
 
Fig 4.1: Vista aèria de Berlín. La línea groga representa el recorregut del mur 

 
Capítol 4: la Reconstrucció__________________________________________ 
 
“The streets are dead. Actually there are no streets, only torn up furrows filled with 
rublble between two rows of ruined buildings. Order has ceased to exist. There is no 
water. There is also no gas, no electricity, and no telephones. There is only chaos. 
Immeasurable, impenetrable chaos.” 

Descripció d’un periodista britànic que visita Berlín a l’Abril de 1945 
 
Berlín 1945, la ciutat està en runes. És una hora on es necessita extremadament renovar 
l’esperança per al nou començament. En aquests primers mesos es descobrirà el futur 
d’una Berlín dividida com a resultat de la capitulació, però per a la població aquesta 
primera divisió ideològica no és rellevant ja que la màxima preocupació serà la 
supervivència del dia a dia.    
 
A un altre nivell però, el període entre la capitulació i la divisió de la ciutat entre els 
aliats, es caracteritzà per les amargues disputes polítiques entre les dos ideologies 
oposades: els russos de Stalin i els britànics i americans de Churchill i Truman que 
afectà a moltes decisions, sobretot projectes d’urbanisme de la Berlín de la postguerra. 
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Fou sens dubte, una època on es feren 
molts intents professionals i idealistes de 
reconstruir la ciutat devastada com una 
unitat. En comptes d’emmarcar-se sota 
un context organitzat de forma comuna, 
aquests intents foren recolzats per varis 
grups d’interessats que s’organitzaren a 
llocs diferents. Els planificadors no 
s’esperaren a les primeres eleccions de 
1946 per veure quines eren les directives 
del govern en matèria de programes de 
reconstrucció. Aquests plans començaren 
a prendre forma a l’estiu de 1945 a mans, 
per una banda, de Hans Sharoun i el 

consell de la ciutat, i per l’altra Walter Moest organitzant-se al barri residencial de 
Zehlendorf. El resultat d’aquestes trobades foren el Kollektiv Plan de Hans Sharoun i el 
Zehlendorf Plan, els quals, després d’acalorades discussions foren presentats al públic el 
1946. 

Fig 4.2: Vista aèria de la Friedrichstadt després de la 
guerra, 1945 

 
4.1- 1945-1949: Projectes per a un nou començament 
 
A banda de totes les seves diferències, els dos plans compartien un objectiu en comú: la 
projecció d’un futur molt lluny de la realitat actual. Seguien les directrius de moda en 
planificació, incloent zonificació del territori i distribució d’usos, estadístiques i gestió 
de transports, però per contra, consideraven poc el volum, l’espai i les imatges que la 
ciutat d’abans de la guerra havia tingut. Els dos plans s’allunyaven per complet de la 
realitat existent al Berlín de 1945: els berlinesos estaven sense casa, netejant les runes 
per poder improvisar vivendes on poder aixoplugar-se del vent, la fred i la pluja. I de 
fet, els comitès de planificació no consideraren en cap moment recolzar projectes de 
reconstrucció basats en la completa demolició de la ciutat per la construcció d’unes 
noves xarxes extensives de viari i l’aplicació de mesures de rezonificació. 
Al llarg de la història s’ha retret que en aquesta etapa es perderen oportunitats per fer 
realitat projectes de completa renovació de la ciutat, que es brindava com un laboratori 
ideal per experiments urbanístics. En particular el cas del Kollektiv Plan de Scharoun, 
amb la seva concepció d’un paisatge urbà dividit en una malla de viari que separava la 
ciutat en quadrícules zonificades d’est a oest, tot seguint la orientació de la topografia 
dels valls de l’Spree i el Havel.  
 
4.1.1- El Pla Col·lectiu de Scharoun 
 
El Pla Col·lectiu, anomenat 
així perquè el varen 
redactar vàries persones, 
fou presentat per Hans 
Sharoun en una conferència 
el 5 de Setembre de 1946. 
El pla suposava una estricta 
separació de les activitats 
humanes a la ciutat: 
residencial, laboral, cultural 

Fig 4.3: Esquema general de la idea del Pla Col·lectiu de Scharoun, 1946 
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i recreativa basada en les conclusions extretes a la Carta d’Atenes. Proposava la 
transformació del Gran Berlín en un teixit indefinit de ciutat jardí amb espais verds i 
oberts. En temes estructurals es basava en la idea de crear “àrees de treball per la 
indústria, el comerç i l’administració” estenent-se de perifèria a centre no de forma 
radial, sinó seguint els cursos dels rius Havel i Spree que actuaven com a tròpics en 
aquesta distribució que seguia la topografia dels valls dels dos rius. En essència, aquesta 
proposta eren un cúmul de cèl·lules de les mateixes característiques que es distribuïen 
en aquesta malla i s’allunyaven del model tradicional d’aglomeració concèntrica al 
voltant del centre històric. 
 

 
Fig 4.4: Pla detallat del Pla Col·lectiu presentat a l’exposició de 1946. Les àrees residencials estarien formades per unitats 

d’entre 4000 i 5000 residents i col·locades entre una vasta xarxa de transports 
 
Scharoun creia que aquesta era una oportunitat històrica per trencar amb els principis 
establerts que havien causat que la ciutat “esdevingués paralitzada i sense vida”. En 
certa forma, la ciutat havia impedit el seu propi desenvolupament al haver estat 
concebuda per carros tirats per cavalls i al permetre que l’especulació privada la dugués  
a una excessiva densitat. Per ell, el símbol d’aquesta Berlín antiquada era la imatge de 
les Mietkasernen, que havien estat les responsables de la tensa relació entre la vivenda i 
la ciutat. El remei dels antics mals eren els apartaments construïts donant directament al 
sol, tots orientats en la mateixa direcció: els dormitoris donant a est i els menjadors a 
oest, col·locats en forma de blocs formant fileres paral·leles. Per a construir aquesta 
visió revolucionària s’hauria necessitat un poder polític centralitzat que l’hagués dut a 
terme així com una legislació que hagués garantit a l’estat poder decidir en el disseny de 
les promocions fetes en terreny privat. A més, és clar, de la completa demolició dels 
districtes de les Mietkasernen i els suburbis per reconstruir la ciutat i recol·locar tota la 
població.  
Un altre dels dèficits de l’antiga ciutat que necessitava ésser compensat era la 
marginació de la perifèria i l’excessiva concentració d’activitat al centre incloent la 
saturació de tràfic en aquest punt de la ciutat. Era lògic doncs que un pla a gran escala 
com el Kollektiv pretengués canviar l’estructura concèntrica de la ciutat que havia donat 
tants efectes negatius en política territorial i de transports. La seva proposta alternativa a 
la radial-concèntrica, era una estructura de viari en forma de graella rectangular que: 
partia de “la casa com a unitat mínima i s’expandia fins a formar la cèl·lula elemental 
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per finalment definir-se com la gran cèl·lula que inclouria l’Spree i el Havel que 
travessarien amb harmonia el bonic paisatge que ara seria redescobert per l’ull humà”. 
Tant els edificis administratius com les institucions culturals s’ubicarien en els seus 
respectius llocs a l’antic centre de la ciutat, i les àrees de treball serien esteses al llarg 
d’un cinturó entre l’Spree i el Landwehrkanal.  
 
4.1.2- El pla Zehlendorf 
 
Uns dies abans de donar per acabada la guerra, alguns arquitectes foren comissionats 
per les autoritats russes en els voltants de Zehlendorf, per tal de treballar alguns 
conceptes de la reconstrucció de Berlín. El pla, desenvolupat per Walter Moest, era de 
fet una “proposta per reorganitzar el transport en el conjunt de la reconstrucció de 
Berlín”. El pla Zehlendorf, també presentat a l’exposició de 1946, quedà bastant en 
segon pla en comparació amb altres plans que captaren més l’atenció del públic. 
En paraules de Moest, la reconstrucció de la ciutat havia de ser precedida per un procés 
de planificació alliberat d’idees romàntiques i exuberants per ser factibles i realistes. Si 
els altres planificadors parlaven de “construcció” (Aufbau) d’un nou Berlín, Moest 
insistia en parlar de “reconstrucció” (Wiederaufbau). Adreçant-se a Hans Scharoun, 
escrivia: “Quan parlem de Berlín, deixem de parlar d’una nova ciutat; Berlín encara 
existeix, no ha estat totalment destruïda com per permetre’ns fer tabula rasa i construir 
una nova ciutat.” A diferència del Pla Col·lectiu, el Zehlendorf Plan no preveu una gran 
intervenció sobre la planta heretada o un projecte costós format per 64 interseccions de 
quadrícula. La intenció del pla era la de no trencar amb la institució del capitalisme i de 
la propietat privada. 
 

 
Fig 4.5: Imatge general del Pla Zehlendorf, formulat amb base a la reconstrucció de la ciutat destruïda, 1946 
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4.1.3- La resolució final 
 
Aquests nous intents de començament amb les propostes de planificació d’un nou 
Berlín, són producte d’un mal interpretat modernisme que destrueix d’una vegada per 
sempre la ciutat històrica com a model a seguir. Trenquen per complet amb la tant 
desitjada reconciliació de la ciutat moderna amb la ciutat històrica que buscaven els 
artistes dels anys vint. Aquests primers plans de reconstrucció seran posteriorment 
influència per a l’aixecament de blocs enters de vivendes a diferents districtes de Berlín 
en el context dels anys cinquanta. Són interessants per veure com es prengueren com a 
models teòrics i foren base del pensament d’una escola que tindria precisament una 
forta influència en les decisions polítiques dels anys que seguirien. 
 
Els aspectes essencials del Pla 
de Zehlendorf foren inicialment 
adoptats per Karl Bonatz, 
Stadtbaurat (director del 
departament de planificació i 
desenvolupament urbà de 
Berlín). El plans de transport i 
de viari foren traçats amb més 
precisió i es definiren més en 
acord amb els del Pla 
Zehlendorf. El Pla Zehlendorf 
revisat doncs per Bonatz es 
donà per acabat el 1947. Un 
any després però la ciutat seria 
dividida, i l’autoritat del Berlín 
Est es decidiria per la proposta 
del Pla Col·lectiu, que seria 
revisada i modificada, per ser 
presentada finalment l’any 
1949 com el Pla de 
Reconstrucció.  

Fig 4.6: Pla de Karl Bonatz de 1948. Aquest pla, semblant als de 
Zehlendorf i Scharoun es diferenciava d’aquest últim en les estructures 
residencials però no en la xarxa de transports. Els eixos existents són 
extesos i el cinturó urbà renovat 

 
Al llarg de l’any 1950 es criticà 
durament el Pla de 
Reconstrucció, acabant amb un 
gir sobtat cap a una política 
independent de reconstrucció 
per part de la República 
Democràtica Alemanya (RDA). 
Després de dificultats per 
definir una orientació, la nova 
política anunciava la 
construcció de la Stalinallee 
(Avinguda d’Stalin), al febrer 
de 1952. Començava així la 
confrontació ideològica en 
matèria d’arquitectura i 
planificació urbana a Berlín. 

Fig 4.7: Pla General de Reconstrucció, maig de 1948. Els eixos de 
transport formen com un cinturó est-oest i les zones públiques són 
descentralitzades tal i com en el Pla Col·lectiu, mentre que la idea de les 
autopistes formant una graella rectangular en el paisatge urbà és 
abandonada 
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Figs 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13: Pla pel redisseny de la xarxa de transports de  Berlín redactat pel General Bau 
Insperktor, Albert Speer. Pla de Zehlendorf. Primera proposta de Scharoun per a la realineació de la xarxa urbana de 
transports. Pla de Bonatz. Pla Col·lectiu. Pla General de Reconstrucció 

 
4.2- 1949-1972: Idees per a les ciutats capital de l’Est i l’Oest 
 
El que impedí la reconstrucció de Berlín, no fou la destrucció de la guerra, sinó la 
divisió política. Berlín s’havia constituït a l’Edat Mitja formant part de dos ciutats 
independents; després de 1945 se la forçà a viure altra vegada com dos parts separades i 
diferents, amb els problemes de planificació de funcions que això comportà als dos 
costats del Mur.  
 
 
 

 52



Berlín, coneixement d’una metròpoli  La Reconstrucció 
______________________________________________________________________________________________ 

4.2.1- La cursa dels 50 
 
 Hansaviertel versus Stalinallee 
 

 
Figs 4.14 i 4.15: Vistes aèries del Hansaviertel i la Stalinallee 

 
A mitjans anys cinquanta sorgiren, als dos costats de la ciutat, dos exemples antitètics i 
emblemàtics de dos actuacions d’arquitectura i planificació característiques de cada 
ideologia: l’Stalinallee a l’Est i el Hansaviertel a l’Oest. Mentre l’Stalinallee era el 
símbol clau de la campanya propagandística que celebrava el programa de reconstrucció 
nacional i la nova doctrina de realisme socialista en arquitectura i planificació urbana, el 
Hansaviertel, al Berlín Oest era la pedra clau de la reconstrucció moderna del centre de 
la ciutat, un símbol d’edificació planificada amb llibertat i sense la pompa de la 
homòloga Stalinallee. 
 
Després de dificultats inicials en interpretar els setze articles de construcció definits per 
la RDA, Hermann Henselmann (28)(projectista de l’Stalinalle), demostrà una gran 
habilitat a l’hora de fer realitat les expectatives del govern socialista. La planta del 
recorregut de l’avinguda no es limita a un gran eix d’una milla de longitud, sinó que 
presenta vàries formes geomètriques que creen espais urbans determinats. Una 
geometria diferenciada que consisteix en: alternar blocs relativament uniformes, 
paral·lels al carrer, amb edificis en forma de torres a les cruïlles dels encreuaments, i 
estructures col·locades a les places que es formen a les interseccions, i que 
intencionadament representen les tradicions nacionals de l’arquitectura berlinesa, així 
com el caràcter ferm de la 
població del nou Estat. L’estil 
neoclàssic i tota la ornamentació 
adaptats a l’Stallinallee 
significaven, per una banda,  un 
homenatge a la tradició 
neoclassicista berlinesa (les 
finestres, per exemple, basades 
en les de la casa Feilner de 
Schinkel), i per l’altra el poder 
elevar l’expressió estètica a 
l’heroisme de la classe obrera. 
 
Davant d’aquesta guerra 
declarada, els arquitectes de la 

Fig 4.16: Dibuix de Henselmann per a la primera fase de la 
Stalinallee 
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part oest de la ciutat dediquen els seus projectes a tot allò que des de l’est s’ha 
dictaminat com a inacceptable. És així com es recuperen conceptes de la Bauhaus, del 
funcionalisme i de la Carta d’Atenes que es convertiran en manifests del disseny 
modern urbà i de l’arquitectura de la Neue Sachlichkeit (la cosa nova), tots ells enterrats 
sota les runes de la guerra. El racionalisme dels anys vint serviria com a punt de 
referència en la nova construcció del període de la postguerra. Era un deute moral, la 
nació i el món havia de rescatar el modernisme de convertir-se en un fantasma del 
passat. Ara a la pràctica, no es tornaria mai amb rigor a l’Estil Internacional proclamat 
als anys vint. El Hansaviertel, presentat al públic l’any 1957 dintre el concurs Interbau, 
era un simple conjunt de varis tipus d’edificis organitzats sobre plantes diferentment 
distribuïdes i construïts amb materials moderns.  El pla inicial presentat al concurs anà 
essent alterat a mida que el barri s’anava construint. El resultat final sembla ser  una 
agrupació d’estructures diverses que semblen haver estat construïdes sense criteri i a 
l’atzar. Leonardo Benevolo anomenà el Hansaviertel com el primer exemple 
d’indiferència en planificació i disseny urbà modern a Europa, declarant: “La poca 
unitat aparent en el marc de la Interbau reflexa clarament el procés que està tenint lloc a 
les ciutats europees, on un s’enfronta a una gran diversitat de corrents i troba dificultat 
en percebre una unitat en la tradició moderna, que es veu representada per múltiples 
fenòmens en solitari.” El Hansaviertel però, mereix esser reconegut com un dels entorns 
residencials més populars del centre de Berlín. Part d’aquesta popularitat certament li ve 
per estar situat en una àrea molt favorable que és el Tiergarten, però també per la seva 
configuració oberta i molt espaiosa que es diferencia dels tant densos barris de l’est i el 
nord de Berlín que sobrevisqueren la guerra quasi intactes.  
 
Ambdós projectes, Stalinalle i Hansaviertel, són una resposta a les exigències polítiques 
que caracteritzaren el disseny urbà en el Berlín de la postguerra. Molts anys després 
però, aquestes actuacions no seran els exemples característics d’aquesta etapa, sinó que 
serà la construcció massiva de vivenda la que determinarà la planificació urbanística del 
moment. El resultat, almenys al Berlín Est, fou la d’un conjunt de blocs aixecats amb 
baix pressupost que avui dia costa integrar al conjunt de la ciutat. 
 
 
L’est: de la ciutat model al model tecnocràtic 

 
Encara no s’havia acabat 
l’Stalinalle ni desenvolupat el 
pla general de 1955 quan a 
l’Alemanya de l’Est es tornava 
a obrir un altre gran debat sobre 
els principis constructius. La 
qüestió que posava dubtes sobre 
la taula era la poca popularitat 
que l’arquitectura que s’estava 
duent a terme havia tingut 
davant la societat socialista. El 
gran cost que l’Stalinalle estava 
suposant per l’Estat de la RDA 

no tenia el recolzament popular, ja no tenia sentit doncs continuar amb aquest projecte 
que havia superat en quasi el cinquanta per cent el cost d’una actuació de les mateixes 
característiques. Però ben aviat Moscou tancaria el debat. Fou Kurt Liebknecht qui, 

Fig 4.17: Construcció de la Stalinallee, 1952 

 54



Berlín, coneixement d’una metròpoli  La Reconstrucció 
______________________________________________________________________________________________ 

citant a Nikita Krushchev, proclamaria a principis de 1955 que no hi havia la necessitat 
de transformar un edifici modern d’apartaments en una església o un museu. Aquest 
moment marcaria un canvi de política constructiva a la RDA. A partir de llavors els 
plànols dels edificis s’estandarditzarien i els mètodes constructius convencionals serien 
racionalitzats, tot el conjunt duria al model de construcció industrialitzat de grans 
elements prefabricats de formigó armat.  
La imatge de l’edificació prefabricada que des de finals dels cinquanta ha esdevingut el 
prototip de la construcció a l’Alemanya de l’Est, és la materialització del concepte 
conegut com a tecnocràtic, el qual no només avarca els plànols de plantes, perfils i 
façanes estandarditzats sinó també el disseny enter de les seves ciutats.  
 
Aquest programa de construcció s’adaptava molt més a la realitat del govern de la RDA 
si el comparem amb el que suposava el manteniment i rehabilitació dels edificis d’abans 
de la guerra que encara perduraven en gran nombre al Berlín Est. La reconstrucció amb 
prou feines podia ésser considerada, especialment degut a que els pressupostos destinats 
pel govern eren molt baixos i els materials escassos. Inclús programes de reconstrucció 
moderats demostraren ser massa ambiciosos i costosos per les arques de l’antiga RDA, 
que no podia permetre’s la repercussió social i política que li hagués suposat la mala 
reconstrucció de la ciutat heretada.  
 
L’Oest: El concurs internacional Haupstadt Berlin (Berlín ciutat capital) 
 

L’objectiu del tan popular i 
aclamat concurs del Berlín Oest, 
l’Interbau del 1957, era una 
vegada més un intent a cridar 
l’atenció de la situació urbana a 
Berlín. Era el moviment d’escac a 
les peces de l’Est tant buscat per 
l’Oest. El context d’aquest 
concurs internacional fou 
l’èmfasi de la unitat i la 
coherència visual de Berlín com a 
capital potencial, almenys en la 
forma dels projectes es 
prescindiria de la divisió política 
de la ciutat. L’àrea compresa dins 
el concurs limitava al nord amb el 
riu Spree i al sud amb el canal de 
Landwehr i s’estenia d’est a oest 
des de l’Alexanderplatz fins al 
Tiergarten oest, tot el conjunt 
englobava un territori de més de 
mil hectàrees.   
Gairebé uns 150 dissenys foren 
presentats al concurs, els quals, a 
pesar de tota la seva diversitat, 
compartien un tret característic 
negatiu: una abismal ignorància 
de la ciutat històrica, de les 
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Figs 4.18 i 4.19: Esquema i reproducció del disseny de Fritz 
Eggeling, Gerd Pempelfort i Fritz Spengelin, el qual fou el primer 
premi del concurs. Proposen un trencament radical amb el centre 
de la ciutat anterior proposant una sèrie de blocs ben assolellats 
que no defineixen cap espai urbà concret 
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estructures dels seus edificis i dels seus barris. La ciutat que havia sobreviscut als 
bombardejos ara no ho faria a les demolicions. Un altre punt en el qual semblaven 
convergir tots els participants era en la completa alteració de la xarxa de transport que 
els organitzadors del concurs havien declarat de ser clau, en aquella època el transport 
era considerat ser la gran metàfora del progrés i com a tal era el tema prioritari. Tots els 
participants tendiren finalment, en els seus projectes, a plantejar Berlín com una ciutat 
disgregada.  
 

 
Fig 4.20: Proposta de Hans Scharoun per al concurs, guanyadora del segon premi. És una interpretació de la ciutat com  
un gran espai d’àrees verdes on s’hi ubiquen una sèrie d’illes d’edificis amb diferents formes i volumetries. Destaquen 
com a únics elements respectats de la ciutat antiga les tres places barroques de la Friedrichstadt 
 
Hans Scharoun presentà un disseny en acord amb el paisatge que havia promulgat 
durant anys en el seu pla Col·lectiu, on només una petita quantitat d’edificis públics 
històrics de l’Est i de l’Oest eren preservats, per servir de record de la ciutat que una 
vegada Berlín havia estat. Ara a diferència de molts participants, Scharoun respectava la 
pervivència del trio de places de la ciutat barroca: la quadrada Pariser Platz, la 
octogonal Leipziger Platz i la circular Belle-Alliance-Platz. Aquestes petites 
reminiscències però, no excusaven la gran destrucció que en la majoria dels plans 
arrasaria amb el centre de la ciutat, inclús el de Scharoun. La transformació d’una gran 
metròpoli, encara sense personalitat després de la guerra, en un Jardí de l’Eden era 
potser moralment legítima, però la destrucció de les traces històriques de la ciutat no 

excusava als planificadors 
de la Interbau de ser 
inclús més destructius que 
Albert Speer amb el seu 
grandiloqüent eix nord-
sud. 
 
El concurs havia ignorat 
per complet la crua 
realitat de la divisió 
política d’un país derrotat 
per la guerra, i la il·lusió 
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Fig 4.21: La contribució de Le Corbusier al concurs era una versió de la ville 
radieuse adaptada a la topografia berlinesa 
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de Berlín com un paisatge urbà renovat i capital d’un Estat unificat aviat tingué que ser 
abandonada amb l’erecció del Mur que s’aixecà la nit del 13 d’Agost de 1961 i que 
dividí la ciutat durant vint-i-vuit anys. 
 

 
Fig 4.22: Fotografia del mur , 1982 

 

4.2.2- Els anys 60 
 
L’era de l’autopista 
 
Els anys seixanta constitueixen el gran punt d’inflexió en la planificació urbanística de 
les ciutats. A Berlín no foren ni les bombes que caigueren durant la guerra ni la neteja 
de les runes posterior les que trencaren definitivament amb la ciutat històrica, sinó la 
dècada dels seixanta. Aquests foren els anys en que es construïren les estructures 
residencials i de transport sobre les quals Berlín encara avui dia es sosté. La divisió, tant 
fortament vinculada al Mur, accelerà sens dubte un procés de separació en els camins 
d’actuació urbana de les dues meitats de la ciutat. Que una part de la ciutat es decantés 
per un tipus de projecte determinat, era utilitzat moltes vegades pels tècnics i arquitectes 
de l’altra per poder vendre les seves propostes com a oposades i així ser fàcilment 
aprovades. La cursa estava ara en la valoració del grau de modernitat dels projectes que 
es presentaven a cada costat.  
 
En matèria de transports però, semblava haver-hi una convergència de criteris 
segurament deguda al passat comú i al context de l’època. El cotxe era en matèria de 
transports el mitjà prioritari. És per això que molts carrers foren arranjats com a 
carreteres al voltant de la zona central de la ciutat. La següent llista descriptiva engloba 
totes aquestes actuacions al centre: 
Al nord tenim les vies de Schiffbauerdamm, Hackescher Markt, Münzstrasse, 
Memhardstrasse i Karl-Marx-Allee. Al sud Leipziger Strasse, Gertraudenstrasse, 
Mühlendamm i Grunerstrasse. A l’oest Ebertstrasse i Stresenmannstrasse. I finalment a 
l’est Alexanderstrasse, Brückenstrasse, Heinrich-Heine-Strasse i Prinzenstrasse. 
Pel que fa a l’anell exterior ens trobem amb un sistema d’autovies que cobreix les 
quatre direccions: Entlastungsstrasse a l’oest, Mollstrasse i Wilhelm-Pieck-Strasse al 
nord, Lichtenberger Strasse/Michaelkirchstrasse/Luisenstädtischer Kanal a l’est i la 
ruta que va a través de la part sud de la Friedrichstadt i la part oest de la Luisenstadt 
atravessant la Oranienplatz cobreix el sud. 
Aquesta planificació de carreteres englobava les dos Berlíns, l’Est i l’Oest, i prenia 
idees ja proposades anteriorment tant per Albert Speer al 1935, com el Pla Col·lectiu de 
Scharoun del 1946, el de Bonatz de 1948 o el de reconstrucció de 1949. Aquest sistema 
global de carreteres es dugué en pràctica als dos costats del mur. Les diferències 
radicaven en les condicions polítiques i econòmiques de cada sector. Al Berlín Est, els 
treballs de construcció duraven sempre que hi havia diners i quan aquest s’acabava es 
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tallaven. A l’Oest no hi havia falta de diners ni de recursos, però sí que es paraven 
treballs per protestes ciutadanes.    
 

 
Fig 4.23: Esquema de la xarxa de carreteres de Berlín, any 2002 

 
L’altre element que caracteritza els anys seixanta són les demolicions del casc antic de 
la ciutat, i d’aquesta destrucció no se’n salvà cap de les parts. En aquest període 
desaparegueren el Fischerkiez i l’àrea entera de la Königsstadt per part de l’Est, i tots 
els edificis de l’entorn de la Postdamer Platz, l’estació d’Anhalt, la Mehringplatz, i 
alguns edificis emblemàtics més, per part de l’Oest. Aquí una vegada més, la part 
democràtica trobà un cert desavantatge en el seu sistema polític quan, en els seus plans 
de demolició es trobà amb una gran desaprovació per part de la ciutadania i hagué de 
renunciar a algunes de les seves actuacions. 
 
Un centre per cada Berlín  
 
La part central de la ciutat quedà molt mal distribuïda entre l’Est i l’Oest amb la divisió 
dels aliats. Mentre l’Est es quedà amb pràcticament tot el centre històric de la ciutat, les 
àrees centrals que corresponien a l’Oest eren la part sud de la Friedrichstadt i l’est de la 
Luisenstadt, que ràpidament foren oblidades amb l’aixecament del mur. 
 
En el desenvolupament dels seixanta trobem com cada vegada més la teoria del 
modernisme tecnocràtic guanyava més pes al conservadorisme dels cinquanta. La nova 
teoria definia de la següent manera el que considerava centre de la ciutat: “el centre serà 
un eix aleatòriament escollit on es concentraran totes les facilitats requerides per la 
població”. 
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L’Est ho tenia clar, Unter den Linden era 
l’eix central heretat de la ciutat prussiana i 
ara realitzaria el mateix rol per a la RDA. 
L’avinguda havia sofert alguns canvis però 
des del 1949: L’Schlossbrücke i la Pariser 
Platz havien estat demolits. Al 1950, la Unió 
Soviètica havia començat a construir la seva 
ambaixada en plena avinguda, i 
conseqüentment s’havien reconstruït la Porta 
de Brandenbug, l’edifici de l’Arsenal, de la 
Òpera i de la Universitat Humboldt. L’any 
1958, en un Congrés del Partit, es centra la 
qüestió de l’àrea central del Berlín Oest en el 
desenvolupament d’un eix entre la Porta de 
Brandenburg i la Strausberger Platz. Així 
posteriorment aquest gran eix es dividirà en 
tres parts ben diferenciades estructuralment i 
funcionalment:  
a) l’àrea de la Pariser Platz i l’avinguda 
Unter den Linden; b) la zona compresa entre 
el canal del riu Spree fins a l’Alexanderplatz, 
on posteriorment s’hi concentraran els 

edificis de govern de la RDA i c) l’àrea entre l’Alexanderplatz i la Strausberger Platz 
que correspon a la Karl-Marx-Allee.  

Figs 4.24 i 4.25: Vistes de l’Alexanderplatz, a dalt 
cap al 1960 i a baix al 1964  

 
El Berlín Oest deixà a les mans de Hans Scharoun la creació i disseny del seu centre 
cultural. Scharoun per la seva part, proposà un eix Est-Oest que anomenà “banda 
cultural” i que començava al Museuminsel (pertanyent al Berlín Est) i acabava al Palau 
de Charlottenburg. Els nous edificis culturals no podien ser col·locats de qualsevol 
forma, aquests s’havien d’ubicar en una zona central i estar relacionats visualment amb 
el centre històric del Berlín Est. Així és com sorgeix de la ment de Hans Scharoun el 
que posteriorment es coneixerà com a Kulturforum. Situat al costat de la destruïda 

Fig 4.26: Cinturó cultural de Scharoun, 1960 
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Postdamer Platz, el Kulturforum engloba una sèrie de projectes que durant algunes 
dècades quedaren allí de forma aïllada i sense vincle amb la ciutat: la Biblioteca Estatal 
i la Filarmònica, ambdues de Scharoun, i la Nova Galeria Nacional de Mies van der 
Rohe. Avui en dia, aquest complex es troba enllaçat a la ciutat amb força gràcia 
mitjançant la nova actuació de la Postdamer Platz. 
 

 
Fig 4.27: Vista aèria del Kulturforum 

 
Märkisches Viertel i Gropiusstadt  
 

Amb el retorn de Walter Gropius al 
1960, Berlín veuria els primers 
senyals de recuperació de les 
tradicions de la ciutat històrica. 
Juntament amb el grup “Architects 
Collaborative”, Gropius desenvolupà 
el pla d’un complex immens 
d’apartaments a la zona de Britz-
Buchow-Rudow que avui dia du el 
seu nom i representa un intent de 
reclam d’un dels elements clau de la 
ciutat històrica: el carrer. 
El primer disseny de Gropius, que es 
coneix com a TAC II, reflexa 
clarament el concepte de l’element 
carrer, protagonista del pla: el 
conjunt de carrers de vàries longituds 
i amplades, que es col·loquen 
paral·lelament als eixos longitudinals 
i latitudinals del pla, forma uns 
espais-carrer de varis graus de 
continuïtat. De totes formes no es 
troben elements de tancament ni en 
els xamfrans, o les places o les illes 
de cases, com en la ciutat tradicional. 

Figs 4.28 i 4.29: Planta de Walter Gropius per al complex de 
Britz-Buchow-Rudow, 1960, i vista aèria, 1980 
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La forma geomètrica de la planta resulta abstracta: trobem tres àrees verdes en forma 
circular, al voltant de les quals s’hi aixequen edificis (com a homenatge a la 
Hufeisensiedlung de Bruno Taut), les tres enllaçades per un cinturó verd, el qual 
juntament amb les vies del tren acaba de tancar el conjunt del complex. Si el pla de 
Gropius s’hagués realitzat tal qual, hauria resultat ser un dels pocs projectes dels 
seixanta amb referència a elements històrics de la ciutat. En canvi la realitat fou una 
altra, el concepte de Gropius fou ignorat i el pla sacrificat per construir al seu lloc de 
manera rutinària i mundana el conjunt d’edificis projectats.  
 
La idea planificada pel 
conjunt del Märkisches 
Viertel en canvi, sí que es 
dugué a la pràctica amb un 
alt grau de fidelitat. Això es 
deu sens dubte a que durant 
el procés de construcció els 
tres arquitectes que havien 
planificat el complex, es 
dedicaren a supervisar que 
es seguís el procés i els 
materials a utilitzar. 
El Märkisches Viertel 
resulta ser un exemple 
força típic dels projectes 
urbanístics de principis dels 
seixanta. Els autors 
mantenen el concepte de 
construcció oberta, amb 
blocs individuals, però ja 
no els agrupen en fileres, 
mètode que consideren 
massa funcionalista, 
monòton, fred i poc 
imaginatiu. Al seu lloc 
construeixen els edificis en 
formes de ferradura semi tancant els patis interiors, i els reparteixen per tot el terreny de 
forma aleatòria. A pesar de totes les expectatives que es posaren en el projecte, al final 
aquest no aconseguí convèncer als crítics, els quals llençaren terribles atacs contra el 
pla. Després de tot l’esforç i bona voluntat que es dedicà a la realització del Märkisches 
Viertel, finalment sembla que aquest encarna en molts aspectes els errors de la 
planificació urbana moderna dels seixanta. 

Figs 4.30 i 4.31: Planta i vista aèria del Märkisches Viertel 

 
4.3- 1972-1989: Redescobriment i reconstrucció crítica de la ciutat: IBA  
   
“Like Rome, where archeological deposits from many different eras coexist, Berlin is 
an urban area with monuments to many ideological and architectural strata, despite its 
repeated destruction. A palimpsest on which each new civilization leaves its traces 
without being able to efface the previous imprints. Being a place of historical focus, 
Berlin must never lose sight of this.” 

Aleida Assmann, 1999 
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IBA est divisa in partes tres-. El terme denomina els tres processos constructius que 
tingueren lloc a Berlín al llarg de les dècades dels setanta i vuitanta i que culmina amb 
el concurs conegut com a Internationale Bauausstellung Berlin del 1987 (Exposició 
Internacional de Construcció a Berlín). Les tres etapes es coneixen com a Neubau-IBA 
(encarregada de la nova construcció), Altbau-IBA (rehabilitació d’edificis antics) i 
finalment la tercera part, que correspondria al procés que engloba tot el relacionat amb 
els mitjans de comunicació per la difusió de les propostes i treballs a escala 
internacional. Si ens mirem avui dia el subtítol del programa, “The inner city as a place 
to live” , referit al Neubau i l’Altbau, trobem que era una provocació creativa per la que 
era l’atmosfera urbana dels setanta: plantejava un conflicte d’orientació de les 
actuacions, no només es referia a unes actuacions puntuals sinó a un programa global i a 
més de realització factible. 
 
L’encarregat de la part coneguda com a IBA-Alt era Hardt-Waltherr Hämer, professor 
d’arquitectura a Berlín i persona coneguda pel seu actiu compromís en assumptes 
socials. La primera àrea de treball fou als voltants de Kreuzberg i es dividí en dos 
sectors amb històries urbanes diferents: la Luisenstadt i el districte SO 36. La prioritat 
de preservació es donà a les estructures dels segles dinou i principis del vint. Aquestes 
àrees, en aquells  moments d’aspecte moribund, estaven constituïdes per edificis amb 
problemes especialment complicats de resoldre: edificis d’apartaments de cinc i sis 
pisos amb patis extremadament petits i habitats per persones de nacionalitat no 
alemanya amb pocs recursos econòmics (especialment abundaven ciutadans turcs). El 
treball requeria un alt grau de conscienciació ciutadana, per aquest motiu Hämer redactà 
un guió d’actuació en col·laboració amb els ciutadans dels barris. El resultat d’aquestes 
actuacions es pot valorar després de més de vint anys com a clarament d’èxit. 
 
La part de la Neubau-IBA fou objecte del carismàtic arquitecte Josef Paul Kleihues 
(29). El setembre de 1979 es demanà a Kleihues que s’encarregués de la IBA de “nova 
construcció” actuant sobre unes àrees de la ciutat que es trobaven en situació de tabula 
rasa: Tegel, Prager Platz, sud de la Friedrichstadt i sud del Tiergarten. El pla d’actuació 
havia de ser comú per totes i cadascuna de les àrees, sempre tenint en compte però, el 
caràcter especial de cada una. Aquestes àrees no eren molt distants espacialment les 
unes de les altres, però sí ho eren en quan al seu caràcter social i històric. Tegel per 
exemple, un entorn de Berlín envoltat de petits llacs i boscos; la plaça Prager, un 
element wilhelmià enmig del barri de Schöneberg que havia quedat completament 
derruït durant la guerra; finalment dos barris extremadament heterogenis: el 
Tiergartenviertel i la barroca Friedrichstadt.  
El pressupost total destinat a la IBA pujava als 85 milions de marcs, part dels quals es 
destinà a finançar el cost dels 3 bilions de marcs de les obres de construcció.  
Oficialment la IBA tenia com a període d’actuació del 1979 al 1984, tot i que finalment 
les autoritats la prolongaren amb un “període d’avaluació” fins l’any 1987. La IBA 
funcionava com una autoritat de planificació independent de l’administració de la ciutat. 
Òbviament aquesta posició li donava certes avantatges com són la independència i la 
flexibilitat a l’hora de plantejar tot tipus d’experiments, tot i que sempre tenint que 
enfrontar-se a l’administració, la qual per la seva banda, es reservava l’autoritat final de 
donar els permisos d’edificació. Aquest va ser un dels motius principals perquè molts 
dels projectes de la IBA no foren completats en el primer període que acabava el 1984.  
Tots els participants i la majoria de crítics d’Alemanya i l’estranger coincideixen en que 
la IBA del 84/87 fou una ocasió amb significat històric, i no només per Berlín sinó per 

 62

(29): Veure annex bigrafies 



Berlín, coneixement d’una metròpoli  La Reconstrucció 
______________________________________________________________________________________________ 

Fig 4.32: Plànol general d’actuació de la Neubau- IBA, 1984 

l’urbanisme d’arreu del món. Heinrich Klotz, historiador de l’art i d’arquitectura 
manifestà amb les següents paraules el que està en ment de tots quan pensem en el 
Berlín dels vuitanta: “Ever since about 1980, Berlin had become a kind of sounding 
board for everything that had been learned about contemporary architecture 
throughout the world; in Berlin, all the theorizing about the necessity for a revision of 
urban design, about architecture and the built environment, found productive friction in 
practical application. For more than a decade Berlin was the capital of architecture 
and urban design in the western world”. Aquestes paraules no són només retòrica, al 
darrera s’hi troba la indicació d’un gir revolucionari en la forma d’entendre la ciutat en 
termes de metodologia de planificació i la forma de fer ciutat. La IBA marca el moment 
en què es renunciarà a un funcionalisme estricte de la ciutat, una tècnica que divideix la 
ciutat en segments segons usos diaris: transport, vivenda, indústria, oficines, cultura, 
etc. Reemplaçarà aquesta tècnica per un acostament integral que veu la ciutat com un 
conjunt de patrimoni cultural històric i de desafiament.  
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Per tal que el lector pugui conèixer més a fons tota la ideologia que hi havia al darrera 
del concurs s’adjunta a continuació un text escrit pel mateix Josef Paul Kleihues sobre 
el concepte de reconstrucció crítica de la ciutat, editat al llibre “Berlin-New York: Like 
and Unlike. Essays on Architecture and Art from 1870 to the Present”. El text s’ha 
mantingut en la seva llengua original per no perdre cap detall en la traducció. 
 
Critical Reconstruction of the City 
Text by Josef Paul Kleihues 
 
By comparison to more strongly reductive theories in which the relationship to tradition is more 
direct, the notion of a critical reconstruction was more open-ended and receptive to 
experimentation. With an eye to an urban whole that was not superficially harmonious but 
dialectically complex, the architects devoted themselves to a conscious involvement with 
conflicting standpoints as aim and method. 
Modern involvement with the city as a historical phenomenon is intrinsically dialectical in any 
case. The question of how to bring the classical dialectical argument to bear on the present in a 
meaningful way and without becoming retrograde was in a sense the issue at hand, and I believe 
it is an issue that no one in the future will be able to avoid. After all, modernity is part and 
parcel of our biographies and cultural history; this means that any conception of historicity that 
does not wish to be accused of the old, characteristic repressions will have to remain aware not 
only of a complex and internally contradictory tradition but of the modern protest against this 
tradition as well. (…) The title “A Critical Reconstruction of the City” was intended to 
encourage a dialogue between tradition and modernity rather than emphasize the contradictions 
between the two, which would have been much too simplistic. 
I was concerned to find an approach that, instead of striving for a higher unity based on the 
dissolution of different of conflicting interests, would aim at solving a merely apparent 
contradiction, by encouraging the free, and in a sense even autonomous development of the 
separate elements of the city (building, block, street, square) while ensuring their integration 
into a larger whole, an order made recognizable by the history of the city and its genius loci. 
Although this did not presuppose any priority of urban planning with respect to the individual 
architectural object in the sense of a value system, it did presuppose the importance of the logic 
of planning decisions. (…) 
The priority of the plan and configuration of the city thus defined were and remain a 
methodological constituent of the theoretical concern with a critical reconstruction of the 
European city, for which the demonstration districts of the new construction area of the Berlin 
International Building Exposition in 1987 provided a first, experimental field. Principal 
importance was attached to a precise planimetric and stereometric definition of the urban layout, 
though other architectural aspects – particularly those relating to functional organization – were 
also discussed in very early phases. This methodological stringency arose from the conviction 
that the culture of the European city, whatever development it may take, cannot afford to waive 
the methodical organization of an urban design based on certain, binding goals. This was 
brought home to us in an unforgettable way during years of debate in an attempt to reach the 
right decisions. 
The extent and conception of an order of this kind, in which particular interests manifest 
themselves as diverse elements of the city, cannot be satisfactorily defined in terms of the 
classical statement that the whole is more than the sum of its parts, unwilling as I was to 
sacrifice this ideal from the outset. But as a closer look at the individual projects indicates, the 
notion of a critical reconstruction permitted a greater degree of functional, social, and aesthetic 
autonomy to each part of the whole than did the historical city with respect to its public 
buildings, or even the classical moderns with respect to their program of architectural 
autonomy. This is in fact the source of the attribute classical, because today we cannot be 
concerned with the reconstruction, either relatively speaking or in the figurative sense, of the 
status quo ante. Critique (kritiké) stands as a challenge to judge, to weigh, and to evaluate, in the 
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face of arbitrariness or dogmatism for whatever camp. Critique, finally, implies the claim of 
modernity to possess an awareness of crisis while retaining a positive attitude to life. (…)  
With the aid of a critical reconstruction, we attempted to rediscover Berlin, a city that since the 
Enlightenment, since Gilly and Schinkel, had developed in constructive opposition to classical 
unity by emphasizing the vital uniqueness of its parts as parts of a vital whole. On the day when 
Berlin was reunited, this aim took on expanded significance and the chance of realizing it 
became greater than ever before. 
  

    

Fig 4.33: Evolució 
històrica de la zona entre 
la Postdamer Platz i el 
Kulturforum. Els plànols 
no només mostren la 
història urbanística 
d’aquesta zona de la 
ciutat, sinó que a més són 
una referència clara dels 
canvis en planificació al 
llarg dels temps 
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