
Berlín, coneixement d’una metròpoli 
Autora: Neus Jiménez Sagols 
Tutor: Salvador Tarragó Cid 
 
RESUM 
 
 Berlín, coneixement d’una metròpoli és una tesina resultat d’un estudi de documentació sobre la 
història urbanística d’una ciutat, Berlín. L’ànim d’aquest treball és difondre la interessant història 
d’aquesta ciutat, així com valorar la realitat actual que està transformant Berlín en la capital d’Alemanya i 
en una metròpoli de pes econòmic i comercial a nivell tan europeu com mundial. 
 

Berlín és la ciutat del moment, i està immersa per complet en un procés de canvi, de mutació, de 
fet, el procés de transformació més gran que s’ha produït en l’últim quart de segle a una ciutat europea. El 
coneixement d’aquesta realitat i la inquietud de que l’estudi ens desvetllés els secrets més ben guardats de 
la ciutat foren els reactors bàsics a l’hora d’emprendre aquest interessant viatge per les pàgines de la 
història berlinesa.  

El lector trobarà el treball estructurat en dos parts separades en acord amb l’objectiu de l’estudi, 
que és el de conèixer la història urbana de Berlín per poder valorar la realitat dels darrers quinze anys de 
reunificació que han suposat el gran volum constructiu a la ciutat i que l’han dut a ciutat global.  

 
La primera part ve dedicada a la història de la ciutat des dels seus orígens, al s XIII, fins al 9 de 

novembre de 1989, data de la caiguda del mur i simbòlica del nou començament. Els seus quatre capítols 
s’han anat dividint segons períodes de la història que es separen per grans canvis, i que s’han caracteritzat 
per dur a noves tendències socials, culturals o inclús bèl·liques. En aquesta part el lector trobarà episodis 
tan interessants com intensos, com ara l’arribada de la industrialització a la ciutat, el naixement de la 
metròpoli a principis de segle, els esplèndids anys vint i la modernitat, els somnis megalòmans dels 
nacionalsocialistes, la postguerra o la Berlín del teló d’acer. Una història urbanística que contempla tant 
aquells plans duts a la realitat com aquells que es van quedar a mig camí, en sí un conjunt d’històries que 
ens duran al que serà la segona part de la tesina: la Berlín del 2000.  

 
A la segona part es farà un repàs dels darrers quinze anys de canvis que la ciutat ha sofert. Es 

presentaran al lector els llocs que s’han considerat més representatius i emblemàtics sota una valoració 
personal de les actuacions, però sempre intentant deixar les qüestions com a objecte de debat, conscients 
de que les matèries tractades són en la seva majoria molt subjectives. Es farà un repàs del que 
políticament suposà la reunificació de les dos Alemanyes i sobretot com ha afectat a Berlín el fet de 
convertir-se en la capital del país: amb la recuperació del Reichstag, la creació del districte 
governamental, la Postdamer Platz vinculada a la febre dels inversors per a ocupar aquells llocs més 
simbòlics de la ciutat, i sobretot el debat que confronta els models de ciutat tradicional amb els models de 
ciutat capitalista postmoderna.  

 
El treball es complementa amb un conjunt d’annexes que contenen una sèrie de documents que 

no s’han pogut incloure en el text però que s’han considerat necessaris per a l’interès del lector. Aquest 
capítol d’annexes es conforma per:  

· Un apartat de geografia urbana on es presenta la ciutat sota els paràmetres de: regió 
metropolitana, distribució d’usos del territori, població, treball i transports. 

·  Un annex dedicat a les biografies dels personatges clau de la història urbana i arquitectònica de 
la ciutat de Berlín.  

 · Finalment un atles que inclou en format dinA4 les imatges dels plànols de la ciutat que s’han 
considerat més característics, i que s’han col·locat per ordre cronològic. Aquest darrer annex en sí 
conforma un capítol que resumeix el contingut de tota la tesina amb imatges, per aquest motiu s’ha titulat 
“La tesina en imatges”. 
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