
 
 
Capítol 2: Planificació urbana i arquitectura del 1850-1914__________ 
 
Fins a la primera meitat del s XIX la ciutat de Berlín creix sota un procés continuat, 
regit per un esquema que ve molt determinat per la política absolutista dels monarques: 
l’expansió i la construcció a la ciutat són obra de l’Estat. 
Però a la segona meitat del dinou el creixement de Berlín es regirà per unes noves 
regles, les que durà el món modern amb la industrialització i la macroeconomia: serà 
una expansió amb actuacions moltes vegades individuals, privades, on propietaris, 
inversors i societats lluitaran per jugar les seves cartes en el joc del capitalisme. És la 
fase del “capitalisme monopolista”, que dominarà l’economia mundial des de l’últim 
terç del s XIX i fins a la Segona Guerra Mundial. 
 
2.1- Naixement de la ciutat industrial  
 
La preponderància del sector industrial fou una condició sine qua non per al 
desenvolupament del capitalisme monopolista. La industrialització era de fet la única 
alternativa de desenvolupament econòmic que podia plantejar-se Berlín, una ciutat on el 
seu entorn agrícola s’havia demostrat incapaç d’alimentar els seus habitants. En aquesta 
terra pobre, sense qualitats gaire especials, ni la residència ni el seu paper de ciutat-
capital de l’Estat haguessin estat suficients per garantir el futur de Berlín com a 
metròpoli. 
L’any 1791 es posa en marxa la primera màquina de locomoció a la Gran Bretanya i dos 
anys més tard s’instal·la a Berlín la primera màquina de vapor, a la Fàbrica Reial de 
Porcellana. Serà l’inici d’una nova etapa en la història de la civilització: l’era 
industrial.  

Fig 2.1: Plànol de Berlín i entorns, 1871 
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Els primers passos que fa Alemanya en la indústria coincideixen amb el final del 
sXVIII. El país puja tard i amb timidesa al tren de la industrialització, però en el 

 recolzà una política 

a l’any 1830 la xifra de màquines s’havia elevat a 26 i 

punts estratègics 

el ferrocarril 

n, arriba un nou element a la ciutat que serà tan 
portant a considerar en la planificació com fins llavors havien estat carreteres, camins 

41 per la inauguració de la 

, l’any 

moment en que hi puja no para el procés fins a convertir-se en el més productiu i 
competent dels països industrials europeus, de fet tant, que desencadenarà l’enveja i les 
constants tensions polítiques a principis del s XX amb la Gran Bretanya i França que 
duran les tres potències a la primera Guerra Mundial, l’any 1914. 
L’inici de la industrialització a Alemanya du el nom propi de Peter Beuth, director de la 
Delegació Tècnica del Comerç i gran amic de Schinkel. Beuth
estatal d’ajudes i subsidis als emprenedors de negocis que requerien les noves 
tecnologies i la maquinització de les seves industries, fet que ajudà a un ràpid 
creixement del sector industrial al país. Basada en la reforma d’Stein-Hardenberg 
(emancipació dels pagesos l’any 1807, incorporació dels municipis de l’entorn a Berlín 
l’any 1808 i lliure mercat l’any 1810) la política liberal de Beuth va resultar un gran 
triomf per l’economia alemanya: 
Si a l’any 1820 hi havia un total de 8 màquines de vapor operant a una potència total de 
25 cavalls de vapor en tot Berlín, 
a l’any 1843 a 60 màquines produint un total de 800 cavalls de vapor.  
Però el procés d’industrialització a Berlín es veié, sens dubte, accelerat per la 
construcció de cinc línies de ferrocarril amb terminals situades a cinc 
d’accés a la ciutat. 
 
2.1.1- Naixement d
 
Sens dubte, amb el món moder
im
o rius: el ferrocarril. El ferrocarril introduirà una nova mentalitat en el disseny de la 
ciutat: el moviment i la velocitat, així com també unes consideracions especials de traçat 
i construcció per al seu bon funcionament. Serà també la primera infraestructura 
destructora a gran escala del paisatge degut a les seves necessitats mínimes en el traçat.  
Abans d’entrar en la història concreta de la xarxa de ferrocarrils berlinesa esmentar que 
en els inicis d’aparèixer el ferrocarril es fundaren diferents societats privades que 
construïren i explotaren línies diferents d’aquest medi de locomoció, amb la peculiaritat 
de construir estacions diferents (estacions capçalera), separades cada una de les altres 
línies. Aquest serà un inconvenient tant per las viatgers de pas que hauran de creuar les 
ciutats per canviar de tren com també la gran ocupació d’espai urbà degut a la multitud 
d’estacions que apareixeran a la ciutat. El tren serà també per a la ciutat una nova 
barrera de pas per a carrers i camins, que en alguns casos s’haurà de superar bé 
mitjançant viaductes, passos inferiors o el seu soterrament. 
En el cas de Berlín, la història del ferrocarril comença a l’any 1838, amb la inauguració 
de la primera línia entre Berlín i Postdam, seguida al 18
companyia de ferrocarrils Berlín-Anhalt amb l’estació d’Anhalt. L’any 1842 s’inaugura 
la línia Berlín-Stettin i a la tardor d’aquest mateix any la línia Berlín-Frankfurt am Oder, 
(el Frankfurt de l’est d’Alemanya). L’any 1846, quan la línia a Hamburg és completada, 
es veu realitzada la primera fase de desenvolupament de les xarxes ferroviàries 
alemanyes, i Berlín esdevé un punt estratègic en el creixent trànsit de ferrocarril.  
Totes aquestes línies eren explotades per companyies diferents i cadascuna partia de la 
seva estació corresponent, amb tot i això al cap d’un temps de la seva inauguració
1851, l’Estat decidí finançar una línia que unia totes les estacions anteriors i així 
millorar la connexió entre punts de la ciutat tant per transport de passatgers com de 
mercaderies (veure el plànol de 1867 de la pàgina 20). 
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Amb la incorporació de nous 
territoris municipals a la ciutat de 

de dotz
arriben a la ciutat de Berlín. 

70 a 1884, amb la creació de les que es podria dir seran les 

t a Berlín, després d’haver estat 

a ciutat d’est a oest seguint el curs 

cions que varen 

 

Berlín l’any 1867, s’inicia un segon 
període de grans projectes 
d’expansió del ferrocarril. 
S’aixequen quatre noves estacions 
capçalera de ferrocarril: la 
Niederschlesisch-Märkische, la 
Görlitzer, l’Ostbahnhof i la Lehrter 
Bahnhof. A més de les estacions, en 
el període entre 1846 i 1882 es 
construeixen set noves línies, que 
e línies de ferrocarril que surten o 

La intervenció estatal en projectes de construcció i explotació de línies de ferrocarril no 
arribarà fins el període de 18

Fig 2.2: Unter den Linden, 1920’s 

sumades a les cinc anteriors, fan un total 

dos infraestructures més importants del transport urbà en aquesta ciutat al s XIX: la 
Stadtbahn (tren de ciutat) i el Ringbahn (tren anell).  
El Ringbahn és la línia de ferrocarril que forma un anell al voltant de la ciutat i que ha 
estat recentment tornada a posar en funcionamen
inutilitzada durant el mig segle de separació de la ciutat. El Ringbahn es va construir al 
llarg dels 1870’s en dos etapes diferents: la primera anant de Moabit a Schöneberg 
(veure plànol 1871), i la segona unint Schöneberg amb Charlottenburg, fent un total de 
quaranta quilòmetres de línia envoltant la perifèria de la ciutat. El Ringbahn fou  una 
obra de primera classe en matèries de transport i creixement de la ciutat per al moment 
en què es va construir. Aquest anell esdevé, inclús avui en dia, un element que ordena la 
ciutat i ens connecta punts del primer anell perifèric. 
En el cas de la Stadtbahn, el projecte i la construcció varen ser des de bon principi 
complicats. El traçat d’aquesta línia havia de creuar l
de l’Spree i passant pel damunt d’edificacions i carrers, per després connectar-se amb el 
Ringbahn i així minimitzar en un 20% el temps de viatge de creuar la ciutat. Lligava la 
perifèria amb el centre i permetria a la ciutat el creixement tant d’indústries com 
d’habitatges a les zones que envoltaven el Ringbahn. L’any 1882 s’obrí al públic 
aquesta línia de divuit quilòmetres de longitud, després de que l’estat adquirís totes les 
línies de ferrocarril que s’explotaven a la ciutat. Els contemporanis de l’època, descriu 
l’escriptor Theodor Fontane, es quedaven fent cues meravellats davant d’aquesta gran 
infraestructura que era el viaducte que creuava la seva ciutat i que fins llavors només 
s’havia pogut observar en ciutats com Londres, Nova York o Chicago. 
En definitiva, la història del naixement i desenvolupament del ferrocarril a Berlín podria 
deixar-se en aquest punt, on s’han resumit pràcticament totes les actua
tenir lloc a finals de s XIX i que romandrien així fins als anys 1980’s, abans de la 
caiguda del mur. La realitat fou aquesta, després del 1945 la comunicació entre les dos 
Berlíns fou pràcticament nul·la, i plantejar un sistema global de transports una utopia, 
així que les línies que sobrevisqueren a les bombes quedaren en la seva majoria 
inutilitzades, i només restaren les que comunicaven punts de l’Alemanya de l’Est amb 
la Berlín Oriental. Amb tot i això en el transcurs del s XX sorgiren algunes propostes 
interessants referents al tema del ferrocarril i a les xarxes de transport urbà que 
s’esmentaran en els capítols que corresponen els moments de la història en que es 
plantejaren. 
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Fig 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10: Evolució de les xarxes ferroviàries a la ciutat de Berlín al llarg de la segona meitat 
del sXIX, i esquema dels fluxes a les estacions capçalera de la ciutat 
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2.2- Lenné vs. Hobrecht, els dos planificadors del XIX 

a industrialització portà a la migració de mà d’obra del camp a la ciutat provocant un 
rlín: l’any 1845 incrementà de 

80000 persones, el 1865 es doblà aquesta xifra i al 1873 el creixement fou de 900000 

seny dels 

l pla de Lenné, en breus paraules es podria dir que és un disseny complet 
torns de Berlín. Aquest pla incloïa tots els projectes en 

ls que Lenné havia estat immers fins aquell moment, com eren: 

camp i bosc intercalat, 
tot creuat per caminets, petits llacs i rierols. 

• ó per al desenvolupament del barri 

canal Landwehr, al sud, i que servia per drenar i 

• 

ris. 

 seguien el canal Landwehr, tot formant en conjunt un cinturó verd 

d’ajardinar el paisatge urbà 
mb les necessitats dels 

 
L
creixement molt ràpid de la població d’habitants a Be
3
habitants. Aquest gran flux de persones que migraren en massa cap a la ciutat alertaren a 
les autoritats i al mateix monarca de la necessitat de regular l’activitat constructiva i 
redactar plans de creixement de la ciutat per a evitar l’expansió descontrolada. 
Una de les propostes més interessants que sorgiren entre aquests projectes fou la de 
Peter Josef Lenné (6), que es feu pública l’any 1840: Projektierte Schmuck und 
Grenzzüge von Berlin mit nächster Umgebung (Projecte d’ornamentació i dis
límits de la ciutat de Berlín i entorns). 
 
2.2.1- El cinturó verd de Lenné 
 
E
d’embelliment de la regió i els en
e
 

• El redisseny del Tiergarten, l’antic bosc de caça dels Hohenzollern, ara 
convertit en un gran parc urbà amb grans explanades de 

• La creació d’un parc en un barri obrer del nord de Berlín (que posteriorment es 
convertiria en Friedrichshain) 
Un gran pla de d’infraestructures i edificaci
de Luisenstadt (al sud de l’antiga Kölln), incloent el projecte d’un canal que 
connectava el riu Spree amb el 
proveir el nou districte d’aigua, així com també d’àrea recreativa i zona de 
banys. 
El disseny del camp militar en els terrenys coneguts posteriorment com 
Königsplatz, on avui dia hi trobem el Reichstag, la Cancelleria i tots els nous 
Ministe

• Finalment el seu projecte més discutit: l’ample bulevard que envoltava fent un 
arc tots els districtes del nord de Berlín i que connectava al sud amb uns 
passejos que
al voltant de la ciutat. 

 
Lenné combina la idea 

a
berlinesos de tenir nous 
carrers, àrees de negocis i una 
expansió urbana general a 
gran escala. Tal com diu en 
l’informe que acompanya el 
seu projecte, el seu treball de 
zonificació pretenia: “fer 
justícia no només amb l’ús 
funcional que la comunitat 
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Fig 2.11: Planta general del pla de Lenné, 1840 

(6): Veure annex bigrafies 
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donaria a les noves infraestructures, sinó també que aquesta li pogués donar un ús 
recreatiu.” 
Encara que el pla no fou aplicat en tots els seus punts, aquest proveí una base per a la 
construcció del barri de Luisenstadt, que avui dia forma part del districte de Kreuzberg, 
al nord del canal Landwehr. La construcció d’aquest barri començà al 1842, el canal fou 
construït de 1848 a 1852, per ser omplert posteriorment entre 1926-28. Luisenstadt fou 
construït en poques dècades, seguint una planta relativament uniforme i edificant cases 
d’apartaments de quatre a cinc pisos, amb vivendes a les plantes baixes, façanes 
estucades segons l’estil neoclàssic de l’escola de Schinkel, i amb jardí a la part 
posterior.  
El gran bulevard de Lenné envoltant tota la zona nord de la ciutat mai fou construït. Els 
districtes més pobres de la ciutat estaven ubicats allà: Voigtland, amb les primeres cases 
barraques, les cases familiars de Wülkenitz estaven sota unes condicions catastròfiques 
de vida, i els districtes de Oranienburg i Rosenthal eren de treballadors que treballaven a 
les foneries d’acer i a les fàbriques ubicades en aquests mateixos barris. En resum es 
podria dir que el burgès de finals del s XIX no va estar mai disposat a acceptar que els 
seus impostos anessin destinats a millorar la forma de vida dels més pobres de la ciutat.  
Quan el mecenes de Lenné, Friedrich Wilhelm IV emmalaltí el 1858, Lenné perdé tota 
la seva influència en qüestions de planificació a Berlín. La iniciativa de planificar el 
creixement de la ciutat va passar directament al Departament Reial de Policia, el qual 
adjudicà tot el treball a l’arquitecte James Hobrecht (7). 
Resultà que el pla de Lenné no contemplava la continua expansió dels suburbis, 
l’extensió dels límits de la ciutat ni la necessitat de noves estacions de ferrocarril, així 
que Berlín necessitava una nova planificació entera de dalt a baix. Amb tot i això, la 
idea dels bulevards de Lenné connectant els districtes de la ciutat no fou oblidada per 
Hobrecht i la plasmà amb la col·locació de grans places en la trama urbana de carrers i 
illes de cases, i que representà el cos principal del seu pla Pla dels Entorns de Berlín, 
publicat l’any 1861. 
 
2.2.2- El pla Hobrecht i l’aparició de les Mietkasernen 
 
El pla Hobrecht consistia 
bàsicament en una 
planificació de carrers, de 
vies  urbanes. Tan sols 
plantejava de nou la 
regulació de l’amplada 
dels carrers i la grandària 
de les places. Hobrecht va 
deixar per a la normativa 
d’edificació de 1853 el 
com actuar en l’espai 
mansana, i aquest codi es 
reduïa a uns simples 
mínims per a la 
comprovació d’incendis i 
a una limitació de cinc 
pisos d’altura de les 
edificacions.  Fig 2.12: Planta general del pla de Hobrecht, 1861 
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Fou aquest codi i la poca previsió 
de Hobrecht el que dugué a la 
macroedificació d’aquests solars. 
No es respectaren els espais de 
patis interiors per a complir que 
uns mínims de llum i aire 
arribessin a les vivendes, va ser 
una explotació sense mesura del 
solar berlinès. A la mansana s’hi 
construïren edificis que donaven 
al carrer però molts d’altres on 
s’hi havia d’accedir des dels 
diferents patis, travessant tot un 
laberint de cases i patis interiors. 

Aquestes cases eren de pisos extremadament petits i altament densificats, on la gent, i 
no només els pobres treballadors de classe obrera, vivien en condicions miserables. Són 
conegudes com les Mietkasernen berlineses.  

Fig 2.13: Vista aèria de Mietkasernen a Kreuzberg 

Durant les dècades anteriors a la Ia Guerra Mundial, tal i com va preveure Hobrecht, la 
ciutat s’expandí superant els límits del 
municipi i envaint territori de la Marca 
de Brandenburg. L’àrea compresa 
dintre el Ringbahn quedà com una 
gran aglomeració de vivenda barata, 
que desgraciadament donà a Berlín el 
renom mundial de “the largest 
tenement town in the world”, o com 
Werner Hegemann anomenà en el seu 
llibre Das steinerne Berlin: una ciutat 
de pedra. Fig 2.14: Mitja d’habitants per edifici a la Haya, Londres, 

Nova York, Viena i Berlín  
 
2.3- 1871: Berlín, les transformacions a capital de l’Imperi 
 
18 de gener de 1871, es proclama a la sala dels Miralls de Versalles a Wilhelm I 
(Guillem I), fins llavors rei de Prússia, emperador de l’Imperi Alemany. En aquest 
període (1870-1900) el desenvolupament artístic a la ciutat estava influenciat pels 
gustos de la cort i l’aristocràcia, un anacronisme ja que en el moment Berlín s’estava 
convertint en una ciutat de pes internacional. La classe mitja-alta de la ciutat, i el mateix 
Estat gaudien d’un període de bonança econòmica, que destaca pel gran consumisme 
d’aquestes classes. La gran caiguda de la borsa de 1873 fou aviat oblidada. La 
construcció vivia  un gran boom al centre de la ciutat així com a la zona compresa entre 
l’Alexanderplatz i la Postdamer Platz, on s’hi edificaren molts edificis d’oficines, de 
serveis municipals, de grans magatzems i d’hotels. En poques dècades pràcticament 
totes les façanes de la Friedrichstadt foren completament alterades.   
 
L’any 1877 Berlín tenia una població d’un milió d’habitants, als voltants del 1890 
aquesta xifra arribava als dos milions, i al 1900 ja es conten 2,7 milions de persones i el 
nombre no parà de créixer fins la Ia Guerra Mundial. Les autoritats municipals no 
estaven preparades per afrontar aquest creixement, mentre es llençaven a discussions 

 23



Berlín, coneixement d’una metròpoli  Planificació urbana i arquitectura del 1850-1914 
_____________________________________________________________________________________ 

intenses dels pros i contres dels projectes que es proposaven la ciutat anava expandint-
se al marge de garantir uns serveis mínims als habitants dels barris recent sorgits.  
No és fins al 1873 que la xarxa d’abastament d’aigües, fins llavors sota control privat, 
passa a ser pública, per posteriorment ser expandida al 1878 per abastar Tegel. Un nou 
sistema de sanejament fou construït el 1872, la primera xarxa de gas entrà en 
funcionament el 1874, seguit deu anys després per la construcció de la primera planta de 
producció d’energia elèctrica a la ciutat. 
Les companyies privades de ferrocarrils foren transferides gradualment a l’Estat, entre 
el 1879 i el 1887, el qual s’encarregà de l’explotació de la línia més important per la 
morfologia de la ciutat en les següents dècades: el Ring. Amb l’obertura d’aquesta línia 
que connectava diferents terminals de Berlín, les indústries ja estaven en posició d’anar-
se ubicant a la perifèria de la ciutat i així sorgeixen els districtes industrials de Wedding 
i Moabit, que ràpidament foren habitats per les poblacions obreres, pels treballadors de 
les fàbriques. 
Per facilitar el transport de mercaderies en vaixell, s’augmentaren el calat i l’ample dels 
rius Havel i Spree i els canals Landwehr 
i Berlin-Spandau foren ampliats. Es 
construí també el canal de Teltow entre 
1901 i 1906 per crear un corredor 
marítim al sud de la ciutat. Tota aquesta 
inversió en camins navegables també feu 
que s’aixequessin molts magatzems 
portuaris en els ports de Berlín.  
En quan al transport aeri, aparegué el 
primer zeppelin a Jungfernheide el 1909, 
i al mateix any s’aixecava el primer vol 
d’una avioneta en el camp de 
Tempelhof.   

Fig 2.15: Fotografia del zeppelin de Jungfernheide 

 
La transformació de Berlín a una capital imperial destruí pràcticament tota la ciutat 
medieval, que fins a aquell punt havia sobreviscut intacte. L’any 1878, edificis històrics 
foren demolits per connectar la Kaiser Wilhelm Strasse amb l’avinguda Unter den 
Linden. El 1897, una filera de cases a Schlossfreiheit fou demolida per construir un 
monument nacional, i al 1906, el Scheunenviertel es trobava tot arrasat per les noves 
obres. Tots els edificis antics que creien, no estaven a l’altura de la nova capital, eren 
reemplaçats per edificis de negocis. En poc temps el centre de la ciutat s’anà 
transformant de barri residencial i petita àrea de negocis que era a gran downtown 
dominat per edificis d’oficines i grans magatzems.  
Finalment, l’últim aspecte social que dugué a una activitat urbanística, fou la moda 
popular d’afincar-se als districtes oest de la ciutat a patir dels 1880’s: Charlottenburg, 
Schöneberg i Wilmersdorf, que envoltaven la recent creada avinguda de 
Kurfürstendamm. La Ku-Damm, com aviat l’anomenaren els berlinesos, era una 
avinguda de 2,17 milles d’allargada i 115 peus d’amplada, dividida per 3 línies 
d’arbres que definien el seu perfil: una vorera per banda, dos carrils per trànsit rodat i un 
passeig central. La proposta de Bismarck de connectar l’àrea del zoo amb el bosc de 
Grünewald es feia amb la Ku-Damm realitat. Aviat s’anaren edificant edificis de 
vivendes de luxe tot al voltant de l’avinguda. Els apartaments d’aquests edificis 
constaven d’entre deu i quinze habitacions cada un, per impressionar tenien acabats de 
marbre, murals pintats a les parets i miralls arreu, i estaven perfectament equipats per 
les necessitats de les classes altes. 
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 2.4- Unter den Linden  
 
“Unter den Linden! La sola menció del nom provoca que el cor de qualsevol berlinès 
bategui amb més força...És el focus de la vida social berlinesa. Enmig de les 
magnífiques cases, palaus i hotels que s’alineen als seus costats, una massa de gent que 
mai s’acaba flueix pel passeig central, per les voreres laterals i circula pels carrils 
transitables amb carruatges. No només l’alta societat berlinesa es deixa veure sota els 
seus til·lers sinó també el viatger i l’home de negocis que visiten la ciutat. Tothom surt 
a gaudir de la diversitat que s’estén al llarg de l’avinguda- l’arquitectura dels 
meravellosos edificis i grans palaus, les grans escultures que adornen el passeig, els 
espectacles de teatre i música, els oficials uniformats, els dandies i les fines dames de la 
burgesia, grans carruatges, adornats aparadors...- tot un món de color i enllumenament 
que transporta al visitant lluny de les oficines i llocs de treball per endinsar-se en una 
atmosfera lucrativa i social. Aquesta és l’avinguda on la modernitat desplega tot el seu 
esplendor i vanitat.”          

 Hartwig Schmidt 
Arquitecte 

 
La primera parada per a tot visitant de Berlín acabant el s XIX era, sens dubte, Unter 
den Linden, l’avinguda més internacional i cosmopolita de la ciutat. No és gens 
exagerada la descripció anterior feta per l’arquitecte Hartwig Schmidt. Amb la creació 
de l’Imperi Alemany l’any 1871, Berlín esdevé la capital i conseqüentment es 
converteix en el focus polític, financer i cultural, en una gran atracció pels visitants 
d’arreu del món, i Unter den Linden esdevé la porta d’aquest imperi al món modern. 
Una de les parades més interessants a Unter den Linden era la Kaisergalerie; 
inaugurades el 1873, aquestes elegants galeries comercials eren l’orgull de l’emperador 
i de la crème de la noblesa. Amb els seus nombrosos comerços, restaurants, salons de te, 

el museu de cera, etc, les galeries 
representaven la marca de la nova 
Berlín Imperial que aniria transformant 
el panorama de l’avinguda “dels 
til·lers”, enderrocant els edificis 
barrocs i neoclàssics que ocupaven els 
solars sobre els quals aquests nous 
comerços, cafès i hotels s’edificaren.  
La porta de Brandenburg i l’oest de 
l’avinguda Unter den Linden era pels 
berlinesos del dinou el nou centre de la 
ciutat. El comerç definia, una vegada 
més, quins eren els centres de les noves 
ciutats industrials. 

Fig. 2.16: Unter den Linden amb Friedrichstrasse, segona 
meitat del sXIX  

 
2.5- 1900-1914: Modernisme, Reformes de l’estil de vida, Natura i Ciutat 
 
La Berlín de 1910 era una realitat en transició des de la ciutat del laissez-faire (la no 
intervenció governamental en l’economia capitalista) cap al model urbà ajustat a les 
necessitats del capitalisme monopolista. La dinàmica concentració imposada per aquest 
model generà un enorme creixement demogràfic i industrial que transformà la ciutat-
capital de 1871 en la metròpoli de 1910. Aquesta transició s’estenia per tot el país, el 
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qual, després de superar la Gran Bretanya, s’havia convertit en la segona potència 
econòmica del món, tan sols superada pels EEUU. Aquesta tendència cap al sector 
industrial havia suposat un gran desequilibri demogràfic a favor de les ciutats. Berlín ja 
superava els dos milions d’habitants i patia un creixement més accelerat inclús que el de 
la ciutat de Nova York. Començaren a utilitzar-se termes com Amerikanismus, per 
referir-se a la magnitud dels fenòmens que s’estaven produint al país.   
El creixement físic de Berlín estava seguint unes pautes que no es corresponien amb la 
denominada “expansió de taca d’oli”, característica de la ciutat del laissez-faire. Pel 
contrari, els nous habitants, procedents en la seva majoria de les zones rurals de l’est de 
Prússia, foren absorbits pels pobles de la perifèria. A principis de segle, tant Schöneberg 
com Rixdorf, Lichtenberg i Wilmersdorf havien superat els 100000 habitants. També la 
indústria estava essent expulsada cap a l’extraradi berlinès, donant lloc a centres 
industrials tan importants com Schöneweide, Wildau, Spandau, Tegel i Henningsdorf. A 
pesar de que la nova ciutat estava apareixent a l’anell d’hortes, granges i boscos que 
rodejaven Berlín, l’Estat no havia aconseguit encara integrar administrativament aquests 
municipis a la capital. El Gross Berlin no existia en sentit polític, però sí a nivell 
econòmic, demogràfic i funcional, articulat gràcies al lent i progressiu desenvolupament 
de la xarxa de transports suburbans que anà integrant aquest espai geogràfic a la capital.   
Aquesta xarxa s’havia construït amb un notable retard respecte ciutats com Londres o 
Nova York que es podria dir, fou degut a la inicial resistència per part de l’alta burgesia 
berlinesa de traslladar la seva residència a 
l’extraradi de la ciutat. En conseqüència, 
la densificació –l’etern problema del 
centre urbà de Berlín– arribà a finals del 
XIX a cotes inimaginables si es compara 
amb qualsevol altre ciutat del món. 
No seria, com s’ha descrit en l’apartat de 
ferrocarrils, fins l’últim terç del segle 
dinou que s’inicia l’accelerat procés de 
construcció de línies de ferrocarrils 
suburbans que duraria fins a la Ia Guerra 
Mundial. 
 

Fig. 2.17: Construcció de la xarxa de metro, 1896 
 

La xarxa de transports perifèrica, a més de generar un cinturó industrial i proletari al 
voltant de Berlín, convertí la ciutat jardí en un model residencial alternatiu, que anà 
convencent mica en mica la burgesia de les avantatges d’abandonar el casc urbà per 
traslladar-se als suburbis. La fundació al 1902 de la Gartenstadtgesellschaft (Associació 
per la Ciutat Jardí) evidenciava aquest fenomen. Les primeres ciutats jardí foren 
purament burgeses: Nicolassee, Zehlendorf Nord i Dahlem), i començaren a aparèixer 
en els idíl·lics entorns naturals de l’oest de la ciutat, prop de Postdam. En aquestes 
ciutats jardí no es tractava ja de senzilles cases adossades, sinó d’enormes vil·les 
ubicades en grans parcel·les, unes vil·les que garantien però un alt grau de qualitat 
ambiental, respectaven l’entorn i es col·locaven magistralment a la naturalesa.  
Aquestes ciutats jardí no eren però les ciutats jardí que Ebenezer Howard (8) ideà i 
projectà en el seu llibre “Tomorrow. A Peaceful Path to Real Reform”. Eren de fet una 
versió aburgesada de les comunitats utòpiques que els membres del moviment de la 
Lebensreform (reforma de l’estil de vida), inspirats en Howard, promulgaven: 
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“Naturalesa, confiança i autodeterminació són els valors que busquem- tot lo oposat al 
que caracteritza la cultura burgesa contemporània-. És necessari de combatre aquesta 
cultura i permetre tant a la nació com a l’individu el redescobrir aquests valors.  
La salut espiritual s’obtindrà si tots som conscients, tal i com ens diu Friedrich 
Nietzsche, de que no es pot confiar ni les classes dominants, ni en l’església ni en la 
ciència, i que hom ha de desenvolupar una autonomia per formular les pròpies 
opinions, sentiments i judicis.  
La salut física, la contrapart necessària de la espiritual, s’haurà d’aconseguir a través 
de la naturopatia, el canvi de les dietes nutritives, el fomentar una cuina vegetariana, la 
hidroteràpia, l’aire fresc i un canvi en la moda del vestir. En resum, un estil de vida en 
acord amb la natura, amb l’aire saludable i el disposar de la llum del sol, tres qualitats 
que no es podran trobar mai a la gran metròpoli.  
És per tot això que nosaltres proposem el moviment al camp, una condició prèvia 
necessària per a la nostra auto alliberació. Perquè només algú que produeix els seus 
propis productes biològics en el seu jardí pot proclamar-se econòmicament auto 
suficient i culturalment autònom.” 
 
Proposaven sortir de la ciutat, però mai sense donar l’esquena a la metròpoli que els hi 
oferia tanta diversitat cultural i la comunicació amb el món, que era de fet, la última 
peça del trencaclosques que necessitaven per aconseguir el “model perfecte” d’estil de 
vida. 
Però la realitat fou una altra, les experiències d’aquests idealistes foren casos aïllats, i la 
gran majoria de ciutats jardí berlineses, com les britàniques, que coneixem no són més 
que suburbis de la ciutat planificats d’acord amb els principis formals de ciutat jardí. De 
la idea original de Howard no en quedà més que un esquelet adaptat completament a les 
necessitats quotidianes de la vida burgesa. 
 
De totes formes, no totes les actuacions en el territori que rodejava Berlín foren tan 
respectuoses amb el medi ambient com els suburbis de ciutat jardí. Es talaren milers 
d’hectàrees de boscos per construir densos blocs de vivendes. Moltes propostes, 

inicialment encaminades a la construcció de 
ciutats jardí, fracassaren davant la pressió 
especulativa dels propietaris del terreny, els 
quals, acostumats a l’alta rendibilitat de les 
Mietkasernen, exigien més edificabilitat. 
Així succeí a Dahlem, Teltow i Tempelhofer 
Felder. 

Fig 2.18: Plànol general de Dahlem, de Hermann 
Jansen 

 
En síntesi, la realitat de la Berlín de 1910: 
suburbis industrials, elegants ciutats jardí, 
avançats mitjans de transport, un centre 
terciaritzat, Mietkasernen i Miethäuser(cases 
de lloguer). El panorama del Gross Berlin de 
1910, una realitat en transició, en la que 
l’aparició de nous fenòmens urbans convivia 
amb pautes de creixement heretades de la 
ciutat del laissez faire del dinou, en uns anys 
en què Berlín intentava assumir formalment 
els valors de la metròpoli que ja la 
caracteritzava. Però es tractava d’una 
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transició complexa i traumàtica. La paradoxa: els processos de modernització i 
renovació urbana posaren de manifest la pitjor cara de la Grossstadt (gran ciutat), un 
entorn on conflictes i marginació apareixien arreu. Reflex d’aquesta falta de cohesió 
social que caracteritzava el capitalisme monopolista, eren els abismes que separaven els 
diferents districtes: les idíl·liques ciutats jardí de l’oest convivien amb els inimaginables 
nivells de degradació dels barris de l’est i del nord en una mateixa ciutat. Darrera 
d’aquesta extrema polarització es podia palpar el conflicte. A partir d’aquest moment, 
quan els guillermistes veuen amb por que les olles socials poden explotar sorgeix la 
consciència de superar la negativitat de la Grossstadt. Neix així el pensament sobre la 
metròpoli: 

• El procediment: analitzar la realitat alienant de la Grossstadt, reordenar-la i 
reconstruir-la en una imatge impressionista, superficial i agradable. 

• L’objectiu: identificar la metròpoli amb una nova bellesa, amb una síntesi 
impressionista compatible amb la seva funcionalitat econòmica, però de la que 
no quedaven exclosos els veritables problemes que tenia la ciutat.  

 
Aquestes eren, en resum, les pautes d’aquest pensament que recorria a la negació de la 
negativitat de la metròpoli. La metròpoli necessitava conciliar les seves contradiccions, 
maquillar-les davant de la societat per a què aquesta no pogués escandalitzar-se davant 
dels perfils més traumàtics del procés de transformació que estava reclamant el 
capitalisme monopolista.  
 
Totes aquestes reflexions i d’altres referents al pensament de metròpoli apareixerien 
com a transfons en les propostes presentades al concurs per a la ordenació del Gross 
Berlin, celebrat el 1910. 
 
2.5.1- Idees per a una metròpoli: concurs “Gran Berlín 1910” 
 
El concurs no fou organitzat per l’administració sinó per dos associacions professionals 
d’arquitectes. El sector privat començava a ser conscient de que per convertir la 
metròpoli en un instrument al servei del capitalisme monopolista era necessari 
replantejar-la a partir d’uns models d’ordre i coordinació inexistents a l’etapa del laissez 
faire. La Vereinigung Berliner Architekten i l’Architektenverein foren les dos 
associacions que, el 1905, començaren a promoure el concurs. Els premis s’entregaren 
al 1910 en l’Exposició General d’Urbanisme a Berlín, organitzada per Werner 
Hegemann. En el text d’inscripció al mateix concurs s’indicava clarament quina era la 
intenció: es tractava de plantejar el futur desenvolupament del “Gran Berlin” amb una 
projecció de cent anys, període en el que es calculava que, de seguir el mateix ritme de 
creixement, la ciutat tindria deu milions d’habitants. Amb tot, les propostes sols serien 
això, propostes. 
 
El primer i segon premi del concurs foren compartits per Hermann Jansen (9) i el grup 
format per Joseph Brix, Felix Genzmer i la Hohbahngesellschaft (companyia de tren 
elevat), de Berlín. Ambdues propostes incidien en tres temes mencionats en les bases 
generals: transports, zones verdes i monumentalitat del centre urbà. Com a alternativa al 
tradicional desenvolupament anular de Berlín, plantejaven una sèrie d’artèries radials i 
zones verdes que connectarien els suburbis amb el centre, una connexió que, amb el 
recolzament de les noves línies de ferrocarril possibilitaria la construcció de ciutats 
jardí. En el tema de la city, apostaven per conformar un nou i monumental centre urbà 
situat en la puixant zona oest de la ciutat. 
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La reorganització del transport de ferrocarril era un dels temes importants a 
desenvolupar en el concurs. La tasca consistia en coordinar els diferents tipus de 
transport: trens express, trens metropolitans, trens de llarga distància i trens de 
mercaderies. Quasi tots els concursants coincidiren en la idea d’expandir la línia est-oest 
afegint una nova línia nord-sud que inclouria la connexió subterrània de les estacions de 
Postdam i Anhalt amb la Lehrter. Algunes propostes anaren a l’extrem d’eliminar les 
estacions de Postdam i Anhalt per una estació nova situada més al sud, Südbahnhof, que 
connectes al nord per via subterrània.  

 
Léon Jaussely (10) i 
Charles Nicod 
proposaren un sistema 
de transports radio 
concèntric. Apart 
d’incloure nou 
carreteres que 
circumval·laven Berlín, 
el seu pla enfocava en 
un sistema de 
ferrocarrils al voltant de 
la ciutat que afegia 
quatre noves línies tipus 
ring, que es 
connectaven alhora 
entre elles per línies 
radials. En la proposta 
s’afegia la intenció de 

que la ciutat s’expandís a partir d’aquesta xarxa radial amb construccions tipus vil·les 
que ells mateixos descrivien a l’informe. A pesar de que Jaussely era considerat 
l’urbanista francès amb més talent del moment, i que el pla que presentava era realista i 
viable, aquest no va poder superar l’arrogància germànica del jurat alemany i va quedar 
dels últims.   

Fig 2.19: Proposta de León Jaussely i Charles Nicod per al concurs del Gran 
Berlin de 1910 

 
L’altre proposta interessant 
en matèria transports era la 
de Siegfried Sitte (11), fill 
del conegut urbanista 
Camillo Sitte, que 
proposava un sistema força 
inusual de transport 
metropolità. En el seu pla, 
les línies de metro havien 
de seguir un traçat en forma 
de loops (voltes) que 
anirien fins a la perifèria de 
la ciutat per després tornar 
al centre de la ciutat- un 
traçat que considerava 
particularment eficient en 
termes d’operativitat i de Fig 2.20: Proposta de Siegfried Sitte per al concurs del Gran Berlín de 1910 
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servei pels passatgers. També proposava una xarxa de canals per al transport de 
mercaderies, que havia de complementar el dèficit de capacitat de la xarxa terrestre. 
 
En tema d’espais verds sorgiren dos idees principals, per una banda la idea de Jansen: 
un sistema de doble cinturó de boscos i camps que envolt
proposta de Möhring, Eberstadt i Petersen d’unes àrees 
radials de boscos que s’estendrien fins al mateix centre de 
la ciutat en alguns punts, per tal de que des del centre es 
pogués passejar agradablement en uns espais verds i 
airejats que també renovaven els aires pol·lucionats de la 
ciutat.  

aria la ciutat. Per l’altra, la 

Fig 2.21: Proposta d’àrees verdes de Möhring, 
Eberstadt i Petersen per al concurs Gran Berlín de 
1910 

 
 
 
 
Les propostes recollien els tres tipus de crítica a la ciutat del laissez faire del dinou, tres 
crítiques que constituïren la base de la reforma de l’urbanisme a partir del 1900: la 
crítica social, la crítica estètica de Camillo Sitte i la crítica en pro de la ciutat jardí. En la 
Berlín de la injusta realitat social de les Mietkasernen, del poc inspirat pla Hobrecht, i 
amb la densitat de població més elevada del món, aquestes tres crítiques estaven 
plenament fonamentades. 
 
La falta de convicció i la impotència formal que emanava de les propostes presentades 
al concurs evidenciaven la gran utopia: al 1910, la metròpoli de l’organisme harmònic i 
equilibrat no era més que un somni. A partir d’ara, l’urbanisme tan sols podia aspirar a 
ser un urbanisme de parts, un urbanisme que entengués la ciutat preexistent com un cos 
malalt en el que sols es podia actuar a cop de bisturí.  
 

 
 
 
 

Fig 2.22: Proposta de Bruno Schmitz per a la zona  de la Königsplatz i  la Lehrter Bahnhof presentada en el concurs 
del Gran Berlín de 1910 
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