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4. LA FORMA: LA CIUTAT MEDIEVAL I LA CIUTAT JARDÍ 
 
 
 
 
En el capítol anterior hem presentat les ideologies del ‘comunitarisme medieval’ i del 
liberalisme, i els principis que, de forma teòrica, desenvolupen l’acció social en les 
societats que són o van ser hegemòniques. En aquest capítol desenvolupem 
breument els aspectes formals més importants de la ciutat medieval i de la ciutat 
jardí anglosaxona, que són els models de ciutat on es pot establir de forma més 
clara la relació entre idees i acció. Amb aquest capítol estarem, doncs, descrivint 
l’altre part essencial del ‘trencaclosques’ que lliga la ideologia i la forma urbana, i 
com les infraestructures també han estat afectades com elements essencials en la 
concepció de l’espai. 
 
 
4.1 LA CIUTAT MEDIEVAL  
 
Per entendre la forma urbana de la ciutat medieval cal abans explicar de forma breu 
d’on prové, què és el que hi ha en el territori, com està estructurat i quin tipus de 
ciutats hi havien. Des del punt de vista urbanístic les ciutats de l’Imperi romà són 
hereves de les hel·lenístiques. Hi havia de molts tipus, segons la seva evolució 
històrica, segons l’orografia del territori on s’assentaven, segons el clima i 
característiques locals. Hi havia ciutats comercials i industrials, ciutats caravaneres, 
ciutats caps de província o de departaments agrícoles. 
 
De forma general, des del punt de vista del traçat de les ciutats aquestes podien ser: 
ciutats que van desenvolupar els antics poblats indígenes fent-los més grans i 
amplis, ciutats hel·lèniques romanitzades que havien continuat la tradició, i ciutats de 
nova implantació que provenien d’antics campaments militars, aquestes normalment 
eren les més regulars. En aquest últim cas és on hi ha l’aportació més destacable 
per part de l’urbanisme romà. Aquestes ciutats formaven un perímetre rectangular, 
normalment envoltat per muralles; aquest recinte estava tallat interiorment per dos 
eixos perpendiculars o carrers principals, anomenats ‘cardo’ (braç N.-S.) i 
‘decumanus’ (braç E.-O.). En la intersecció d’aquest dos carrers solia estar el fòrum 
romà amb els edificis més significatius al seu torn, com són els temples, la cúria i les 
basíliques58.  
 
La figura 1 mostra aquestes característiques d’ una manera molt clara. Es tracta de 
la ciutat de Timgad, a Numídia (Argelia). Aquesta era una ciutat militar, antiga 
colònia de Trajà, i potser una de les millors conservades en l’actualitat.  
 
Origen de la ciutat medieval 
 
L’Edat Mitja comença amb la lenta caiguda de l’Imperi romà, i més concretament del 
d’occident. Tota l’Europa occidental és invadida pel vàndals, burgundis, ostrogots, 
etc. Això fa que les antigues ‘civitas’ romanes decreixin fins al punt que moltes 
desapareixen i altres entren en una certa decadència. Amb aquest panorama la 
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població es dissemina per tot el territori i deixa d’estar agrupada en grans 
concentracions. Aquest fet és bàsic per comprendre tot el que serà l’Edat Mitja i, 
tanmateix, essencial per a entendre la seva forma urbana59.   
 
 

Figura 1. Timgad. Plànol 
 

 
 

Font: Gallion a Chueca, 2002: 61 
 
 
L’Edat Mitja europea comença posant-se a nivell d’una rudimentària societat agrària, 
que serà la base de la seva economia i el seu desenvolupament posterior. El règim 
senyorial que s’estableix a tota Europa, el feudalisme, té fonamentalment aquesta 
base agrària. El caràcter agrari de la societat i de l’economia medievals modifica 
sensiblement el rostre d’Europa. El fet d’estar la població disseminada fa que, poc a 
poc, tota la terra sigui objecte de cultiu, canviant i humanitzant-se el paisatge; 
establint-se un travat i viu teixit geogràfic humà. Cal comentar que és important dins 
de la cultura i vida medievals l’organització monàstica. El monestir és un centre 
religiós aïllat, independent de la ciutat i vinculat profundament al camp. Tot aquest 
teixit geogràfic humà conforma un continu on les ciutats s’encasten d’una manera 
perfectament orgànica sense que es trenqui la continuïtat ni s’alteri la seva 
estructura. Tampoc seran massa grans, car una ciutat de gran mida trencaria 
precisament la continuïtat de l’esmentat teixit. 
 
La ciutat medieval pròpiament dita comença quan aquestes ciutats que estan 
disseminades i són més aviat petites comencen a créixer, quan hi ha sobretot un 
desenvolupament dels grups específics de tipus mercantil i artesà. El veritable motiu 
que fa néixer la ciutat medieval és el comerç i la indústria. Amb el desenvolupament 
                                                 
59 Chueca, 2002: 88 



del comerç en els segles XI i XII es va constituent una societat burgesa formada per 
mercaders viatgers, però sobretot per gent que s’assenta permanentment en 
aquests centres, com són armadors de vaixells, constructors d’aparells, de barrils, 
d’embalatges diversos. La ciutat, per tant, atreu un número cada cop més 
considerable de persones del medi rural, que allà troben un ofici i una ocupació que 
en molts casos els allibera de la servitud del camp. 
 
En el seu aspecte físic la ciutat medieval és altament característica. En general, per 
motius de defensa, es situa en llocs difícilment expugnables: en turons o llocs 
abruptes, en illes, en contorns de rius, principalment buscant confluències o 
meandres per utilitzar les lleres fluvials com obstacle per l’enemic. El fet d’haver 
d’adaptar-se a una topografia irregular va condicionar l’especial fesomia de la ciutat 
medieval i el seu fet pintoresc. El traçat dels carrers havia d’acomodar-se a les 
dificultats de l’emplaçament i és per això que resulten irregulars i tortuoses. En 
general, els carrers importants sortien del centre i s’estenien radialment fins a les 
portes del recinte fortificat. Altres carrers secundaris unien aquestes radials, moltes 
vegades formant cercle al voltant del centre. El perímetre de les ciutats, en aquests 
casos, solia ser circular o el·líptic; resultava el més econòmic i el millor de defensar.  
 
 

Figura 2. Ciutat de Vitòria-Gasteiz 
 

 
 

Font: Morris, 1984: 170 
 
 
La figura 2 mostra el plànol viari de la vella ciutat medieval de Vitòria desenvolupada 
a partir de l’ antic nucli original en el cim del turó, seguint en bona part les corbes de 
nivell. El centre de la ciutat l’ocupava sempre la catedral o el temple, cosa que féu 
que la ciutat tingués un prestament espiritual de primer ordre. La mateixa plaça de la 
catedral servia normalment de mercat i era el lloc on s’alçaven els edificis més 
característics de l’organització ciutadana: l’Ajuntament o Casa dels Gremis, aquesta 
última sobre tot en les ciutats on l’organització gremial havia adquirit un gran 
desenvolupament. Aquests nuclis constituïen el veritable centre cívic de 
l’organització urbana. D’ell sortien els carrers radials més importants, que en general 
eren els únics de tràfic; els secundaris eren bàsicament per ús de vianants.  
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A la figura 3 es veu el centre de la ciutat de Pisa, en ell s’ubiquen els edificis més 
representatius: 1, zona de la catedral; 2, el ‘campanile’; 3, el baptisteri; 4, el 
cementiri. Aquest dibuix il·lustra l’agrupació dels edificis en una zona o àrea central.  
 
 

Figura 3. Ciutat de Pisa 
 

 
 

Font: Chueca, 2002: 98 
 
 
Per altra banda, a la figura 4, la ciutat italiana de Lugignano, es veu també aquesta 
centralitat d’edificis importants en un mateix punt; a més es percep clarament la 
forma urbana de tipus radioconcèntric. En aquest exemple no es pot perdre de vista 
el fet d’una forta atracció per part dels grans monuments, focalitzant l’estructura de 
tota la ciutat i sent decisius en la morfogènesi d’aquesta. Aquest fet es dóna pel fet 
del prestigi religiós que tenien en aquella època tots aquest tipus d’edificacions, a 
més del valor estètic: catedrals, grans abadies, santuaris de peregrinació, etc. Així 
ho afirma Pierre Lavedan dient que en l’organització del plànol ‘s’afirmen dues idees 
directrius, embolcallament i atracció. Embolcallament per una sèrie de cases d’un 
edifici particularment preciós, sigui pel seu valor moral, sigui per la seva solidesa 
material en vista de la defensa: en general, l’església. Atracció de la circulació per 
aquest edifici i naixement d’una sèrie de vies dirigides a ell. Es tendeix llavors a un 
tipus de plànol que els urbanistes anomenen radiocèntric, és a dir, format per radis i 
per cercles tal com si fossin una teranyina’. 
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Figura 4. Ciutat de Lugignano (Italia) 
 

 
 

Font: Chueca, 2002: 99 
 

 
La varietat dels esquemes planimètrics de les ciutats medievals és inesgotable, per 
la senzilla raó que no hi ha cap idea prèvia i totes sorgeixen de forma natural i 
orgànica. Segons Luigi Piccinato la multiforme expressió planimètrica de la ciutat 
medieval es podria classificar de la següent manera: ciutats lineals, són les formades 
al llarg d’un camí, com per exemple Estella, Logroño, Burgos, totes elles formades al 
llarg del “Camino de Santiago”; ciutats crucials, són bàsicament dos carrers que es 
tallen perpendicularment; ciutats en esquadra, com són Focea, Bounigheim o 
Castelfranco Veneto; ciutats nuclears, ciutats formades entorn a un o més punts 
dominants com l’església, catedral o castell; ciutats en espina de peix, són curioses 
ja que és un carrer principal d’on surten altres secundaris paral·lels entre sí i de 
forma obliqua a aquella; ciutats acrópolis; ciutats radiocèntriques, aquestes potser 
són les més significatives60. 
 
De forma més general podem descriure tres formes bàsiques de ciutats: ciutats per 
agregació, són les formades d’una manera orgànica, sense planificació prèvia, 
constituïdes per persones de molt diversa procedència que es sentien atretes per la 
concessió de terres i furs especials. 
 
A la figura 5 tenim la ciutat de Salamanca al segle XIX, ciutat hereva de la refundada 
durant l’Edat Mitja; en la part interior a la muralla hi havia grans extensions lliures per 
la necessitat d’albergar el bestiar en previsió de possibles assetjaments. Aquest 
espais van trigar segles en ser totalment ocupats per les cases. En el cas de 
Salamanca la superfície intramurs era de 110 hectàrees61. 
 
 
 
                                                 
60 Chueca, 2002: 90-102 
61 Morris, 1984: 170 



 
Figura 5. Ciutat de Salamanca 

 

 
 

Font: Morris, 1984: 170 
 
 
Aquests grups s’agrupaven de forma natural entorn a esglésies, ermites o monestirs, 
de tal manera que amb el temps s’acabaven unint els uns amb els altres. Llavors el 
que es feia era construir una tanca que envoltava tots aquests nuclis consolidant un 
nucli urbà amb entitat; ciutats itineràries, per motius de peregrinació, en el cas 
d’Espanya, al santuari de Santiago de Compostela es van produir moviments de 
població de gran envergadura. Els monarques cristians van promoure la fundació de 
noves viles en llocs estratègics al llarg del camí. Per atreure la població en aquests 
nuclis se’ls donava certs privilegis jurídics i fiscals i nombrosos furs. Aquestes ciutats 
tenien una morfologia lineal, l’entramat urbà segueix longitudinalment el camí, 
convertint-se aquest en carrer major i del que sortien tots els demés secundaris. A 
banda i banda del carrer major és on s’assentaven els establiments característics; 
ciutats de pla regular, ciutats d’origen militar fundades per atreure pobladors 
estrangers (francs) i promoguda sobre tot pels reis aragonesos i navarresos, pel que 
es creu que aquesta morfologia urbana té el seu origen en el país veí, quant allà es 
van aixecar les bastides (viles de caràcter militar). També en la zona de llevant hi ha 
nuclis urbans creats ‘ex novo’ en els nuclis que havien estat musulmans enclavats 
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en turons i llocs elevats es van crear petites viles reials en el pla, per explotar amb 
més eficàcia les terres de conreu. A nivell morfològic eren molt simples, un rectangle 
tallat per dos carrers perpendiculars formant una creu. En el mig hi havia una plaça i 
en aquesta l´església i el consell. Els carrers secundaris sortien en angle recte 
d’aquesta cruïlla principal i totes les cases estaven protegides per una muralla amb 
quatre portes principals. Aquest darrer planejament urbà és pràcticament igual que el 
que es troba en l’antiga ‘civita’ romana creada ‘ex novo’.62 
 
La figura 6 mostra potser la ciutat més característica de Castella en quant a pla 
regular es refereix, l’antiga ciutat romana de ‘Virovesca’, es veu clarament en el 
centre la plaça major delimitada per porxos per dos costats i mig, on s’ubica 
l’església i l’ajuntament. 
 
 

Figura 6. Ciutat de Briviesca (Burgos) 
 

 
 

Font: García y Bellido a Rodrigo, 2000: 90 
 
 
A la figura 7 tenim el plànol de Villa-real i Almenara, ciutats llevantines, a la província 
de Castelló, fundades ‘ex novo’ i promogudes pels monarques de la dinastia 
catalano-aragonesa. Al ocupar antics nuclis musulmans encastats en cingles i en 

                                                 
62 Rodrigo, 2000: 86 
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llocs elevats, els monarques cristians van crear petites viles reials al pla, per explotar 
amb més eficàcia les terres de cultiu. 
 
 

Figura 7. Plànol de Vila-real i Almenara 
 

 
 

Font: García y Bellido a Rodrigo, 2000: 89 
 
 
Fins ara hem vist els aspectes formals de les ciutats en el seu conjunt, hem explicat 
la forma urbana de la ciutat medieval en el seu conjunt, com un tot. A continuació 
exposarem i descriurem les característiques morfològiques més destacables que 
composen la ciutat medieval. 
 
En la major part dels països europeus les ciutats medievals tenen contextos socials, 
econòmics i polítics similars. Són també semblants respecte els detalls visuals: la 
mateixa classe d’edificis vernacles locals cobreixen la retícula formal de les ciutats. 
Les parts que composen la ciutat medieval són normalment la muralla, amb les 
seves portes i les seves torres; els carrers i els espais afins destinats a la circulació; 
el mercat, a vegades allotjat en l’ interior d’un edifici i dotat d’altres establiments 
comercials; l’església, que, en general, s’alça en el seu propi espai urbà; i la gran 
massa d’ edificis de la ciutat i els espais destinats a jardins privats connexes a 
aquells63.  
                                                 
63 Morris, 1984:104 



4.2 LES INFRAESTRUCTURES DE LA CIUTAT MEDIEVAL 
 
Un dels aspectes importants a tenir en compte en la determinació de la forma urbana 
han estat i són les infraestructures. En la ciutat medieval, el concepte 
d’infraestructura no estava desenvolupat. Tanmateix, hi ha una sèrie d’elements que 
des d’una visió àmplia poden inscriure’s dins d’aquest concepte enginyeril que en 
l’època moderna i contemporània ha rebut aquest nom d’infraestructura, com poden 
ser en el cas de la ciutat de l’Edat Mitjana les muralles o els fossats.  
 
4.2.1 La muralla: la gran infraestructura medieval 
 
En l’Alta Edat Mitja algunes ciutats es podien beneficiar per a la seva defensa de les 
muralles romanes completes (Barcelona) o de forma parcial (Tréveris). El poble es 
va recolzar també en fortificacions, que formaven una espècie de ciutadella, i en les 
esglésies i monestirs, en conjunts aïllats; es van desenvolupar també mercats oberts 
al costat d’ells, en torn als quals es van situar nous habitatges.  
 
Als segles X-XI les ciutats europees eren moltes vegades polinuclears obertes. Però 
més endavant es van començar a construir muralles i les ciutats es converteixen en 
tancades, unificant aquelles diverses unitats, i més concretament la fortalesa, el nucli 
antic, el nucli eclesiàstic o monàstic i el mercat. La construcció d’ aquests recinte 
emmurallat fou possible pel poder dels comerciants, del consell municipal o del rei, el 
recolzament del qual era essencial en les operacions més ambicioses. Això va 
significar el pas de la ciutat polinuclear o dispersa cap a la ciutat compacta. Més tard 
es formaren els barris situats a fora de les muralles anomenats ravals, cosa que 
plantejà la problemàtica de construcció de noves muralles que els protegissin; això 
es va anar fent en distints moments fins des del segle XIII fins al XV. És evident que 
l’evolució demogràfica de cada ciutat afectava directament al fet d’haver de construir 
nous cinturons defensius; no és gens estrany ciutats que s’han vist obligades a fer 
dos, tres i quatre tanques defensives, com poden ser Barcelona, Madrid; i 
excepcionalment es va arribar a set o vuit defenses, com pot ser el cas de Florència. 
També és el cas de la ciutat de León, com mostra la figura 8 es veu el plànol viari de 
principis del segle XI, contingut en el recinte definit per la muralla romana. La plaça 
major ocupa la zona immediatament exterior a la vella muralla, dintre la vasta addició 
suburbana de finals del segle XIII, és un exemple notable de tipologia de transició 
abans de què el nou recinte complet es convertís en habitual. 
 

Figura 8. Ciutat de León. 
 

 
 

Font: Morris, 1984: 169 
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Amb molta freqüència les muralles s’adaptaven a la topografia del terreny, a la 
disposició dels ravals i a l’organització dels camins. Normalment, la part més elevada 
de la ciutat l’ ocupava la ciutadella o l’ alcàsser, recinte emmurallat on residia el 
senyor. Les torres de les muralles reforçaven el seu paper militar i tenien funcions 
diverses: defensa de les portes, allotjament de cossos de guàrdia, presó de cavallers 
o lloc de reunió del capítol 64. En les ciutats de nova planta les torres que fortifiquen 
les muralles solen ésser de forma semblant, no només per raons defensives sinó 
també perquè l’estil gòtic va fomentar la regularitat i la uniformitat més que no pas la 
varietat i l’individualisme.65 
 
 

Figura 9. Constantinopla 
 

 
 

Font: Plànol publicat per la Society for the Difusion of Useful Knowledge en el 1840 a Morris, 1984: 97 
 
 
En alguns casos existien també fossats al costat de la muralla, o s’aprofitava un riu o 
rierol per fer el fet, i en el cas d’ampliació de les muralles només calia desviar-lo per 
a constituir un nou fossat. La construcció de la muralla era un procés costós i 
laboriós i moltes vegades lent. Les muralles es van convertir en una línia de fixació i 
en barreres del creixement de la ciutat; barreres que podien ésser superades i 
traslladades cap a l’ exterior, però això era molt costós, no només a nivell econòmic 
sinó també polític i social.66 
 
                                                 
64 Capel, 2002: 129 
65 Rosenau, 1986: 48. 
66 Capel, 2002: 131 
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En definitiva, les muralles van ser de gran importància en la definició i evolució de la 
forma urbana de l’època. Es van convertir en una línia de fixació i en barrera de 
creixement de la ciutat, encara que poguessin ésser rebassades, car després es 
traslladaven cap a l’exterior. En tots els casos, les muralles protectores donaven una 
sensació de coherència i de tancament, circumstància que s’aprecia també amb 
l’afegitó dels ravals i suburbis.67 
 
Les muralles i les zones polèmiques (espai no edificat que envoltava la ciutat i tenia 
interès militar, havia d’ estar exempt  de construccions per a que les muralles 
tinguessin l’ efecte defensiu que es buscava) van suposar un 'corsé' que limitava la 
seva expansió i van donar lloc a la densificació intramurs i a l’ elevació de les 
habitatges, sobre tot en el segle XVIII. La construcció de fortificacions afecta al 
desenvolupament de l’activitat econòmica, construir una muralla suposava una forta 
inversió, això suposava que absorbissin recursos immensos tant per l’obtenció de 
materials com la pedra, cal, fusta, eines, com per la necessitat de tècnics qualificats.  
 
Per veure la importància de l’efecte de les muralles només cal comentar que 
aquestes van perdurar en molts casos fins ven entrat el segle XIX, un exemple clar, 
mostrat a la figura 9, va ser la muralla construïda per Teodosi II (408-450) i el seu 
prefecte Antemi que van ser expugnades pels turcs al 1453, però seguien sent el 
límit de la ciutat encara en el segle XIX. 
 
4.2.2 Les portes 
 
Les muralles eren veritables barreres amb només alguns accessos, les portes, que 
normalment es tancaven per la nit. La importància de les portes era considerable car 
eren l’única sortida cap a l’exterior. Dirigien tota la xarxa viària, convergent i 
divergent des d’ elles. Es construïen normalment en relació amb les vies antigues 
existents que conduïen cap a les ciutats properes o amb les noves construïdes per a 
connectar amb les fortaleses exteriors al sistema defensiu. Normalment les portes 
donaven pas als carrers mes importants de la ciutat, és a dir, als carrers mes amples 
i principals d’aquesta. Depenent de la importància de la ciutat hi havia més o menys 
portes, curiosament com més gran era l’espai a protegir menys portes hi havia. La 
situació d’aquestes depenia de la topografia i de la situació dels camins.68  
 
La porta com element fonamental de la muralla tenia les seves pròpies exigències 
defensives: colzes o patis oberts, ponts llevadissos a sobre del fossat, portes 
gruixudes. Tanmateix, tenia exigències de grandesa i monumentalitat retòrica. La 
porta en les muralles de la ciutat es converteix no només el l’entrada a aquesta sinó 
també en l’anunci i presentació de la seva grandesa. Amb el temps i la pèrdua de la 
funció defensiva de les muralles, les portes de la ciutat es converteixen en 
monuments commemoratius o arcs triomfals, és a dir, passen a ser elements 
emblemàtics. 
 
A la figura 10 veiem el plànol de la ciutat de Barcelona a finals de l’Edat Mitjana. Es 
pot comprovar les tres muralles que es van anar construint i també es veuen les 
diferents portes. Es veu clarament que en la majoria de les portes es continua amb 
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un carrer dels que podríem qualificar com de la xarxa principal, d’aquesta manera 
queda palès el fet que les portes definien la jerarquia dels carrers que hi confluïen.  
 
 

Figura 10. Plànol de Barcelona a finals de l’Edat Mitjana 
 

 
 

Font: Imatge a www.upf.edu/materials/fhuma/portal_geos/tag/img/img_temes/318bcnfinesedadmedia.jpg 
 
 
 
4.2.3 Les zones polèmiques 
 
La zona polèmica (del grec ‘polemos’, guerra) eren un espai no edificat que 
envoltava la ciutat des de les muralles cap a fora. Aquest espai era bàsic per a què 
la funció defensiva de la muralla fos efectiva, per tant era d’interès militar: una 
construcció a prop de la muralla podia ser un punt d’atac protegit per expugnar les 
muralles. Aquestes zones, tot i no constituir part intrínseca de la ciutat, van impactar 
de forma considerable en el desenvolupament de la forma urbana. L’amplitud 
d’aquesta zona va variant en funció dels sistemes d’atac i, en concret, de 
l’abastament dels canons. Fins i tot, no es podien portar a la pràctica activitats com 
l’arboricultura69.  
 
 
 
 
                                                 
69 Capel, 2002: 141 
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Figura 11. Ciudad Rodrigo al segle XIX 
 

 
 

Font: Atlas de España de Francisco Coello, hoja de Salamanca, 1867 a Clapel, 2002: 143 
 
En molts casos, més enllà de la zona polèmica és on es formaven els ravals i es 
localitzaven tavernes i hostals. Això va passar, per exemple, a la ciutat de Barcelona 
amb la formació d’Hostafrancs i El Clot; o a Ciudad Rodrigo amb la formació del 
raval de San Francisco. En la figura 11 es pot veure clarament la ciutat emmurallada 
al costat del riu i tot l’espai sense edificar; en el nord-est d’aquesta es veu el raval de 
San Francisco formant un arc de circumferència amb centre a la ciutat70.  
 
Quan més endavant es podia construir noves muralles que incorporessin els ravals, 
els espais lliures d’ edificacions ràpidament anaven quedant amb menys espai lliure i 
amb més habitatges, és a dir, el creixement de la ciutat anava ocupant espai que 
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abans havia estat lliure d’edificacions fins arribar al raval i convertir aquest en una 
part més de la ciutat. 
 
En un principi hi havia una xarxa de camins que unia la ciutat amb el raval, aquests 
tenien diferents amplades i, per tant, uns eren vies principals d’unió, i altres eren 
camins secundaris que anaven lligant tot el territori. Amb el temps, i concretament, 
amb l’extensió de la ciutat, aquests camins esdevindran carrers de la nova ciutat, 
tindran la jerarquia que ja tenien, i l’espai que delimitaven serà la zona on es 
construiran els nous habitatges. 
 
4.2.4 Les ciutadelles 
 
Les ciutadelles són el lloc de localització de les funcions religioses i governamentals, 
aquestes estaven fortificades i independents de la ciutat –que teòricament 
defensaven-, cosa inequívoca de la constatació d’un govern autoritari i fins i tot tirà. 
En l’Edat Mitja eren les fortificades intramurs o adossades a la muralla les que feien 
les funcions de ciutadelles, com són els alcàssers. El representant del rei residia a la 
fortalesa, símbol de l’ autoritat del rei i situada en lloc preeminent o al costat de la 
muralla. És important la construcció de les ciutadelles per a poder controlar i dominar 
les ciutats estratègiques i poder evitar els possibles perills de les subversions.71 
 

Figura 12. Ciutat medieval de Carcassonne, al sud de França 
 

 
 

Font: Imatge aèria a dolphyns.free.fr/images/Cathares/Carcassonne.jpg 
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4.2.5 Els carrers 
 
En les ciutats medievals cristianes tot i ser irregulars sempre conduïen a algun lloc; 
és difícil trobar carrers sense sortida i les places públiques estan sempre present. 
Les vies principals de la ciutat partien de les portes de la muralla i recorrien la ciutat 
de forma més o menys rectilínia, però degut a la densificació de les cases que 
obligava la no possibilitat de sortir fora de l’espai definit per les muralles, els carrers 
eren estrets, humits i ombrívols. Una de les característiques més típiques dels 
carrers medievals eren la presència de pòrtics i porxos, destinats a protegir al 
vianants de la pluja i del sol, però utilitzats també com a zona complementària al 
mercat, doncs el comerciants treien les seves mercaderies al porxo i també els 
usaven els ambulants72. 
 
Per tot això, les principals vies públiques que unien el centre amb les portes de la 
ciutat, encara que amb freqüència eren poc més que estrets i irregulars carrerons en 
les ciutats de creixement orgànic, constituïen tant extensions lineals del mercat com 
vies de comunicació. La façana que s’obria al carrer tenia un notable valor comercial, 
especialment en les proximitats de les portes i del mercat. Més endavant, va ser 
normal que es formessin estrets passatges que unien els carrers amb carrers 
menors. Els desplaçaments dins de la ciutat s’efectuaven generalment a peu i el 
transport de mercaderies es feia mitjançant animals de càrrega.  
 
Al llarg de tota l’Edat Mitja es manifesta la tendència dels edificis a envair cada cop 
més els carrers, els espais oberts i fins i tot els ponts. Els pisos superiors van anar 
augmentant els seus voladissos sobre el carrer fins l’extrem que va arribar a ser 
possible estrènyer la mà al veí d’enfront. Una de les falses idees més comunament 
estesa en relació a les ciutats medievals és la suposició de què intramurs la situació 
usual era la ‘superpoblació i desordre, situació pintoresca degut al tractament 
arquitectònic, però insalubre’73. Possiblement, a causa de l’estereotip de carrers 
estrets amb edificacions contínues, se suposa que amb l’excepció dels dos espais 
públics principals –als corresponents al mercat i a l’església- existien limitadíssims 
espais privats al aire lliure, i que la urbanització tenia una densitat uniforme en totes 
les parts de la ciutat. Això ha pogut ser la situació en un petit número de casos, però 
com Mumford senyala, ‘la típica ciutat medieval es trobava més propera al que ara 
anomenaríem llogaret o població rural que a una moderna i abarrotada aglomeració 
urbana comercial’74. La superpoblació de les ciutats europees en el continent es 
produeix de manera més general a la Baixa Edat Mitja i en el Renaixement.75 
 
4.2.6 Les places, el mercat i la plaça de l’església 
 
L’espai situat davant de l’església –el ‘parvis’ medieval- era el lloc on el fidels es 
reunien abans i després dels oficis divins, on escoltaven els sermons al aire lliure i 
on veien passar les processons, no confondre amb l’espai del cementiri contigu a 
l’església. Aquesta plaça no volia rivalitzar amb la plaça del mercat però 
freqüentment estaven al costat, el que donava una bipolarització de nuclis, cosa 
característica i típica de les ciutats medievals, tant les no planejades com  les 
planejades.  
                                                 
72 Rodrigo, 2000: 93 
73 Abercrombie a Capel, 2002: 144  
74 a Capel, 2002: 146 
75 Morris, 1984: 107 
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Per altra banda, la comercialització dels productes tenia lloc de vàries maneres. 
Dues d’ aquestes són les més comunes; la primera és aquella en què el mercat 
ocupa una plaça destinada a aquest únic fi, situada normalment en el centre urbà o a 
prop d’ aquest. La segona és aquell en què el mercat es situa en l’ eixamplament 
d’un carrer principal. En les poblacions planejades el traçat de les quals era en una 
estructura reticulada regular, la plaça del mercat era el tipus més freqüent. En aquest 
cas la seva forma general és la d’ un buit en la retícula, envoltat per carrers en els 
seus quatre costats. En l’Europa continental era habitual que els edificis que 
envoltaven la plaça tinguessin la mateixa alçada i estiguessin units en planta per 
mitjà de porxos sota els quals els carrers es perllongaven al llarg de la plaça.  
 
En les poblacions sense planejament, la plaça i el carrer desafien qualsevol 
descripció precisa. No hi havia dos traçats iguals, cadascun posseïa el seu caràcter 
espacial diferent. Les places del mercat podien tenir múltiples formes, una figura 
irregular, triangular en ocasions, poligonal o ovalada, ara asserrades ara corbades, 
aparentment arbitraria en la seva forma, per què les necessitats dels edificis que les 
circumdaven eren prioritàries i determinaven la disposició de l’ espai obert. A més de 
la seva funció de mercat, moltes places eren suficientment grans com per albergar 
reunions públiques en el seu interior. De fet, hi ha un altra tipus de plaça molt comú 
a les ciutats espanyoles com és la plaça major, molt lligada al ‘fòrum’ romà; aquesta 
plaça segons Fornés ‘estaven destinades també a mercats o a llocs on es reunia el 
poble en les seves solemnitats i festes, prestant l’esbravament necessari per a 
milers de ciutadans’.76 
 
Aquesta diversitat de funcions i morfologies de las plaça es pot reflectir en l’exemple 
de la figura 13 on veiem diversos casos, on dues o més places formen una 
seqüència espacial (a més certs espais van ser remodelats en el Renaixement). a, 
Lucca, complexa seqüència d’espais, fins un total de cinc; b, Bruges, la Grand Place 
i la Place du Bourg; c, Rothenburg, plaça del mercat enfront de l’ajuntament; d, 
Nüremberg, el mercat davant de l’església; e, Arras, Petit Place i Grande Place; f, 
Perugia; g, Todi, la plaça enfront de la catedral.  
 
                       Figura 13. Exemples d’espais cívics medievals de set ciutats. 
 

 
 

Font: Morris, 1984: 109 
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Les ciutats que predominen en l’Edat Mitja, per tractar-se de ciutats de creixement 
orgànic i natural, són irregulars o amb una lleu forma regular. Però aquesta 
irregularitat no vol dir, ni molt menys, caos. Les ciutats, en la seva natural morfologia, 
tenen sempre un sentit. Bé sigui per la seva adaptació a la naturalesa de la 
topografia, bé sigui per la nuclearització que promouen els seus edificis i estructures 
fonamentals, bé per raons dels seus senders i camins, bé per l’economia i lògica 
disposició de la muralla i per tants altres motius impedeix que predomini el pur 
capritx i la falta de sentit. Això va aconseguir realitzar unes ciutats d’una singular 
bellesa i caràcter. Difícilment podem trobar al llarg de la història conjunts urbans tant 
aconseguits, ambients superables als medievals, des del punt de vista dels valors 
visuals. Aquestes ciutats, perfectament definides amb el seu cercle de muralla, que 
fa el paper de marc el l’obra d’art, amb els seus volums sàviament esglaonats i 
presidits per la catedral o el castell, produeixen sempre un efecte encantador, si no 
han estat expoliades, alterades o arrasades per el creixement massiu dels darrers 
temps.77 
 
La ciutat medieval és un medi homogeni i a la vegada plenament identificable en 
totes les seves parts. No hi ha en elles res que dissoni ni trenqui el seu subtil teixit; i, 
malgrat això, no hi ha cap carrer que es confongui amb un altre, cap plaça o placeta 
deixa de tenir la seva identitat, cap edifici deixa de parlar el seu llenguatge; això si, 
perfectament jerarquitzats i sotmesos pel seu significat i valor simbòlic als grans 
monuments representatius que dominen en volum, escala i excel·lència. Aquesta 
identitat sense trencar l’harmonia del tot, és quelcom que molt poques vegades en el 
curs de la història ha caracteritzat el fenomen urbà. Ens fa pensar en el  correlatiu 
plàstic d’un humanisme medieval, feliç resultat d’un món en ordre78.  
 
 
 
 
 
4.3 LA CIUTAT- JARDÍ 
 
Un dels canvis fonamentals que han patit les ciutats en els temps moderns han estat 
ocasionats per aquella complexa sèrie d’esdeveniments que s’ha anomenat la 
revolució industrial, revolució que a més ha estat en l’agricultura, en els mitjans de 
transport, en les comunicacions i en les idees econòmiques i socials. Interessa 
destacar el fort creixement demogràfic produït per una disminució molt important 
dels nivells de mortalitat general, que a més es va veure acompanyada per una 
estabilització de les taxes de natalitat, això va fer incrementar fortament el 
creixement vegetatiu. 
 
L’industrialisme es va desenvolupar primerament a Anglaterra, sobretot en la 
indústria tèxtil. La subdivisió del treball va ser clau per desenvolupar 
quantitativament la indústria. Segons Adam Smith ‘el major avançament i 
perfeccionament de la potència productiva, i la destresa, habilitat i bon judici amb 
què aquesta potència ha d’estar dirigida o aplicada, sembla que ha estat 
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conseqüència de la subdivisió del treball (division of labor)’79. Per portar a terme 
aquest procés era necessari una gran quantitat de població destinada a ma d’obra 
fabril o minera, sota la consideració de què el treball era considerat com una 
mercaderia i com a tal estava subjecte a la llei de l’oferta i la demanda. Això explica 
la proximitat dels grans nuclis industrials a les ciutats tradicionals, que era on estava 
la gran massa de població, a més aquestes oferien una major proximitat al poder 
polític, a la banca o als grans centres del comerç interior i exterior. Amb l’aparició de 
la màquina de vapor es va afavorir extraordinàriament la producció en massa, i la 
possibilitat de concentrar en llocs concrets les factories, això va fer créixer les grans 
ciutats industrials. També la màquina de vapor té molta importància en quant als 
sistemes de transport, l’aportació de matèries primeres i la distribució dels productes 
acabats s’havia fet fins aleshores per vies marítimes o fluvials; l’aparició del 
ferrocarril va ser fonamental per  a realitzar moviments més ràpids i per ampliar 
l’àmbit del mercat80. 
 
Com ja he comentat el nou sistema de producció en massa necessitava del 
subministrament de treball humà, quasi considerat com una mercaderia, en aquesta 
primera època, aspra i seca, de l’industrialisme. Amb les factories i establiments 
annexes, destaquen en la ciutat industrial els barris obrers, construïts per la 
necessitat d’albergar la ma d’obra. En un principi, aquests barris van ser 
desenvolupats en condicions veritablement ínfimes per a la vida humana. De fet, són 
unes de les xacres que més enlletgeixen la ciutat, una pàgina sinistre en la societat 
humana i un constant malson per filantrops i reformadors socials. No és d’estranyar 
que arribés també la subversió social.  
 
Respecte al territori i la forma urbana de la ciutat històrica els canvis més importants 
i de forma general serien: 1, creació i creixement espectacular de les ciutats fabrils; 
2, naixement de barriades obreres, d’ínfima qualitat de vida; 3, industrialització de les 
àrees portuàries i creixement de la trama urbana al voltant de les activitats marítimes 
i fluvials; 4, les estructures urbanes preexistents es van omplir al màxim; 5, projectes 
i execució dels eixamples en les grans ciutats; 6, enderrocament de les muralles 
encara existents per a donar accés als nous barris; 7, traçat d’illes en quadrícula i 
grans places públiques; i 8, previsió d’espais verds, tant públics com privats81. 
 
Alguns industrials van veure el mal que havien causat i que creien que tenien el 
deure de corregir-lo. Un dels primers va ser Robert Owen (1771-1858), propietari 
d’una fàbrica tèxtil que en el 1816 planejà una ciutat col·lectiva que combinava 
l’agricultura amb la indústria i era autosostenible. També va tenir gran influència els 
moviments higienistes, preocupats per millorar les condicions de salubritat de la 
ciutat, aquests ven posar èmfasi en la necessitat de jardins i parcs urbans. 
 
El sentiment d’estima simultània per la natura i la irregularitat de la ciutat apareix a 
finals del segle XIX amb l’arquitecte Camilo Sitte (1843-1903) com a més destacable 
representant. Va realitzar propostes de reforma de les ciutats per a un major 
respecte per la dimensió humana. Alguna de les seves propostes mostren una 
actitud que té quelcom a veure amb els jardins, com quan afirma ‘el plànol d’una 
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ciutat que hauria de produir un efecte artístic, és també una obra d’art i no un simple 
conjunt de construccions i vies’. 
 
4.3.1 La ciutat lineal: la ciutat del ferrocarril 
 
Un dels intents més considerable és el portat a terme per Arturo Soria y Mata al 
1894, quan va crear la ‘Compañia Madrileña de Urbanización’ i va construir la 
‘Ciudad Lineal’ de Madrid. Es tractava d’una urbanització en torn un eix central, i que 
en el cas d’aquesta primera iniciativa s’anava a estendre anularment al voltant de la 
capital. La ciutat lineal donava una oportunitat de circumstàncies anàloga a tots els 
solars; resolia les comunicacions amb una única via del ferrocarril (s’ha de tenir en 
compte que aquesta concepció és anterior al automòbil); permetia una prolongació 
indefinida; i posava la ciutat en estret contacte amb el camp, car aquesta concepció 
lineal no permetia edificacions a esquenes d’ell.  
 
 
La ciutat lineal s’adapta a la forma lineal del ferrocarril-tramvia, les vies fèrries i les 
canalitzacions d’aigua i d’electricitat, paral·leles a elles, determinen l’eix, com una 
columna vertebral. Després hi ha els carrers tranversals perpendiculars al principal 
que determinen el que serien les vèrtebres. Els solars de la ciutat lineal son de 
formes regulars car són les formes més econòmiques, tant pel fet de les distàncies 
del propi carrer com pel fet de que les canalitzacions d’aigua i demés també és més 
econòmica. Les illes de cases a edificar són de forma rectangular o trapezoïdal, i les 
cases com a molt tenen tres pisos d’alçada. La ciutat lineal havia d’unir les ciutats 
que hi havia fins aleshores de forma que triangulés el territori, la part interior 
d’aquest triangle, més o menys irregular, seria dedicada a les explotacions agrícoles 
i industrials. 
 
 
A la figura 14 es mostra el model de ciutat lineal, en el que es veu un eix central, i a 
banda i banda les parcel·les individuals, amb cases unifamiliars, cadascuna amb el 
seu jardí i hortet; tanmateix, també hi havia tots els serveis urbans necessaris de 
l’època. Es veu també clarament la proximitat del camp, tot just darrera de les 
parcel·les hi ha un carrer secundari i després diferents tipus de cultius. 
 
 
La figura 15 mostra el cas concret de la ciutat lineal a Madrid, aquesta està situada 
al nord-est de Madrid, aproximadament a set quilòmetres del centre. Aquest tipus de 
ciutat no va reeixir però mostra les tendències per on anava encaminada la recerca 
de les noves formes urbanes, i sobre tot, d’una nova manera d’ocupar l’espai, en 
definitiva, una nova manera de viure. 
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Figura 14. ‘La Ciudad Lineal’ 
 

 
 

Font: Casar a Rodrigo, 2000: 105 
 
 

Figura 15. La ‘Ciudad Lineal’ 
 

 
    

Font: Opuscle publicitari d’Arturo Soria y Mata, 1882. a Capel, 2002: 346 
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4.3.2 La ciutat-jardí ideal 
 
La construcció de ciutats de finals del segle XIX va donar origen a un dels tipus 
d’ordenació més potents de la ciutat moderna: la “ciutat-jardí” d’origen anglo-saxó i 
iniciada per les propostes d’Ebenezer Howard (1850-1928). Aquesta proposta crea 
unitats equilibrades de ciutat, acotades en extensió i mida, satèl·lits de la ciutat 
principal i basades en el tipus edificador d’habitatge unifamiliar aïllada o agrupades 
en fileres, concepte molt important en la nostra anàlisi. Es tracta d’un model territorial 
i de promoció econòmica en el que el creixement urbà és autònom i acotat en unitats 
separades de la ciutat principal, on les condicions urbanes vindrien donades per una 
bona comunicació (ferrocarril i carretera) amb la ciutat principal i també entre elles, 
conformen una constel·lació de ciutats satèl·lit en el entorn de l’ originària ciutat 
central. 
 
 

Figura 16. Principals aspectes del sistema ferroviari  
i creixement correcte de la ciutat. 

 

 
 

Font: Aymonino, 1972: 67 
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A continuació descriuré la morfologia de la ciutat-jardí com va ser concebuda pel seu 
creador. És evident que això només és una idealització de ciutat, amb unes pautes 
que després s’ hauran d’ adaptar a l’ entorn i característiques de cada lloc. 
 
Imaginem un solar de 2.428,2 hectàrees de superfície dedicada exclusivament a      
l’agricultura, la ciutat-jardí es construeix en el centre d’aquesta extensió i té una 
sisena part de la superfície d’aquesta, és a dir, 404,7 hectàrees. La ciutat-jardí pot 
adoptar una forma circular, de 1.128,4 metres de radi. La ciutat està travessada des 
del centre cap al perímetre del límit exterior de sis magnífics passeigs, de 36,48 
metres d’amplada, cadascun d’ells la divideixen en sis parts iguals. En el centre hi ha 
un espai circular, que cobreix unes 2,23 hectàrees cobert per un preciós i ben regat 
jardí; al voltant d’aquest jardí estan els grans edificis públics – ajuntaments, sala 
principal de concerts i conferències, teatre, biblioteca, museu, sala d’art, hospital – 
tots ells ubicats en terrenys espaiosos i independents82. 
 
 

Figura 17. Tota l’àrea municipal amb la ciutat al mig 
 

 
      

Font: Aymonino, 1972: 78 
 
 
La resta de l’espai envoltat per l’anomenat Palau de Cristall, és un parc públic, de 
58,68 hectàrees, amb àmplies zones de lleure i de molt fàcil accés per a tothom. El 
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parc central està tancat (menys en els encreuaments amb els passeigs) per una 
àmplia arcada de cristall anomenada Palau de Cristall i que dóna al parc, ideal per a 
dies plujosos. Això dóna molta seguretat a la gent oferint un refugi lluminós sempre. 
En aquest Palau s’exposen per a la venda béns de confecció, i és aquí on es fan la 
major part de compres plaents, per deliberar i seleccionar. Aquest espai cobert és 
força més gran que el necessari per aquestes finalitats, per tant, una part 
considerable és utilitzat com a jardí d’hivern83. 
 
Sortint del Palau de Cristall, en direcció al següent anell de la ciutat, creuem la 
Cinquena Avinguda, traçada, com totes les carreteres de la ciutat, amb arbres. 
Frontera amb l’Avinguda i de cara al Palau trobem el primer anell d’habitatges 
magníficament construïdes, ubicades cadascuna en terreny propi. Continuant el 
nostre camí, observem que les cases estan construïdes en la seva major part en 
radis concèntrics de cara a les distintes avingudes (que és així com en diem de les 
carreteres circulars) o fent frontera en els passeigs i carreteres que convergeixen al 
centre de la ciutat.84  
 
 

Figura 18. Secció o districte de la ciutat. 
 

 
 

Font: Aymonino, 1972: 82 
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En aquesta ciutat habiten 30.000 persones, en front de les 2.000 que ho fan en els 
terrenys agrícoles. A més a la ciutat hi ha 5.500 habitatges, d’una superfície mitja de 
6,08*39,52 metres, essent la superfície mínima de 6,08*30,4 metres. La varietat 
arquitectònica i de disseny de les cases i grups de cases – algunes d’elles amb 
jardins comuns i cuines cooperatives – ens informa de la disposició que regula la 
construcció de habitatges, que obliga a observar la línia de traçat del carrer o bé a 
un allunyament harmoniós d‘aquesta; les autoritats municipals mantenen un control 
sobre aquests punts, promovent-ne l’expressió més completa del gust i preferències 
individuals, exigint un compliment estricte de les adequades disposicions 

85sanitàries .  

tre una major línia de 
çana cap a la Gran Avinguda, així com una millor visibilitat. 

entre ambdues farà que la gent 
e les dues ciutats representi una sola comunitat86. 

   

                                                

 
Anant cap enfora de la ciutat, arribem a la Gran Avinguda. Aquesta avinguda, que té 
127,68 metres d’amplada, forma un cinturó de 4.827,9 metres de longitud, i divideix 
en dues seccions la ciutat que s’estén més enllà del Central Park. En realitat, 
constitueix un parc més, de 46,54 hectàrees i que dista un màxim de 218,4 metres 
de la habitatge mes allunyada. En aquesta esplèndida avinguda, sis finques, de 1,62 
hectàrees cadascuna, tenen la finalitat de ser escoles públiques amb els seus 
terrenys de lleure i jardí, existint altres finques reservades per a esglésies, que seran 
aixecades i mantingudes per les aportacions dels creients i amics. Observem que les 
cases que donen a la Gran Avinguda s’han apartat del pla general d’anells 
concèntrics i que estan disposades en creixent, per a perme
fa
 
En l’anell exterior de la ciutat, es troben les fàbriques, magatzems, granges, mercats, 
carboneries, ebenisteries,…totes elles de cara al cercle de la línia fèrria que encercla 
la ciutat i que té accessos a una línia principal de ferrocarril que travessa el terme 
municipal. Els residus de la ciutat són aprofitats per les zones agrícoles del terme 
retingudes per diversos individus en granges grans, petites finques, parceries, 
pastures,…Ara imaginem que la ciutat-jardí ha crescut fins els 32.000 habitants, que 
és el número adequat per les dimensions i característiques que hem descrit, com 
continuarà creixent? Si ho fa edificant en les zones agrícoles circumdants ja no es 
pot anomenar ciutat-jardí. La sort és que la terra circumdant no és de particulars, 
està en les mans del poble i per ser administrada en benefici de la comunitat, no 
només dels interessos d’uns pocs. La ciutat creixerà, però d’acord amb un principi 
que portarà com a resultat que el creixement no destruirà ni minvarà les seves 
oportunitats socials, la seva bellesa i la seva bondat, mes aviat les augmentarà. La 
ciutat-jardí es desenvoluparà fundant una altra ciutat a petita distància de la pròpia 
àrea rural de manera que la nova ciutat tingui la seva pròpia àrea rural també. La 
petita distància entre ciutats i la bona comunicació 
d
 
Aquest principi de desenvolupament, si sempre és respectat, ens permetrà tenir en 
el transcurs del temps una constel·lació de ciutats, disposada, com és lògic, no en 
l’estricta forma geomètrica d’aquest model, sinó en agrupació al voltant d’una Ciutat-
Central de manera que cadascun dels habitants de la totalitat del grup viurà en una 
ciutat més gran i més maca, gaudirà de tots els avantatges i estarà a pocs minuts de 
tots els naturals delits de l’àrea rural: camps, boscos i arbrats, a més dels parcs i 

 
85 Howard a Aymonino, 1972: 67 
86 Howard a Aymonino, 1972: 68 
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jardins. Per altra banda, gaudiran de meravellosos edificis públics, esglésies, 
scoles, universitats, biblioteques, galeries de pintura, teatres i d’altres. 

ns ferroviàries i amb la utilització de l’electricitat 
’aconseguiria reduir al màxim el fum, xacra de les ciutats industrials de l’època, tant 
erjudicial per la salut humana87. 

 
 

Figura 19. Essen. Margarethen-Hole.  
Ciutat-jardí fundada per la família Krupp 

 

e
 
 
4.3.3 La ciutat jardí real 
 
La ciutat-jardí ideal que hem descrit en l’apartat anterior, només és una idealització 
de l’estructura de la ciutat, però evidentment aquesta s’havia d’adaptar en el territori 
existent. El fet important no era construir la ciutat exactament com la va idear 
Howard, sinó entendre la nova organització urbana que significava; una comunió 
entre el camp i la ciutat, amb paraules de Howard ‘la ciutat i el camp han de casar-
se, i d’aquesta feliç unió sorgirà una nova esperança, una nova vida, una nova 
civilització’. La ciutat no era només un lloc de residència, sinó d’implantació industrial 
gràcies a les bones comunicacio
s
p
 

 
 

Font: Gallion a Chueca, 2002: 177 

era fonamental el cinturó verd protector de la ciutat que l’envoltava, cosa que 

                                                

 
 
La llibertat econòmica i la lliure competència serien principis essencials en l’activitat 
productiva. La ciutat seria la única propietària de tot el terreny, posant èmfasi en la 
propietat municipal i l’organització democràtica. A nivell formal la ciutat implica un 
nou disseny en el que jardins i parcs estan àmpliament representats, amb una trama 
urbana que s’allunyava dels principis tradicionals de l’urbanisme ortogonal. Tota la 
indústria, magatzems, dipòsits instal·lacions industrials de servei urbà es situaven en 
el cinturó exterior de la ciutat. Un dels aspectes més importants és el fet que un cop 
la ciutat arribés a la mida recomanable no creixés més; això era fonamental i per tant 

 
87 Howard a Aymonino, 1972: 73 
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s’aconseguia car el terreny era de titularitat col·lectiva, era de tota la població i no 
només d’un individu. Una d’aquestes ciutats és la de Essen, al costat de les factories 
’acer, començada a construir al 1865 per la família Krupp88.  

uests aspectes de la forma urbana 
ue entre d’altres caracteritzen a la ciutat-jardí. 

.4 LES INFRAESTRUCTURES DE LA CIUTAT JARDÍ 

s més rellevants i que han tingut major 
fluència en la tipologia de la ciutat-jardí. 

.4.1 Les illes i les parcel·les 

odia ser personalitzada amb els trets característics 
ue cadascú li volgués afegir89. 

                                                

d
 
Per entendre la forma urbana de la ciutat-jardí cal destacar el fet de la limitació de la 
mida i l’extensió, es tracta d’unitats equilibrades de ciutat, satèl·lits de la ciutat 
principal, i basades en un tipus edificador d’habitatge unifamiliar aïllada o 
agrupacions de habitatges en fileres. En general, els elements morfològics de la 
ciutat-jardí més importants serien els carrers, les illes de cases, les parcel·les i les 
habitatges. Per tant, a continuació descriuré aq
q
 
 
 
 
 
4
 
En aquesta nova època, fora millor començar per donar una definició 
d’infraestructura atès que l’enginyeria civil va prendre cos com una actvitat de 
desenvolupament social. Segons la definició que dóna el Diccionari de la Llengua 
Catalana és “el conjunt d’elements de base que faciliten el funcionament del sistema 
productiu i la reproducció de la força de treball, com ara carreteres, ferrocarrils, 
instal·lacions sanitàries, urbanització, escoles, etc...”. Segons aquesta definició les 
infraestructures engloben un gran nombre d’elements amb característiques també 
ben diferenciades. Aquestes característiques actuen de manera diferent en la 
conformació de la forma urbana. Atès que des de l’època Moderna es pot parlar 
d’acció planificada sobre el territori i, consegüentment, d’infraestructura, a 
continuació descriurem les infraestructure
in
 
4
 
Les ciutats-jardí eren gestionades de forma cooperativa i eren autosuficients, i en el 
moment de construir-les en certa manera es podia fer com es volgués. Les parcel·les 
tenen característiques semblants, en mida i forma; això evidencia el fet d’un equilibri 
i homogeneïtat de la ciutat, donant la mateixa importància a qualsevol part d’aquesta 
i a qualsevol família. Les agrupacions d’aquestes, les illes de cases, podien tenir 
diverses formes depenent de la trama viària i de la forma dels propis límits de la 
ciutat. El més important era que tothom tingués una parcel·la si fa o no fa igual, amb 
una mica de jardí i un hortet si s’esqueia, amb la seva habitatge aïllada o adossada, 
d’aquesta manera no hi havia desequilibris socials. Aquesta habitatge tot i tenir en 
tota la ciutat una uniformitat, p
q
 
 
 
 

 
88 Capel, 2002: 352 
89 Capel, 2002: 355 
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Figura 20. Vista aèria de la c utat de Welwyn, Anglaterra 

 
i

 
 

Font: Imatge aèria a ww dventureballons.co.uk 

 

olt 
enys tan monumentals ni espectaculars com ho havien estat en altres èpoques. 

.4.2 Els habitatges 

 
illor visibilitat possible, que donés una sensació d’obertura, d’amplitud, de llibertat. 

igura 21. Casa aïllada a Letchworth  Figura 22. Cases adossades a Letchworth   
 

w.a
 

 
Les zones comunes com podien ser grans parcs, zones comercials, etc., eren 
gaudides per tothom, i els edificis comunitaris com les biblioteques, escoles, 
ajuntaments, teatres, hospitals, esglésies de diferents creences, etc., no eren ni m
m
 
4
 
Les habitatges de la ciutat-jardí són en general cases unifamiliars aïllades o 
agrupades en fileres, de poca alçada amb una o dues plantes, depenent de cada cas 
poden tenir jardí al davant de la façana, o també poden estar alineades amb la 
façana a la línia del carrer, en aquest cas tenen el jardí al darrera. També era 
important que en tot moment cada casa estigués orientada cap als carrers, tingués la
m
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            Font: Imatge a letch
.4.3 Els carrers 

worthgardencity.net                                         Font: Imatge a letchworthgardencity.net                                                
4
 
La trama viària en la ciutat-jardí pot tenir per una banda les avingudes i els bulevards 
que són més amples, per tant, més oberts i després carrers més o menys amplis, 
llargs o corbs, però l’ important en definitiva era el fet que tots fossin per un igual, 
que entre ells no hi hagués una diferència massa gran que portés a una 
jerarquització de certes zones. Les grans avingudes i bulevards són els carrers 
principals de la ciutat, amb una gran amplitud, i vertebren la ciutat. Normalment 
aquestes avingudes passen pel centre de la ciutat, o bé ens porten a un gran parc. 
Els altres carrers essent igualment força amples són els que distribueixen i fan 
accessible als diferents indrets de la ciutat i per suposat a les vivendes dels seus 
habitants. Un aspecte molt cuidat a les ciutats-jardí era el fet de la presència d’arbrat 
n tot el carrer i d’un cuidat mobiliari urbà, un espai on el ciutadà se sentís a gust. e

 
 
 
 

Figura 23. Carrer de Welwyn 

 
 

Font: Imatge a www.geog ph.org.uk/photo/163318 
 
ra

 
Com es pot observar en la figura 23 els carrers a la ciutat-jardí són amplis, amb 
molts espais verds cuidats, on ressalta l’amplada de les voreres respecte l’amplada 
de la calçada. Hi ha una gran quantitat de vegetació, bé siguin arbres o arbusts. El 

obiliari urbà està totalment integrat al paisatge, tot i complir les seves funcions.  m
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Figura 24. Avinguda de Welwyn 

 

 
 

Font: Imatge a faculty1.coloradocollege.edu 
 

La figura 24 mostra el centre de la ciutat de Welwyn, es tracta d’un parc circular 
surten els principals carrers en les quatre direccio

d’un 
ns. Un d’aquests és un carrer 

comercial que en porta a l’estació de ferrocarril. 

 

ques que han 
ngut èxit i que encara avui perduren tal i com van ser dissenyades90. 

                                                

 

 
Les propostes d’Ebenezer Howard es van portar a terme físicament gràcies a 
l’Associació de les Ciutats Jardí, i concretades en la fundació de la primera ciutat-
jardí al 1903, la de Letchworth, i posteriorment en la de Welwyn, al 1919. A la figura 
25 es veu la trama urbana de la ciutat de Letchworth, una de les po
ti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 Howard a Aymonino, 1972: 81 



Ideologia i Forma Urbana · Tesina · ETSECCPB                                                                                                                      63 

 
Figura 25. Letchworth 

 

 
 

Font: Lavedan a Chueca, 2002: 176 

es, amb espai per a 
rdí, i on prima la individualitat i la llibertat dels seus habitants. 

’entendre la vida, en tots els seus aspectes, i com no també en 
urbanisme. 

    

 
 
Tot i que la ciutat-jardí com a tal realment no ha reeixit, cal dir que hi ha certes 
semblances amb altres tipus de formes urbanes, que sense ser exactament ciutats, 
es podrien assimilar a aquella. Vull dir que el liberalisme dóna com a resultat avui en 
dia altres maneres d’assentaments en el territori, que amb tots els seus 
condicionaments, es poden semblar en quant a la filosofia del que va voler ser la 
ciutat-jardí. Una d’aquestes formes urbanes actuals són les urbanitzacions 
residencials que hi ha a les afores de les nostres ciutats. Són urbanitzacions que 
sense ser ciutats, i tenir força inconvenients, de mobilitat, de aprovisionament, de 
comunicació, etc., són zones amb baixa densitat de població, amb espais verds si no 
boscosos, amb edificacions de poca alçada, aïllades o adossad
ja
 
Per això el que vull destacar és el fet que el liberalisme va portar un canvi respecte 
la manera d
l’
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 




