
 
Fig 3.1:  Postdamer Platz 1932, vista de la Columbushaus d’Erich Mendelsohn, un dels exemples més característics 
d’arquitectura moderna a Berlín 

 
Capítol 3: de l’expressionisme a la Berlín nacionalsocialista__________ 
 
3.1- 1914-1923: Decadència del guillermisme, el pla Mächler i el Gross Berlin 
 
3.1.1- Decadència del guillermisme, expressionisme i postguerra 
 
A la Berlín de l’any 1914 una visió negativa de la ciutat del capitalisme monopolista 
envaïa els aires de l’avantguarda artística i cultural, es feia pal·lesa la decadència que 
des d’alguns anys anava arrastrant el règim imperialista guillermista.  
Un dels primers símptomes d’aquesta decadència fou l’aparició d’una sèrie de 
moviments artístics que, per primera vegada, es situaven al marge de la cultura oficial 
del règim. Uns moviments que es manifestaven en contra del mite de que la ciutat era 
lloc d’encontre entre societat, estat i capitalisme monopolista. I és sobre aquesta base de 
protesta i crítica que neix l’expressionisme, un art d’oposició, i la que serà la corrent 
artística més important en el Berlín d’abans de la guerra. Expressionistes com Ernst 
Ludwig Kirchner representen en la seva obra part del pensament sobre la metròpoli 
monopolista de Georg Simmel. En el seu llibre Die Grossstädte und das Geistesleben, 
Simmel descriu com l’habitant de la metròpoli havia hagut de desenvolupar un 
intel·lecte especial, el Verstand, per tal d’adaptar-se als continus canvis i contrastos de 
la “vida nerviosa”, Nervenleben, que la metròpoli li provocava, per tal de no sofrir 
schocks o trastorns interns. D’aquesta forma, Nervenleben, Verstand i capitalisme es 
donaven de la mà en la metròpoli i conformaven alhora un entorn urbà altament 
impersonal al que tenia que adaptar-se el ciutadà. Existia una forma de comportament 
que era típica de l’habitant de la metròpoli, Simmel l’anomenà: l’actitud blasée. Són els 
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individus que Kirchner pinta en les seves escenes 
sobre la metròpoli berlinesa, éssers automàtics que 
responen amb indiferència al moviment i agitació de 
l’entorn urbà. Mostra figures inexpressives, 
individus blasés, uns habitants que havien deixat de 
respondre a l’extrema tensió nerviosa que regnava al 
seu voltant. Però el plantejament final de la filosofia 
tant simmeliana com expressionista era la definitiva 
ruptura amb el passat, possibilitant un començament 
verdaderament nou. És a dir un camí d’anada i 
tornada: caure fins al fons, provocar la catarsis i 
plantejar un nou començament sobre les bases del 
sistema anterior. 
 
Però l’autentica crisis, quan realment es tocà fons en 
el pou de la negativitat, es produí quan Alemanya 
perdé la Primera Guerra Mundial, l’any 1919. 
Aquest fet històric fou també la clau per al posterior 
triomf de la modernitat a la societat alemanya dels 

anys vint, ja que amb la derrota i el desencadenament del desprestigi del guillermisme, 
s’acabà amb unes restes del passat que impedien un nou començament. La història ens 
ha mostrat que la gran devastació que la Primera Guerra Mundial impulsà els canvis 
econòmics i socials que el capitalisme monopolista alemany necessitava per a la seva 
definitiva implantació. 

Fig 3.2: Friedrichstrasse, Ernst Ludwig 
Kirchner 1914 

 
L’any 1918, després de quatre anys de guerra, a Alemanya, hi regnava el caos més 
absolut. El 9 de novembre abdicà el kàiser, donant-se així per acabat el període del 
guillermisme. Berlín estava completament arruïnada; una epidèmia de grip s’estenia per 
tota la ciutat, els hospitals sobresaturats de ferits de guerra, 300000 persones no tenien 
feina i la misèria i la desnutrició es trobaven arreu. A finals d’aquell any el marc 
alemany havia perdut el 40% del seu valor i la inflació no parava de créixer, una 
situació que es prolongaria durant uns quants anys més. La corrupció i el mercat negre 
s’apoderaren de la ciutat on imperava la immoralitat, Berlín era una ciutat plena 
d’oportunistes i d’especuladors que feien el seu agost mentre la immensa majoria de la 
població vivia en la més absoluta misèria. Davant d’aquesta situació insostenible 
esclataren innumerables vagues, manifestacions i concentracions, dirigides en la seva 
majoria pels espartaquistes. Els consells obrers es feren amb la direcció de moltes 
empreses amb lo que semblava haver arribat l’ocàs definitiu del capitalisme 
monopolista a Alemanya. 
Però a finals de 1918 aquesta espiral vertiginosa tocà fons. Al gener de 1919 l’exèrcit 
alemany assassinà els dirigents espartaquistes i el Govern començà a dominar el caos 
regnant a la ciutat. Es convocaren eleccions generals i a la ciutat de Weimar es redactà 
la nova constitució pel país, una constitució que proclamava la república com a forma 
de govern a l’Estat d’Alemanya: naixia així la República de Weimar.  
 
Els qui abans de 1914 s’havien situat al marge de la cultura oficial guillermina es 
convertiren, de cop, en els protagonistes de la nova situació. Era el definitiu triomf de 
“lo nou”. Finalment la guerra havia desfet els últims lligams que encadenaven el 
modernisme amb el passat. El camp ara estava lliure i Berlín, amb la seva destrucció, es 
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mostrava com un paper en blanc preparat per a què s’hi tracessin els caràcters de la nova 
grafia. 
 
3.1.2- El pla Mächler 
 
La crisis econòmica de la postguerra 
provocà la venta d’una sèrie de 
vivendes residencials del centre de la 
ciutat que sortiren al mercat a preus 
molt baixos, atraient principalment al 
capital comercial. Els antics immobles 
residencials foren ocupats per noves 
oficines i comerços: es seguia estenent 
així el procés de terciarització per tot 
el centre de Berlín iniciat ja en època 
guillermina. 
L’any 1920, una nova proposta per al 
centre de Berlín tornava a posar sobre 
la taula una gran operació de reforma 
urbana. Es tractava d’un eix “nord-
sud” projectat per Martin Mächler 
(12), que formava part d’un projecte 
que plantejava la reestructuració del 
centre de la metròpoli: 
La proposta de Mächler suposava la 
demolició de les estacions de Postdam, 
Anhalt i d’altres estacions capçaleres, 
així com el desmantellament de les 
vies i instal·lacions ferroviàries que les 
estacions tenien. La enorme quantitat 
de sòl alliberat seria ocupada per 
edificis residencials d’alta densitat. El 
projecte es complementava amb la 
construcció de la nova estació Lerter 
Bahnhof, punt final del seu gran eix 
nord-sud i estació colossal on 
concorrerien totes les línies de 
ferrocarril de Berlín.  
L’eix nord-sud hauria de concentrar 
tots els edificis representatius de la 
ciutat, els quals serien col·locats tot 
complint una zonificació funcional: en 
primer lloc, entorn a l’estació central, els ministeris i edificis administratius relacionats 
amb el sector de les comunicacions i el barri diplomàtic, on s’hi ubicarien a més, les 
ambaixades i els establiments turístics i hotelers. A l’altra banda de l’Spree, venint de 
l’estació central, l’eix nord-sud s’endinsaria a la nova Platz der Republik, l’antiga 
Königsplatz. La presència del Reichstag convertia la plaça en l’entorn ideal per 
col·locar-hi els ministeris i edificis corresponents a l’administració de l’Estat. D’aquesta 
plaça en partia en direcció oest, la Siegesallee- una artèria ja existent- que creuava el 
Tiergarten fins a acabar a la Kemperplatz. Al voltant d’aquesta plaça s’hi distribuirien 

Fig 3.3: Eix nord-sud de Martin Mächler, 1920 
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els edificis pertanyents a l’administració prussiana. Prop de la Kemperplatz, en els 
Ministergärten (jardins ministerials) Mächler proposava la construcció d’una gran plaça 
per ubicar-hi el nou edifici de la òpera. Per últim, continuant en direcció sud pels 
terrenys alliberats pel ferrocarril, l’eix s’endinsava en la zona de la Postdamer Platz per 
continuar fins a connectar amb el barri de Schöneberg.  
Aquesta era, a grans trets, la proposta publicada per Martin Mächler l’any 1920. Però la 
proposta de l’eix nord-sud formava part d’una idea molt més àmplia, d’una reflexió 
entorn als problemes de la metròpoli que el mateix Mächler ja havia publicat l’any 1917 
amb l’Schematische Massenteilung (esquema de divisió zonal), un esbós d’un gran pla 
d’ordenació de tota la zona d’influència de Berlín. 
Per delimitar físicament l’àrea del Gran Berlín, Mächler no es basà ni amb criteris 
d’assentament de població ( el 90% dels quatre milions d’habitants vivien concentrats 
en 615 km2) ni amb en els estàndards mínims que els higienistes estimaven necessaris 
per acabar amb la insalubritat de la ciutat. Mächler creia que Berlín hauria d’assumir, 
amb el salt a metròpoli, el paper de representant d’Alemanya davant del món. La capital 
necessitava doncs superfície suficient per poder desenvolupar funcions representatives, 
una superfície que ell estimava de 7800 km2: l’àrea compresa dins un cercle de 50 
kilòmetres de radi, el centre hipotètic del qual situava a la Torre de l’Ajuntament. 
L’esquema que publicà s’assimilava a una agrupació de cèl·lules que, com si fossin 
satèl·lits, s’articulaven entorn a un únic nucli central,  un cercle de sis kilòmetres de 
radi, on s’hi concentraria tota l’activitat comercial de Berlín. Entre aquest i un segon 
cercle concèntric de deu kilòmetres de radi s’hi generava una corona que serviria d’àrea 
de reserva comercial, prevista per absorbir futures necessitats de desenvolupament del 
primer nucli. En la meitat occidental de l’eix horitzontal d’ambdós cercles, hi segregà 
un sector angular de 60 graus, l’eix del qual coincidia amb Unter den Linden. En 
aquesta zona justament s’hi ubicarien els edificis representatius de la ciutat i Alemanya 
es presentaria davant del món plasmant la “monumentalitat i grandesa del comerç i les 
finances del país”.  
En la superfície compresa entre el cercle de 10 kilòmetres de radi i el de 50, Mächler hi 
ubicava les zones industrials, les residencials, els llocs pel descans, les àrees de 
depuració i cultiu, les dedicades a l’emmagatzemament i les necessàries per a la defensa 
nacional. Aquestes funcions s’agrupaven en nous cercles disposats al voltant dels cursos 
d’aigua existents en l’entorn del Gross Berlin. Així, seguint el curs de l’Spree, cap al 
sud-est (una zona 
connectada amb les regions 
de carbó del país) s’hi 
situava una de les dos àrees 
industrials de la ciutat. 
L’altra estava al nord-oest, 
entorn al riu Havel, un 
territori de molts llacs i 
magnífiques c
fluvials.  

omunicacions 

Pel que fa a la residència, 
els assentaments obrers 
s’ubicaven en les dos zones 
industrials, ja que Mächler 
considerava que el 
proletariat i la indústria 
havien d’estar estretament Fig 3.4: Esquema de Martin Mächler per al Gran Berlín, 1917 
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vinculats. La resta de la població s’assentaria en dos grans districtes residencials: un al 
sud-oest, entorn a la ciutat de Postdam, i l’altre al nord-est. Per últim, per a que tot 
aquest esquema funcionés, plantejava la necessitat d’implantar una xarxa de transports 
moderna connectada a la xarxa viària nacional. 
 
Amb aquest esquema de zonificació funcional de l’àrea del Gross Berlin apareixia una 
nova forma d’entendre l’urbanisme, una forma radicalment diferent a la tradició 
anterior, ja que el seu anàlisis partia de la dinàmica globalitzadora del capitalisme 
monopolista. Les metròpolis eren ara els nodes de la gran xarxa mundial del comerç, i 
era sota aquesta concepció econòmica a la que s’havia de reduir, segons Mächler, la 
metròpoli. 
 
3.1.3- El Gross Berlin 
 

L’any 1920 es crea el que s’anomena 
Gross Berlin, el Gran Berlín, la 
macroentitat administrativa que 
integrava a la capital els municipis que 
la rodejaven. El terme municipal de 
Berlín passà de 6700 a 87000 
hectàrees; rebé en propietat 27000 
hectàrees de terra cultivable i 21000 de 
bosc, i contava amb una immensa 
xarxa de comunicacions: 20 estacions 
de ferrocarril de llarg recorregut, 100 
estacions suburbanes, 600 kilòmetres 
de vies de ferrocarril, i una població 
que voltava els quatre milions 
d’habitants. Després de la unificació 
Berlín es convertí en la segona ciutat 
més extensa del món (després de 
Londres) i en la tercera en nombre 
d’habitants (darrere de Londres i Nova 
York).  

Fig 3.5: Macroentitat del Gran Berlín de 1920 

El Gran Berlín marcava la potenciació de Berlín com la única i indiscutible capital 
d’Alemanya. Aquesta capital forta i indiscutible era, però, la capital d’un Estat dèbil i 
arruïnat. El període de 1918 a 1925, els anys en que la República de Weimar prengué 
forma, estigué marcat per les grans dificultats polítiques i econòmiques herència de la 
guerra, al que se li sumava la destrucció de gran part de les infraestructures de transport, 
empitjorant així el problema econòmic. L’atur es disparà, entre d’altres motius, pel 
retorn dels soldats i la obligada reducció de l’exèrcit alemany prescrita en el Tractat de 
Versalles. A tot això s’havien d’afegir les mesures imposades pels vencedors i la 
magnitud de les reparacions de guerra, que en diners i espècies havia de pagar el país. 
La suma de tots aquests factors dugué al país a una hiperinflació, el gran cataclisme 
econòmic que sacsejà Alemanya durant aquest període. Totes aquestes dificultats 
debilitaren i inestabilitzaren políticament la República de Weimar fins a dur-la a la seva 
desaparició. 
 
La llei de 1920 organitzà un univers caòtic de 20 districtes amb densitats i bases socials 
molt diferents, ja que es componia de nombrosos pobles i ciutats que ja existien en la 
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era preindustrial i tenien el seu caràcter propi. Així s’entén el perquè Berlín no ha tingut 
un creixement radial i progressiu com és el cas d’altres metròpolis europees, degut a que 
cada municipi que la rodejava creava el seu propi nucli al voltant del qual es 
desenvolupava un entorn urbà autònom. La llei no convencé a Martin Mächler, el qual 
creia que un cúmul de mesures legals i administratives no podrien resoldre per sí soles 
els problemes de la metròpoli berlinesa. Les diferències que separaven les míseres 
Mietkasernen del nord i de l’est de les luxoses vil·les de l’oest no podien ser abolides 
amb un decret. Però aquest pessimisme de Mächler no desencantà la cultura urbanística 
alemanya de la república: amb la recuperació econòmica de 1925 apareixerien els nous 
mites que guiarien la modernitat durant el període entre guerres. 
 
3.2- 1923-1933: Els “golden twenties” i la Nova Arquitectura 
 
 “Ens estem esforçant per crear edificis amb un cos simple, orgànic, despullat i 
d’interiors radiants, edificis que responguin al nostre món modern de màquines, cables 
i vehicles ràpids, edificis que expressin la seva intenció i funcionalitat a través de la 
tensió de la seva massa, eliminant tot allò que no sigui essencial, tot allò que ens 
amaga la seva forma absoluta” 

Walter Gropius 
Arquitecte 

 
La política particular de la República de Weimar 
conduí durant el període dels anys 20’ al 
pensament general d’una arquitectura racional i 
funcional, d’una arquitectura al servei de la 
societat, tal i com es reflexa en les paraules 
anteriors del que fou director de la Bauhaus, 
Walter Gropius (13). Arribaven els daurats anys 
vint per a l’arquitectura i la construcció a Berlín a 
mans dels arquitectes i urbanistes que farien 
d’aquesta etapa una de les més riques de la història 
de la metròpoli. 
 
3.2.1- Funcionalisme i Projectes Socials: les 
Siedlungen berlineses 
 

El govern del partit socialdemòcrata dugué a terme, 
entre el 1924 i el 1932 (els anys entre la recuperació 
i la Gran Depressió), una política de nova 
construcció de vivenda, allunyant-se així de tot el 
que havia estat la ciutat de les Mietkasernen. 
L’objectiu era desenvolupar un nou tipus de vivenda 
que estigués en acord amb la societat industrial 
moderna i alhora respongués a les necessitats dels 
individus. La racionalització dels processos 
constructius i de treball, junt amb les noves 
concepcions de projectes amb millor ventilació i 
llum exterior, contribuïren a aquest 
desenvolupament que es plasmà amb una sèrie de 

barris de “cases terrassa”, terraced houses, construïdes al llarg d’eixos nord-sud a les 

Fig 3.6 i 3.7: Edifici de cristall per a la 
Friedrichstrasse de Mies van der Rohe, 1921 
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afores de Berlín, coneguts amb el nom de Siedlungen berlineses. Però el sobretot el 
fenomen que impulsà la construcció d’aquestes ciutat satèl·lit fou la prolongació de la 
xarxa de metro fins a les afores de la ciutat.  
La nova filosofia combinava idea, forma i tecnologia sota la màxima de “Bellesa de 
Necessitat”, aplicant el concepte tant a les característiques dels materials constructius 
com a tot allò que es referia a una millora de la qualitat de vida. 
Els nous mètodes constructius també incloïen nous mètodes de finançament. Gràcies a  
la introducció d’un nou impost de renta per nova casa construïda, el govern de la ciutat 
disposava de capital per poder embarcar-se en projectes de construcció de barris 
residencials. La construcció trencava amb el capitalisme monopolista; així sorgiren 
cooperatives i societats que es dedicaren a la reforma de moltes vivendes degradades del 
centre de la ciutat. Quan més baixos eren els costos de construcció, més baixos eren els 
preus de lloguer per als berlinesos: tothom podia optar a una vivenda més digna.  
 
El primer gran projecte 
d’aquestes Siedlungen que es 
comentarà és el de la coneguda 
Hufeisensiedlung a Britz, 
anomenada així per la forma de 
ferradura de cavall del seu 
nucli central de vivendes. 
Construïda entre els anys 1925 
i 1933 per Martin Wagner (14) 
i Bruno Taut (15) és el primer 
projecte a gran escala 
d’urbanització i edificació a 
Berlín. L’element clau del 
projecte és la inusual forma de 
ferradura de cavall en que es 
disposen les vivendes centrals 
al voltant d’un gran pati. Al 
llarg del perímetre del complex 
s’hi alineen cases familiars 
adossades que tanquen 
l’estructura en planta. La 
característica essencial 
d’aquest projecte és que Taut 
plantejà la urbanització 
agrupant els edificis en fileres i 
grups de cases segons els 
desplaçaments previstos dels 
residents, segons una seqüència 
d’espais en moviment. Trenca 
així amb una forma de fer ciutat clàssica: definir els elements carrer, plaça, mansana a 
partir d’unes funcionalitats. La imatge que en resulta és la d’una comunitat en perfecte 
harmonia.  

Fig 3.8 i 3.9: Vista en planta i vista aèria de la Hufeisensiedlung de 
Bruno Taut 

 
Al 1926 el consell per a construcció de la ciutat encarrega a Bruno Taut, Hugo Häring 
(16) i Otto Rudolf Salvisberg (17) la planificació d’un barri residencial, l’Onkel-Toms-
Hütte (la cabanya de l’oncle Tom), al Grünewald, una àrea que havia prosperat molt des 
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del 1900 i s’havia convertit en un dels districtes residencials més populars i cars de 
Berlín. Cap al 1932 ja s’havien construït 2000 d’aquestes vivendes, la majoria 
destinades a ciutadans de baix nivell adquisitiu. Inevitablement aquest tipus de projectes 
a gran escala, destinats a les classes no benestants de la societat alemanya, agità el clima 
polític de la ciutat i creà molta polèmica entre els mateixos projectistes, als que els 
nacionalistes titllaren per les seves solucions de comunistes. La controvèrsia tot just 
acabava de començar.  
 
El senat de Berlín encara va aprovar un últim programa de construcció de vivendes 
l’any 1928 amb un pressupost de 15 milions de marcs (7.5 milions d’euros), per a la 
Siemensstadt i la Weisse Stadt (ciutat blanca).  

La Siemenstadt construïda 
entre en els límits de 
Charlottenburg i Spandau 
fou projectada per un grup 
d’arquitectes anomenats 
Der Ring, entre els que 
s’hi trobaven Walter 
Gropius, Hans Sharoun 
(18) i Hugo Häring, els 
quals aportaren caràcters 
diferents i molt variats al 
projecte. Gràcies a la 
proximitat de les 

fàbriques de la Siemens als terrenys en que s’hi edificaria el complex, es trobaren amb 
una molt bona comunicació en ferrocarril, així com terrenys cedits a baix preu per la 
mateixa Siemens per a la construcció de 18000 vivendes econòmiques per als seus 
treballadors.  

Fig 3.10:  Vista aèria de la fàbrica i la Siedlung de la Siemenstadt, 1930’s 

 
La gran depressió de 1929 provocà que s’aturessin pràcticament tots els projectes de 
vivenda que estaven en marxa a la ciutat. A la tardor de 1931 el govern ordenà una 
moratòria en la construcció de tots els edificis públics i tallà tota subvenció a la 
construcció de vivendes. Al cap d’un temps, molts dels arquitectes que havien tingut un 
paper important en la planificació de les Siedlungen es veieren obligats a abandonar el 
país. L’arquitectura coneguda com a Neues Bauen (nova arquitectura), representativa 
del funcionalisme racional i amb un esperit de col·lectivitat, mantingué una dura croada 
amb organitzacions nazis com la Bund für Heimatschutz (organització per a la protecció 
nacional). Després de 1933 es promogueren els projectes que seguien un estil nacional, 
un estil en acord amb la ideologia política nacionalsocialista. Els nazis creien en els 
poders formatius i educatius de l’arquitectura, es mostra en el llenguatge que escullen 
per impressionar i intimidar l’individuo, per sotmetre’l a les seves doctrines amb una 
arquitectura megalòmana i freda.  
 
3.2.2- La ciutat mai construïda: projectes per a la metròpoli 
 
Segurament no hauria de sorprendre que en aquest període sense precedents, la dècada 
dels anys vint, en que es proposaven canvis fonamentals i nous començaments, 
pràcticament tots els projectes impressionants quedessin sense construir. Els alts costos 
d’aquests projectes i les grans demolicions que suposaven en el centre de la ciutat foren 
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dos factors causants. Amb tot, els edificis existents en el centre reberen en molts casos 
noves façanes i l’afegit d’una o dos plantes més.   
Amb el nomenament de Martin Wagner com a 
director del departament de planificació i 
desenvolupament urbanístics a Berlín l’any 1926 
s’obrí una nova etapa per als avantguardistes 
berlinesos. Wagner, el qual participà personalment 
en molts dels projectes de les Siedlungen berlineses, 
mostrà especial interès en la reorganització del 
centre de la ciutat. La seva prioritat en el centre 
consistia en el problema del tràfic i el transport. No 
era únicament una resposta al problema real de 
Berlín, el caos de la qual dugué a la col·locació del 
primer semàfor europeu al bell mig de la Postdamer 
Platz l’any 1924, sinó també per la falta d’un eix 
nord-sud que acabés de millorar la connexió en 
aquestes direccions. Per als contemporanis dels 
anys vint, el fenomen del tràfic metropolità ràpid i 
dens era un símbol fascinant de la vida moderna. El 
documental de l’arquitecte alemany Walther 
Ruttmann (19) “Berlin, Symphonie einer Grosstadt” 

del 1927, és un bon exemple d’aquesta visió: el moviment dels personatges i dels 
vehicles a través de la ciutat és clarament l’essència del film. Per als defensors de la 
nova arquitectura, el tràfic representava el metabolisme de l’organisme urbà, el 
naixement de la metròpoli. 

Fig 3.11: Proposta de Cornelis van 
Eesteren per a Unter den Linden, 1925 

 
Els primers resultats de la 
política de renovació del centre 
de Martin Wagner no tardaren 
en arribar. El 1927, el grup 
d’arquitectes del Ring 
presentaren diferents dissenys 
per la reforma de la Platz der 
Republik (on s’hi ubica el 
Reichstag), així com una nova 
via que creuava els jardins de 
les ambaixades que concebien 
com la nova Galeria d’Art 
Berlinesa. Aquestes propostes 
estaven basades en la idea 
original de l’eix de Mächler 
abans esmentat, el qual alhora s’inspirava en uns esbossos que Shinkel havia fet per a la 
mateixa zona el 1840. Hugo Häring, per exemple adoptà en el seu projecte el mateix eix 
nord-sud de Mächler i l’anomenà Strasse der Republik (carrer de la República), reduí el 
tamany de la plaça de la República afegint files d’edificis ministerials monumentals i 
oficines per a la presidència del Reichstag. Hans Poelzig (20) visionà una plaça de la 
República completament rodejada d’edificis ministerials, i Peter Behrens (21) una plaça 
lliure amb un únic edifici per al Reichstag i els ministeris en forma de Torre de Babel. 

Fig 3.12: Proposta de Ludwig Hilberseimer per a la Friedrichstrasse, 
1929 

 

(19)(20)(21): Veure annex bigrafies 
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litanes. Es tractava del redisseny de 

el que fa l’Alexanderplatz, es convocà un 

l concurs eren clares: 

vint-i-cinc anys no serien suficients per 

a qüestió de redissenyar la Postdamer Platz i la 

El 1929, tres projectes pel centre de Berlín es posaven sobre la taula de debat del 
disseny de les grans places metropo
l’Alexanderplatz, el conjunt Postdamer 
Plaz-Leipziger Platz i la Platz der 
Republik, abans esmentada. El drama de la 
gran ciutat era el moviment, i aquest 
assolia el seu clímax en les interseccions 
principals: les grans places de la 
metròpoli. 
 

 

P
concurs el febrer de l’any 1929, on sis 
arquitectes amics de Wagner foren invitats 
a participar-hi: Peter Behrens, Emil 
Schaudt (22), Hans i Wassili Luckhardt 
(23) amb Alfons Anker (24) i Ludwig Mies 
van der Rohe (25).  
Les prescripcions de
l’Alexanderplatz era un node de les 
artèries de tràfic de la ciutat i com a tal 
s’havia de preveure un flux constant de 
trànsit que seria el criteri base de disseny, 
així el disseny formal passaria a un segon 
terme. L’increment de trànsit s’hauria de 
preveure a uns vint-i-cinc anys vista com a 
molt. D’aquesta manera, es definia la nova 
filosofia de l’arquitectura de transició: la 
dimensió de les places metropolitanes era 
una qüestió efímera, s’havia de basar en 
una densitat i uns fluxos de trànsit per una 
etapa de vint-i-cinc anys com a molt i 
després, amb el canvi de condicions 
funcionals, la plaça hauria de ser demolida 
i reconstruïda. Els edificis passarien 
llavors a no tenir valor ni econòmic ni 
arquitectònic permanent. Però a la llarga, 

amortitzar el valor d’aquests edificis i és per això 
que Wagner suggeria que els edificis havien de 
ser suficientment atractius per atraure l’ull dels 
passants que podien ser potencialment clients, i 
s’havien d’adaptar conseqüentment al flux i la 
velocitat dels vehicles, havien de seguir el ritme 
del moviment. De totes les propostes la única que 
no seguí les pautes de Wagner fou el de Mies van 
der Rohe que quedà en última posició en el 
concurs. 
 

Fig 3.13: Esquema plantejat per Martin Wagner als 
participants del concurs de 1929 

Fig 3.14: Proposta dels germans Luckhardt per a 
l’Alexanderplatz, 1929 

L
Leipziger Platz era quasi idèntica a la de 
l’Alexanderplatz: la reconstrucció d’una plaça 

Fig 3.15: Proposta de Mies van der Rohe per a 
(22)(23)(24)(25): Veure annex bigrafies l’Alexanderplatz, 1929 
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metropolitana regida per la creixent demanda de tràfic de vehicles. La discussió ja 
començà cap al 1928, quan Eric Mendelsohn (26) presentà una sèrie d’esbossos 
projectant un disseny que agrupava una sèrie de gratacels entorn la plaça i els ubicava a 
les seves cantonades. En aquell moment Wagner no organitzà cap concurs, en canvi, ell 
treballava en la seva pròpia proposta junt amb Felix Unglaube per a aquesta mateixa 
plaça: un carrusel de tres plantes amb una estació de metro subterrània, una estructura 
destinada purament al transport.  

Figs 3.16a, 3.16b i 3.17: Les dos imatges de l’esquerra 
corresponen a la proposta Marcel Breuer per a la Postdamer i la 
Leipziger Platz, 1929. La del damunt correspon a la maqueta del 
carrusel de Martin Wagner  

 
Però els somnis de la metròpoli moderna ben aviat es veurien ofuscats pel nou règim 
polític dictatorial dels nacionalsocialistes. L’any 1933 Adolf Hitler pujà al poder i com 
es veurà, el gran dictador tenia reservats uns plans especials per a la metròpoli de 
Berlín. 
 
3.3- 1933-1945: Berlín-Germania, la capital del tercer Reich 
 
Els nazis accediren al poder a través d’una campanya clarament anti-Weimar. La seva 
víctima més prominent en el camp de l’administració de l’obra pública fou Martin 
Wagner, qui fou “invitat” a deixar el seu càrrec de director del departament de 
planificació i desenvolupament de Berlín el 13 de març de 1933, juntament amb tots els 
membres socialdemòcrates del consell d’aquesta administració. Hitler, qui ja havia 
expressat al seu llibre Mein Kampf (la meva lluita) que un poble només podria 
aconseguir dominar el món des d’un centre amb una atracció carismàtica com Roma o 
la Meca, volia oferir el món al poble germànic a través de la capital que creia assoliria 
aquest rang: Germania.  
Igual que l’Imperi Wilhelmià i la República de Weimar, el Nazisme veié la Königsplatz, 
com l’indret ideal per ubicar-hi la representació política del seu règim. La planificació 
nazi de Berlín prengué el punt on Mächler la deixà. Al setembre de 1933, en una 
trobada amb representants de la ciutat i dels ferrocarrils del Reich, Hitler encarregà a 
l’oficina de planificació de la ciutat el disseny d’un carrer que anava de nord a sud 
deixant a l’est la Porta de Brandenburg i la Postdamer Platz. L’actuació prèvia a la 
creació d’aquest gran eix seria la construcció d’una estació de ferrocarril central al sud 
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del canal de Landwehr que substituís les estacions d’Anhalt i Postdam. En una trobada 
el març de 1934, s’acabà de decidir la prolongació en direcció sud d’aquest eix fins a 
connectar amb l’aeroport de Tempelhof. Al nord de l’estació hi col·locaria un gran arc 
triomfal “per l’armada invencible de la Gran Guerra”. Els Ministeris serien moguts de la 
Wilhelmstrasse per ubicar-los en edificis monumentals al nou carrer al sud de la 
Königsplatz. La columna de la Victòria (avui dia col·locada al final de l’avinguda del 16 
de juliol) seria moguda al nord del Reichstag. Per completar la plaça, Hitler suggerí la 
construcció de dos halls d’honor, per als herois de l’aire i la marina així com un gran 
hall per assemblees amb capacitat per a 250000 persones. Els seus plans implicaven la 
demolició de gran part de Berlín, però aquest era un mal menor, la destrucció per a la 
reconstrucció seria el camí que duria Berlín al nivell de poder competir amb les més 
importants capitals mundials. 
En aquesta època Hitler sols tenia una vaga idea de com seria la forma futura de la 
ciutat. El recurs de l’eix nord-sud de Mächler dibuixava a l’horitzó la solució a un dels 
problemes estructurals més grans de la ciutat, però l’objectiu dels nazis s’acabaria 
centrant en l’ús de l’arquitectura i l’urbanisme per desplegar tot el seu poder. 
Apart de la construcció de l’aeroport de Tempelhof, iniciada l’any 1935, totes aquestes 
idees de planificació no prengueren forma concreta fins que Albert Speer (27) fou 
nomenat “Inspector General de Construcció per la Capital del Reich” per decret el 30 de 
gener de 1937. 
On sí s’esforçaren per complir els 
objectius de crear la imatge de 
Berlín com a la metròpolis de la 
“Nova Germania” fou en el context 
dels Jocs Olímpics de 1936. 
Aquests objectius es referien als 
camps del tràfic en el centre de la 
ciutat, amb especial èmfasi a 
l’avinguda Unter den Linden com a 
gran eix est-oest que era. Durant 
els Jocs aquest carrer havia de 
representar la via triumphalis nazi, 
així es milloraren els accessos pel 
tràfic amb una nova secció, es 
plantaren nous arbres, es col·locaren noves faroles i s’engalanà l’avinguda amb una 
decoració extravagant dissenyada per Benno von Arent. 

Fig 3.18: Imatge de l’avinguda Unter den Linden durant el període 
de govern nacionalsocialista 

 
Com ja s’ha esmentat, amb l’arribada d’Speer a l’administració, a Berlín començà una 
nova era de planificació urbanística. El 4 d’octubre de 1937 s’aprovava la “llei de 
remodelació de les ciutats alemanyes”: Berlín, München, Nüremberg i Hamburg, on 
s’atorgava el dret d’expropiació o de prohibició de construcció a les àrees que s’havien 
declarat com a afectades per als seus plans de remodelació. La reconstrucció de la ciutat 
de Berlín seria finançada per l’administració d’Speer i aquesta rebria del Reich 60 
milions de marcs cada any fins al 1960.  
La idea inicial d’Speer per a Berlín es basava en una Grosse Strasse, un gran boulevard 
central, que recorreria la ciutat de nord a sud i que juntament amb la prolongació 
d’Unter den Linden dividirien la ciutat en quatre parts. L’accés a la ciutat consistiria en 
un sistema format per un ring i vàries vies radials. S’assumiria una ciutat de deu milions 
d’habitants que s’intentaria adaptar als requeriments futurs dels moderns mitjans de 
transport: es preveien quatre aeroports col·locats cadascú al final de les prolongacions 
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dels dos eixos, i el ferrocarril 
s’estendria fins al centre de la ciutat 
arribant a dos estacions centrals 
localitzades al nord i al sud i 
connectades entre elles per a un sistema 
de metro que formaria part d’una gran 
xarxa de transport subterrani.  
En el pla final, que data de 1942, l’eix 

culminava amb una cúpula de 250 metres de dià

omni megalòman de 

mb el decret de Hitler de 1943 per a la preparació de la reconstrucció de la ciutat 

s plans que havien dut als nazis a promoure la Germania “capital del món” 

nord-sud en el centre de la ciutat, ara 
ampliat a 120 metres d’amplada, queda 
delimitat al nord per un gran Hall, el 
que seria l’edifici més gran del món. 
Amb una base quadrada de 315 metres 
de costat i 290 metres d’alçada que es 
metre interior, seria un edifici amb una 

capacitat per entre 150000 i 180000 persones que s’ubicaria sobre el meandre de l’Spree 
i seria creuat pels vaixells a través d’un túnel fluvial que passaria sota l’edifici. Amb el 
Gran Hall, la Nova Cancelleria del Reich (la residència personal de Hitler), el Reichstag 
i el Comandament Suprem de l’Armada, la Königsplatz era definitivament dissenyada 
per concentrar el cos central polític i militar del poder del règim nacionalsocialista. Pel 
que respecta al sud d’aquest gran eix, s’hi erigiria un gran arc triomfal de 117 metres 
d’alçada i 170 d’amplada. 
L’arc es situaria al nord d’una 
gran plaça de 800 metres 
d’allargada on també s’hi 
ubicaria la nova estació central 
de ferrocarrils. La Grosse 
Strasse, tal i com s’anomena 
aquesta avinguda nazi, tenia la 
missió d’intimidar el viatger 
que arribava a Berlín per la 
gran estació, és per aquest 
motiu que pretenien omplir-la 
de tancs i canons a ambdós 
costats i d’edificis de magnituds 
Hitler: Berlín disposaria d’una avinguda triomfal que no s’havia vist des dels temps dels 
egipcis amb l’avinguda que connectava els temples de Luxor i Karnak. 
 

Fig 3.19: Imatge del Gran Hall que es projectava a la 
Königsplatz, Albert Speer, 1941 

Fig 3.20: Fotografia de la presentació de la maqueta del Gran Arc 
Triomfal que s’ubicaria a la Grosse Strasse 

gegants. Era la realització del s

A
destruïda pels bombardejos, Speer obriria un nou capítol en la seva carrera de 
planificador. Impressionat per la “Batalla de Berlín” del 18 i 19 de Novembre de 1943, 
al 30 de Novembre Speer proposà un canvi radical de política d’actuació, i es decantà en 
la reconstrucció de la ciutat a partir de la planta històrica de Berlín enlloc d’aplicar les 
seves “grans idees artístiques”. Es decantava per una producció industrial de vivendes i 
per una política de prioritat de transport públic per evitar el caos del tràfic rodat. Aquest 
gir tornà a  les autoritats municipals la capacitat de decisió en termes de planificació de 
Berlín. 
Els gran
havien perdut tota la substància amb els aires de derrota. De sobte la arquitectura sense 
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límits enfocada a intimidar l’espectador havia perdut tot valor i estava destinada a caure 
en la més absoluta obsolescència. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig 3.21: Imatge de la gran maqueta construida per al Generalbauinspektor, Albert Speer, que recrea el projecte del 
gran Eix Nord-Sud, amb el Gran Hall i l’estació de Nordbahnhof, 1942 
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