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Fig 5.1: Fotografia de la Postdamer Platz amb la reproducció del que va ser el primer semàfor d’Europa, que justament 
s’ubicà al centre d’aquesta plaça per regular el caòtic tràfic dels anys vint 

 
Capítol 5: Berlín, la metròpoli del s XXI_____________________________ 
 
La següent crònica vol fer un breu repàs dels canvis que la ciutat i la seva imatge han 
sofert des de la caiguda del Mur fins als nostres dies, un repàs dels models i les 
filosofies que hi ha hagut al darrera i que han donat a la ciutat de Berlín la forma que ha 
adoptat en aquesta etapa de canvi de segle.  
 
5.1- 9 de Novembre de 1989: Amunt el “teló”  
 
“Tot final porta a un nou començament” era la frase més sonada al llarg dels mesos 
posteriors a la caiguda del mur de Berlín. Passada l’eufòria inicial dels fets però, anava 
quedant al descobert que els ànims dels berlinesos no estaven per molts començaments: 
no hi havia el temps, ni els diners ni l’energia. Vist ara amb la perspectiva que ens dóna 
el temps, es veu clar que la caiguda del Mur comportà molt més del que en aquell 
moment es podia imaginar: suposà el col·lapse d’un ordre que havia prevalgut durant 
cinquanta anys i que era el món de la RDA. En les dècades de la divisió, Berlín era una 
arena de competició –en urbanisme i arquitectura – entre dos sistemes antagònics, amb 
la inesperada caiguda del “teló d’acer” les dos ciutats abans dividides i enfrontades 
haurien de començar a unificar criteris. Ara Berlín era el punt que tots els focus 
il·luminaven. El procés de reunificació no tingué lloc però de la nit al dia. A principis 
del 1990 encara existia l’Estat de la RDA amb el Berlín Est com la seva capital. No 
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seria fins al 31 d’Agost que els dos estats signarien el Tractat d’Unificació; un mes més 
tard la reunificació oficial seria completada i amb aquesta les dos parts de Berlín 
unificades, si més no administrativament. Berlín feia molts anys que havia perdut 
l’essència de ciutat unida per un centre polític i social comú.  
 
5.1.1- L’inici de la transició...el debat sobre la futura metròpoli 
 
Davant d’aquests fets històrics s’obria una gran oportunitat a Berlín per a l’arquitectura 
i l’urbanisme europeus. L’àrea central de la ciutat era la que es posava en qüestió 
damunt la taula, en concret l’àrea que queda delimitada al nord per l’Oranienburger 
Tor, al sud per la Kochstrasse, a l’oest per la Pariser Platz i a l’est per l’Alexanderplatz. 
Pel seu caràcter històric era la zona de la ciutat que havia quedat més afectada per la 
divisió, en concret els centenars de metres quadrats d’espai buit que havia deixat el 
recorregut del Mur. Un espai que ara hauria d’actuar com a recosit del teixit urbà de les 
dos meitats de la ciutat. Hi havia en joc la reconnexió social, política i econòmica de 
l’espai urbà de les dos Berlins. Per a dur a terme aquest objectiu, a part de les actuacions 
a primera vista del moment – rutes de transport conjuntes o una estructura 
administrativa comuna – era necessària la redacció d’una estratègia d’actuació a llarg 
termini.  
 
Amb la seva obra  L’architettura della città del 1966, Aldo Rossi (30) havia donat les 
pautes que més tard recolliria la IBA amb el conceptes de la ciutat com un fenomen 
cultural i històric. Com a postura contrària al moviment historicista ens trobem amb la 
visió de metròpolis futuristes de Daniel Liebeskind (31) i els avantguardistes. El debat 
estava obert i realment fou intens: per una banda doncs, els defensors de la ciutat 
històrica promulgant la recuperació dels elements de la ciutat prussiana sota la ideologia 
de la reconstrucció crítica de Kleihues, i per l’altra els avantguardistes internacionals 
proposant una ciutat radicalment diferent a la tradicional. Però mentre els urbanistes 
debatien els pros i els contres del models futurs de la “Ciutat Europea”, Berlín 

s’enfrontava a un problema més 
pràctic i real. La pressió dels 
inversors en els terminis d’actuació 
era més forta que les discussions 
filosòfiques dels urbanistes, és per 
aquest motiu que, finalment es 
seguiren les pautes establertes per 
Josef Paul Kleihues per als projectes 
de la Friedrichstadt de la IBA, les 
quals foren extrapolades a la resta de 
les zones d’actuació del centre de la 
ciutat.  
 
L’any 1991 el Museu Alemany 
d’Arquitectura ubicat a Frankfurt am 
Main, juntament amb el diari 
Frankfurter Allgemeine, organitzà 
una exposició “Tomorrow’s Berlin- 
ideas for the heart of a metropolis” 
invitant als “17 millors arquitectes 
mundials” a que hi participessin amb 

Fig 5.2: Cartell de la Proposta d’Aldo Rossi per al concurs 
“Berlin Tomorrow, ideas for the heart of a metropolis” (30)(31): Veure annex bigrafies 
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les seves propostes. La majoria de les idees presentades eren completament radicals 
seguint les corrents internacionals d’avantguarda. Feien una completa tabula rasa del 
perfil de la ciutat, el més important, avisaven del perill que corre el panorama urbà de la 
ciutat tradicional, en el cas berlinès totes aquelles estructures que havien sobreviscut a la 
guerra i a les posteriors demolicions de l’època de la reconstrucció serien sacrificades 
per fer realitat la utopia. Berlín havia esdevingut el terreny d’experimentació dels 
arquitectes estrangers i dels seus somnis futuristes: nous començaments de la ciutat des 
de zero, projectes provocatius i arrogants per captar l’atenció d’una ciutat confusa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.3, 5.4, 5.5, 5.6: Proposta de Josef Paul Kleihues per al concurs “Berlin Tomorrow, ideas for the heart of a 
metropolis”. Dalt esquerra: Nova ordenació de la zona central entre l’Spree i el canal de Landwehr. Dalt dreta: Nova 
ordenació de la zona entre la Pariser Platz i la Leipziger Platz. Baix esquerra: Vista de la Pariser Platz. Baix dreta: Vista 
de la Postdamer Platz 
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Finalment la línia de seguiment fou dictada des del govern de Berlín a través de Hans 
Stimmann, director del Senat per a la Construcció, definint una línia d’actuació més 
pragmàtica que teòrica, que com ja s’ha esmentat seguia la tradició establerta per la 
IBA: “The city’s historic street plan, as the constant factor, must become the basis of its 
development”. Així esdevingué doncs la línia d’actuació del programa urbà de Berlín, 
donant a la ciutat històrica la continuïtat que necessitava, projecte a projecte i concurs a 
concurs. La qüestió no era però tan simple com ens pot semblar avui dia, es tractava de 
reunificar les dos meitats de la ciutat dividides durant 40 anys, així com de frenar una 
sèrie d’inversors especuladors famolencs per entrar a la cresta del negoci, moguts pel 
potencial de la ciutat com a motor econòmic del continent europeu. L’estratègia 
d’Stimman per fer front a la gran responsabilitat que tenia a les mans, definir la futura 
forma que tindria la ciutat de Berlín, fou dictaminar tres normatives essencials per a la 
construcció al Berlín-Mitte (unes normatives només imposades per a al construcció al 
centre, no per a tota la ciutat com moltes vegades han volgut mal interpretar els seus 
detractors). Aquestes consistien en: una altura màxima de cornises dels edificis de 22 
metres, un mínim del 20 per cent de l’espai edificat destinat a residencial, i una 
preferència per projectes amb façanes “de pedra” i formes rectangulars. Unes mesures 
que inicialment semblen purament destinades a frenar la possible especulació en la 
construcció – i que en aquest aspecte obtingueren els resultats esperats – a la llarga era 
un pla urbanístic bastant similar al que s’hauria dictat des de la IBA, tot i que amb una 
cura poc precisa sobre l’estètica dels projectes. El resultat de l’aplicació de les 
normatives d’Stimman, a vista avui dia amb un passeig pels carrers de la Friedrichstadt, 
és la d’una ciutat amb una gran quantitat d’edificis d’una monotonia i mediocritat que 
estan lluny de representar l’estil d’edificis que pretenen imitar. 
Però la història seguiria i seguirà el seu transcurs. A banda de les polèmiques que 
sempre generaran les actuacions a gran o petita escala que tenen lloc en una ciutat de la 
talla de Berlín, les decisions es prenen des dels organismes polítics i quasi sempre 
influenciades per les opinions personals dels qui tenen la paraula en el moment. Després 
de les eleccions del 1995 del govern de Berlín, Jürgen Klemann (CDU) succeí a Hans 
Stimman com a senador de la construcció i Stimman passà a dirigir el Senat per al 
Desenvolupament de la Ciutat. El 29 de novembre de 1996 es presentaren una sèrie de 
projectes per al centre de la ciutat sota el nom de Planwerk Innenstadt, una espècie de 
declaració d’intencions per al futur desenvolupament de les dos Berlins. Després d’una 
sèrie de debats públics molt intensos, el pla fou oficialment aprovat pel Senat de 
l’Interior de la Ciutat, el 18 de maig de 1999. El Planwerk Innenstadt, amb alguns dels 
seus projectes, serà presentat al lector en el segon capítol d’aquesta segona part de la 
tesina. 

 Fig 5.7: Composició en 3D de les actuacions que contempla el Planwerk Innenstadt sobre el plànol actual de Berlín. 
Les volumetries en marró clar són les actuacions previstes pel pla 
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5.2- Berlín, la nova capital  
 

 

   
Fig 5.8: Plànol general del centre de Berlín dividit segons les actuacions previstes dintre el programa de Berlín, ciutat 
capital. En marró es marquen els perfils dels edificis a construir o rehabilitar. Destaca sota el meandre de l’Spree la zona 
destinada a la cancelleria i els edificis parlamentaris 
 
Berlín ha estat al llarg de la història cinc vegades capital i seu del govern alemany – 
amb Prússia, el Reich Alemany, la República de Weimar, els Nacionalsocialistes i la 
RDA –. Amb tot i això, la ciutat ha tardat quinze anys en enllestir tots els processos i 
poder assumir les funcions de capital. Aquest fet es deu no només a la complicitat del 
trasllat del govern de Bonn a Berlín, que comporta la construcció d’edificis 
institucionals i tots els serveis que els envolten, sinó també la conversió de la que és la 
ciutat més gran d’Alemanya, i que a l’any 1989 lluny de pretendre la capitalitat 
d’Alemanya era una ciutat amb parts abandonades i molts solars buits, amb la 
potencialitat de convertir-se en la metròpoli motor del continent europeu. 
Per a la RFA (República Federal Alemanya) el debat polític de tornar la seu de govern a 
la ciutat de Berlín era una clara demostració de que els Länder menys rics i autònoms 
volien recuperar en Berlín un símbol de centralitat que necessitaven per la seva 
representació política i que des dels temps d’abans de la guerra no havien tingut. Es 
posava al descobert aquest caràcter de nació jove, formada després de la segona guerra 
mundial, amb una política descentralitzada i amb criteris molt diversificats entre els 
Länder que la conformen. La decisió de traslladar el Bundestag de Bonn a Berlín, del 20 
de juny de 1991, fou aprovada amb 338 vots a favor davant 320 en contra, un resultat 
molt ajustat per la transcendència de l’esdeveniment.  
Però la història a vegades pot ser molt capritxosa, resulta que s’estava decidint el trasllat 
a Berlín mentre a Bonn encara s’estaven construint la sala plenària del Bundestag i les 
oficines dels parlamentaris. Aquests edificis foren inaugurats el 1992, donant per 
finalitzat així un període de vint anys de construcció de la zona parlamentària de Bonn, 
havent passat per aquest període: tres cancellers, sis ministres de construcció, onze 
secretaris d’estat, set presidents de Bundestag i milers de parlamentaris. Caprici de la 
història o senzillament humà? el cas és que el Bundestag de Bonn només exercí la 
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funció pel qual fou dissenyat durant sis anys, fins que el parlament fou traslladat a 
Berlín i l’edifici s’acabà convertint en sala comodí sempre que es requerís de tal espai 
per a alguna funcionalitat pública. Per a molts detractors del moviment del govern, no 
era més que una aspiració megalòmana política i arquitectònicament. Foren anys 
d’intensos debats, que finalment es silenciaren el 1994 amb la decisió definitiva del 
govern del llavors canceller Helmut Kohl de moure’s a Berlín entre el 1998 i el 2000 
amb un cost total per al govern de no més de 20 milions de marcs. Bonn seria la segona 
ciutat governamental de l’estat alemany per lo qual albergaria la seu d’alguns òrgans del 
govern conservant un mínim de dos terços de les administracions. Aquestes xifres es 
tradueixen en números reals al trasllat d’onze ministeris a Berlín amb un total de 7200 
funcionaris. 
 
El que per a Bonn estava essent el final del somni d’una nit d’estiu, per a Berlín era 
l’inici d’una llarga preparació per a convertir-se en ciutat capital. Després de la caiguda 
del Mur, Berlín disposava de 567800 metres quadrats d’espai en el Mitte i uns 50 
edificis prèviament utilitzats per a funcionalitats institucionals abans i després de la 
guerra. El 1992 començaren els moviments de planificació de la ciutat, essent llençats 
els primers concursos per al Reichstag i la zona de l’Spreebogen, i el 1993 per a la illa 
de l’Spree. Els primers passos que els membres del ministeri de construcció alemany 
seguiren foren la recuperació dels antics edificis que havien albergat els antics òrgans de 
govern tant nacionalsocialistes com de la RDA, sota una pauta de netejar, amb la seva 
rehabilitació, tot caràcter que aquests edificis conservessin d’aquestes dos dictadures. El 
cost d’aquestes rehabilitacions ascendia per a l’antic edifici del Reichsbank (banc del 
Reich) a 70 milions de marcs, i per a l’antic Luftfahrtministerium (ministeri d’aviació), 
a 60 milions de marcs. Però el gran protagonista de la funció era sens dubte l’antic 
edifici del Reichstag, reformat als anys seixanta per Paul Baumgarten. Ara el Reichstag 
seria renovat de dalt a baix per convertir-se en un complex edifici dotat de les últimes 
tecnologies necessàries per albergar la seu del Nou Govern Alemany. 
 

 
Fig 5.9: Fotografia del Reichstag, el parlament alemany després de la reforma amb la nova cúpula dissenyada per 
Sir Norman Foster 
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5.2.1- El Reichstag 
 
El debat al voltant de la reconstrucció de l’antic Reichstag dut a terme al llarg de l’any 
1993 no era producte del conflicte de trasllat de govern de Bonn, sinó que era degut a 
tot el mite que envoltava la història de l’edifici des de la seva creació l’any 1872 fins als 
nostres dies. Des de bon principi l’edifici provocà sentiments de rebuig a alguns polítics 
i arquitectes, és el cas del kàiser Wilhelm II que el denominà l’any 1894 com la “Casa 
dels Micos”, per la seva gran cúpula de vidre que li recordava a una gàbia de zoo. 
Durant la Ia Guerra Mundial l’edifici era conegut com la “Central de les Mentires”. Els 
arquitectes de la República de Weimar planificaren la seva demolició durant els anys 
vint, l’any 1933 fou incendiat, acabant essent un munt de runes a finals del 1945. Per 
ordre d’Stalin s’erigí la bandera de victòria comunista sobre les runes del Reichstag i no 
sobre la cancelleria de Hitler com hauria pertocat, per haver estat el símbol de poder real 
del règim dels nacionalsocialistes. Després de la guerra l’edifici fou constantment 
saquejat fins que a principis dels cinquanta el govern de la República Federal decidí 
desfer-se de 15000 metres cúbics de runa de l’edifici i de desmantellar la cúpula 
completament danyada. Als seixanta s’encarregà a Paul Baumgarten la reconstrucció de 
part de l’edifici, amb lo qual es desferen de 60000 metres cúbics més de murs. Sembla 
doncs com un miracle que encara puguin quedar parets en peu del que havia estat l’antic 
edifici.  
La decisió de mantenir en peu l’edifici que Paul Baumgarten reconstruí per a albergar el 
futur parlament generà una gran polèmica a nivell mundial i novament un rebuig a 

l’edifici i al projecte. 
L’opinió pública inter-
nacional seguia considerant 
l’edifici com el símbol d’un 
sistema antidemocràtic i 
inclús s’arribaren a escriure 
articles sense una base certa, 
és el cas del Washington Post, 
el qual arribà a difondre que 
el Reichstag era l’edifici des 
el qual els nazis havien 
governat el seu règim. 
Especulacions realment lluny 
de la realitat però que 
afectaren negativament en la 
opinió pública.  
La construcció del Reichstag 
el 1872 fou realment molt 
important per a Alemanya, 
perquè suposava la creació 
d’un emplaçament per a un 
encara dèbil parlament, que 
amb la seva institucio-
nalització podria anar fent 
camí cap a una monarquia 
democràtica. L’arquitecte en-
carregat de la seva 
construcció, Paul Wallot feu Fig 5.10: Vista aèria de la terrassa i la cúpula del Reichstag on s’hi 

distingeix la gran quantitat de visitants que rep l’edifici a diari 
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una composició d’estils barroc i renaixentista, però a més, escollí una forma rectangular 
per a un edifici de moderna construcció, dissenyant una sala plenària semi circular de 
640 metres quadrats de superfície, la més gran d’Europa, coberta amb una cúpula d’acer 
i vidre.  
 
La reconstrucció de la cúpula del Reichstag fou una de les discussions més polèmiques 
del 1994. Sir Norman Foster (32), guanyador del concurs de 1993 i encarregat del 
projecte de Reichstag, presentà uns vint dissenys diferents per a la cúpula del Reichstag, 
totes diferents de l’antiga per evitar qualsevol tipus de comparació amb l’edifici 
predecessor. Finalment s’optà per la cúpula de vidre semi esfèrica de 40 metres de 
diàmetre i 23 metres d’alçada, per on tots els visitants a l’edifici poden pujar, mitjançant 
les dos rampes en forma d’espiral que porten fins a la seva part superior. La participació 
dels visitants en el dia a dia de l’edifici fou una part molt important en el disseny del 
projecte. El lliure accés a la teulada on espera als visitants una terrassa amb restaurant i 
la cúpula, des de la qual, a través d’una obertura de vidre, es pot contemplar la sala 
plenària, converteix el parlament alemany en un òrgan que vol obrir la seva democràcia 
al ciutadà. Després de la seva inauguració el 1999, el Reichstag sembla haver superat 
tots els mites de ressentiments i ombres que envoltaven la seva llegenda. Amb la 
recuperació de la funció parlamentària dins el marc de la nova democràcia i la gran 
atractivitat que suposa per a tots els visitants i turistes de la ciutat, el Reichstag s’ha 
convertit en l’emblema de l’Alemanya reunificada. 
 
5.3- Berlín, els plans per la nova capital  
 
Com ja s’ha esmentat, el 20 de juny de 1991 el parlament alemany decideix en una 
votació molt ajustada de traslladar a Berlín la seva representació i el govern del país, 
convertint la ciutat en capital d’Alemanya. Les preguntes d’aquell moment de a on 
s’ubicarien les noves institucions i tots els serveis que les envoltaven han estat resoltes 
mitjançant diferents concursos i s’han repartit entre els antics emplaçaments i els 
edificis que ja albergaven aquestes funcions abans de la guerra, principalment entre les 
zones de l’Spreebogen, Pariser Platz, Friedrichswerder i Wilhelmstrasse. 
 
Però la conversió de Berlín en capital no només ha afectat a nivell polític i administratiu 
el creixement de la ciutat, sinó que també ha fet que el sector de serveis veiés la seva 
oferta i espai incrementats de manera exponencial. El projecte “Berlín: ciutat capital” 
s’ha convertit en el de “Berlín:ciutat global” amb el repte d’aconseguir fer de la ciutat 
un dels nodes centrals de la xarxa global de fluxos econòmics. Es tracta però d’un repte 
considerablement complicat, ja que la ciutat s’ha mantingut aïllada del món, dividida i 
d’alguna manera congelada en el temps durant quaranta quatre anys. El trasllat de 
capitalitat serveix doncs com un transfons per justificar el gran esforç econòmic que 
s’ha invertit en convertir la Berlín del 1989 en una ciutat preparada per pujar al tren de 
la globalitat.  
 
En la següent crònica es presentaran al lector els projectes que es consideren més 
emblemàtics i interessants d’aquest període, i que avui dia ja han passat a ser part de la 
història d’aquesta Berlín que entra en el mil·lenni. Els escenaris escollits són: 
l’Spreebogen o conegut altrament com el districte parlamentari, la Lehrter Bahnhof (la 
que serà l’estació de ferrocarrils central), la mítica Postdamer Platz, la tradicional 
Friedrichstadt, la Pariser Platz, i l’Stadtschloss (l’antic palau dels kàisers). 
 

(32): Veure annex bigrafies 
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5.3.1- Spreebogen: el districte parlamentari i governamental 
 
Gran part dels edificis 
destinats a usos polítics ja 
existien a la ciutat i s’han 
reformat per a albergar les 
noves funcions. Només el vint 
per cent d’edificis han estat 
de nova construcció, la major 
part dels quals es concentra a 
la zona ubicada entre el 
meandre que forma l’Spree i 
la Porta de Brandenburg, 
coneguda com a Spreebogen. 
Aquest és justament el 
districte tradicionalment con-
siderat com el nucli polític de 
Berlín, el Band des Bundes o 
eix parlamentari (recordem de 
la primera part projectes com 
els de Schinkel, Mächler o el 
mateix Speer) i a on s’hi 
erigeix el mateix parlament 
alemany, el Reichstag. L’eix 
sobre el qual es distribueixen 
els edificis correspon a la 
Platz der Republik, a l’est de 
la qual s’hi troba el Reichstag, 
i on al nord  hi trobem els 
edificis de la cancelleria 

(residència de la cancellera alemanya Angela Merkel) i la Paul-Löbe-Haus, edifici 
destinat a oficines dels parlamentaris, el qual, mitjançant un pont de vianants que creua 
l’Spree es connecta amb l’edifici de Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, destinat a biblioteca 
i arxius del parlament. 
 
Els nous edificis abans esmentats es troben ubicats dintre un superbloc d’un quilòmetre 
de llarg i cent metres d’ample distribuït pels arquitectes Axel Schultes i Charlotte Frank, 
guanyadors del concurs del disseny del Band des Bundes (eix parlamentari). El projecte 
de la distribució de la planta, inspirat en el Mall de Washington, ajunta per primera 
vegada en la història d’Alemanya, les seus del parlament i del govern a escassos metres 
l’un de l’altre.  
 
El projecte de la cancelleria s’atorgà precisament als mateixos Axel Schultes i Charlotte 
Frank per la modernitat alhora que monumental i elegant estètica del seu disseny. Un 
edifici que combina façanes obertes a l’exterior per “obrir l’Estat al poble”, amb gran 
quantitat de patis interiors i molts balcons i terrasses. Tot el conjunt sembla inspirar-se 
en el llegendari palau de les 40 columnes del s XVII d’Ali Qapu a Isfahan, una espècie 
de serral modern destinat a vivenda del canceller alemany.  

Fig 5.11: Planta de la zona coneguda com a Band des Bundes, o districte 
parlamentari 

Fig 5.12: Vista aèria del Reichstag i del conjunt d’edificis Paul-Löbe-
Haus (esquerra) i Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (dreta) 
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Fig 5.13: Fotografia de la façana principal de la Cancelleria, edifici d’Axel Schultes i Charlotte Frank 

 

 
 
La nova arquitectura dels edificis de la cancelleria, la Paul-Löbe-Haus i la Marie-
Elisabeth-Lüders-Haus, en el conjunt de l’Spreebogen, defineix molt bé la transparència 
i la imatge de futur que Alemanya vol representar davant la política mundial.  
 
5.3.2- Lehrter Bahnhof: la gran estació de ferrocarril 
 
La construcció de la Lehrter Bahnhof fou aprovada el juny de 1992 pel parlament essent 
concebuda com el pilar base del futur desenvolupament de la xarxa de ferrocarrils d’alta 
velocitat que connectarà amb Berlín. A partir de la seva posta en funcionament el 2007, 
la Lehrter Bahnhof serà l’estació principal de la ciutat i com a tal, el punt per on totes 
les línies de la Deutsche Bahn pararan al seu pas per Berlín.   

Figs 5.14 i 5.15: A l’esquerra fotografia de la Marie-Elisabeth-Lüders-Haus i a la dreta la connexió d’aquesta amb la Paul-
Löbe-Haus. Obres de l’arquitecte de Munich Stephan Braunfels 
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Per la estratègica ubicació de l’estació, just darrera del meandre de l’Spree i per tant a 
pocs metres del districte parlamentari i governamental, s’aprovà juntament amb la 
construcció de la Lehrter Bahnhof el desenvolupament de tot un districte d’oficines i 
serveis que complementarien els ja previstos en els edificis de l’estació. 
 

 
Fig 5.16: Fotomuntatge de l’aspecte que tindrà en planta el districte de la Lehrter Bahnhof 

Figs 5.17 i 5.18: Al damunt, reproducció en 3-D de 
la façana principal de l’estació i a la dreta planta 
volumètrica del districte de Lehrter Bahnhof 

 
5.3.3- Postdamer Platz o la febre de l’or 
 
“Els conills cosmopolites salten per la Postdamer Platz. Com em puc creure, veient 
aquests prats, allò que el meu avi m’explicava? Aquest lloc va ser el melic del món 
quan ell, de jove, amb el seu cotxe Adler, a una bonica joveneta passejava.” 
 

Sarah Kirsch 
Escriptora 
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La Postdamer Platz és sens dubte l’espai de la ciutat que més sorprèn pel seu canvi des 
de la caiguda del mur. Immediatament després dels fets del ‘89, els primers polítics i 
inversors que començaren a arribar a la ciutat ja fixaren el seu interès sobre els terrenys 
de la desolada Postdamer Platz d’aquells dies. Tothom coincidia en que a 
l’emplaçament li esperava un futur prometedor, la Postdamer Platz havia de tornar a ser 

“el cor rugent de la 
metròpoli més dinàmica 
d’Europa”, el paper que 
havia interpretat a la 
dècada dels anys vint. 
La plaça es presentava 
així com la peça clau 
que definiria el projecte 
de Berlín-ciutat global. 
La forma com es va 
intervenir en el projecte 
de la Postdamer Platz 
ens ha deixat sobretot 
una evidència descarada 
de qui són els actors i 
quins són els paràmetres 

que regeixen la forma de fer metròpoli dins el sistema tardocapitalista en què vivim. 
L’actuació a la Postdamer Platz és interessant d’analitzar com a fenomen d’apropiació 
de la ciutat per part de la inversió privada. A pesar de que els terrenys de la plaça eren 
de propietat pública, aquests foren venuts a preus ridículs, de ganga, a quatre grans 
multinacionals: la Daimler-Benz, la Sony, la immobiliària A+T i la Hertie. 
L’administració es desentenia d’aquesta forma de la responsabilitat de configurar la 
ciutat, deixant aquesta tasca en mans del capital privat. Oficialment l’excusa era la 
operativitat d’actuació. Volien evitar els llargs processos de discussions democràtiques 
que es produïren durant la IBA i que allargaren moltíssim els períodes d’execució. Però 
el fracàs de l’administració era evident, confirmant així la incapacitat dels plans 
generals i demés instruments urbanístics tradicionals per desenvolupar-se dins la 
dinàmica de la metròpoli contemporània.  

 
 
 
De totes formes, la història no acaba aquí. El 
senat decidí de llençar un concurs urbanístic per 

Fig 5.19: Vista aèria de sud a nord de la Postdamer Platz. En primera línia tenim la 
trama conjunt de Daimler-Benz i al darrera, el de la Sony 

Figs 5.20 i 5.21: Al damunt fotografia de laplaça interior de 
l’edifici Sony, de Helmut Jahn. A la dreta gratacels de l’espai 
Daimler-Benz, de Renzo Piano 
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la ordenació de 480000 m2 de 
terreny de la Postdamer Platz, 
on s’hi invitaren 16 equips 
d’arquitectes de tot el món. 
La proposta guanyadora, de 
Heinz Himler i Cristoph 
Sattler, era una Postdamer 
Platz composada per blocs 
compactes ortogonals, els 
quals generaven una trama 
urbana on l’espai públic era el 
protagonista, una reproducció 
del mite de la vida urbana a la 
ciutat europea: carrers, places, 
bulevards, inclús un canal 
d’aigua que desembocava en 

el mateix Landwehrkanal. L’únic espai amb certa intensitat metropolitana plantejat a la 
proposta es concentrava en els solars angulars que donaven a la Postdamer Platz, on dos 
gratacels discrets superaven tímidament les vuit plantes d’altura mitja del conjunt. 
Aquesta proposta no calà entre els competidors del concurs ni els inversors, i aquí 
començaren les crítiques i articles a nivell internacional que despertaren l’interès 
popular pel futur de l’espai més emblemàtic i metropolità de Berlín. Els inversors, 
reivindicant el simbolisme i la espectacularitat dels gratacels, i recolzant-se amb la 
opinió dels arquitectes internacionals, decidiren actuar per la seva banda i cadascú 
llançà el seu propi concurs pel seu tros de Postdamer Platz, això sí, respectant com a 
base la planta proposada per Himler i Sattler. El resultat: una dispersió de llenguatges 
arquitectònics i estètics excessiva, un conjunt de gratacels i espais sense lligam entre 
ells, en una paraula: un pupurri. Cada edifici s’aixeca amb l’arrogància de voler fer 
ombra al del costat. El conjunt de la Postdamer Platz evidencia que l’arquitectura 
postmoderna ja no s’articula ni amb la societat, ni amb l’estat, ni amb la ciència, ni amb 
la tecnologia. Crea falsos espais públics, falsos simulacres historicistes, i falsa 
manipulació de la naturalesa per diluir-ho tot en un superficial món comercial. La 
pregunta que ens podríem fer és la naturalesa d’aquest fenomen, i la durabilitat en el 
temps, és aquest estil ja el característic de la nostra metròpoli contemporània? O 
senzillament és un estat de transició? Segurament haurem d’esperar algunes dècades per 
respondre aquestes preguntes. Potser dintre de cinquanta anys veiem l’espai de la 
Postdamer Platz actual de forma tan emblemàtica com ara veiem el seu fotograma de 
1920. 
 
5.3.4- La Friedrichstadt 
 
La importància de l’avinguda de la Friedrichstrasse dins la trama urbana barroca de la 
Friedrichstadt no radica només en la seva dimensió: 3300 metres de longitud que 
travessen el casc històric de Berlín des de la Mehring Platz fins a la porta 
d’Oranienburg, sinó en el seu històric paper d’artèria comercial de la ciutat fins a la IIa 
Guerra Mundial. I és justament per a la seva història i per la seva condició d’eix de la 
trama barroca de la Friedrichstadt, que la Friedrichstrasse ha estat un dels llocs de la 
ciutat on els criteris de recuperació fidel de la “ciutat europea” s’han imposat de manera 
més imperativa. Els 22 metres d’altura (més dos àtics), les alienacions amb el vial, la 
reproducció en façana de l’antiga divisió parcel·laria, l’alta densitat d’ocupació i la 

Fig 5.22: Vista aèria de l’encreuament de la Postdamer Platz l’any 1926. 
Al centre de la plaça es pot distingir el primer semàfor de Berlín i 
d’Europa 
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mescla funcional (planta baixa i primera comercials, de la segona a la sexta d’oficines i 
les sèptima i octava per vivendes) aconsegueixen aquí la seva representació més àlgica. 
A totes aquestes característiques s’hi hauria d’afegir finalment la discutible estètica que 
ha resultat de la manera de fer de les autoritats berlineses. Sota el nom de l’arquitectura 
crítica varen imposar uns criteris 
estètics dubtosos i que pretenien 
representar amb materials 
moderns la suposada sobrietat i 
senzillesa de la tradició 
arquitectònica prussiana. De tota 
aquesta escenografia n’han sorgit 
edificis d’acabats ostentosos amb 
estètica quadrada que lluny de 
representar l’estil d’edificis 
prussians que pretenen imitar han 
aconseguit una visió de conjunt 
d’una Friedrichstadt rectangular, 
mediocre i monòtona. 
Entre les nombroses actuacions 
que s’han dut a terme a la 
Friedrichstrasse, la més 
destacada és la dels Friedrichstadtpassagen, un conjunt d’illes de l’eixample unides per 
passos subterranis i situades just darrera de la Gendarmenmarkt. Es destaquen com a 
arquitectes rellevants Kleihues, Ungers i Cobb. 
En canvi, des del punt de vista de recuperació d’espais amb significació històrica de la 
Friedrichstadt, trobem que potser el més compromès és el cas de la Pariser Platz. 
Aquesta plaça (la coneguda com a le Quarre) era una de les tres places que 
conformaven el límit occidental de la Friedrichstadt. Per la ubicació de la Porta de 
Brandenburg i com a punt d’arrancada d’Unter den Linden, la Pariser Platz sempre fou 
un dels llocs més emblemàtics de Berlín, fins que al 1945 fou destruïda pels 
bombardejos i posteriorment arrasada per les excavadores del Berlín Oriental. Per últim, 
la construcció del mur tangencialment a l’espai de la plaça acabà per deixar-la quasi 
irreconeixible.  
 
5.3.5- La Pariser Platz i la Porta de Brandenburg: pedra despullada per vestimenta 

 
En l’atmosfera de Berlín es respiren aires de nostàlgia 
per un passat llunyà de la ciutat. Un passat que es 
reflexa en la ciutat amb la submersió per complet en la 
recuperació fidel de les façanes de l’època de l’imperi 
prussià. Aquestes actuacions de recuperació fidel del 
fotograma d’un emplaçament determinat en un moment 
determinat perillen de caure en una imatge de nostàlgia 
més kitsch que real. I aquest ha estat el resultat en el cas 
de la Pariser Platz de Berlín.    
 
En les discussions sobre recuperacions històriques 
sempre  hi ha present la organització Gesellschaft 
historisches Berlin e.V. (societat per un Berlín històric), 
societat que lluita especialment per la reconstrucció Fig 5.23: Fotografia retocada per a un 

cartell de la Porta de Brandenburg 

Fig 5.23: Vista aèrea de la Gendarmenmarkt, amb el teatre de 
Schinkel i al darrera el conjunt de les tres illes conegudes com a 
Friedrichstadtpassagen 
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històrica de la Pariser Platz i l’Stadtschloss (el Palau de la Ciutat). Però abans d’iniciar 
cap conflicte aquestes associacions s’haurien de plantejar la pregunta de quina és la 
imatge de la ciutat històrica que es desitja recuperar...per què ha de ser més vàlida la 
imatge de la Pariser Platz de principis del segle XX amb l’Hotel Adlon (1906) construït 
sobre el palau d’estil renaixentista Redern de Schinkel? Perquè no recuperar la imatge 
de 1850 amb el palau de Schinkel? O per què no la de la plaça barroca del s XVIII? Són 
preguntes de resposta polèmica. La història ha tallat amb l’evolució temporal d’aquests 
emplaçaments concrets de la ciutat i ara està en mans de l’home la decisió de o bé 
recuperar la imatge exacta d’un moment del passat o bé crear una imatge de futur. En el 
cas de la Pariser Platz s’ha optat per la opció de còpia fidel d’alguns edificis així com la 
falsa reproducció de façanes de pedra natural vista, formant finalment un conjunt més 
semblant a un decorat d’escenari que la recuperació real de la plaça com a element urbà 
de la ciutat.  

La restauració de la Porta de 
Brandenburg també forma part del 
dilema de recuperació fidel d’un 
fotograma de la Pariser Platz. La 
porta, símbol per excel·lència de la 
ciutat ha estat espectadora directa 
dels successos més rellevants de la 
història de Berlín. Ha estat 
adoptada com a símbol en tots els 
períodes de la seva història, fossin 
imperialistes, revolucionaris, nazis, 
comunistes o capitalistes. Però 
quins han estat els colors propis de 
la porta? Resulta que l’inicial blanc 
calcari de la porta es convertí en 
menys de vint anys en un marró 
terrós que s’anà enfosquint any rere 
any amb la humitat del clima 
berlinès. En els darrers anys s’ha 
dut a terme la “neteja” de la porta i 
s’han substituït així els materials 
antics per nous que donen a la porta 
la blanca imatge de 1792. Però és el 
blanc el color real de la porta quan 
la història l’havia contemplat marró 
durant 200 anys? I aquesta pregunta 
es podria extrapolar a pràcticament 

totes les façanes i reconstruccions  que s’estan duent a terme en els edificis de la 
Friedrichstadt.  
 
5.3.6- La reconstrucció de l’Stadtschloss, la peça clau del decorat final 
 
La reconstrucció de l’Stadtschloss (el palau de la ciutat) ja és un fet després d’haver-la 
aprovat per unanimitat en una votació en el Bundestag (el parlament) el 4 de juliol de 
2002. Sota un cost aproximat de 500 milions d’euros, la reconstrucció es preveu fer amb 
ajuda de capital privat amb una proporció aproximada de 70:30 de capital públic 

Fig 5.24: Vista aèria de la Pariser Platz cap a l’any 1930 

Fig 5.25: Vista aèria de la Pariser Platz el 2005. L’edifici de 
teulada verda del fons a la dreta és el reconstruït Hotel Adlon 
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respecte capital privat, d’aquesta manera l’estat no desembutxaca de cop el cost total 
d’un projecte de tanta envergadura. 
L’ús que es destinarà a les noves instal·lacions serà per una banda el nou Museu 
Etnològic, amb col·leccions de tots els continents, en especial obres d’art de la Xina, 
Japó i Corea i que tancarà el cercle de museus a la Museuminsel (illa dels museus). Per 
altra banda el nou Humboldt-Forum, complex que formarà part de la Universitat 
Humboldt, els edificis de la qual es troben a Unter den Linden, a uns pocs metres de 
l’emplaçament de l’Stadtschloss, i que contindrà part de les col·leccions de la universitat 
així com sales de conferències i debats. 

 
La història de l’Stadtschloss 
es remunta al s XV, quan 
Friedrich II de la família dels 
Hohenzollern estableix la 
seva residència a aquesta part 
de la illa de Cölln. A partir 
d’aquest moment es podria dir 
que la història de la 
morfologia de la ciutat de 
Berlín dels propers segles es 
desenvoluparia al voltant del 
palau, és el cas de l’origen de 
la Dorotheenstadt i 
l’avinguda Unter den Linden, 
el gran eix de 
desenvolupament de la 
Friedrichstadt. L’Stadtschloss 
però, també va ser 
protagonista de la història de 
l’estat de Prússia i de l’Imperi 
Alemany com a residència 
dels kàisers. És per això que 
la seva extensió i el seu 
aspecte van anar canviant al 
llarg dels segles, passant per 
diferents estils constructius i 

decoratius. La imatge de l’Stadtschloss que es vol recuperar avui dia és la del palau 
barroc construït pràcticament en totalitat per l’arquitecte i escultor Andreas Schlüter el 
1701 i que fou l’aspecte que tingué l’edifici fins a la seva demolició el 1950 sota el 
govern de la RDA. Fou la RDA la que el 1974 construí sobre el solar antigament ocupat 
pel palau un edifici destinat a activitats culturals populars i que es coneix com a Palast 
der Republik. El palau de la república havia de representar justament tot lo contrari al 
palau reial: havia de ser un espai obert a tota la població cada dia de l’any i és per això 
que es destinà a sala de concerts, ballets, teatre i d’altres activitats culturals. Però la vida 
de l’edifici seria breu. Al 1990 es tancà l’edifici al públic definitivament per un 
problema a les instal·lacions que posava en perill la vida dels treballadors i visitants. 
Segurament si l’edifici no hagués sofert el problema estructural de les bigues d’acer 
tampoc hagués sobreviscut al 2006 per donar pas a una reconstrucció de l’antic palau 
dels kàisers absolutistes. En el dia d’avui el palau de la república s’està desmuntant peça 
a peça per evitar accidents i poder recuperar també així els fonaments de l’antic palau 

Figs 5.26 i 5.27: La primera fotografia és una imatge de la plaça del 
palau en el dia d’avui. Sobre aquestes línies una reproducció de la 
mateixa vista al 2015, amb el palau reconstruït 
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barroc. Tal i com es va aprovar doncs al 2002 les obres de reconstrucció de 
l’Stadtschloss començarien el 2008 per acabar el 2015, període en què es construiria el 
nou edifici del Forum-Humboldt, d’instal·lacions modernes però amb els exteriors 
calcats de l’edifici antic. 
 
Es fa potser difícil opinar sobre la reconstrucció del palau quan sembla que no existeixi 
cap mena de dubte, ni per part dels polítics ni per part de la població, de que aquesta és 
la millor opció. No hi va haver divagacions sobre què fer amb l’espai més central de la 
ciutat. Les veus s’uniren tot d’una per proclamar: “S’ha de reconstruir l’Stadtschloss!”. 
Cal dir que aquesta era també la decisió més fàcil i sense riscos a adoptar. Segurament 
no hi havia projecte alternatiu a la reconstrucció que hagués pogut arribar a estar mai a 
l’altura de l’emblemàtic emplaçament. De totes formes la recuperació de l’edifici, 
símbol del règim militar prussià, no era més que una resposta a aquests estímuls de 
retorn al passat comú de les dos Berlins, una altra immersió a aquest mar de nostàlgia 
que cobreix tota la ciutat. L’Stadtschloss és doncs la peça final que completa tot aquest 
decorat que representa el teatre de la Berlín wilhelmiana del dinou. 
 

 

 
 Figs 5.28 i 5.29: Vistes de la plaça del palau des de l’avinguda Unter den Linden. A la part superior estat actual del 
Palast der Republik. Sobre aquestes línies la reproducció de la imatge de l’Stadtschloss el 2015 
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