
Introducció___________________________________________________________ 
 

Parlar de Berlín és parlar d’una gran metròpoli en creixement, d’una ciutat de 
grans contrastos, de pell camaleònica, de caràcter multicultural, d’amplis espais verds 
entre multitud de canals i llacs, de monuments reconstruïts, d’espais reinventats, 
d’eficients xarxes de transport, de diversió, de cultura, de tolerància, és parlar d’una 
ciutat que ens oferirà una cara diferent per cada dia de l’any. És evident que el canvi 
forma part de la naturalesa d’una ciutat, però la Berlín dels nostres dies viu aquesta 
realitat en el seu sentit més profund i complex. En tots els aspectes Berlín es debat entre 
la tradició i la modernitat, incapaç de decidir-se entre la una o l’altra.  

Així és Berlín, la ciutat de les mutacions, i sembla que quan més canvia, més és 
ella mateixa. Han transcorregut quinze anys des de la caiguda del mur, però a Berlín 
encara existeixen dos ciutats diferents, un Berlín est i un Berlín oest, entremig de les 
quals es va perfilant una tercera Berlín, la Berlín postmoderna que busca trobar el seu 
espai dins la metròpoli del sXXI. Berlín planteja moltes qüestions interessants i es 
presenta alhora com un complex laboratori per l’anàlisi sobre la realitat de la metròpoli 
europea contemporània. 
 

L’elecció de Berlín com a objecte d’estudi no va ser casual. Berlín és la ciutat 
del moment a Europa, està immersa per complet en un procés de transformació, de fet la 
transformació més gran que s’ha produït en l’últim quart de segle a una ciutat europea. 
El coneixement d’aquesta realitat doncs 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.  

L’esperit d’aquesta tesina ha estat doncs, des de bon principi, l’estudi i el 
coneixement d’aquesta sorprenent ciutat. Un coneixement que s’ha adoptat a través d’un 
recorregut per la seva història urbana, pels seus projectes més emblemàtics i també per 
aquells que es varen quedar a mig camí. Però no només ens hem limitat a explicar 
anècdotes històriques, sinó que com a investigadors inquiets amb la voluntat de realitzar 
un treball complet hem gosat valorar algunes de les realitats i les ficcions, fonamentant-
nos amb paràmetres no només històrics sinó també tècnics, sociològics, econòmics i 
filosòfics.  

 
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 actual que està vivint la ciutat.  

La primera part ve dedicada a la història de la ciutat des dels seus orígens 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. Un conjunt d’històries que 
ens duen 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 
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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, un altre de biografies dels personatges clau de la història urbana i 
arquitectònica de Berlín i 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”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico aquest treball especialment als meus 
pares i a totes aquelles persones, amics i 
companys que m’han recolzat durant la seva 
realització. 

 
L’autora: 

 
Neus Jiménez Sagols 

Abril de 2006  
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Fig 1.1: Plànol de la Marca de Brandenburg (1320-1415) 

 
Capítol 1: Berlín, història urbana fins al s XIX_______________________ 
 
1.1- Un riu, dos ciutats : Cölln- Berlín 
 
Berlín es troba ubicada sobre les corrents de les antigues geleres denominades 
Urstromtäler, a l’est del riu Elba i en plena gran Plana Nord-Alemanya. La ciutat es 
troba exactament sobre la gelera denominada Warsaw-Berlín, que avui dia correspon a 
la vall del curs baix del riu Spree.  
El paisatge sorgit d’aquesta història geològica és un conjunt de terres humides, on 
conflueixen afluents dels grans rius Elba i Oder formant aiguamolls i sòls difícils per a 
l’edificació : llims i sorres. Aquest és un entorn natural poc acollidor per a establir 
qualsevol tipus d’assentament humà. Com apareix Berlín en aquest paisatge?  
La resposta la trobem amb l’Spree, el riu a l’entorn del qual cresqué la ciutat. 
Geogràficament l’Spree es troba entre les valls dels rius Elba i Oder, i ha estat 
històricament un enllaç comercial entre les províncies de Schlesien (Silèsia) al sud-est i 
la marca de Brandenburg al nord. El riu és comercialment estratègic i la seva ocupació 
fou necessària per al desenvolupament del territori del seu entorn, la marca de 
Brandenburg. L’assentament es col·locà just en el punt del curs fluvial on el creuament 
de l’Spree era de només 3 milles d’amplada i la corrent deixava un pas relativament 
fàcil per a l’home. Es fundaren així les ciutats independents de Cölln i Berlín, 
colonitzades ambdues al s XIII per renans i danesos.  
Cölln fou originàriament un assentament de barquers i pescadors situat a la part sud de 
l’illa que forma l’Spree on el sòl és més estable. El nom Cölln és originari de colònia, i 
fa honor a la ciutat de Kölln a la vall del Rhin, d’on provenien els fundadors de la nova 
Cölln. 
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Berlín es fundà en les mateixes dates que Cölln. Ubicada al nord de l’illa, a l’altre costat 
de l’Spree, comunicava amb la seva veïna Cölln a través d’una petita presa, la 
Mühlendamm. L’origen del topònim Berlín no és encara del tot clar, sembla que podria 
provenir de la frase “to dem Berlin” (allà al plec en el riu) que és com anomenaven els 
colons de Cölln a la ciutat veïna. 
 
 

Determinar de forma 
precisa les característiques 
físiques de les dos ciutats 
durant els primers 400 anys 
de la seva existència resulta 
difícil per manca de 
documentació. La 
investigació de la història 
urbanística de Berlín pot 
començar amb la primera 
referència cartogràfica que 
es té de la ciutat, l’obra de 
Johan Gregor Memhardt 
(1) del 1648. En l’obra de 
Memhardt es distingeixen 
clarament els dos nuclis de 

Berlín i Cölln així com el Palau Reial dels Hohenzollern (família de nobles) a l’illa de 
l’Spree. Cölln mostra les característiques morfològiques d’una típica ciutat colonial 
germànica: una gran plaça central on s’hi erigeixen l’església (Peterkirche) i 
l’ajuntament, englobada dins un teixit regular de carrers que segueixen direccions nord-
sud i est-oest. En canvi a la part de Berlín trobem que els carrers que envolten l’església 
de St. Nicolau (Nikolaikirche) segueixen una distribució desordenada i amb una 
edificació molt compactada, aquesta teixit correspon al període del primer assentament 
que posteriorment, amb el creixement de la ciutat, s’amplia seguint unes pautes de ciutat 
colonial.  

Fig 1.2: Gravat de J.G.Memhardt de Berlín-Cölln, 1648 

Ja que el riu Spree i els passos de 
creuament sobre aquest són el motiu de 
les fundacions de Berlín i Cölln, trobem 
que el volum de tràfic marítim i de 
mercaderies determina la morfologia i 
grandària de les dos ciutats al llarg 
d’aquest període, com a exemple, 
esmentar que les places del mercats 
d’ambdues es situaven just al costat del 
creuament del riu, a la Mühlendamm, i 
eren els nuclis de les dues ciutats. En el 
plànol de Memhardt es troba també la 
primera documentació que es té sobre el 
que serà el quart major eix de 
planificació en les futures expansions de 
la ciutat : l’avinguda “Unter den Linden” 
(sota els til·lers), que apareix com un 

Fig 1.3: Reproducció en fusta del Nikolaiviertel a la 
Berlín del s XIV 
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camí de 3 calçades separat per dos línies d’arbrat sortint de la illa de l’Spree en direcció 
sud oest.                                 
                                                  
La història de les dos ciutats com a nuclis mercantils independents acaba amb 
l’establiment de la residència real de l’elector Frederick II al 1448 que alhora frena el 
desenvolupament de les dos ciutats per un període llarg de 200 anys. 
 
1.2- Unter den Linden 
 
“Situada darrera la segona branca de l’Spree i a la dreta del pont de Hundebrücke, 
una avinguda s’estén fins al Tiergarten; plantada amb 2000 noguers i til·lers al 1647,  
mesura 250 rheinländische Ruten (942’50m) de longitud” 

Friedrich Nicolai, cronista, s XVIII    
 

Fig 1.4: Gravat de J.B.Schultz, 1688 

L’avinguda “Unter den Linden” no es planifica amb l’objectiu de comunicar els barris 
antics de Berlín al marge dret del riu i el Palau Reial amb els creixents suburbis 
residencials de l’oest. Sembla que l’avinguda fou concebuda com a via de connexió 
entre el Palau Reial i els terrenys de caça, el Tiergarten, a l’oest de les ciutats. Així 
doncs, el veritable origen d’una de les més polèmiques vies d’expansió de Berlín fou 
basat en un disseny i un criteri personal dels arquitectes dels monarques i no en les 
consideracions del futur servei de la via com a eix d’expansió dels municipis.  

Fig 1.5: Plànol de la Berlín de Friedrich Wilhelm I, es poden observar Berlín-Cölln i l’expansió de la 
Dorotheenstadt. 
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Aquesta avinguda de mitjans del s XVII però, tal i com l’hem descrit, va existir durant 
no gaire més d’una dècada. L’ambiciós projecte de construcció d’una fortificació 
moderna entre el 1658 i el 1675 eliminà l’avinguda original per sempre. Sols quedà la 
línia central com a vestigi de l’antiga carretera, i aquesta traça aviat serviria com a línia 
base per a l’expansió dels suburbis cap a l’oest. Al voltant dels municipis ducals de 
Berlín i Cölln s’hi construeix un extens sistema de defensa format per trenta bastions de 
forma triangular amb murs concèntrics i fossats. Fortificacions tan substancials com la 
de Berlín, que podem veure representada a la litografia de Johann Bernhard Schultz 
(pàgina anterior), formaven una part essencial de les estructures urbanes de les ciutats 
centreeuropees al llarg de la segona meitat del s XVII degut a les amenaces de les 
creixents expansions de territori per part dels pobles suec, turc i francès. 

Les muralles es convertiren 
ben aviat en una barrera per al 
creixement de la ciutat, tal i 
com reconegueren els 
mateixos enginyers que les 
varen dissenyar i construir.  
L’any 1663 mentre les 
fortificacions s’estaven encara 
aixecant, una nova zona 
residencial es començà a 
construir a l’oest de les 
antigues ciutats, anomenada 
Dorotheenstadt per la seva 
sponsor Dorothea von 
Holstein-Glücksburg. En el 

seu origen es creà com un barri atractiu per a aquells que desitjaven i podien permetre’s 
escapar de la ciutat vella, motiu pel qual es coneixia també el barri com el “Quartier des 
Nobles”. En la mateixa litografia de Johann Bernhard Schultz es poden apreciar 
clarament els límits de la Dorotheenstadt : el riu Spree limitant al nord amb el seu 
meandre, una extensió de les muralles limitant al sud, pel que fa a l’est comunica amb la 
ciutat vella a través d’un petit pont i amb els boscos del Tiergarten a l’oest a través del 
pont de Postdam.  

Fig 1.6: Vista aèria de l’avinguda Unter den Linden, 1925 

L’estructura en planta del barri de Dorotheenstadt és interessant pel seu trencament amb 
les formes del viari dels centres medievals Berlín i Cölln. Dorotheenstadt es 
desenvolupa al voltant de tres eixos paral·lels d’est a oest, tal i com els inversors dels 
terrenys havien exigit a les autoritats.        
La Letzte-Strasse (o   Dorotheenstrasse), seguint el traçat d’un petit canal forma 
l’espina nord del teixit, la Mittel-Strasse o eix central separava les noves àrees encara 
per desenvolupar de les àrees ja construïdes de la part sud. L’espina sud, el més 
important dels tres eixos era una avinguda que seguia la línea central de l’antiga Linden 
Allee. La nova avinguda dels til·lers era una successora impressionant de l’original on 
ràpidament sorgiren residències aristocràtiques distingides i edificis institucionals com 
el de l’Akademie. Les seves quatre fileres de til·lers definien els dos carrils de tràfic 
rodat separats per un passeig per vianants a la part central. Sembla que l’ample de 
l’avinguda mesuraria en total 14 Ruten, 2 Fuss (53’4 m) convertint-se així en el carrer 
més ample de tot Berlín i en el futur eix d’expansió de la ciutat. 
L’any 1763, havent-la expandit en direcció oest fins a limitar amb les muralles, la 
Linden Allee acabava en una plaça que s’anomenà le Quarré, a partir de 1814 coneguda 
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com a Pariser Platz, on entre el 1788 i 1791 s’hi erigí la Porta de Brandenburg, un dels 
primers monuments d’arquitectura neoclàssica civil que apareixen al continent i símbol 
propi de la ciutat de Berlín. Sens dubte la Porta de Brandenburg convertí l’entrada oest a 
la ciutat per Unter den Linden en la via triumphalis de Prússia, encarant l’entrada a la 
ciutat amb el Gran Palau i més a l’est amb el centre de la ciutat. 
 
1.3- Friedrichstadt, la ciutat militar 
 
El barri de Friedrichstadt, avui considerat l’eixample berlinès, començat sota el regnat 
de Friedrich I rei de Prússia, s’estén en forma de gran ventall en direcció sud oest a 
partir de la Linden Allee al nord. Aquesta nova actuació s’afegeix a la ja expansió en 
direcció oest en el panorama de creixement berlinès. En contrast amb el 
desenvolupament sense 
direcció a la part est de Cölln i 
Berlín, la nova Friedrichstadt 
segueix una plantilla rígida on 
els blocs i els eixos són un 
reflex del caràcter militar i 
autoritari dels seus 
constructors, els reis de 
Prússia. Els seus carrers són 
rectes, el seu pla és regular i els 
seus contorns estan clarament 
definits. El tipus d’edificació, 
casetes uniformes adossades de 
tipus danès i construïdes en fila 
seguint una línia infinitament 
recta, construïdes pels 
arquitectes de l’exèrcit, també 
revela el caràcter de les ments 
burocràtiques que les van 
dissenyar.  

Fig.1.7: Plànol de la Friedrichstadt i Berlín-Cölln, 1737 

Aquest nou quartier, continuació sistemàtica de l’expansió de la Dorotheenstadt en 
direcció sud, segueix en planta la repetició regular d’avingudes d’est a oest paral·leles a 
la Linden Allee amb una espina central nord sud: la Friedrichstrasse. Cap a l’any 1736 
aquesta artèria principal nord sud s’estén fins a la porta d’Oranienburg travessant 
l’Spree al nord, i fins a la porta de Hallesch al sud. La longitud total del carrer mesurava 
3’5 kilòmetres, més de tres vegades la longitud de la Linden Allee, la seva línia base 
perpendicular. Però la creació de vivendes per als súbdits militars de Prússia no fou 
l’únic objectiu de la planificació de la Friedrichstadt. Aquesta també incloïa la provisió 
de vàries places cíviques per a la ciutat de Berlín, moltes de les quals es planificaren al 
final de les grans artèries de la nova Friedrichstadt, a les perifèries de la ciutat. 
 
1.3.1- Tres places : Le Rondeel, l’Octogon et le Quarré  
 
A la porta de Hallesch, al sud de la Friedrichstrasse, fou on Friedrich Wilhelm I feu 
construir el seu gran camp d’instrucció militar  en forma de plaça circular anomenat 
Rondeel (a partir de 1814 Bell’Alliance Platz i avui dia coneguda com a Mehringplatz). 
La seva forma geomètrica i les seves dimensions recorden a la Place des Victoires de 
Paris i amb tipus de vivendes edificades al seu voltant adopta el caràcter de les places 
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parisines del segle XVII . Paris fou clarament inspiració per a la creació dels grans eixos 
de la Friedrichstadt així com les places dels seus contorns. Però al contrari que el model 
francès, on aquestes places es troben ubicades al bell centre de la ciutat, a Berlín són un 
element dels contorns de la ciutat actuant com a vestíbuls del  nou quartier de la 
Friedrichstadt. 

La part central del Rondeel era una explanada 
per poder-hi acumular la multitud tropes que 
entraven a la ciutat per la porta de Hallesch, 
les quals eren després desplaçades a altres 
punts de la ciutat per qualsevol de les tres vies 
que sortien de la plaça, la Wilhelmstrasse a 
l’esquerra, la Friedrichstrasse al centre i la 
Lindenstrasse a la dreta. L’aspecte en planta 
d’una plaça circular amb tres grans eixos que 
en surten en tres direccions diferents de la 
ciutat recorda també a la Piazza del Popolo de 
Roma tot i que amb la gran diferència de que 
en el cas berlinès hi ha una carència de sentit 
religiós o de monument civil en la planificació. 
La isolació de la plaça s’emfatitza per estar 

per un cercle continu 

plaça que tractarem es tracta 
’una gran plaça en forma d’octògon 

pràcticament tota ella tancada al seu voltant 
de cases uniformes barates que són reflex una vegada més de 

l’economia precària i l’absolutisme militar del règim que planifica la Friedrichstadt. El 
detall d’una font a la part central de la plaça és l’únic element que dóna vida a la imatge 
del lloc. Tots aquests esquemes de vivenda urbana del règim absolutista prussià foren 
justament els que donaren lloc posteriorment als tipus d’edificació tan precaris 
berlinesos coneguts com a Mietkasernen (casernes de lloguer) tan condemnats per 
l’arquitecte Werner Hegemann (2) en el seu llibre La Berlín de pedra i als quals es 
dedicarà un capítol més endavant. 
 
La segona 

Fig 1.8: Vista general de la plaça  Rondeel 
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d
situada al final de la Leipzigerstrasse, 
el segon eix est oest més important de 
Berlín després de l’avinguda Unter den 
Linden. La forma octogonal d’aquesta 
plaça s’inspira en la parisina Place 
Vendôme però altra vegada a 
diferència de la seva homòloga 
francesa es trobava ubicada a les 
afores de la ciutat davant la porta de 
Postdam, la qual donava sortida a la 
carretera que portava a la població on 
els monarques tenien la seva segona 
residència. L’octògon fou una plaça 
considerada tant per Friedrich Gilly 
(3) com per Schinkel posteriorment 
com el lloc idoni per a la projecció de 
monuments civils de gran escala. 

Fig 1.9: Construcció de la Friedrichstrasse, 1732 

 

Fig 1.10: Vista aèria de la plaça Gendarmenmarkt 

(2)(3): Veure annex bigrafies 
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La última de les places perifèriques de la Friedrichstadt ja ha estat anteriorment 
esmentada, es tracta de le Quarrée o Pariser Platz on s’hi erigí la Porta de 
Brandenburg. Abans de la construcció del monument, símbol berlinès, aquesta plaça era 
un punt d’entrada com qualsevol altre de la ciutat. 
 
El triangle complet que forma la Friedrichstadt apareix com un exercici de planificació 
bidimensional que no aconsegueix integrar-se en el teixit anterior de la ciutat. Ni amb la 
planificació de places enmig de l’àrea residencial com la Gendarmenmarkt amb el seu 
teatre i esglésies no es pot trencar amb la inherent autonomia del pla regular dels carrers 
del quartier. Amb les pautes establertes, els enginyers encarregats del disseny del nou 
barri no aconseguiren integrar-lo a l’antiga ciutat que a més es trobava separada per 
aquest pels vestigis de les anteriors muralles. Cap part del projecte integra aquests dos 
teixits tan diferenciats ni cap artèria est oest travessa l’illa de l’Spree i continua cap a 
l’antic Berlín.  
 
1.4- La Berlín de finals del XVIII  

Fig 1.11: Plànol de la ciutat de Berlín, 1838 

 
L’àrea central de Berlín a finals del s XVIII era encara una zona desorganitzada: els 
edificis d’importància civil dispersos pel nucli antic sense comunicació entre ells; el seu 
trànsit fluvial dificultós i el seu centre mal comunicat, mentre els suburbis de la ciutat 
seguien creixent fora muralles. Friedrich Nicolai, cronista, ens recull les següents dades 
de la Berlín de l’època : 
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“Berlín té 15 portes d’entrada a la ciutat, 268 carrers i places, 36 ponts i 33 esglésies. 
El radi que engloba tota l’extensió de ciutat és de 17’138 kilòmetres. L’àrea total dintre 
muralla és de 3’5 kilòmetres quadrats. La seva població la conformen: 8.633 ciutadans, 
504 forasters, 33.386 militars, 102.498 altres fent un total de població de 145.021 
habitants.” 
 
Les dades d’aquest estadista són realment interessants d’analitzar. Sembla que la 
població creix de més de 6.000 habitants des del final de la Guerra dels Trenta Anys a 
pesar dels grans desastres militars d’aquest període. Però l’explicació d’aquest 
creixement la tenim en el progressiu augment de població militar a la ciutat. I és que 
l’exèrcit més gran de soldats prussians es concentrava justament a Berlín, la qual era 
considerada per Friedrich II com la seva gran parada militar. Berlín en aquella època 
estava supeditada a les ambicions militars del regnant Friedrich II, que va deixar 
inacabats els projectes del seu pare Friedrich I de convertir Berlín en l’Atenes de 
l’Spree. El jove monarca va preferir traslladar les activitats culturals i governamentals a 
la seva residència de Postdam, el palau de Sanssouci. Així doncs la capital oficial de 
Prússia, Berlín, era gran ciutat només per les estadístiques de població ja que el 
desenvolupament cultural no li arribà fins a la mort de Friedrich II (1786), moment en 
que deixa de ser una ciutat provinciana per començar a adoptar progressivament els 
estàndards culturals de capital. I no és fins a la derrota de Napoleó a Waterloo, al 1815 
que Friedrich Wilhelm III, successor de Friedrich II, aconsegueix portar la ciutat de 
Berlín a ser considerada un nucli humanista, artístic i cultural europeu.  
 
En qüestió de planificació de la ciutat, sembla que la París de Lluís XIV (la París de 
Colbert) fou la influència més important a Berlín a finals del s XVII sota el regnat de 
Friedrich I : l’expansió del Palau Reial al centre de la ciutat així com la connexió 
d’aquest amb la Linden Allee a través d’un pont adornat amb estàtues recorda alhora a la 
gran reforma del Louvre i al Pont-Neuf de París. La planta de la Friedrichstadt recorda 
al primer pla de reforma de Colbert de París: el traçat d’amples  bulevards amb tres 
línies d’arbrat envoltant tot París, donant accessibilitat a distints barris de la ciutat així 
com claredat i aire fresc a l’ambient de la ciutat. El pla però tenia uns altres objectius a 
Berlín: poder proveir de suficients vies rectes i places grans la ciutat per poder-hi 
repartir tot el gruix de l’armada prussiana. 
Friedrich II, com hem esmentat, concentrà tots els seus esforços en convertir en capital 
cultural la ciutat de Postdam després de renunciar a recolzar el projecte del seu pare del 
Forum Fridericianum al bell centre de Berlín, la versió prussiana de les franceses places 
royales. Projecte del qual només es dugueren a terme l’Òpera que dissenyà 
Knobelsdorff (4), la Biblioteca Reial i el Palau del príncep Heinrich construït per 
Boumann i que posteriorment es convertiria en la Universitat Humboldt. 
 
En definitiva, el paisatge berlinès heretat del s XVIII eren una sèrie d’espais i edificis 
repartits per tota la ciutat  sense  relació ni connexió entre ells. Quedà doncs com a tasca 
pendent per al nou monarca Friedrich Wilhelm III la de transformar la ciutat en una 
capital europea amb significança arquitectònica i urbanística. 
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Fig 1.12, 1.13, 1.14: Esquemes dels creixements de 
Berlín al llarg dels anys  1674, 1688-1698, 1734  

 
1.4.1- El regnat de Friedrich Wilhelm III: l’embelliment de Berlín 
 
L’entrada del s XIX es caracteritza a Berlín pel gran canvi que li suposarà a la ciutat la 
política de conversió de capital prussiana en capital singular europea: es coneix com el 
projecte d’embelliment de Berlín. El simple esperit d’embelliment no era però suficient 
per poder rivalitzar amb la grandiositat de la París de Napoleó, l’encant de la Nancy 
d’Stanislau o les grans dimensions de la nova Ciutat Federal dels Estats Units 
d’Amèrica com pretenien els artistes de l’època, i menys sota les condicions 
econòmiques i físiques que Berlín havia heretat del passat. Prússia continuava amb els 
problemes econòmics que el s XVIII i les grans guerres li havien deixat i Berlín es 
trobava limitada per les actuacions prèvies dels regnats de Friedrich I i II que haurien de 
ser considerades i integrades en el nou projecte d’embelliment. 
Per a dur a terme aquests grans projectes Friedrich Wilhelm III confià en l’artista i 
arquitecte d’excepcional habilitat i determinació, Karl Friedrich Schinkel (5). 
 
1.5- Karl Friedrich Schinkel: un home universal 
 
Schinkel és un artista tan prolífic que costa encasellar en una corrent concreta en el seu 
temps: és neoclàssic i alhora romàntic, clàssic i alhora modern, racionalista i alhora 
poètic, un defensor amb fervor de l’arquitectura civil pública i alhora dissenyador de 
palaus de somni. Profundament influenciat per filòsofs com Fichte i Hegel amb les 
seves teories post cristianes de la comprensió del lloc de l’home en la història i de 
l’ordre moral, ell serà l’arquitecte que jugarà el paper més important en el procés 
d’autorealització de Prússia, que la portarà al domini sobre la resta d’Alemanya. 
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Fig 1.15: Plànol on es resumeixen en 
negre totes les actuacions de 
Schinkel a la zona d’Unter den 
Linden i la illa dels museus  des del 
1816 fins al 1841: la Neue Wache 
(1816-1818), la Schauspielhaus a la 
Gendarmenmarkt (1818-1821), 
l’Altes Museum (1823-1830), la 
Friedrich-Werder Kirche (1824-
1830) i finalment la 
Bauakademie(1832-1836) 

 
 
 
 
L’enumeració de tots els 
edificis que Schinkel projectà 
per Berlín és realment 
extensa i no només edificis 
sinó també carrers, places, 
canals i passejos foren creats 
per l’arquitecte. Schinkel 
utilitzà tot el seu talent en 
realitzar els plans del 
monarca per a la nova Berlín 
i alhora intentà aplicar els 

seus propis principis d’arquitectura i planificació urbanística. La seva tasca era la de 
construir una sèrie d’edificis civils i militars al centre de la ciutat però l’arquitecte sentia 
alhora la necessitat d’ordenar i organitzar les àrees de buits urbans no relacionats i 
sovint envoltats per vestigis de la ciutat provinciana que Berlín fou. Era doncs 
l’oportunitat perfecta per l’arquitecte per dur a terme l’harmonització de l’entorn urbà 
de la que es convertiria en una de les majors capitals europees. 
Aquesta tasca esdevindria la seva major activitat professional, essent la major part dels 
seus projectes de planificació de la ciutat com a arquitecte novell sense seguir cap teoria 
específica o copiar els esquemes ja existents. Schinkel creia amb l’arquitectura no com 
una expressió individual sinó com un medi per satisfer les necessitats dels ciutadans 
dintre el context de la ciutat, l’obra de l’arquitecte havia de formar part d’un tot i no ser 
un objecte creat per una sola funcionalitat: “L’ideal en arquitectura s’aconsegueix quan 
un edifici aconsegueix complir completament els seus propòsits, tan en les seves parts 
individuals com en el seu tot, física i espiritualment”. Schinkel s’avança en molts 
aspectes als seus contemporanis, i són aquestes visions de modernitat les que es volen 
destacar en aquest document. 
Com a arquitecte i urbanista admira la cultura clàssica amb les seves proporcions i 
composicions harmòniques, però propaga a tots els vents que el clàssic no és un estil a 
imitar tant aleatòriament a les ciutats contemporànies. L’ordre de les ciutats gregues 
respon a una societat que ja s’ha culminat política i culturalment. No és el cas de la 
Prússia contemporània que encara no s’ha alliberat de l’absolutisme monàrquic i viu en 
una confusió d’individualisme social. El món modern diu, s’ha d’alliberar de 
l’esclavitud que els models establerts li imposen, d’aquesta forma ha de sorgir un nou 
art que fent ús de la cultura prèvia i les noves tecnologies s’ajusti a la ciutat actual.  
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Schinkel no és un artista nostàlgic dels temps clàssics, com era el cas molts dels 
romàntics alemanys  contemporanis. La seva obra treballa en tàndem amb el 
funcionalisme del modernisme tecnològic i l’estètica de models històrics gòtics i 
clàssics, ambdues corrents combinades de forma que la tensió inherent entre elles 
desapareix. L’obra de Schinkel serà a arrel d’aquesta filosofia una de les més peculiars i 
productives de la història de la arquitectura. 
 

 
Fig 1.16: Plànol de proposta de Schinkel de desenvolupament d’una sèrie d’actuacions per al Forum Fridericianum a l’est 
de l’avinguda Unter den Linden, 1917 
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Fig 1.17, 1.18, 1.19 i 1.20: A la part superior esquerra trobem un plànol de la zona del Lustgarten, al davant del Palau 
Reial, al 1812. Sobre d’aquestes línies trobem d’esquerra a dreta: la primera proposta d’ajardinament per al Lustgarten 
de Shinkel, del 1828, i el masterplan per a la mateixa zona on s’hi destaca al silueta de l’Altes Museum, 1825. 
Sota d’aquestes línies la perspectiva de l’edifici de l’Altes Museum, il·lustració de 1823 

         

 15



Berlín, coneixement d’una metròpoli  Història urbana fins al s XIX 
_____________________________________________________________________________________ 

 
BIBLIOGRAFIA del Capítol 1:Berlín, història urbana fins al s XIX 
 
GUTKIND, E.A.:    Urban Development in Central Europe, Vol 1 

Ed. Collier-Macmillan Limited, London, 1964 
pàgs 418-425 

 
MELLINGHOFF, TILMAN;  
WATKIN, DAVID:  German Architecture and the Classical Ideal 

1740-1840 
Ed. Thames and Hudson, 1987, London 
pàgs 8-117 (cap1 a cap4) 

 
PUNDT, HERMANN G.:  Schinkel’s Berlin. A Study in Environmental 

Planning 
Ed. Harvard University Press, Massachusetts, 
1972 
pàgs 4-33 (capítol: Berlin before Schinkel’s Time)  

 
SNODIN, MICHAEL (editor):  Karl Friedrich Schinkel. A Universal Man 

Ed. New Haven-London:Yale University Press,            
1991 
pàgs 16-25 i 47-55 

 
WOLTERS, RUDOLF:    Stadtmitte Berlin 

Ed. Ernst Wasmuth Tübingen, 1978 
pàgs 11-117 

 16




