar el coneixement del territori i la ciutat (per 
qüestions administratives i de desenvolupament econòmic), els 
canvis en la formació i en les competències dels diferents tècnics2 
(Arquitectes, Mestres d’obres, Enginyers) i la “industrialització” i 
tecnifi cació de la ciutat (xarxes de subministrament i evacuació), 
són altres factors que intervindran en la manera d’abordar la pro-
blemàtica de la ciutat.

1 Ibidem Sánchez, Alexandre. 1993. P. 255
Fradera, Josep Mª.  “Indústria i mercat. Les bases comercials de la indústria 
catalana moderna (1814-1845)”

2 Arranz Herrero, Manuel. La menestralia de Barcelona al segle XVIII. Els 
gremis de la construcció, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat i Proa, 2001
Montaner Martorell, Josep Maria, La modernització de l’utillatge mental de 
l’arquitectura a Catalunya (1714-1859), Barcelona, Institut d’Estudis Cata-
lans, 1990.
Moretó Navarro, Isabel. La irrupció de la ciutat moderna, 1854-1874. Barce-
lona quaderns d’història, 2008, no 14, p. 23-45.

1842 Inici de la distribució de gas per a enllumenat i consum
1845 R.O. 10/10: competències de projectes obres públiques 
als enginyers de camins
1845 8 de gener. Llei municipal de competències dels Ajunta-
ments per a traçar i aplicar plans d’alineacions dels carrers i les 
places dels seus nuclis urbans
1847 Llei de plànols geomètrics
1848 Construcció del ferrocarril de Mataró a Barcelona

Fig. 11 Dibuix de l’autor a partir del “Plano geométrico de la ciudad de Barcelona, levantado por el Arquitecto Mayor de la misma Dn. José Mas y Vila quien lo 
dedica a su Escmo. Ayuntamiento Constitucional.” (AHCB 8100) 
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A.3.1_Els projectes i la ciutat. El primer canvi d’escala.

En aquest apartat ens centrem en els projectes a la ciutat, dels 
de els que entenen el projecte de la ciutat com propostes d’embe-
lliment i regularització de l’arquitectura que defi neixen els carrers, 
com el de Josep Mas i Vila, fi ns la proposta d’eixample de la ciutat 
i els projectes de “tecnifi cació” (Garcia Faria) i defi nició de les 
xarxes de comunicació territorial, com és el Pla de carreteres pro-
vincials de Melcior de Palau.  

El plànol de Josep Vila

Tot i que no es tracta d’un plànol de proposta de ciutat, ens in-
teressa pel que mostra de canvi d’actitud i de visió respecte a la 
mateixa. És important també, en el nostre cas d’estudi, perquè es 
pot apreciar l’obertura del carrer Ferran i diferents projectes a la 
ciutat.

Un plànol institucional.
El plànol de Barcelona de 1842 (AHCB8100) aixecat per iniciati-

va de l’Ajuntament, és obra mestre d’obres i arquitecte Josep Mas 
i Vila, representa a una escala aproximada d’1/4.000, les realitza-
cions recents de l’Ajuntament.

Aquest plànol busca donar una imatge monumental de la ciutat, 
les quatre imatges del les cantonades indiquen aquesta voluntat.

El plànol no té gran precisió en el dibuix dels carrers, les illes i les 
masses edifi cades, (Busquets1, 2003. Garcia Espuche / Guardia i 
Bassols2, 1992), està a mig camí d’un plànol guia, un plànol que 
demostra les fi tes aconseguides i els projectes de l’Ajuntament, un 
plànol administratiu amb la divisió de “cuartels”.

El carrer Ferran fora de les previsions de l’Ajuntament. 
Entre els projectes dibuixats al plànol, apareix la proposta de 

1 Busquets, Joan  i altres. Ciutat Vella de Barcelona un passat amb futur. 
Foment de Ciutat Vella. Ajuntament de Barcelona, UPC. LUB. 2003

2 García Espuche, Albert; Guàrdia i Bassols, Manuel. Barcelona 1714-
1940 : 10 plànols històrics = 10 planos históricos = 10 plans historiques = 
10 historical maps. [Barcelona] : Ciutat de les Ciutats, Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona : Institut Municipal d’Història, Ajuntament de 
Barcelona : Lunwerg, [1992].

Fig. 12 Plano geométrico de la ciudad de Barcelona, levantado por el Arquitecto Mayor de la misma Dn. José Mas y Vila quien lo dedica a su Escmo. 
Ayuntamiento Constitucional. [AHCB-8100]
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PROJECTES URBANS

la prolongació del carrer Bon Succés i la urbanització del barri 
nord del Raval, que va presentar per la seva aprovació l’any 1838, 
l’enginyer militar José Massanés. Projecte promogut pels propie-
taris dels terrenys que es volen urbanitzar, fi ns aleshores ocupats 
per horts i edifi cacions vinculades a la industria cotonera (Rosse-
lló3, Maribel, 2009), amb aquesta proposta es pretén comunicar 
aquesta zona del Raval amb la Rambla.

També apareix la proposta de continuació del carrer Ferran, des 
de la plaça de la Trinitat fi ns al carrer de la Ensenyança, no està 
representada la continuació fi ns a la Plaça de l’Ajuntament ni la 
obertura del carrer Jaume I. Segons aquest plànol, sembla que la 
continuació del carrer Ferran no estava prevista en les intencions 
de l’Ajuntament, i menys encara l’obertura del carrer Princesa.

Podria entendre’s que l’Ajuntament només vol mostrar les realit-
zacions aconseguides, però, el fet que es representin projectes (el 
mercat de Sant Josep, la Plaça de Isabel II, la Plaça de Sant Fran-
cesc d’Assis, la prolongació del carrer Bonsuccés, la urbanització 
o creació del barri nord del Raval) fa palès, si més no, en aquest 
plànol, que l’Ajuntament no tenia, en aquestes dates, com a priori-
tat o com projecte important la prolongació del carrer Ferran fi ns la 
Plaça de l’Ajuntament ni l’obertura del carrer Jaume I ni Princesa, 
per defi nir un eix important que estructurés la ciutat.

La ciutat tancada a l’espera de la defi nició de nous límits.
Que pot haver induït a representar la ciutat emmurallada en 

aquests moments, entre 1841 i [...] 1843, hi hagué una aliança 
entre els diferents sectors de la societat barcelonina entorn pre-
cisament dels projectes de transformació de la ciutat (Sagarra4, 
1996. P. 27), que l’Ajuntament presenti, a través del plànol de la 
ciutat, realitzat per l’arquitecte municipal, una representació de la 
ciutat més propera als principis urbanístics del segle XVIII que als 
d’una ciutat que està pel disseny de desenvolupament industria-

3 Rosselló i Nicolau, Maribel. El barrio de Poniente en el Raval de Bar-
celona, 1838–1867. Un ejemplo de proyecto de vivienda masiva. Congreso 
Nacional de Historia de la Construcción. “VI Congreso Nacional de Historia 
de la Construcción”. València: 2009, p. 1231-1239. Universitat Politècnica de 
Catalunya. Departament de Composició Arquitectònica

4 Sagarra i Trias, Ferran (1996). Barcelona, ciutat de transició (1848 - 1868)
Institut d’Estudis Catalans

Fig. 13 Obertura del darrer tram del carrer Ferran (convent de l’Ensenyança), mercat de Sant Josep (la Boqueria), plaça Isabel II (futur mercat de Santa Cate-
rina) i traçat de carrers al Raval Nord. Elaboració pròpia a partir del plànol de Josep Mas i Vila. (AHCB-8100)                                    

URBANITZACIÓ 
SECTOR NORD 
DEL RAVAL

PROLONGACIÓ 
CARRER FERRAN 
FINS EL CARRER DE 
L’ENSENYANÇA

PLAÇA ISABEL II

MERCAT DE 
SANT JOSEP
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lista proposat per la burgesia catalana [...] que tenia el seu nus 
en una nova ciutat de característiques molt diferents de les que 
permetia la Barcelona emmurallada.(Sagarra,1996).

L’ambivalència o ambigüitat de la representació gràfi ca de la 
ciutat, la representació de les tres muralles (la romana, la medieval 
i la barroca) com si fossin fi tes de la evolució i transformació de 
la ciutat, com elements que marquen el temps i la evolució. Una 
representació històrica, que situa en el mateix temps, esdeveni-
ments urbans de temps diferents amb el mateix valor gràfi c. En 
la llegenda del plànol, en l’apartat Señales y Abreviaturas, José 
Más, designa com Circumbalación primitiva, a la muralla romana, 
Segunda linea, a la muralla medieval de la Rambla. L’acceptació, 
si més no, en la representació gràfi ca de la ciutat, de la qualitat 
de plaça forta de Barcelona, pot haver induït al seu arquitecte, a 
representar els límits de la ciutat coincidint amb els límits “admi-
nistratius ofi cials” que alhora coincideixen amb el límit marcat per 
la muralla del projecte de 1751. La poca defi nició, la gairebé nul•la 
informació de l’exterior immediat de la ciutat, reforça aquesta pos-
sibilitat.

La ciutat representada per Josep Mas, és la que succeeix a 
l’interior dels límits projectats gairebé cent anys abans, per Juan 
Zermeño. Més enllà de la muralla, cap indici de la qualitat del terri-
tori, cap referència a la seva forma, al seu ús, a la relació o vincu-
lació del territori pròxim amb la ciutat. 

Per a Josep Mas, la ciutat es desenvolupa a l’interior del recinte, 
un ”objecte” amb els límits ben defi nits, controlat i independent de 
l’exterior, com si la ciutat hagués de créixer per límits successius, 
una ciutat que ara, (1842) acotada i defi nida per un límits precisos, 
estès esperant la defi nició dels nous límits per el seu creixement.

Les intervencions urbanes es concentren alineacions i ober-
tures de carrers, en la reutilització dels convents i en la creació 
d’espais públics als cementeris desplaçats fora la ciutat. La ciutat 
i la seva estructura urbana  no són considerades com elements 
globals de defi nició i intervenció.

MASSA EDIFICADA I ESPAIS PÚBLICS

Fig. 14 El jardí botànic al Raval, la Rambla, l’esplanada i els jardins del general a llevant. Ocupació del sector sud del Raval amb l’obertura del carrer Comte de 
l’Asalto i Marqués de Barbera. Inici de l’obertura del carrer Ferran. Elaboració pròpia a partir del plànol de Josep Mas i Vila. (AHCB-8100)
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PROPOSTA D’URBANITZACIÓ 
SECTOR NORD DEL RAVAL

PROJECTE MERCAT 
SANT JOSEP

DARRER TRAM 
C/ FERRAN

PROJECTE PLAÇA 
ISABEL II

SIMULACIÓ OBERTURA CARRER PRINCESA

EL PLÀNOL DE JOSEP MAS I VILA. 1842 INICI D’ACTIVITATS URBANES MUNICIPALS

1_RECUPERACIÓ D’ESPAIS DELS CEMENTERIS

2_INICI D’OBERTURA DEL CARRER FERRAN

3_PLAÇA ST. JAUME

4_EIXAMPLE PLA DE PALAU

5_PASSEIG DE GRÀCIA

Fig. 15 Dibuix de l’autor a partir del plànol de Josep Mas i Vila. (AHCB-8100)

L’obertura del carrer Ferran està realitzada 
fi ns al col·legi de l’Ensenyança. Al convent 
dels caputxins s’ha realitzat la reforma gi-
rant l’accés al carrer Ferran, a la plaça de 
l’Ajuntament s’ha fet la primera reforma amb 
la construcció de la nova façana. Només 
queda el darrer tram per arribar fi ns la plaça 
de l’Ajuntament. Malgrat això, el plànol de 
Josep Mas no indica que l’Ajuntament tin-
gui prevista la connexió, tot i que pocs anys 
després es realitzarà. 
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En les intervencions de la primera meitat de segle XIX es poden 
diferenciar quatre fases: 
1802-1808 Fort impuls, gran número de peticions d’obertures de 
carrers.
1808-1814 Paralització gairebé total (ocupació francesa)
1814-1832 Les realineacions són, bàsicament, el producte d’una 
iniciativa municipal plenament autònoma.
1832-1842 Projectes obertura de carrers i places en els antics 
convents.

1_JARDÍ DEL GENERAL (1815)

2_EMPEDRAT DELS CEMENTERIS (1816)

3_EIXAMPLE DEL PLA DE PALAU (1820-1826-1834)

4_PLAÇA DE SANT JAUME (1824)

5_PLAÇA DE LES BASES DE SANT PERE (1825) 

6_PRIMER TRAM DEL CARRER FERRAN (1826)

7_PASSEIG DE GRÀCIA (1827)

8_PROJECTES AJUNTAMENT (1842. JOSEP MAS I VILA)

     8A_OBERTURA DE CARRERS RAVAL NORD

     8B_MERCAT DE SANT JOSEP

     8C_PLAÇA ISABEL II (FUTUR MERCAT DE SANTA CATERINA)

     8D_PROLONGACIÓ CARRER FERRAN

CARACTERÍSTIQUES DE LES INTERVENCIONS

_ENLLUMENAT ALS CARRERS. Principal  instrument de reforma 
urbana de la ciutat vella.
_LIMITACIÓ DE L’ALÇADA. Es cenyeix als aspectes visuals dels 
aspectes formals de les façanes.
_LES PREOCUPACIONS HIGIÈNIQUES “el aseo o comodidad 
pública”, no impliquen mesures legals que afectin a l’interior dels 
habitatges.
_LA DESATENCIÓ ALS PROBLEMES INTERNS DE L’HABITAT-
GE 
_LA PREOCUPACIÓ PEL SEU ASPECTE EXTERIOR Es centra 
en l’homogeneïtzació del paisatge urbà, la racionalització i la nor-
mativització.

INTERVENCIONS EN EL PERÍODE 1802 - 1842

Fig. 16 Dibuix de l’autor a partir de diferents plànols de Albert Garcia Espuche - Manuel Guardia i Bassols, en Història de la ciutat de Barcelona vol. 5. en l’apartat 
Estructura urbana. pàgs. 95-96 i del plànol de Josep Mas i Vila (AHCB-8100)
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CARACTERÍSTIQUES DE LA DÈCADA 1850-60

1_DENSIFICACIÓ DEL CASC ANTIC

2_TENDÈNCIA D’EXPANSIÓ CAP AL NORD

3_CREIXEMENT DELS NUCLIS DEL PLA

4_MODERNITZACIÓ DE LES COMUNICACIONS

5_PREPARACIÓ PER L’EIXAMPLE DE LA CIUTAT

FETS REMARCABLES EN LA DÈCADA 1850-60

1853 Reforma del Passeig de Gràcia (Enllumenat de gas i ma-
cademitzat per carruatges de la calçada central)
1854 Inici de l’enderroc de les muralles
1854-1859 Ferrocarril a Molins de Rei, Martorell i Granollers
1854 Epidèmia de còlera (5.657 morts a la ciutat)
1855 Aixecament topogràfi c del Pla de Barcelona d’Ildefons 
Cerdà

Eixample Cerdà

Tot i que el plànol de Josep Mas mostra una ciutat que encara 
no ha ocupat tot el sòl disponible i, planteja urbanitzacions al inte-
rior de la ciutat i projectes d’ordenació i equipaments junt amb pro-
jectes d’obertures de carrers, és a dir, una ciutat que encara s’ha 
de desenvolupar dins l’interior de les muralles. La realitat és que 
Barcelona s’ha densifi cat (sobretot el barri de llevant i les zones 
construïdes del Raval) en alçada i en ocupació del interior de les 
illes. L’augment de la quantitat de fàbriques i d’habitants han posat 
a la ciutat en una situació insostenible.

El concurs1 que el 1840 proposa l’Ajuntament per premiar la millor 
memòria que respongui a la pregunta dels avantatges que supo-
saria per la ciutat l’enderroc de les muralles, és un indicador prou 
clar de la consciencia de la necessitat d’eixamplar la ciutat tant per 
qüestions econòmiques i socials, com per qüestions de salubritat 
i higiene.

El 1854 s’enderroquen les muralles i el 1859 l’Ajuntament 
convoca un concurs municipal per l’Eixample de la ciutat. El mateix 
any, el govern central aprova el projecte d’en Ildefons Cerdà.

No es tracta d’entrar en la discussió dels diferents projectes 
sobre l’eixample de la ciutat, sinó partir del que, per unes raons 

1 El 31 de desembre de 1840, l’Ajuntament publica una convocatòria per a pre-
miar la millor memòria que respongués a la qüestió “¿Qué ventajas reportaría 
Barcelona, y especialmente su industria, de la demolición de las murallas que 
circuyen la ciudad?

1855 Avantprojecte d’Eixample per a Barcelona d’Ildefons Cerdà
1858 Plànol topogràfi c (quarterons) de la ciutat de Barcelona de 
Miquel Garriga i Roca
1858 Ordenança de policia urbana de Barcelona
1859 Concurs municipal per a l’Eixample de Barcelona
1859 El Govern central aprova el projecte d’Eixample d’Ildefons 
Cerdà
1860 Primera pedra a l’Eixample. Barcelona té 190.000 habi-
tants

Fig. 17 Dibuix de l’autor a partir del “Plano geométrico de la ciudad de Barcelona, levantado por el Arquitecto Mayor de la misma Dn. José Mas y Vila quien 
lo dedica a su Escmo. Ayuntamiento Constitucional.” (AHCB 8100) amb fragments del projecte d’Eixample d’Ildefons Cerdà de 1859 (AHCB-2939) ajustats al 
parcel·lari actual.
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o altres, es va dur a la pràctica, analitzar l’estructura urbana amb 
totes les mancances i/o contradiccions provocades per la manca 
d’acceptació.

El nostre interès en el projecte de Cerdà està en el fet que a 
partir d’una proposta abstracta i teòrica quan, proposa el pla d’ei-
xample per la ciutat de Barcelona, hi ha implícit el reconeixement 
del context, ajustant la proposta teòrica a les condicions del territo-
ri i a les diferents “capes” materials i immaterials, amb el reconei-
xement de la importància de les vies travesseres històriques, des 
del cardus romà o el recent obert carrer Ferran, fi ns a la travessera 
romana del centre del pla.

El projecte d’eixample de Cerdà, a partir d’un exhaustiu aixe-
cament i reconeixement de les preexistències del Pla, (veure fi g. 
20, 21, 22 i 23) recull aquesta idea al proposar la Gran Via com eix 
vertebrador de la ciutat i alhora via de comunicació amb les vies 
d’ordre superior.

Un eix travesser que suposa el reconeixement de la funció que 
aquesta direcció té en l’estructura urbana, que ara, a una escala 
superior, proposa com element estructurador de la nova ciutat. Un 
nou “cardus” ampliat a escala territorial què fa el mateix paper que 
el “cardus” de Barcino o el carrer Ferran en l’estructura de la ciutat 
antiga. 

El fet que les primeres vies que es replantegen i anivellen (1860-
1861) siguin la Gran Via, el passeig de Sant Joan (paraŀleles al 
cardus i decumanus) , el passeig de Gràcia (prolongació del decu-
manus) , la Meridiana i el Paraŀlel (prolongacions de les carreteres 
de França i Madrid) són un indicador de la voluntat de defi nir una 
estructura urbana clara i de la consideració de les preexistències 
a aquesta estructura.

Fig. 19 Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y proyecto de su reforma y ensanche. Autor: 
Ildefons Cerdà. El plànol consta de 4 fulls i procedeix de la “Geografi a General de Catalunya”, de Francesc 
Carreras Candi, al volum dedicat a la ciutat de Barcelona. (AHCB 2939)

Fig. 18 Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona / Ildefons Cerdà. Autor: Cerdà, Ildefons. 1855. 
mapa, b/n. Datat aproximadament al 1861. Topografi a  del pla de Barcelona que va ser la base sobre la que 
es va dibuixar el projecte d’eixample de Cerdà. - Exemplar entelat. - Fonts: Soley, 597. (ICC RM.267959)
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1r CANVI D’ESCALA

LÍMITS, POBLACIONS DEL PLA I INFRAESTRUCTURES LÍMITS, POBLACIONS DEL PLA, INFRAESTRUCTURES I GRAN VIA I PASSEIG DE SANT JOAN 
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L’EIXAMPLE CERDÀ

Fig. 20 Dibuix de l’autor a partir del Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona / Ildefons Cerdà. 1855. (ICC 
RM.267959). Límits municipals i militars, corbes de nivell indicant la cota de la Gran Via.

Fig. 21 Dibuix de l’autor a partir del Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona / Ildefons Cerdà. 1855. (ICC 
RM.267959). Límits municipals i militars, corbes de nivell indicant la cota de la Gran Via, massa edifi cada dels pobles 
del Pla de Barcelona.

Fig. 22 Dibuix de l’autor a partir del Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona / Ildefons Cerdà. 1855. (ICC 
RM.267959). Límits municipals i militars, corbes de nivell indicant la cota de la Gran Via, massa edifi cada dels pobles 
del Pla de Barcelona, infraestructures.

Fig. 23 Dibuix de l’autor a partir del Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona / Ildefons Cerdà. 1855. (ICC 
RM.267959). Límits municipals i militars, corbes de nivell indicant la cota de la Gran Via, massa edifi cada dels pobles 
del Pla de Barcelona, infraestructures. Situació del projecte de la Gran Via i el Passeig de Sant Joan.
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INICI CONSTRUCCIÓ DE L’EIXAMPLE

1860-1861 Anivellament de la Gran Via, passeig de Sant Joan, 
Paraŀlel, passeig de Gràcia i Meridiana
1862 Les societats de l’Eixample comencen el seu desenvolu-
pament. Greus inundacions a la ciutat
1863 Inauguració de la línia de ferrocarril de Catalunya a Sarrià
1863 Inici de la construcció de la Universitat de Barcelona

1864 Inici de la construcció del coŀlector de la Ronda
1864-1867 Llei de reglament de l’Eixample
1865 Epidèmia de còlera (3.717 morts a la ciutat)
1865 Constitució de les Comissions d’Eixample
Cerdà abandona el càrrec de tècnic supervisor de l’Eixample
1866 Crisi econòmica i caiguda de les societats d’Eixample
1867 Publicació de la Teoria General de la Urbanització (I. C.)
1868 Enderroc de la Ciutadella

Fig. 25 Dibuix de l’autor a partir del “Plano geométrico de la ciudad de Barcelona, levantado por el Arquitecto Mayor de la misma Dn. José Mas y Vila quien 
lo dedica a su Escmo. Ayuntamiento Constitucional.” (AHCB 8100) amb fragments del projecte d’Eixample d’Ildefons Cerdà de 1859 (AHCB-2939) ajustats al 
parcel·lari actual. En vermell les primeres vies replantejades del projecte d’Eixample.

Fig. 24 Iŀlustracions de les pàgines 124 i 125 de “La Barcelona de Cer-
dà” del grup 2C 

ANIVELLAMENT DE LES PRIMERES VIES DEL 
PROJECTE D’EIXAMPLE
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Llei d’irradiació d’Ildefons Cerdà 1873
Aplicació a la Província de Barcelona

Eixos de la vialitat transcendental

Altres ciutats citades en la Llei d’irradiació
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PLA DE CARRETERES MELCIOR DE PALAU I LA LLEI D’IRRADIACIÓ D’ILDEFONS CERDÀEl pla de carreteres de Melcior de Palau

El cas de la Gran Via Nord, com altres vies urbanes, suburba-
nes i veïnals de Catalunya i en el nostre cas de Barcelona, tenen el 
seu origen o la seva preconfi guració, en els projectes de la xarxa 
viaria de Catalunya de principis del segle XIX1.

Des de el Pla radial de carreteres reials de 1761 no s’havia fet 
cap proposta de modifi cació des del territori provincial o regional. 
La Junta de Comerç2 inicia aquestes modifi cacions amb el pla de 
1816 fomentat pel projecte industrialista català que es fonamen-
tava en dos punts: la integració del mercat interior per millorar el 
comerç i la modernització de l’agricultura.

Entre 1833, quan es reorganitzen les administracions que ges-
tionen el territori, i 1860, en que s’aprova el Plan General de Car-
reteras, les diputacions provincials s’han fet càrrec de la construc-
ció de les carreteres bàsiques en les diferents províncies, a partir 
d’aquesta data (1860) passen a assumir la xarxa de carreteres 
secundàries que complementa la xarxa estatal.

Des del desenvolupament de la xarxa ferroviària (1848 primera 
línia ferroviària Barcelona-Mataró) la burgesia catalana centra la 
seva atenció en aquests mitjà de transport per la transformació de 
la societat. La xarxa viària perd interès com element prioritari en 
la modernització del país, passant a tenir un paper subsidiari del 
ferrocarril.

A partir de 1865 es dissenyarà una nova xarxa a nivell provinci-
al que s’orientarà concèntricament respecte als eixos bàsics fent 
contrapunt a la verticalitat de les vies en sentit radial respecte a 

1 Navas, Teresa. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DESDE LA PERSPEC-
TIVA HISTÓRICA. EL CASO DE LA FORMACIÓN DE LA RED DE CARRE-
TERAS EN LA REGIÓN DE BARCELONA (1761-1969) . Revista Transporte 
y Territorio Nº 8, Universidad de Buenos Aires, 1º sem. de 2013. ISSN 1852-
7175 . www.rtt.fi lo.uba.ar

2 Navas, Teresa. “Modernitzar el territori: la planifi cació i construcció de la 
xarxa de carreteres de l’àrea de Barcelona.” Barcelona quaderns d’història 
[en línia], 2008,, Núm. 14 , p. 117-134. 
h t tp: / / w w w. rac o.c a t / index .php / BCNQuader nsH is to r ia /a r t i c le /
view/128465/218962

Barcelona. Teresa Navas3 ho descriu de la següent manera:

“...el primer Pla de Carreteres Provincials de l’any 1865 l’es-
tratègia és força clara: planifi car i construir (a la llarga) unes 
línies viàries amb l’objectiu preferent de connectar els mu-
nicipis de l’entorn barcelonès, bàsicament els pertanyents a 
les actuals comarques del Vallès, Penedès i les parts baixes 
de l’Osona i el Bages. Això sense deixar d’atendre els muni-
cipis del Pla de Barcelona –encara independents–, els quals, 
des d’aquelles dates, anaven conformant el nucli central de 
concentració industrial i demogràfi ca més important del país. 
Sens dubte, el Pla Provincial de 1865, i encara més el seu 
successor, el de 1878, tenen el valor d’haver prefi gurat l’es-
tructura de comunicacions essencial de l’actual Regió metro-
politana de Barcelona.”

Aquesta estratègia es concretarà en la defi nició de tres cinturons 
en l’àmbit territorial de la província de Barcelona (la carretera d’Es-

3 Ibidem Navas, Teresa. 2008

plugues a Sant Andreu seria el primer dels tres cinturons) aquest 
fet remarca la voluntat de connexió transversal (llevant-ponent), 
que a diferent escala, però de forma similar, estan fent l’obertura 
de l’eix Ferran- Jaume I - Princesa en el nucli de la ciutat, i la Gran 
Via a l’Eixample.

Entre el pla de 1865 i el de 1878 (Melcior de Palau) hi ha un 
període important de destacar per el que des del punt de vista 
teòric pot haver infl uenciat al projecte de Melcior de Palau. 

Al desembre de 1872 es crea la comissió mixta per a l’estu-
di del Proyecto de División Judicial de la Província, la proposta 
de divisió intraprovincial que es redacta a l’agost de 1873, quan 
Cerdà ocupava la presidència provisional de la Diputació “...volia 
respondre acuradament a dos requisits essencials per a Cerdà: la 
topografi a natural de les diferents comarques o regions que com-
ponien la província i la seva accessibilitat, és a dir, la necessitat 
que els nuclis urbans principals d’aquestes comarques estiguessin 

Fig. 27 Navas, Teresa. “Modernitzar el territori: la planifi cació i construcció de la 
xarxa de carreteres de l’àrea de Barcelona.” Barcelona quaderns d’història [en 
línia], 2008,, Núm. 14 , p. 117-134. http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadern-
sHistoria/article/view/128465/2189. P 133

Fig. 26 NAVAS FERRER, Teresa. 2013. Infraestructuras viarias desde la pers-
pectiva histórica. El caso de la formación de la red de carreteras en la región 
de Barcelona (1761-1969). Revista Transporte y Territorio Nº 8, Universidad de 
Buenos Aires. pp. 27-44. <www.rtt.fi lo.uba.ar/RTT00803027.pdf>. P. 41
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connectats entre ells sense difi cultats.”4 

Això confi gurava una xarxa de ciutats que prenien importància 
al ser nodes de connexió d’una xarxa de vialitat que transcendia 
la comunicació provincial posant en contacte la resta del territori. 
(Navas Teresa. 2008. p. 131)

La conseqüència d’aquesta jerarquia seria que les ciutats ca-
pitals de les confederacions es convertirien en centres i subcen-
tres (Fig. 36) que formarien part d’una organització territorial del 
sistema transcendental, en les que s’inclouen les línies de tràfi c 
marítim i ferroviari així com les carreteres de la xarxa bàsica que 
enllaçarien amb la resta del territori peninsular i amb la resta de 
països. (Magrinyà 2002; Navas 2008).

El treball realitzat per Melcior de Palau  en el seu Pla de Carrete-
res Provincials de 1878, segons Teresa Navas, recull l’experiència 
anterior en termes metodològics. La memòria del pla conte implí-
cita la visió integradora de les realitats territorials, una descripció 
geogràfi ca, urbana i d’activitat econòmica que no s’havia realitzat 
fi ns ara i que marcarà les memòries dels projectes de carreteres 
que es construiran a partir de la dècada dels 80 del segle XIX.

La conjunció d’aquestes cirdumstàncies i propostes confl ueixen 
en la idea de la connexió transversal del territori, defi nint varies 
vies concèntriques que al ajustar-se a la morfologia del territori 
estan confi gurant diferents vies travesseres, què vistes des de la 
escala de la ciutat de Barcelona, es poden entendre (fi g. 37) com 
la ampliació i aplicació de la comunicació transversal iniciada amb 
la construcció del carrer Ferran que també recull la proposta de la 
Gran Via en el projecte d’Eixample de Barcelona d’Ildefons Cerdà.

Aquesta carretera provincial, en el territori pròxim de la ciutat 
unirà els municipis de la perifèria per la cota més elevada del pla. 
Aquesta via, vista des de l’estructura urbana de Barcelona es pot 
entendre com la tercera via travessera que junt amb el carrer Fer-
ran  (a escala de la ciutat antiga) la Gran Via (a escala de la nova 
ciutat) conformen el sistema de travesseres de l’estructura urbana 

4 Navas, Teresa. “Modernitzar el territori: la planifi cació i construcció de la 
xarxa de carreteres de l’àrea de Barcelona.” Barcelona quaderns d’història 
[en línia], 2008,, Núm. 14 , p. 131.

PLA DE CARRETERES MELCIOR DE PALAU I LA LLEI D’IRRADIACIÓ D’ILDEFONS CERDÀ

a diferents escales.
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Fig. 28 Elaboració pròpia a partir de les il·lustracions 26 i 27.
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LA CIUTAT I LA COMUNICACIÓ A ESCALA PROVINCIAL

EL PROJECTE DE CARRETERES PROVINCIALS (D’EN MELCIOR DE PALAU, 1878) CONTRIBUEIX A LA IDEA DE CONNEXIÓ 

TRANSVERSAL A NIVELL PROVINCIAL I DE LA CIUTAT, CONSOLIDANT AQUESTA COMUNICACIÓ I PREPARANT LA COMUNI-

CACIÓ DES DEL LLOBREGAT AL BESOS, EN LA COTA ALTA DE LA CIUTAT

En l’article que presenta Melcior de Palau a la Revista de 
Obras Públicas, anomenat “Carreteras provinciales de Barcelona. 
Estudio histórico y critico”,1 fa un breu resum històric de la xarxa 
viària de la província de Barcelona, indicant com s’ha anat ge-
nerant i quines han estat les inquietuds que l’han promogut, les 

1 Aquest estudi es publicà en diferents números de la revista al llarg de 1890. 
REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS. TOMO VIII_11_01; 17_01;23_01, de 15 de 
juny, 15 de setembre i 15 de desembre de 1890.

necessitats que s’han prioritzat i les difi cultats que s’han trobant.

 Melcior de Palau, descriu diferents etapes a partir de 1840, en 
la que la reconstrucció i modernització del país i la renovació de la 
indústria són elements essencials:

“Al espirar la guerra civil denominada de los siete años, 
dejóse sentir con fuerza en todo el antiguo Principado la 

necesidad de vías de comunicación; [...], las exigencias 
de la industria que, [...], se alzaba poderosa con los capi-
tales venidos de América, con la propagación del vapor, 
[...], y la rotura desde 1842 de las trabas que se oponían 
a la importación de maquinaria de Inglaterra, fueron parte 
para que, si bien con un carácter quizá sobrado militar y 
en perjuicio, por tanto, de los transportes, se emprendiera 
la construcción de diversas carreteras”

Amb la intenció de millorar la comunicació entre les diferents 
províncies establint una connexió transversal, la Junta de carre-
teres va demanar al Govern la creació “...de dos carreteras de 
gran comunicación transversal: una que partiendo de Tarragona 
fuese a parar a Palamós y otra de Rosas a Lérida, petición a que 
se accedió en Real orden de 15 de Octubre de 1849,..”  aquestes 
dues carreteres són la primera proposta d’estructurar una xarxa 

Fig. 29 Dibuix de l’autor a partir de “Plan de carreteras provinciales de Barcelona / Melchor de Palau” de 1879 ICC RM.2270
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viaria, al Principat, que potència la comunicació transversal, des 
de ponent a llevant, intentant complementar la xarxa viaria bàsica 
que es basava en les carreteres radials del segle anterior.

    
Per Melcior de Palau, la segona època o període s’inicia el 16 

de setembre de 1857, data del reial decret que modifi carà el pla 
de 29 d’octubre de 1848 i que intentarà incloure i considerar la 
incipient xarxa de ferrocarrils. La Junta de Carreteres i l’Estat defi -
niran el pla de carreteres concretat el 7 de desembre de 1860, en 
el que, segons Melcior de Palau, recollirà varies de les propostes 
del període anterior.

Per la Reial ordre de 24 de desembre de 1862, es va encomanar 
a les diferents Diputacions provincials que elaboressin plans per 
a tots aquells camins o carreteres que el Pla de 1860 no hagués 
inclòs. La província de Barcelona va presentar un Pla per aquests 
tipus de vies que va ser aprovat el 31 d’agost de 1864.

Aquesta proposta i, la que posteriorment farà Melcior de Palau, 
està molt propera conceptualment a la refl exió que a la dècada del 
1870 sorgeix arreu d’Europa, què intenta defi nir el paper que la 
carretera té en relació amb el nou mitjà de transport i comunicaci-
ons, el ferrocarril.

El Pla de carreteres provincials de Barcelona elaborat per l’en-
ginyer Melchor de Palau en 1878, parteix de dues qüestions bàsi-
ques; quina és la funció que han de tenir les carreteres secundàri-
es i quina relació ha d’establir amb el territori.

La opció de Melcior de Palau és que les carreteres han de 
ser servidores dels nuclis de població i del transit local interme-
di (Navas, 2013: 39). Aquesta idea és coherent amb la fase de 
primera industrialització a Catalunya, en la que els assentaments 
industrials, de petita escala, s’han localitzat en una estructura dis-
persa. 

De la planifi cació i construcció de la xarxa viària en va sortir 
benefi ciada la comunicació de la província de Barcelona, però de 
manera més acusada, la zona més propera a la ciutat de Bar-

celona, que segons Teresa Navas2, va començar a prefi gurar el 
sistema de corredors de comunicació de la regió metropolitana.

És en aquests projectes de vialitat a la província de Barcelo-
na i sobretot al voltant de l’àrea d’infl uència de la ciutat, que es 
comença a confi gurar la via objecte del nostre estudi, la que hem 
anomenat la Gran Via Nord.

 Una via de comunicació travessera que intenta comunicar 
les poblacions de la conca del Llobregat (Esplugues) amb les 
del Besòs (Sant Adrià). Prefi gurant el que podríem anomenar el 

2 Ibidem, Navas Ferrer, Teresa. (2013) P. 40.

primer corredor de l’àrea metropolitana i tercera via travessera de 
l’estructura urbana de Barcelona.

Fig. 30 Detall de l’àrea metropolitana del plànol re-dibuixat a partir de “Plan de carreteras provinciales de Barcelona / Melchor de Palau” de 
1879 ICC RM.2270
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EL BAIX LLOBREGAT ENTRA A FORMAR PART DE L’ÀMBIT DE LA CIUTAT 

_LES NECESSITATS HIGIÈNIQUES DE LA CIUTAT COMPORTEN LA INCORPORACIÓ DE L’ESPAI DEL BAIX LLOBREGAT AL 

FUNCIONAMENT DE LA CIUTAT.

_AQUEST FET SERÀ EL PREVI A LA POSSIBILITAT DEL SEGON CANVI D’ESCALA QUE ES PRODUIRÀ AL PRIMER TERÇ DEL 

SEGLE XX.

Pla de sanejament de Garcia Faria

Des de mitjans del segle XIX apareix la corrent ideològica què 
tendeix cap al anomenat “socialisme científi c”, en el que la ciència 
posada al servei de la societat ha de poder resoldre els problemes 
socials. Segons aquesta idea, els problemes de la societat indus-
trial respecte la salut humana ja no es poden resoldre només des 
de la Medicina. Les causes i les solucions sobrepassen aquest 
àmbit i són altres àmbits els que pretenen, també, donar resposta 
a aquests problemes.1 

En aquest context s’ha desenvolupat l’obra de Ildefons Cerdà. 
La “Teoria general de la urbanización y aplicación de sus principi-
os y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona” què obrirà 
un nou camp modifi cant i incorporant nous criteris sobre l’ordena-
ció de l’espai urbà i el territori, i infl uirà en propostes posteriors.

Pere Garcia Faria es pot considerar hereu inteŀlectual de l’obra 
de Cerdà, si més no, en relació a la proposta del  “Proyecto de 
saneamiento del subsuelo de Barcelona. Alcantarillado - Drenaje - 
Residuos urbanos” tant pel context territorial en el que actua com 
pels principis teòrics i metodològics utilitzats.

Dins de la Comissió Municipal pel Sanejament de la Ciutat 
(1884), Garcia Faria, ocupa el càrrec de secretari tècnic, quan 
realitza la memòria “Saneamiento de Barcelona. Condiciones hi-
giénicas de la urbe: su mejoramiento” en la que recull, en dotze 
capítols, les condicions sanitàries urbanes locals i estrangeres. Fa 
un estudi del clavegueram, del drenatge permeable, de la pavi-
mentació, de l’abastament d’aigua, de les condicions dels habitat-
ges, del problema del paludisme, dels cementeris, de l’arbrat, de 
la higiene individual, de les malalties endèmiques i epidèmiques, 
de les observacions meteorològiques i de la infl uència d’aquests 
factors en la salut humana. Garcia Faria pretén demostrar que la 
solució als problemes higiènics passen necessàriament per millo-
rar el disseny de la ciutat i el territori per mitjà d’obres d’enginyeria.

En relació al nostre treball, de la proposta de Garcia Faria, ens 
interessa la seva proposta teòrica de vincular els problemes sani-

1 Sabaté i Casellas, Ferran.  PERE GARCIA FARIA I ELS ORIGENS DE 
L’ENGINYERIA SANITARIA

taris amb el disseny de la ciutat i el territori, que al mateix temps 
comporta la idea de continuïtat ciutat-territori, és a dir, la introduc-
ció, des de la visió higienista, del canvi d’escala en relació a la 
consideració, estudi i disseny de la ciutat. Un canvi d’escala que 
des de les propostes urbanístiques i arquitectòniques es produirà 
a principis del segle XX, amb els projectes i les propostes de Rubió 
i Tudiri i el GATPAC .

L’any 1889, Garcia Faria, passa a treballar a l’Ajuntament de 
Barcelona, quan elabora el “Projecte de sanejament del Pla del 
Llobregat”. El projecte vincula la salubritat urbana i la rural pro-
posant l’ús de les aigües residuals de Barcelona per el rec de les 
hortes del delta del Llobregat a través d’un emissari seguit la direc-
ció de la Gran Via per convertir les zones de Gavà i Castelldefels 
(insalubres) en àrees de conreu, gràcies a un sistema de drenatge 
i al desviament de les aigües del Llobregat des de Sant Boi cap al 

sud.

A més dels avantatges econòmics pel comerç marítim, la indús-
tria, l’agricultura i el sanejament de la costa i de les maresmes del 
Llobregat, la proposta de Garcia Faria, incorpora al sistema urbà 
de Barcelona, el territori del delta de Llobregat. No és estrany que 
pocs anys després, a principis del segle XX, en els projectes per 
a la ciutat de Barcelona, el delta del Llobregat sigui un element 
important. D’alguna manera, el treball de Garcia Faria facilitarà el 
segon canvi d’escala en les propostes per a la ciutat.

Fig. 31 Proyecto de saneamiento del subsuelo de Barcelona. Alcantarillado - Drenaje - Residuos urbanos. Redactado por D. Pedro Garcia Faria, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos y Arquitecto Jefe de la Sección de Alcantarillado y Saneamiento de Barcelona. Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en 16 Junio 
1891. LÁMINA 1 (AHCB 20432)
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PROJECTE DE SANEJAMENT DE BARCELONA

Fig. 32 Proyecto de saneamiento del subsuelo de Barcelona. Alcantarillado - Drenaje - Residuos urbanos. Redactado por D. Pedro Garcia Faria, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Arquitecto Jefe de la Sección de 
Alcantarillado y Saneamiento de Barcelona. Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en 16 Junio 1891. LÁMINA 2 (AHCB 20432)

Fig. 33 Redibuixat a partir del plànol de la fi g. 38
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Les condicions geogràfi ques i socio-econòmiques predefi nei-
xen els traçats diagonals, per la comunicació de la ciutat amb les 
vies de comunicació romanes, cercant les valls del Besos i el Llo-
bregat.

Les vies de traçat transversal (paraŀleles al mar) apareixen com 
elements de comunicació interna, el cardus la ciutat i la travessera 
al pla. 

L’estructura urbana s’ajusta a les vies de comunicació externes. 
Al mateix temps la via transversal del pla serà el suport dels nuclis 
que començaran a consolidar-se.  

Amb el traçat del carrer Ferran hi haurà el reconeixement de la 
importància del traçat transversal com element per defi nir l’estruc-
tura interna de la ciutat. 

El reconeixement de la necessitat de comunicació, de la intro-
ducció d’elements renovadors en relació a la higiene i de la idea 
de ciutat burgesa en la que el carrer pren la dimensió pública de 
relació.

Amb el projecte d’eixample es produeix el primer canvi d’esca-
la. El precedent de l’obertura del carrer Ferran serà el referent per 
el traçat de la via que estructurarà aquest canvi.

La proposta de ciutat de nova planta, tot i el seu caràcter abs-
tracte i homogeni, es situarà en el Pla de Barcelona atenent al seu 
context, físic i socio-econòmic.

Aquesta via serà el referent de les diferents propostes del 
primer terç de segle XX i la que d’alguna manera “facilitarà” el 
segon canvi d’escala.

LA CIUTAT I EL TERRITORI 1

LA CIUTAT I EL TERRITORI 2

LA CIUTAT I EL TERRITORI 3. 1r CANVI D’ESCALA

g 3Fig. 34 S SS S, LES TRAVESSERES, EL C USCARDUS C UA LA CIUTAT I LASS C SCVIA FRANCISCA A ed bu at a pa t de p à o de a g 38AL PLA. Redibuixat a partir del plànol de la fi g. 38.

g 35Fig. 35 C , CO CC Ó SS S UC U U ed bu at a pa t de p à o de a g 38 EL CARRER FERRAN, RECONEIXEMENT DE LA DIRECCIÓ TRAVESSERA EN L’ESTRUCTURA URBANA. Redibuixat a partir del plànol de la fi g. 38.

g 36Fig. 36 G S GU CO CC Ó SS UG SC ed bu at a pa t de p à o de a g 38 LA GRAN VIA SEGUEIX EL RECONEIXEMENT DE LA DIRECCIÓ TRAVESSERA AUGMENTANT L’ESCALA.Redibuixat a partir del plànol de la fi g. 38. 
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                                                FERROCARRIL

REVISIÓ DEL PLA CERDÀ

1900-1901 Articles de Puig i Cadafalch en els que es demana la 
destrucció de l’obra de Cerdà
1902 Inauguració de la plaça de Catalunya
1902 Inauguració del baixador del ferrocarril de Passeig de Grà-
cia-Aragó
1903 Inici del clavegueram modern a la ciutat
1904 Annexió d’Horta
1905 Leon Jaussely guanya el concurs del pla d’enllaços

A.3.2_Els projectes i la ciutat. el segon canvi d’escala

En aquest apartat, ens hem centrat en la representació de les 
proposes, pel que tenen a veure amb el reforç de les idees ante-
riors. Els projectes els hem entès més com un referent en el que 
hem anomenat “capes immaterials” que com elements que hagin 
condicionat formalment l’estructura urbana. Tot i això, són propos-
tes que evidencien el canvi d’escala en l’estructura.

El pla  Jaussely

En els primers anys del segle XX, quan l’Eixample està a mig 
construir, s’han produït les annexions de gairebè tots els pobles del 
pla. El projecte de Cerdà, què havia sobrepassat els límits del mu-
nicipi de Barcelona i que la gestió de la construcció havia passat 
per molt entrebancs, per “incomprensió” i per la difi cultat de gestió 
del mateix, comencen a aixecar-se veus en contra de la proposta, 
demanant la revisió i fi ns i tot la  “destrucció”. Els municipis del pla 
havien anat creixent fora de les reglamentacions del pla i, ara és el 
moment de revisar el projecte d’Eixample per incorporar al mateix 
la complexitat que suposa l’ampliació del municipi de Barcelona i 
la conectivitat amb els nous municipis agregats

El Pla Jaussely és una conseqüència d’aquesta situació en la 

que el creixement dels pobles del pla, ara pertanyents al municipi 
de Barcelona i perifèria del mateix, necessiten una revisió des de 
la centralitat de Barcelona i al mateix temps resoldre la comunica-
ció amb el centre.

Jaussely fa una proposta en la que reconeix (com havia fet 
Cerdà) la importància de les travesseres en l’estructura urbana de 
la ciutat, desdibuixarà la trama Cerdà amb la introducció de dia-
gonals i diferents punts de centralitat, per resoldre la comunicació  
interna i amb la perifèria. Una altra aportació del pla és la introduc-
ció de la idea de cinturó  que es desenvoluparà a la segona meitat 
del segle XX amb la incorporació massiva del vehicle privat.

Al mateix temps comença a créixer el sistema de transport urbà 
com a conseqüència de l’augment de població de la perifèria, de 
la relocalització de les indústries, què segueixen els traçats de 
les línies ferroviàries, i de la necessitat de comunicar el centre de 

Fig. 37 LEON JAUSSELY, Plan Type Schematique de Ville Moderne.
Font: Memoria del anteproyecto de Enlace de la zona de Ensanche de Barce-
lona y sus pueblos agregados (1905). Extret de la Tesi de Jordi Llobet “UNA 
APROXIMACIÓ AL CREIXEMENT URBA DE BARCELONA EN EL PERÍODE 
1917-1936”. P. 311

Fig. 38 LEON JAUSSELY, Plan Type Schematique de Ville Moderne. Redibuixat sobre la base de l’esquema de Leon Jaussely
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APLICACIÓ DE L’ESQUEMA TEÒRIC A LA CIUTAT 

1_RECONEIX LA GRAN VIA COM EIX TRANSVERSAL PRIN-

CIPAL DE LA CIUTAT.

2_LA TRAVESSERA DE GRÀCIA COM EIX TRANSVERSAL 

QUE ESTRUCTURARÀ LA ZONA D’HABITATGE.

3_DESDIBUIXA LA TRAMA CERDÀ AMB LA INTRODUCCIÓ 

DE DIFERENTS EIXOS DIAGONALS I PUNTS DE CENTRA-

LITAT.

4_LA CONNEXIÓ A LA RESTA DE MUNICIPIS ES REALITZA 

AMB PUNTS DE “CENTRALITAT EXTERNA”.

5_DEFORMA L’ESQUEMA TEÒRIC PER AJUSTAR-SE A LES 

PREEXISTÈNCIES D’ÚS DESPLAÇANT LA INDÚSTRIA DE 

LLEVANT CAP AL NORD ENTRE LA MERIDIANA I EL BESOS.

6_INTRODUEIX LA IDEA DE CINTURÓ QUE ES DESENVO

LUPARÀ DURANT LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX.

la ciutat amb aquestes i amb la població que ha anat ocupant la 
perifèria, per vinculació a la indústria o pel desenvolupament de 
segones residències en determinats nuclis del nord de la ciutat 
(Sarria, Sant Gervasi, Horta) o de la conca del Llobregat.

Aquest creixement havia seguit una estructura dispersa al ha-
ver-se generat de forma individualitzada i per necessitats diferents 
i independents entre els diferents nuclis que s’han anat generant 
al voltant de la ciutat de Barcelona.

La necessitat de comunicació accelerarà la creació de les xarxes 
de transport coŀlectiu, aquestes seguiran una estructura radiocèn-
trica (veure pàg. 30) defi nida per la posició central de la ciutat en 
relació als nuclis perifèrics. Aquesta estructura, potenciada per la 
xarxa de tramvies es sobreposarà a les propostes sobre la ciutat i 
restarà subjacent a les noves propostes.

Fig. 39 Dibuix de l’autor a partir de “Matriu Formal” del CAPITOL 3, JAUSSELY A BARCELONA I BURHAM A CHICAGO. pàg. 68 de la tesi doctoral  “RETÍCULES 
I DIAGONALS. El Pla Jaussely de Barcelona i el Pla Burham de Chicago” de Carme Fiol Costa. DUOT 2007.

Fig. 40  Dibuix de l’autor a partir de “Esquelet urbà” del CAPITOL 3, JAUSSELY A BARCELONA I BURHAM A CHICAGO. pàg. 70 de la tesi doctoral  “RETÍCULES 
I DIAGONALS. El Pla Jaussely de Barcelona i el Pla Burham de Chicago” de Carme Fiol Costa. DUOT 2007.

GRAN VIA NORD

GRAN VIA
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XARXA DE TRAMVIES

FUNICULAR A VALLVIDRERA

TRAMVIA DE LA RABASSADA

FUNICULAR AL TIBIDABO

LA COMUNICACIÓ ENTRE ELS POBLES DEL PLA I LA
CIUTAT
LA REVISIÓ DEL PROJECTE D’EIXAMPLE DE CERDÀ

EL PLA JAUSSELY

LA CREACIÓ DE LA XARXA DE TRAMVIES

LA CIUTAT RADIAL, POLICÈNTRICA I ELS CINTURONS

LES CASES BARATES, ELS POLÍGONS D’HABITATGES

XARXES DE TRANSPORT URBÀ I DARRERES ANNEXIONS
1906 Primeres línies de regulars d’autobusos plaça de Catalu-
nya-Plaça Lesseps-plaça de Trilla
1907 Electrifi cació total dels tramvies
1910 Primers taxis en circulació
1913 Obertura de la Via Laietana
1916 S’inaugura l’Hospital de Sant Pau
1916 Entra en funcionament la línia Sarrià-les Planes
1917 S’inaugura el parc del Tibidabo
1918 La grip causa la mort de 1.554 persones a la ciutat
1919 Línia de ferrocarril Barcelona-Martorell-Igualada i Manresa
1920 Annexió dels terrenys de la Marina de l’Hospitalet per a la 
futura Zona Franca
1921 Annexió del municipi de Sarrià
1923 Prolongament de la Diagonal a Pedralbes
1924 i 1926 Inauguració de les línies de metro de Lesseps i 
Transversal
1924 Primera ordenança municipal amb zonifi cació del sòl.
1927 Construcció dels ponts de Marina, Almogàvers i Espronce-
da al Poble Nou
1927 Obertura de l’Avinguda Gaudí
1928 Reforma del Passeig de Sant Joan
1929 Exposició Universal a Montjuic i urbanització de la plaça 
d’Espanya
1929 Inici de la construcció de les Cases barates a la ciutat
1930 Barcelona supera el 1.000.000 d’habitants
1930 Es funda el GATPAC. Grup d’Arquitectes i Tècnics Cata-
lans per al Progrés de l’Arquitrctura Contemporania. 
1932-1934 Proposta del Plà Macià i la Ciutat de Repòs

El creixement i l’especialització de la perifèria i la necessitat de 
comunicació amb el centre de la ciutat potenciaran l’estructura ra-
diocèntrica de la ciutat, defi nida pel traçat de la xarxa de transport 
urbà i les línies ferroviàries.

Les travesseres quedaran en diferents estats de realització. El 
carrer Ferran quedarà defi nitivament acotat entre la Rambla i el 
Parc de la Ciutadella, la Gran Via quedarà defi nida pel ritme de 
construcció de l’Eixample i en estat latent, més enllà de l’espai 
construït, la carretera d’Esplugues a Sant Andreu està acabada, 

amb caràcter urbà entre Sarrià i Sant Gervasi i amb caràcter 
suburbà la resta de trams.

Les condicions de creixement dels barris perifèrics comencen a 
generar el traçat alternatiu a la carretera d’Esplugues amb caràcter 
“urbà”. 

Fig. 41 Dibuix de l’autor a partir del “Plano geométrico de la ciudad de Barcelona, levantado por el Arquitecto Mayor de la misma Dn. José Mas y Vila . (AHCB 
8100) amb fragments del projecte d’Eixample d’Ildefons Cerdà de 1859 (AHCB-2939). Línies de comunicació urbana de 1929, Fotoplano de Barcelona y sus 
contornos. 1:10 000 (ICC-1837-1841)  ajustats al parceŀlari actual.

VIA ALTERNATIVA A LA GRAN VIA NORD
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2n CANVI D’ESCALA
ESQUEMA DEL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 1926

EL PLA DE LA BARCELONA FUTURA 1929

El Pla de la Barcelona Futura

Previ al pla de la Barcelona Futura, Nicolau Mª Rubió i Tudurí 
va fer un estudi sobre els espais lliures a la ciutat de Barcelona, 
que va recollir en el llibre publicat per l’Ajuntament de Barcelona 
l’any 1926 amb el títol de “El problema de los espacios libres”. En 
aquesta publicació, Rubió1, coneixedor de la realitat econòmica de 
Barcelona, proposa la ubicació de grans parcs en els suburbis i en 
els espais lliures a les conques dels  rius:

[...]Veamos en cambio, las llanuras que hacia el Este y el 
Oeste permiten extender la ciudad por los llanos del Besós y 
el Llobregat [...] 

Ello conduce a pedir que se reserven los grandes espa-
cios libres junto a estos rios: el Besós, que en 1859 Cerdá 
hizo ya aprobar con su Plano, y el del Llobregat, que es indu-
dablemente tan interesante como aquél; [...] 2. 

En el sistema d’espais lliures per a Barcelona, que acompanya 
a la publicació, planteja un esquema concèntric, amb tres nivells, 
“Parques interiores”, “Sub-urbanos” i els “Exteriores” respecte a 
Barcelona i simètric respecte l’eix vertical  Barcelona-Collserola 
(Sierra del Tibidabo) amb un gran parc a llevant (el que havia 
previst Cerdà al Besòs) i un altre a ponent  a la conca del Llobre-
gat. Tot i que Rubió no els vincula (en l’esquema) a l’estructura 
urbana, és molt evident que tenen relació en la mateixa i que la 
proposta d’alguna manera reforça aquesta estructura de sistemes 
de vies radials i travesseres.

El Parc de Montjuic i el de la Ciutadella és pot vincular al carrer 
Ferran, els parcs del Llobregat, el Hipòdrom, la plaça de les Glòries 
i el Parc del Besòs a la Gran Via i els parcs del Llobregat, el de 
Pedralbes, el de la Font del Recó, el de Vallcarca, el d’Horta i el 
del Besòs a la Gran Via Nord. Així mateix, el parc de Pedralbes i 
el d’Horta es situen en els punts d’intersecció de la Gran Via Nord 
i la Diagonal a llevant i la Meridiana a ponent. D’alguna manera 

1 Funcionari de l’Ajuntament de Barcelona des de 1917 i director de Parcs i 
Jardins

2 (Rubió, 1926, 29-31). Citat a EL PROJECTE DE LA CIUTAT DE REPÒS I 
VACANCES (1931-1938). Un paisatge pel descans. Sauquet Llonch, Roger. 
2012. p. 326

aquest esquema està reconeixent l’estructura urbana i al mateix 
temps proposant una ampliació de la mateixa a escala metropoli-
tana. 

En el pla de la Barcelona Futura, que junt amb Ramón Argilés 
redacten per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona a l’any 1929, 
es planteja de forma explicita la prolongació de la Gran Via com 
a via per comunicar la ciutat amb unes àrees d’esbarjo i repòs, 
que el GATCPAC recollirà en la proposta per la Ciutat de Repòs i 
Vacances i en el Pla Macià per a Barcelona. De manera explicita, 

en tots dos casos es reconeix la funció de “via travessera” de la 
Gran Via, és a dir una via que connectarà dos punt del territori, 
un llevant i l’altre a ponent a una escala superior de la que havia 
proposat Cerdà en el projecte d’Eixample de 1859. 

Fig 42 Dibuix de l’autor en base al ESQUEMA DEL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES DE LA CIUTAT DE BARCELONA. N. M. Rubió i Tudurí 1926. Extret de la tesi 
doctoral “EL PROJECTE DE LA CIUTAT DE REPÒS I VACANCES (1931-1938). Un paisatge pel descans” de Roger Sauquet Llonch.2012. P. 327 

Fig. 43 Dibuix de l’autor en base al Pla de la Barcelona Futura. Exposició Universal de 1929  de N. M. Rubió i Tudurí i R. Argilés. Extret de la tesi doctoral “EL 
PROJECTE DE LA CIUTAT DE REPÒS I VACANCES (1931-1938). Un paisatge pel descans” de Roger Sauquet Llonch.2012. P. 324
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EL REGIONAL PLANNING 1932

PLA PER LA REGIÓ DE BARCELONA 1932

2n CANVI D’ESCALA

LA URBANIZACIÓN DE LA FUTURA BARCELONA
Revista AC núm. 1. 1931

UBICACIÓ DE LA CIUTAT DE REPÒS I VACANCES
Revista AC núm. 7. 1932

El Regional Planning

En el primer número de la revista AC en l’article “La urbaniza-
ción de la Barcelona Futura” (AC, n.1, 1931, 20), el GATCPAT, 
proposa que el futur creixement de la ciutat s’hauria de dirigir cap 
a la plana del Llobregat, no fa cap proposta concreta, però evidèn-
cia com poc temps abans (1929 en el Pla de la Barcelona Futura) 
havien fet Rubió i Tudurí i Argiles, la plana del Llobregat com el lloc 
“natural” cap on es pot desenvolupar Barcelona.

El 1931, després d’haver fet l’estudi sobre els espais lliures i 
després de elaborar el Pla de la Barcelona Futura, Nicolau Maria 
Rubió i Tudurí, rep l’encàrrec de la Generalitat republicana de re-
dactar un pla que ordeni el territori català. Aquest pla anomenat 
Regional Planning té la intenció de distribuir en zones el territori 
català i havia de ser el “pla mestre” que defi nís els paràmetres 
ordenadors genèrics que servirien com a base de partida per els 
diferents plans regionals. El Pla per la Regió de Barcelona és 
l’exemple, aplicat a Barcelona.

En el número 7 de la revista AC (1932), el GATCPAC, presen-
ta el projecte de la Ciutat de Repòs i Vacances, com a proposta 
concreta a les inquietuds que el mateix grup havia desenvolupat 
en l’article del numero 1 “La urbanización de la Barcelona Futura”1 

El nostre interès, més enllà, de la valoració de les propostes 
des del punt de vista ideològic, és remarcar que tant el Pla per la 
Regió de Barcelona, plànol de detall del Regional Planning dels 
germans Rubió i Tudurí (1932) -des de la visió del territori de Ca-
talunya- com el plànol d’ubicació de la Ciutat de Repòs i Vacances 
del GATCPAC (1932) -des de la visió de Barcelona metropolita-
na- coincideixen en la interpretació de la Gran Via com element 
estructurador de les propostes; reconeixent, en tots dos casos, la 
funció travessera de la via, en el sentit d’element lineal que con-
necta dos llocs del territori, ampliant al mateix temps, l’escala de la 
proposta de Cerdà del 1859.

1 Aquest apartat està fonamentalment basat en la tesi doctoral  EL PROJEC-
TE DE LA CIUTAT DE REPÒS I VACANCES (1931-1938) Un paisatge pel 
descans. Sauquet Llonch, Roger. 2012. P. 322-334

Fig. 44 El Pla de distribució en zones del territori català: Regional Planning. Aut: 
NIcolau M. i Santiago Rubió i Tudurí. 1932 ICC  RL.2215

Fig. 45 Dibuix de l’autor a partir del plànol d’aplicació a l’àrea de Barcelona, 
dins del Pla de distribució en zones del territori català: Regional Planning. Aut: 
NIcolau M. i Santiago Rubió i Tudurí. 1932. Extret de “EL PROJECTE DE LA 
CIUTAT DE REPÒS I VACANCES (1931-1938). Un paisatge pel descans” tesi 
doctoral de Roger Sauquet Llonch. 2012. P. 131

Fig. 46 Dibuix de l’autor en base al plànol que acompanya l’article “La urbaniza-
ción de la Barcelona futura” a la revista AC n.1, 1931. Extret de la tesi doctoral 
“EL PROJECTE DE LA CIUTAT DE REPÒS I VACANCES (1931-1938). Un pai-
satge pel descans” de Roger Sauquet Llonch.  2012. P. 323

Fig. 47 Dibuix de l’autor en base al plànol d’ubicació de la CRV publicada a la 
revista AC n.7, 1932.  Extret de la tesi doctoral “EL PROJECTE DE LA CIUTAT 
DE REPÒS I VACANCES (1931-1938). Un paisatge pel descans” de Roger 
Sauquet Llonch. 2012. P. 323
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Fig. 51 Esquema de transports. Pla Macià

Fig. 52 Esquema de transports i esquema del Pla Maciá en el fotoplà actual

2n CANVI D’ESCALA

ESQUEMA DE TRANSPORTS

ESQUEMA DE TRANSPORTS PLÀ MACIÀ
EN FOTOPLÀ ACTUAL

El Pla Macià

L’any 1934, el GATCPAC, presenta el Pla Macià. De les cinc 
intencions del pla, una era explícitament la prolongació de la Gran 
Via projectada per Cerdà1 :

1 Sauquet Llonch, Roger. Tesi doctoral: EL PROJECTE DE LA CIUTAT DE 
REPÒS I VACANCES (1931-1938). Un paisatge pel descans. 2012. P. 313.

4- Comunicación de la ciudad con la playa del llano del Llo-
bregat, mediante la prolongación de la Gran Vía de Cortes, 
única solución para dotar a la ciudad de una gran zona ma-
rítima de reposo.

Tornen a trobar la consideració de la Gran Via com element 
travesser i vertebrador de la proposta. El GATCPAC, com Rubió  i 
com Cerdà, entén la Gran via com element estructurador del crei-

xement de la ciutat cap a ponent. Amb la proposta de la Ciutat 
de Repòs i Vacances (CRV), vinculada al Pla Macià, s’explicita 
també, el canvi d’escala. El Pla i la CRV planteja com espai d’ac-
tuació l’àrea Metropolitana, des de més enllà de llevant del Besòs 
(platges de Badalona, Mongat...) fi ns l’inici de les costes de Garraf.

Al mateix temps, reforça aquesta idea d’elements travesser es-

tructurals amb la proposta de la segona Gran Via (GV2) (Fig. 54 i 
55) paraŀlela a la Gran Via, a la cota més alta del pla, reconeixent 
el traçat de la carretera d’Esplugues a Sant Andreu, del projecte 
de carreteres provincials de Melcior de Palau. Com a via travesse-
ra i  estructural prèvia a la proposta, intentant comunicar els pobles 
a ponent del Llobreagt, a la cota més baixa del macís del Garraf 
amb els pobles del pla a la cota més alta del mateix.

Fig. 48 Diorama Pla Macià

Fig. 49 Esquema Pla Macià Fig. 50 Redibuixat sobre l’esquema Pla Macià
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POSTGUERRA I IMMIGRACIÓ

1939  Modifi cació de l’article 39 del Codi civil regula els espais 
comuns en règim de propietat horitzontal
1941-1963 Xarxa de troleibusos
1944 El Ministerio de Obras Públicas aprova el Plan de accesos 
a Barcelona, que inclou l’autovia de Castelldefels
1945 Forta immigració a la ciutat. Inici de la construcció de polí-
gons d’habitatge i urbanitzacions marginals a Barcelona
1948 Primer vol comercial entre Barcelona i Nova York
1951 Inauguració de l’avinguda Infanta Carlota (actual Josep 
Tarradelles)
1952 Congrès Eucarístic Internacional de Barcelona

IMMIGRACIÓ I POLÍGONS D’HABITATGE
PARALITZACIÓ DE LES PROPOSTES I POSTGUERRA
1_POLÍGONS D’HABITATGES

2_LLEI DE PROPIETAT HORITZONTAL

3_PLA DE ACCESSOS A BARCELONA

4_PLA COMARCAL

5_LLEI DEL SÒL

1953 Pla de la Comarca de Barcelona que proposa la remodela-
ció residencial de part del Poble Nou
1956 Primera llei del sòl. La nova llei derogarà les Comissions 
d’Eixample
1959 Centenari de l’Eixample.

Fig. 53 Dibuix de l’autor a partir del “Plano geométrico de la ciudad de Barcelona, levantado por el Arquitecto Mayor de la misma Dn. José Mas y Vila . (AHCB 
8100) amb fragments del projecte d’Eixample d’Ildefons Cerdà de 1859 (AHCB-2939). Línies de comunicació urbana de 1929, Fotoplano de Barcelona y sus 
contornos. 1:10 000 (ICC-1837-1841), PGMB 1976, ajustats al parceŀlari actual.

VIA ALTERNATIVA A LA GRAN VIA NORD
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Fig. 54 Dibuix de l’autor, esquema de les vies travesseres en l’estructura urbana i secció del Pla de Barcelona seguint el decumanus. Dibuixat sobre el parceŀlari actual.
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