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TÍTOL 1: INTRODUCCIÓ
1> Motivacions
2> Presentació del tema
3> Objectius i hipòtesis
4> Actualitat i idoneïtat
5> Estructura i contingut
6> Metodologia i objecte d’estudi

TÍTOL 2: MARC CONCEPTUAL TEÒRIC: EINES INTERPRETATIVES / ÀMBIT GLOBAL
Capítol I: De les malles i quadrícules a la nova mobilitat
Capítol II: Espais públics i infraestructures urbanes
1> Concurrència, jerarquia i superposició
2> De la geometria dels angles i les trajectòries
3> Connexions i mobilitat
Capítol III: Engraellats globals
1> Nova York: el determinisme del model emergent
2> Barcelona i Nova York front al desdoblament tridimensional: de la graella a la utopia tecnològica

TÍTOL 3: CONTEXT l LLINDARS LOCALS
Capítol I: Barcelona, de la utopia extensiva als límits i fronteres en la formació de la ciutat moderna
Capítol II: Ròtules internes i el sistema dels espais lliures de la continuïtat. Les lògiques intersticials del Pla Cerdà
1> La ciutat isòtropa i la ciutat focal
2> El projecte dins del projecte
3> Geometries i sistemes de mobilitat
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4> El pensament en trànsit: el trencament dels sistemes estables

TÍTOL 4: RESISTENCIES I DISTORSIONS DELS CREIXEMENTS “INERCIALS”. CAMP DE L’ARPA I POBLE
SEC FRONT AL PROJECTE CERDÀ / EINES APLICATIVES
Capítol I: Camp de l’Arpa. Juxtaposició i adherències històriques
1> Sobreposicions i enclaustraments
2> Cruïlles/ Interseccions/ Talls
3> Ombres del Planejament: plans i normes
4> L’escenari pre-urbà
4.1.- Sistema agrícola
4.2.- Implementació “espontània”
4.3.- Indústria de baixa intensitat
5> L’espai del projecte
5.1.- L’encaix en el projecte Cerdà
5.2.- Interferències trama i traçat
5.3.- Mobilitat local, mobilitat general
5.4.- De les pre-existències a les post-existències
6> La inadequació normativa
7> Especificitats, sub-àmbits del sector i elements temàtics
7.1.- Elements d’identificació històrica
7.2.- Relacions de transversalitat
7.3.- Fronts urbans discontinus
7.4.- Interiors d’illes i passatges incrustats
7.5.- Reconeixement connectivitats i fluïdeses dels espais lliures
7.6.- Cap a una aplicació del12PGM específica
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7.7.- Cruïlles i encreuaments: noves escenografies urbanes
8> La intervenció des de la desformalització
8.1.- Varietat viària: integració i trànsit
8.2.- Illes i paràmetres d’avaluació analitzats
8.3.- Espais lliures i paràmetres d’avaluació analitzats
9> Transicions urbanes. Cap a una nova matriu d’intervenció: dinàmiques de transformació
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9.5.- Malla i espai carrer: vies internes discontínues
Capítol II: Poble Sec. De l’exclusió a l'ocupació fragmentada
1> Presències: topografia pre-urbana
1.1.- Persistències i paisatges. Alteracions dels camins històrics
1.2.- Extramurs i vessant Nord Est de Montjuïc. Primera perifèria
1.3.- Primeres pre-existències urbanes. Relació amb la ciutat
1.4.- Canvis d’activitat. Alteració en la xarxa de camins
1.5.- Fronts de pedrera i naturalesa dels camins
1.6.- Restes arqueològiques d’aquest període
2> La construcció d’un virtual teixit antic: parcel·les, cases i carrers
2.1.- Tutela i regulació militar. Primeres reparcel·lacions de finques
2.2.- Anàlisi i transcripció documental d’aquests primers processos urbans
2.3.- Parcel·lacions de finques al Poble Sec
2.4.- Context del Pla Cerdà i la Llei d’Eixamples. Inclusió/Exclusió
2.5.- De l’activitat extractiva a l’activitat constructiva
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4.2.- D’Amargós a Jaussely, el descobriment de la ciutat com a sistema
4.3.- La Satalia: de la urbanització rural d’Amargós a la ciutat jardí de Jaussely
4.4.- Referència al plànol del projecte de Léon Jaussely de 1907. Nova dimensió a Montjuïc
4.5.- Visió paisatgística de Rubió i Tudurí. Reutilització de la pedrera Satalia-Espanya 1919
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5.1.- Referència al plànol de 1929 de Vicenç Martorell. Col·lisió de límits a la Satalia
5.2.- Referència al plànol de 1933/35 1930/40 de Vicenç Martorell. Permanències i fractures
5.3.- Aplicacions normatives sobre un sòl en constant reinterpretació. Adherències i talls
5.4.- La consolidació del perímetre urbà: el passeig ascendent de Drassanes a Montjuïc
5.5.- Referència al Pla Comarcal de 1953. La Satalia en la lògica dels sistemes
5.6.- Referència al Pla General Metropolità 1976. Espais públics i noves vies de mobilitat
5.7.- Referència al Pla Especial Poble Sec Montjuïc 1990. Parc a Montjuïc i reciclatge teixit
6> Transicions urbanes. Cap a una nova estratègia de transformació; límits, transicions i intensitats
6.1.- Vessant Miramar Fontrobada
6.2.- Façana marítima del casc antic
6.3.- Façana marítima de Montjuïc
6.4.- La Satalia i Montjuïc
6.5.- Mercat de Les Flors i Montjuïc
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"A l'alçada de Welfare Palace Hotel, la
bassa dels constructivistes entra en col·lisió
amb " la bassa de la medusa ". Optimisme
contra pessimisme. L'acer de la piscina
s'enfonsa en el plàstic de l'escultura com un
ganivet en la mantega".

-“Deliris de Nova York” Rem Koolhaas.

1> Motivacions

L

A dalt
>Daniel Navas, Broadway NYC, dècada dels 80
>Neus Solé, Central Park NYC, al fons l’edifici “The
Century“ de Irwin S. Chanin, a la dècada dels 80.
Pàgina anterior
A dalt, d’esquerra a dreta
>Publicació “La generació del 80” 1988.
>Rafael Moneo a l'Escola Superior d'Arquitectura
de Barcelona dècada dels 80
>Fragment del Parc del Besòs (“Gran Bosque”) de
Ildefons Cerdà. Sobreposició de vies territorials i
dibuix jardiner.
Pàgina anterior
A baix, d’esquerra a dreta,
>Berlin Spreebgen International Competition. Mixed
-use office, open space and infrastructure. Morphosis
1993.
>World Trade Center des de Cortland St. a l’alçada
del One liberty SOM arquitectes, dècada dels 80.

a cita que precedeix aquest
treball pertany al paràgraf
final del llibre "Deliris de
Nova York" que Rem
Koolhaas, acabava de
publicar en aquell novembre
de 1978; just quan iniciava l’últim curs a
l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i
aquell grup de joves i ansiosos
estudiants -que després es va anomenar
"generació del 80"1-, enfilàvem l'últim
tram d'acadèmia amb l'efervescent
companyia de Rafael Moneo al que ja
havíem tingut la immensa sort d’admirar
com a docent tres anys abans durant tot
un curs acadèmic. En aquelles dates,
Moneo compartia ensenyaments per
primera vegada com a professor convidat
a l'Institut d'Arquitectura i Estudis Urbans
de Nova York i a la Cooper Union, abans
de donar el salt a Harvard. Aquell últim
curs es va convertir en una immensa
muntanya russa on érem pràcticament
arrossegats a sucumbir a l'atracció amb
què ens submergia en l'apassionant

arquitectura de Manhattan. La ciutat la
coneixeria un any després sent aquella
la primera d'una contínua i intensa
relació que ens portaria any rere any al
costat de l’arquitecte Neus Solé a visitar
amics comuns i administrar les emocions
que produïa aquella trama que havia
estat capaç de construir el paradigma de
la ciutat del xx sobre la potent carcassa
planimètrica del "Pla dels
Comissionats" (1811).
Manhattan, una matriu de 2028 unitats;
dotze avingudes de nord a sud i cent
cinquanta-cinc carrers transversals de
bora a bora d'aigua, un tauler per
suportar més de dos segles de mutació
tipològica d'arquitectura i engendrar
l’exponent de la ciutat moderna. Tan
llunyana i tan propera a aquella
Barcelona que es sobreposa a la
retícula de 900 caselles que el "Projecte
Cerdà" de 1859 elevava a la categoria
d'enunciat programàtic la integració dels
sistemes de "mobilitat millorada" que
avançarien els fonaments de la ciutat
moderna. Els quaranta-vuit anys que
separen el "pla" de Manhattan del

1 JORNADES “L’ARQUITECTURA DELS VUITANTA”, ETSAB/UPC, NOV 86/FEBRER 87. LA GENERACIÓ DEL 80, Edicions A 30, NOVA
ARQUITECTURA MUNICIPAL. ARQUITECTURAS BIS nº28/29, ARQUITECTURAS PARA BARCELONA AGOST/79. Josep María Montaner,
Arquitectos posnovísimos españoles, “El País” 13/2/88. Llàtzer Moix, La generación de los 80, “La Vanguardia” 12/2/88.
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El trencament de la
regularitat en la construcció
de la ciutat, orígens i evolució
recent.
Malles i retícules dibuixant un
univers de racionalitat dins
l'orografia terrestre. Ordre
projectat interactuant sobre
resistències i àrees de fricció.
Però sobretot, reconeixement
de la vàlua d’aquests espais
d’interferència.
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A dalt, esquerra
>Broadway and Eigteenth St. 1869.
A baix, esquerra
>La Maquinista Terrestre i Marítima, Barcelona
fundada el 1855
A dalt, dreta
>Tramvies, ferrocarrils i cotxes de cavalls. New
York cap al 1870. Mobilitat i primer període de
consolidació industrial.

Espais d’ interferència o
de distorsió dels models
urbans projectats, poden
ara vincular-se a sistemes
més flexibles de mobilitat i
noves centralitats que els
que van fixar-se sobre el
paradigma del traçat.
18

"projecte" barceloní, no només van servir
per veure irrompre el germen "racional"
que eclosionarà en els postulats
funcionals del primer terç del XX, sinó
també bases de la incorporació sistèmica
de l'espai públic, el naixement dels grans
parcs i els equipaments que
indissociablement es relacionaran amb la
nova ciutat, convertint-se cadascun d’ells,
Pla i Projecte, en l’ADN de les
respectives ciutats.
Malles i retícules dibuixant un univers de
racionalitat geomètrica sobre aquest pla
de l'orografia terrestre. Un territori que
sovint, acumula presències d'un espai
natural anterior, les empremtes de
transformació agrícola, les primeres i
disseminades implementacions fabrils, o
els incipients nuclis pre-urbans.
La fixació d'un ordre projectat
interactuant sobre les resistències dels
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elements previs es converteix en el fil
conductor d'aquest treball. No tractarà
tant de confrontar model contra
preexistències com de reinterpretar
l’important paper de les àrees de fricció
entre sistemes que esgoten la seva
continuïtat. I sobretot, verificar sobre la
ciutat contemporània quin tipus de suport
representen aquestes àrees per a
potencials transformacions de futur.
Espais que des del seu caràcter
d’"interferència" ens arriben encapsulats
com a distorsions dels models urbans
projectats. Espais de fractura que alteren
l’ordre geomètric de traçat euclidià que
s’hi projectava.
Aquesta tesi sorgeix doncs, d’aquest
itinerari personal, entrecreuat amb la
docència acadèmica sobre la ciutat, el
territori i l’atracció professional per
l’arquitectura del projecte urbà. La
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recerca dels mecanismes de projectació
vers una positivització dels elements de
rebuig dels ordres contigus.
La tesi se substancia entorn a aquestes
qüestions manifestament presents en els
creixements encapsulats així com en els
d’intersecció o interferència a la llum del
canvi de paradigma que es proposa
entre la irregularitat com a accident, i la
irregularitat com a eina instrumental de
projectació contemporània.
Irregularitats relacionades amb una
relectura del fragment com a element de
re-composició urbana capaç de compartir
un espai comú entre infraestructura,
arquitectura i paisatge.
Arquitectura que s’adhereix a les
infraestructures des de la condició de
“interface” físic i emocional, completant

micro connexions i construint porositats
des d’aquesta nova “liquiditat” urbana.
La tesi posa de relleu com l’evolució
fragmentària de l’original projecte Cerdà
per a Barcelona ha derivat en centralitats
diferents a les previstes; algunes
relacionades amb aquests espais
d’encreuament entre fenòmens urbans
de diferent naturalesa, i d’altres
relacionades amb espais de marge i
transició del propi model urbà.

A dalt, esquerra
>Dibuix de Le Corbusier per a Barcelona i Nova
York. 1932.
A dalt, dreta
>Comissioners plan per a Nova York de 1811 amb
el Central Park i Projecte de reforma i eixample per
a Barcelona d’Ildefons Cerdà de 1859.

Espais que ens arriben com àrees
complexes, discontínues, des del seu
arrelament local. Llocs capaços de poder
-se reformular sobre nous referents de
continuïtat en una ciutat abastament
estesa en el territori.
Pel que fa al trencament de límits entre
ciutat i arquitectura, la tesi estudia
aquestes ressonàncies, descobrint
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Ciutat en alçada com un
dels components de
modernitat sobre les
xarxes metropolitanes.
Inicis d’irregularitats en
alçada com a senyal de
compromís amb la vida
urbana, entrellaçant-se
amb les xarxes de
comunicació; lúdiques/
representatives/
infraestructurals...
19
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L’estratigrafia, entesa com
el resultat final, no
solament de la sobre
posició de capes sobre el
territori, si no dels
diferents moviments que en
materialitzen el resultat
final.
20
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l’existència de codis a noves continuïtats,
nous intercanvis i identitats que
introdueixen a la ciutat aquests valors
més tectònics que el propi territori ja
contenia.
El treball gairebé bolcat sobre la jerarquia
de la malla, ens porta a través d'un
recorregut des de la forma de la ciutat a
la interacció de la trama amb
l’arquitectura de les formes construïdes .
I com aquesta es revela com a element
cabdal per entendre la ciutat moderna.
Hem fixat la mirada en la distància que
va des dels diferents ordres projectats Cerdà, Jaussely, Amargós i Rubió i
Tudurí- a llur materialització, on les
col·lisions fossilitzen la discontinuïtat i la
frontera. Fixar-nos en les fractures ens
ha ofert algunes pistes sobre la
intervenció contemporània, i ens
predisposa a aprofitar millor, la font
inesgotable d'energia creativa que
condensen. En aquest sentit, ens
aproximem al lloc del projecte
contemporani, allà on ha d'interactuar
amb les irregularitats, on el repte de la
seva resolució evidència nous salts
endavant. Espais on reformular les
transicions urbanes establint ancoratges
on manifestament s’ha produït la fractura.
Llocs que comencen a col·locar a la
ciutat davant altres nous paisatges, més
abstractes, on l’abstracció d’aquestes
noves formes connecta amb espais
d’intensitat de la pròpia història urbana.
Pàgina anterior,
>Pòrtics de l’Avinguda del Paral·lel segons Cerdà
-façana de l’Eixample a Montjuïc- després
d’aprovar la “Ley cases porticades 1882”
acordada amb els propietaris per a reduir
l’amplada de l’avinguda de 50 a 40 metres.
Esquerra,
>Galeries que preveu el projecte Cerdà en l’estudi
tipològic per a l’edificació que conté el PRECB59.
Materialització en l’actual Universitat Pompeu
Fabra.
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2> Presentació del tema
La tesi ens col·loca front a les
“geometries de la irregularitat” en el
context del Pla Cerdà; aquells espais
derivats del trencament d’allò associat a
l’ordre perceptible de la repetició per a
manifestar-se com a col·lisió, fractura o
límit; atès l’especial interès d’aquestes
peces per entendre les condicions de
millora de la ciutat actual.
La tesi estudia com a línia argumental
l’estructura singular d’alguns d’aquests
primers llocs de frontera desenvolupats
durant l’últim terç del s. XIX, en relació
amb el Projecte Cerdà per a Barcelona.
S’analitzen els teixits del Camp de l’Arpa
i del Poble Sec com a exemples de
trames produïdes fragmentàriament: la
primera com a encapsulament dins del
projecte d’Eixample2 i la segona com a
aprofitament intensiu després de la
desaparició de l’última frontera de la
servitud militar de Montjuïc. Espais que
acaben construint una formalització
regressiva al model d’Eixample.
L'estudi documental sobre alguns dels
treballs i projectes que cobreixen
aquestes primeres alteracions del model
-eixamples menors de transició, models
primaris de ciutat jardí o eixamples
d’extensió dels municipis del pla-, ens ha
permès avaluar millor el pes que els
diferents “gestors urbans” varen tenir en
la construcció i desmuntatge del model
Cerdà en les primeres dècades de llur
implementació.
Els quasi cinquanta anys que separen el
“Commissioners Plan of 1811” per a
Nova York del “Proyecto de Reforma y
Ensanche de la ciudad de Barcelona de
1859” d’Ildefons Cerdà il·lustren el canvi
2 Mecanisme també utilitzat en altres nuclis històrics com el Poble
Nou i La Llacuna.
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Island of Manhattan Commissioners Plan aprovat l’any 1811.

instrumental amb el que s’escomet la
irrupció de la circulació i el transport a la
ciutat. Si en el primer (CP 1811) la malla
es manté com un sistema indiferenciat
sobre l’acció de les diferents mobilitats, el
segon (PREB 1859) s’estructura entorn a
una concepció integradora dels sistemes
de mobilitat i transport de mercaderies i
llur sistema d’intercanvi entre traçat viari
(previst i futur) i les noves estacions
ferroviàries i marítimes. Cerdà assigna al
voltant del nou fenomen que anomena
mobilitat millorada d’intercanvi un nou
paper a la quadrícula ordenant la diferent
posició d’edificacions i espais lliures a
l’entorn d’aquests àmbits altament
qualificats des de la connectivitat i
comunicabilitat.

22

Aquesta preocupació pels espais
connexionats que conté el PREB, no
arriba però mai a completar-se, de
manera que avui aquests espais
inacabats o alterats acabaran sumant-se
als d’aquestes altres situacions de
col·lisió entre model i realitat.

procés transcendent, tant en els canvis
d’ordre tipològic per a l’arquitectura, com
en la seva implicació en el gran salt
d’escala que en la ciutat representa
incorporar usos i intensitats que abans
solament podien produir-se en l’escala
dels teixits urbans.

El treball aprofundeix doncs entorn a
aquelles “distorsions” originades enfront
al concepte de traçat, però també sobre
aquelles altres que s’implementen com a
esclat de la tercera dimensió. Elements
en alçada que suposen la construcció
d’un nou ordre discontinu sobre aquell
traçat projectat arran de terra. L’evolució
del creixement en alçada, exemplificat en
la ciutat de Nova York, s’estudia com a

La tesi il·lustra la diferent materialització
de l’extensió compacta de la ciutat en
planta i la necessitat d’ampliar el rang de
la diferència i excepcionalitat en
l’agrupació d’illes per a suportar la
inclusió dels grans artefactes de serveis
o equipaments a l’eclosió volumètrica de
l’arquitectura cap un ordre d’alta
concentració volumètrica en alçada -l’illa
es queda petita per albergar els usos no
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Projecte de reforma i eixample per a Barcelona d’Ildefons Cerdà aprovat l’any 1859.

residencials- de grans artefactes com
l’agrupació d’illes de la Fàbrica Batllò de
Rafael Guastavino, l’edifici de la
universitat d’Elies Rogent a Barcelona o
la inclusió del Rockefeller Center a Nova
York de Raymond Hood.

3> Objectius i hipòtesis
La tesi proposa una relectura
intencionada de les discontinuïtats en la
configuració de la ciutat contemporània.
Té una part més estructural, com a
redefinició teòrica i ideològica de la
mutació del concepte de ruptura, límit,
llindar d'ordre continu que ens interroga
sobre el paper del relat “causal” davant
de la “seriació estructural” dels
esdeveniments ferms, que en l'àmbit de
la gestió de les ciutats anomenem
planejament.
De fet som conscients de les seguretats
que conté una visió sistèmica dels
esdeveniments. Els últims 50 anys ens
han mostrat la dual recomposició dels

Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà

nostres coneixements: l'anhelada recerca
de les continuïtats principi primari de
qualsevol sistema i la innegable
emergència dels "jocs de la
diferència" (M. Foucault "L'arqueologia
del saber").
Dins d'aquest "teixit documental" la tesi
introdueix el biaix instrumental, dels
mecanismes causals que ajuden millor a
formular respostes a la materialitat
discontínua de la ciutat del segle XXI.
És aquí on reagrupar seriacions
d'esdeveniments transcendents globals,
estables, al costat de breus i intensos
experiments locals o individuals. Uns
allargant-se sobre una dilatada
cronologia i, els altres, anticipant des de
la "raresa" contextual un llindar
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Recerca i atenció en els
paràmetres de la
irregularitat que potencien
aquest mestissatge entre
arquitectura i ciutat.
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irreductible sobre el qual redefinir l'espai
del projecte.
Hi ha per tant una ordenació deliberada
de caràcter global i d'ordre particular que
aprofita la paradoxa objectual i
instrumental com a rerefons en tot el
treball de recerca: la fracturació de la
cronologia contínua com a mecanisme,
com a cadena de conseqüències que
dóna sentit a esdeveniments, difícilment
explicables des de les coherències
internes dels processos reglats del
planejament.
El document que oficialitza l'aprovació del
“Projecte de Reforma y Ensanche de la
Ciudad de Barcelona” de 1859 pot
descriure’s com a solució particular als
problemes d'urbanització sobre els quals
Ildefons Cerdà havia teoritzat en la seva,
"Teoria de la construcció de les ciutats
volum 1", treballs que precedeixen la
redacció del projecte urbà per a
Barcelona publicats el mateix any
(Barcelona 1859) i que es completen amb
un segon volum publicat a Madrid el
1861.
La tesi reflecteix sens dubte l'esforç
d'Ildefons Cerdà per asseverar des de la
teoria com indagació; com a recordatori
de que qualsevol posicionament concret,
localment determinat, passa per
l'adscripció transcendent a una estructura
global, en aquesta línia de progrés en
què es construeix la modernitat.
La tesi actualitza allò que Cerdà intueix
d'aquest procés paral·lel, que més que
acompanyar, introdueix com a mètode
analític, tot i saber de la dificultat què
representa l'assimilació de les diferents

escales d'una mobilitat insurgent.
Defineix la carcassa teòrica amb la lògica
de la infraestructura de les noves vies
ferroviàries que fixen un sistema racional
pel què transitaran molts i variats tipus de
trens. Tracta que les seves
determinacions apareguin com el resultat
d'un sistema guiat que construeix la
infraestructura teòrica al mateix temps
què fixa els llocs de destinació. No hi hà
viatge sense destí. Inventa noves
paraules per definir conceptes que no
poden ser explicitats amb les existents i
situa el projecte de la ciutat en el context
de les ciències aplicades. Citant a
Antonio Font :“Si a cada ciència o
disciplina se la reconeix pel seu mètode
específic, el projecte seria el de
l’arquitectura. Projecte com a instrument
per a la creació del coneixement sobre la
realitat existent i la seva transformació,
com a mètode de pensament de
l’arquitectura.” (Lliçó inaugural curs
2013/14).
El procés constructiu de l'Eixample de
Barcelona serà al mateix temps un
reactiu deconstructiu del model teòric i el
que seria més important per al seu futur:
d'una banda, la laminada transgressió
dels sistemes de continuïtat, espais
lliures i mobilitat en les diferents escales.
I d'una altra, el col·lapse dels seus límits
cap a una ciutat més moderna al costat
de la fractura interna què significa el
creixement expansiu dels nuclis del Pla
de Barcelona durant un llarg període. La
deconstrucció d'un projecte complex que
avançava la integració dels sistemes de
mobilitat evidencia la seva involució cap
a un pla en dues dimensions. Recurs de

mínims amb què armar una malla sobre
la qual s'empaqueten parcel·les que
progressivament acaben sent totalment
ocupades per l’edificació.
Les hipòtesis de treball és situen sobre el
canvi de paradigma de la modernitat que
s’inicia en l’últim quart del s. XIX i que es
trasllada com un “sutnami” radical i
innovador fins al primer terç del s. XX,
amb allò que suposa de ruptura amb els
sistemes interns uniformadors. Es passa
de percebre’s un món, i conseqüentment
unes ciutats, explicitades a través de les
condicions bàsiques d’accessibilitat carrer, parcel·la- i els seus sub-sistemes
d’agregació, per passar a entendre’ls des
de la capacitat per a suportar
concentració i identitat en sistemes
d’híper-mobilitat estesos3.
Passar a percebre estructures menys
“minerals” i més “líquides”, com a qualitat
desformalitzadora, més pròximes al que
enuncia Zygmunt Bauman en “La
modernitat líquida”. Sistemes més
capaços d’administrar la discontinuïtat
tant física com temporal que emergeixen
d’un ús tant intens com sobreposat.
Alhora la tesi assaja posar de relleu com
les contradiccions entre formes urbanes
contigües4 i models urbans estesos
dibuixen aquest mosaic de la irregularitat,
es poden desenvolupar eines de
flexibilitat estratègica líquida des d’on
abordar millor el projecte urbà
contemporani, estès al paisatge entorn el
territori. Citant a Manuel Ribas “Caldrà
aprendre els processos naturals que es
donen en els grans espais, més enllà
dels antics límits urbans. Cal aprendre la

3 1907 Leòn Jaussely Projecte d’enllaços dels nuclis del pla de BCN a l’EC. AMCB.
4 Els mateixos teixits amb carrers del CA i el PS en relació al projecte d’Eixample Cerdà.
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subtilitat de llurs mecanismes, per a
utilitzar-los amorosament en els nous
camins del Disseny del territori” (Lliçó de
comiat maig de 1996).

A dalt, d’esquerra a dreta,
>Dibuix en 3D del projecte Cerdà entorn el
nucli d’Hostafranchs.
>Monument a Ildefons Cerdà de Jordi Diez
Fernandez a Centelles.
>Dibuix en 3D del projecte Cerdà entorn el
nucli de Sant Andreu.

4> Actualitat i idoneïtat
La positivació del fragment negatiu
Un dels objectius d'aquesta tesi és la
positivació d'aquells elements que han
interactuat negativament en el sistema
de conformació urbana de la ciutat.
Elements que podríem anomenar
"accidentals", provinents de situacions
enfront de la forma del territori i les seves
preexistències o del dissentiment amb
els projectes normatius reguladors, en
qualsevol cas es tractaria de la
positivació de la irregularitat com a
mecanisme articulador de noves
geometries.

Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà

Aquests mecanismes -que avui tenim
més capacitat de gestionar- ens
permeten un allunyament de la seriació
regular com a únic element jeràrquic.
Gran part de les propostes de la
modernitat al llarg del segle XX,
introdueixen un conjunt d'elements de resituació i tensió desequilibrada, com una
nova jerarquia sobre els sistemes
ordinaris de percepció. Sobre la música,
la plàstica, l'arquitectura, potser en
menor mesura en l'urbanisme de les
ciutats es produeix aquest desplaçament
de l'estabilitat seriada, ens adonem de
fins a quin punt, aquestes noves
condicions sobre la re-formalització
tradicional dels sistemes, són un
instrument potent per gestionar aquells
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problemes del dissentiment enfront de la
norma homogènia: geometries
d'alineacions variables, altimetries de
diferent regulació, fons edificats
complexos etc. haurien de poder
incorporar-se a una nova reformulació de
la ciutat.

A dalt, esquerra
>Ciutat emergent en alçada. Benjamin Wistar
”Proposta per a la Metropolitan Square” 1928.
A baix, esquerra
>Rockefeller Center, primer edifici de condició urbana
i cívica al incloure equipaments i serveis en diferents
nivells de la mateixa construcció oberts a la ciutat.

És evident que aquesta positivació, no ve
donada per l'atribució de formes
determinades, sinó per la capacitat que
tenim ara d'interactuar sobre aquest
ordre disformal amb mecanismes
adequats a la seva integració en les
escales local i global. On abans hi havia

A dalt, dreta
>L’eclosió del fragment a l’entorn de Glòries. Primera
dècada del XXI.
A baix, esquerra
>Raymond Hood. Mc Graw-Hill 1931.
Irrupció de grans infraestructures a la ciutat

un "Encirclement" de la forma discordant,
avui podem entendre que es tracta d'un
espai susceptible de ser interpretat,
treballat i modificat en relació a llur
excepcionalitat. La recerca de vincles
amb l'ordre adjacent, genera una nova
jerarquia d'enllaços tant en la seva
dimensió horitzontal com en el pla
tridimensional5.

5
Son interessants en aquest sentit els projectes realitzats en l’assignatura “Reciclatge Urbà” ETSAB. UPC sobre aquests nous àmbits: Façana marítima de Montjuïc, L’ombra d’Icària, Projecte litoral
del Fòrum o Poble Nou entre la nova Diagonal i el front de mar.
6

S’analitzen projectes i models contrastant-los amb llur aplicació i influència en el propi desenvolupament. La tesi estudia el projecte d’eixample Cerdà de 1859 i els eixamples menors o marginals del
Poble Sec i del Camp de l’Arpa de 1877 i 1888 com a talls del propi model.
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>Reconstrucció en 3D del projecte Cerdà (1859)
sobre la base “Plànol dels voltants de Barcelona
aixecat per ordre del Govern per a la formació del
projecte d’eixample” Cerdà (1855) a l'entorn del
nucli de Gràcia.. Elaboració pròpia.
A baix >Sobre la mateixa base, reconstrucció en 3D
del projecte Cerdà a l'entorn del nucli
d’Hostafranchs. Elaboració pròpia.

5> Estructura i contingut
S’ha treballat amb el mètode de
superposició i la recerca d’elements
d’enllaç en allò que podem anomenar
estratigrafies connectores.
Aquest procediment, l’establiment d’una
anàlisi comparativa entre els diferents
documents originals de projecte6 i el
material fotografiat en alta resolució
actual, permet esbrinar-ne l'origen però
també les restes consolidades que
puntualment contenen elements o
consolidacions parcials d’anteriors
regulacions urbanístiques.
El treball de la tesi s’articula al voltant de
tres escales de desenvolupament.

Context global, malles i quadrícules
Aquest primer llindar fa referència al
context global, malles i quadrícules en
l'origen de la formació de la ciutat
moderna. Els espais públics i les
infraestructures; sobreposicions, i
concurrències que obren la discussió al
trànsit entre la geometria dels angles i la
derivada de les trajectòries. Per acabar
assenyalant la importància de les noves
connexions i mobilitats interferint-se a les
pròpies malles de referència. Barcelona i
Nova York com a ciutats amb
quadrícules de suport comparables en
relació també a les transgressions de
llurs geometries, al desdoblament
tridimensional que desenrotllen: des de
la compactació de la graella a
l’urbanisme híbrid i vertical.
Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà
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Llindars locals

Model i interferències//
Línies de FFCC/
Geografies/
Teixits anteriors/

Un segon àmbit relaciona Barcelona dins
els llindars locals. El projecte dins el
projecte i les lògiques internes dins
l’estructura dels espais intersticials del
projecte d’Eixample tant pel que fa al
sistema de espais lliures com a les
lògiques derivades de les
infraestructures de la mobilitat. Ambdues
explícitament relacionades en el propi
projecte en el seu origen.

Àmbit fractal: dos exemples

Límits d’aigua BCN i NY//
Hudson/East River
i mar Mediterrani

28

Un tercer àmbit mes fractal, el configuren
l’estudi de dos exemples -Camp de
l'Arpa i el Poble Sec- teixits que s’han
resistit front al model de ciutat nova; dos

creixements inercials, desenvolupats dins
el projecte d’Eixample, que
introdueixen irregularitat i fractura
respecte al model principal.
Es treballa amb cartografia i
projecte històric a través de l’eina
d’escalat i geolocalització amb l’aplicatiu
informàtic, posant al descobert les traces
d’aquests fragments significatius
de l’evolució de la ciutat que ens arriben
en forma de estratigrafies fossilitzades.
Aquest procediment proporciona
l’establiment d’una anàlisi comparativa
entre les diferents planimetries: entre els
documents originals de projecte i els
fotoplans actuals, permeten esbrinar-ne
algunes de llurs presències al llarg del
temps.
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A més d’aques la tesi utilitza un altre
procediment per abordar els projectes.
Es redibuixen en 3D alguns dels
moments projectuals o que determinen la
condició determinant de l'evolució d'un
teixit des d’alguns de llurs àmbits
característics.

La fricció entre esdeveniments urbans de
diferent naturalesa ens permet estudiar la
conformació de les discontinuïtats i les
alteracions en l’homogeneïtat de les
trames dominants, recollir-ne exemples
que ens serveixen per construir espais de
transició urbana des de criteris comuns
sobre noves intervencions de
requalificació.
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Pàgina anterior
A dalt, esquerra
>Mapa de la ciutat de Savannah-Georgia EEUU 1818
sota les premisses de construcció en quadricula igual
que a Philadelphia i Albany. Col·lisions en aquest cas
geogràfiques entre dues vessants i un front d’aigua.
A dalt, esquerra
>Hibridació: de l’illa compacta a la volumetria
particular de l’arquitectura.
A dalt, dreta
>Eixample Cerdà a llevant/ Marcatge infraestructures
ferroviàries: Meridiana, Aragó i línia de Granollers
amb els tallers de la MZA. Encapsulament de
preexistències a través de l’illa del model com a
edificació o espai lliure.

L’evolució d’aquests espais de contrast
entre projectes i models i llur aplicació,
ha descobert fissures des d’on ha estat
possibles en el cas de BCN fer una
relectura de fluïdeses i continuïtats des
de les que construir sistemes connectors
protagonitzats pels projectes a l’entorn
de la ciutat en aquest nou canvi de segle.

A dalt, esquerra
>Detall del Pla Cerdà a la Ciutadella i recreació en
3D del model d’EC realitzat per a l’exposició “Mostra
Cerdà Urbs i territori” 1994 a la UPF.
A dalt, dreta
>PS i CA en relació a la quadrícula de l’Eixample.

Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà

6> Metodologia i objecte
d’estudi
Des de la “Teoria General de la
Urbanización” (1859/63) Ildefons Cerdà
té necessitat de definir una nova paraula:
“urbanisme”, ho fa des del convenciment
que tot el conjunt d’accions que
intervenen en la renovació i construcció
de les ciutats passaran per aplicar una
tècnica científica al conjunt d’accions
parcials que es sobreposen sense cap
estructura jeràrquica o sistèmica.
El treball de recerca es nodreix de
l’anàlisi dels plans i projectes urbanístics
posteriors o en paral·lel a l'Eixample
Cerdà (PREB1859). S’han superposat
mapificadament a través de les eines de
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A dalt, esquerra
>Directrius de comunicabilitat formalitzant-se amb
connivència entre l’espai públic, les infraestructures i
l’edificació. Detall del Pla Cerdà a Glòries.
A baix, esquerra
>Simulació en 3D del mateix detall.
A dalt, dreta
Plànol històric, superposició teixits
CA i PS discordants amb el projecte Cerdà AMAB.

Enfront del model
aparentment inalterat de
l’eixample es basteix un
territori convuls que
multiplicarà els antics
assentaments urbans. Dues
realitats convivint durant
més de 50 anys, que
construiran aquests espais
de frontera entre la nova
ciutat i l’antiga.
30

representació digital mapes i models
històrics digitalitzats prèviament dels
documents originals, amb la finalitat de
fer reconeixible l’origen d’aquests
espais de fractura de la continuïtat. S’ha
explicitat l’objecte d’estudi específic a
través de l’anàlisi de dos territoris
rellevants tant per llur posició en la
quadrícula com per l’abast de les
modificacions tramitades amb
posterioritat al propi projecte
d’Eixample; el Camp de l’Arpa a llevant
com a últim espai agrícola sobre l’eix
vertical de La Llacuna i Icària i el Poble
Sec a ponent sobre els límits entre la
ciutat emmurallada i la muntanya de
Montjuïc .
En el cas de Barcelona molts dels
fragments urbans, del que avui entenem
constitutius de l'estructura històrica,
s'han construït sobreposats als inicis de
la ciutat moderna. Front un temps de
canvi que sorgiria de la transformació
de les velles estructures preindustrials i
una incipient economia immobiliària, es
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plantejarien reptes que fins llavors,
només els projectes fundacionals de
nova planta havien establert.
Tot, i la concepció oberta dels models
d'eixample que sorgeixen de la tradició
urbana de mitjans del segle XIX formalització aparentment disposada a
construir models de geometries esteses. A Barcelona aquests, xoquen amb una
realitat fragmentada a través de
l'organització municipal dels nuclis del
Pla entre el Besòs i el Llobregat. Aquesta
situació, és especialment determinant, ja
que gran part d'aquest teixit intersticial,
que s'adhereix als antics nuclis
municipals, es continuarà estenen durant
un llarg període en el que no solament es
dificultarà l’execució del nou projecte
sinó que s’acceleraran les iniciatives
constructives a l’entorn de la
compactació i extensió dels nuclis
municipals perimetrals. I es veuran
alentides per un mercat de construcció al
que incomoda la perspectiva del projecte
supramunicipal del PREB 1859.
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Seran doncs, i aquesta és una de les
situacions que aquest treball visualitza,
motors dels creixements “inercials” els
antics nuclis urbans, els que durant
molt de temps concentraran els
esforços del sector constructiu. Espais
aquests, que resulten més fàcilment
identificables amb els models de la
ciutat "tradicional", des del seu aparent
desfasament temporal amb el que
representava el projecte d'eixample
d’una ciutat que encara no existia ni
com a reconeixement d’una realitat
administrativa; i al qual durant molt de
temps, i amb un cert desinterès, se'l va
anomenar com "l'eixample del senyor
Cerdà".
La hipòtesi bàsica rau, no tant en
aprofundir en les raons que provoquen
aquest aparent anacronisme, com
entendre el fenomen d'un creixement
expansiu davant la imprevisibilitat
econòmica associada a la construcció
de la nova ciutat. Canvi pel que fa a les

expectatives de capitalització i
aprofitament del sòl, i el que implica més
enllà de la parcel·la i l’edifici, un nou
sistema de mobilitat i relació amb l’espai
públic; per afrontar un desenvolupament
més complex i inicialment més costós en
la gestació del projecte immobiliari.
Si l'existència física de les muralles a la
ciutat de Barcelona havia representat
també l'aparent embolcall de tots aquells
nuclis en els què sense tenir elements
físics que els delimitessin -com els tenia
Barcelona- la seva influència es feia
visible a través de les diferents zones
militars que mantenien lliures de tota
edificació una molt àmplia corona al
voltant de les defenses construïdes. La
desaparició física d'aquestes, també
tindrà repercussió en el no menys visible
creixement dels nuclis de cada un dels
municipis d’aquest Pla. Una Barcelona
sense muralles, suposadament oberta,
disposada a desenvolupar-se a través del
nou mecanisme d'eixample, trenca amb
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A dalt, esquerra
>Reconstrucció virtual en 3D del projecte Cerdà a l’entorn
del nucli de Gràcia.
A dalt, dreta
>Reconstrucció virtual en 3D del projecte Cerdà a l’entorn
de la plaça Catalunya i l’estació del Passeig de Gràcia.
A baix, dreta
>Reconstrucció virtual en 3D illes d’equipaments en el
projecte Cerdà.
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Eixample i nuclis
existents.
Intensitat de les cruïlles
entre diferents
infraestructures. Espais de
permanent rellevància per
a la perdurabilitat i
evolució de nodes i punts
d'interès a la ciutat.
31
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A dalt, esquerra
>Detall del estudi en 3D del projecte Cerdà
sobrela plaça Catalunya, el passeig de Gràcia i el
carrer Aragó.
Dreta
>Eix vertical per articular i delimitar el teixit de
Gràcia. Redibuix en 3D del projecte Cerdà
Pàgina següent
>Reconstucció en 3D del projecte Cerdà en
`l’àmbit de la Diagonal a l’entorn del nucli de
Gràcia..

la perceptibilitat focal dels nuclis de les
viles properes. El nou model
incorporarà les virtuts d'una metròpolis,
encara inexistent, però que
aparentment es percebia com una
amenaça al sentit identitari de cada un
dels nuclis dels diferents municipis.
La dinàmica inercial dels creixements
nuclears històrics, ens permet dibuixar
un panorama urbà de la Barcelona de
mitjans del vuit-cents, en aquest
període de mig segle que comporta, no
solament un radical canvi de les
estructures de ciutat, sinó també la
introducció d’un model que fonamenta
una percepció molt més oberta de

32
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l'estructura. Si fins ara aquests models
de trames esteses, havien estat
associats a les formacions per a la
construcció de noves ciutats en el
continent americà, la seva eclosió,
produeix al mateix temps en el vell
continent la necessitat de construcció de
la "nova ciutat" davant de la ciutat
"antiga".
Sent aparentment, elements geomètrics
els que suporten una similar
generalització, les raons subjacents en
un i altre tipus de ciutat, vindran
caracteritzades per l'aparició d'aquest
territori de contradicció i contrast, que es
produeix en aquests espais limítrofs amb
realitats urbanes adjacents. Situació no
coincident amb la dels creixements de la
nova ciutat americana.
Són aquest conjunt d'interferències que
apareixen abundantment en la ciutat
europea del XIX, sobre el que el treball
transita en l’intens període de bastiment
de la ciutat moderna. Enfront del model
aparentment inalterat de construcció
coherent, es perfila un territori convuls,
que multiplica ràpida i extensament les
taques dels primitius nuclis històrics.
Aquestes dues realitats conviuran durant
més de 50 anys, construint universos
paral·lels d’incoherència diversa entre la
nova i l’antiga ciutat.
Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà
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Dreta
>Aixecament en 3D del model per al
projecte d’eixample Meridiana i el
Paral·lel.
A baix, esquerra
.
>Desenvolupament del model
d’Eixample a llevant. En primer
terme Parc del Besòs. Superposició
multicapa de la realitat construïda
amb el model de 1859.

“Una Barcelona sense
muralles, oberta,
disposada a desenvoluparse a través del nou
mecanisme d'eixample
trenca amb la
perceptibilitat nuclear per
constituir-se en el
mecanisme natural que
expandeix les virtuts d'una
metròpolis encara
inexistent .”
34

En el llindar local el treball es centra
essencialment en els nuclis del Camp de
l'Arpa i del Poble Sec, per tractar-se
d’àmbits continguts dins el Pla Cerdà que
són objecte de projectes contraposats al
propi pla. En el cas del Poble Sec resulta
més rellevant per la seva peculiar
ubicació davant de la muntanya de
Montjuïc. En una primera fase s'han
estudiat els orígens d'aquesta estructura,
per passar a entendre'ls com a peces
integrades en el sistema pre-urbà de la
ciutat. En una segona etapa s’han recollit
els elements geomètrics que deriven del
l'intent de convivència i relació entre les
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“Proyecto de Urbanización de La Fransa y terrenos inmediatos de la montaña de Montjuich. Documento nº2. Cuaderno 2º. Planos de alineaciones. 1890. Prolongación de la calle 6
(Parlamento)”. Documentació del projecte de l’AMCB. Sobre aquest teixit d’intersecció es projectarà la plaça de Navas una de les primeres intervencions per a la reconversió d’espais residuals
de l’anomenat model Barcelona l’any 1980.

antigues estructures, les noves propostes
de l’Eixample Cerdà i tots aquells plans i
projectes que en aquest indret marcaran
d’una manera determinada l'arrencada de
la ciutat del XX.
S’escullen com a casos d’estudi el Poble
Sec i el Camp de l’Arpa dos exemples de
“creixements inercials” per tractar-se en
el primer cas d’un espai dins el terme
municipal de la Barcelona del vuit-cents i
en l’altre d’un dels nuclis històrics de
Sant Martí; relacionats en el cas del
Poble Sec amb llur continuïtat urbana
amb la ciutat històrica, com les del Camp
de l’Arpa amb les línies de continuïtat
mar-muntanya des de la Llacuna i el Clot.
En realitat el Camp de l’Arpa és l’última
peça d’una línia vertical de creixement

travessada per les grans vies de sortida a
França. Una transcendent presència
d’infraestructures de comunicació, que
haurien contribuït al minse i esberlat
desenvolupament de l’Eixample Cerdà a
llevant del territori.
La millor manera d'entendre com s'han
produït aquests processos de creixement
adherits als antics centres o antecedents
urbans al voltant de la ciutat de
Barcelona ha estat el d'estudiar-los des
de la seva especificitat i independència.
Però també, formant part de l'evolució
d'un sistema en el conjunt de l'estructura
d’activitats i mobilitat del pla de
Barcelona, el qual pot considerar-se
sobretot per al Poble Sec la primera
perifèria adherida a la ciutat de mitjans

Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà

del segle XIX. Reconstruint els elements
de lligam entre aquests precedents i la
ciutat emmurallada, s'ha treballat en els
documents que mostren el detall del
creixement d’alguns d'aquests nuclis
fortament consolidats. Camp de l’Arpa i
Poble Sec són en ambdós casos espais
receptors de projectes i plans, en els que
els arquitectes de la ciutat hi dibuixen
“eixamples menors” o “teixits de carrers i
cases”.
Les iniciatives de parcel·lació de finques,
aïlladament o constituint-se en entorns
més amplis a través d’agrupacions de
propietaris, junt a la inèrcia
procedimental de l’Ajuntament de
Barcelona, en relació als que anomena en els expedients d’obtenció de llicències
- “zona de ensanche de montaña”;
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Límits i frontisses en el projecte Cerdà
D’esquerra a dreta i de dalt a baix
>Parc del Besòs i Gran Via.
>Traça del FFCC a Mataró.
>Traça de la crrtra a França.
>Parc entre ciutat vella i eixample.
>Parc entre ciutat vella i Montjuïc.
>Riu Besòs i traça del FFCC.
>Vies i traces dins el parc.
>Llera del riu Besòs.
>Passejos arbrats i espais enjardinats en el parc.

36
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>Detall del projecte de 31 de maig de 1890 de
Josep Amargós entre l’eixample i la muntanya de
Montjuïc per a la urbanització de la França.
Destaquen en ell els vincles entre l’existent i la
projecció de futur de la ciutat així com
l’adaptabilitat a la topografia dels traçats
curvilinis del parc. Fragment de la proposta per
a Montjuïc en el límit amb l’actual Gran Via.
Documentació original del projecte consultada a
l’AMAB.

formalitzant creixements aïllats -agrupats
o no- sobre traces existents.
La vessant nord de la muntanya de
Montjuïc, donada llur relació de
continuïtat amb Ciutat Vella, presenta en
aquest període, diferents projectes de
parcel·lació -segons requeriments
parcials de creixement residencial- en
l’últim terç del XIX i relacionats
posteriorment amb l’esdeveniment de
l’Exposició Internacional durant el primer
terç del XX.
Per al conjunt del teixit urbà que
actualment conforma el Poble Sec, llur
formalització segueix el projecte de
Narcís Aran de 1871 i 1874 per a Les
Hortes de St. Bertran, pròximes al port i
ocupades segons els paràmetres descrits
en el seu projecte de continuïtat amb els
carrers principals de l’anterior teixit
central de Sta. Madrona; Vilà i Vilà i Blai,
així com el passeig de Colom de
connexió de vora de la pròpia muntanya.
L’arquitecte Josep Amargós, realitza
diferents projectes -referits a aquests dos

períodes entorn al canvi de seglesegons tres temàtiques específiques: la
primera, de compatibilització amb
l’eixample Cerdà, en allò que fa
referència al dimensionat d’unes noves
illes intermèdies que acostin millor la
ciutat a l’orografia de Montjuïc; la
segona, de transició entre aquesta ciutat
compacta de l’habitatge en alçada i els
models de ciutat jardí, aptes per a una
millor inserció en l’estructura de parc; i la
tercera, adaptativa als límits per a
l’Exposició Internacional de 1929, espais
que finalment foren abstrets d’aquest
esdeveniment.

Les traces d’antics camins del pla tot i
representar l’excepcionalitat dins la
quadrícula (Av. Gaudí, Av. Sarrià, Av.
Mistral, Av. del Bogatell, Crrtra. de
Ribes, M. Aguiló i Pere IV) acaben
afavorint certes connectivitats, mentre
l’extensió del teixit a l’entorn del CA
acabarà entorpint les continuïtats.
L’opció d’augmentar la distorsió amb
aquest traçat marcarà definitivament
l’allunyament d’un ampli sector respecte
al projecte d’Eixample.

L’arquitecte Pere Falqués dibuixa per al
Camp de l’Arpa el plànol del pla de
Barcelona de 1877 i amplia al1887 un
teixit amb carrers, sobre el qual es
situarà un creixement en la direcció de
l’antiga carretera a Montcada ara carrer
Fresser. Aquest teixit afegirà 15 illes de
discontinuïtat a les 8 ja contemplades en
el Projecte d’Eixample.

Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà
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TÍTOL 2:

>

MARC CONCEPTUAL TEÒRIC:
EINES INTERPRETATIVES
/ ÀMBIT GLOBAL
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Capítol I: De les malles i
quadrícules a la nova
mobilitat
“Les transformacions en el temps com a
demostratives del valor de la malla genèrica
per a contenir, referir i donar sentit inclús a
les transgressions de la mateixa, tant si
aquestes són d’ordre geomètric com
arquitectònic o d’incorporació d’altres
escales o mecanismes de formació de ciutat”

A dalt,
>Localització de la ciutat de Mileto sobre
l’actual línia de costa de Turquia.

Pàgina anterior
A dalt, d’esquerra a dreta
>Plànol de la ciutat de Olinto (Grècia) amb
una malla d’illes de 86 x 35m .

A baix,
>Plànol de la ciutat de Mileto/ Equipaments
i edificis representatius inclosos com a
ròtules en la malla de la ciutat. Dibuix en
dues retícules: quadrada i rectangular
connectades a través del reconeixement de
les diferents fractures i irregularitats
geogràfiques.

M

alla i retícula
constitueixen
l'armadura més antiga
en la concepció de tota
nova ciutat projectada.
La ciutat nova que neix
des del pla, disposa
d'aquest recurs genèric com a element
generatriu de l'ordre urbà.
Hi ha un determinisme que podríem dir
pràctic, que derivaria de l'ús del sòl
agrícola en la seva constant millora per
una major productivitat. Les tècniques
d'irrigació d'aquests sòls -a les que
sempre s'arriba a un punt evolucionat en
tota civilització- estarien en la base de
l'adopció de les retícules com el sistema
més eficaç d'aconseguir un màxim

Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà

aprofitament dels fluxos superficials de
l'aigua. Aquestes tècniques d'ordre
funcional, s'aplicaran també per
extensió, donada la seva fàcil
determinació geomètrica als
assentaments urbans de nova planta
que trobem primer a Àsia-Xina i Índia
principalment i que després es traslladen
a la cultura grega a través d'Egipte. Però
no serà menys important, i alhora més
eficaç aquest sistema d'organització
reticular, per al control de les propietats
en el seu vessant cadastral, el qual
determinarà l'aparició dels primers plans
coneguts. S'utilitzaran formes
geomètriques senzilles que requereixen
coneixements poc sofisticats -estaques i
cordes- per ser aplicats en la seva
geometria sobre el territori. Tot emprant
una tecnologia bàsica que serveix
eficaçment per al traçat dels elements de
circulació que discrimina entre les
propietats comunes i aquelles
d'aprofitament privat sobre la superfície
on s'aplicarà arbitri. Per tant, no podem
trobar tan allunyat del nostre context,
aquella primera necessitat d'ordenar sòls
i edificacions sobre el territori,
encaminada a resoldre, el pas del pla com a reflex d'una idea a l'inici, i com a
testimoni documental després- al
replantejament sobre el terreny, pel
mètode més operatiu, que facilitava la
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retícula ortogonal, en l'assenyalament,
construcció, o eventual reconstrucció
d'aquells límits sobre els sòls subjectes a
una política d'arbitris territorial.
Hipódamo, cinc segles abans de la
nostra era dibuixa el plànol per
l'ordenació de la ciutat de Milet: dues
malles d'ordre complementari,
articulades sobre els seus eixos
configurant diferent tramatge, es
dibuixen contra l'irregular perímetre
d'una península en la proximitat de la
desembocadura del riu Meandre. En
l'àmbit d'unió de les dues trames de
diferent grau apareixen els edificis
singulars del govern, el comerç, i la
religió. Així, aquests elements es
comportaran com a ròtules interiors que
vertebren l'estructura de la malla. Si
sobreposem, com hem fet, els plans que
ens arriben des de la restitució
cartogràfica històrica amb el fotomapa
actual podem apreciar com estan encara
manifestos -en els diferents talls
planimètrics i en els canvis en la
coloració i vegetació- els vestigis
d'aquells grans objectes urbans que van
servir d'articulació entre les dues trames.
D'altra banda s'observa la desaparició de
tot indici que faci referència a l'estructura
de malla que en el seu dia va articular el
model de ciutat de Milet. Una fixació dels
elements singulars, que ens parla de
l'immens valor de les peces de major
escala urbana, que han sobreviscut fins i
tot a aquelles línies que fixaven els
esdeveniments geogràfics propers, com
ho van ser els límits contornejats
d'aquella península contra la línia de la
mar, convertida en un promontori sobre
l'extens pla que separa l'actual línia de
costa, avui retirada diversos quilòmetres
mar endins, producte de l'evolucionada

Dreta
>Mètode de superposició a la mateixa
escala entre el model de la ciutat de Mileto
i el territori actual.

40
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D’esquerra a dreta
>Nivells de superposició model i
territori. Traces i permanències en els
grans equipaments i els accidents
geogràfics.
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transformació geomorfològica del delta
durant els últims 2500 anys.
Retícula ortogonal i quadrícula es
mantindran presents durant molt temps
en la configuració de les noves ciutats
però no seran aplicades de nou
sistemàticament fins a la construcció de
l'espai urbà americà -tant a Sud-Amèrica
com Amèrica del Nord– a través de
l'adopció del model il·lustrat de la ciutat
fundacional espanyola, així com de la
seva aplicació massiva, inherent també a
la construcció fundacional de la ciutat als
Estats Units. William Penn l’any 1682
traça el plànol de la ciutat de
Philadelphia i James Oglethorpe en 1733
el de la ciutat de Savannah, però no
serà fins a dates posteriors, entre l'última
dècada del segle XVIII i principis del
s.XIX, quan fan la seva aparició els
traçats que complementen l'estructura
ortogonal amb elements diagonals que
tendeixen a il·lustrar diferents
subsistemes, múltiples centres i
predisposen a una implicació de les
noves estructures de mobilitat
especialitzada que emergeixen donant
caràcter al traçat i avançant una realitat
que arribarà a la ciutat per quedar-s'hi.
Una superposició de configuracions en
xarxa que modificarà substancialment la
relació d'homogeneïtat de les retícules
urbanes. Nous elements que s'afegeixen
als anteriors, proporcionant relacions
jeràrquiques entre les àrees, que es
veuran ara diferenciades a través del seu
accés als elements principals de
mobilitat.

A dalt, esquerra
>Evolució de la malla de la ciutat de Philadelphia, Pennsylvania l’any 1898 des del
plànol original de William Penn de 1682.
Pot veure’s la mateixa plaça quadrada
fundacional en la cruïlla de dos carrers
significatius de la malla dibuixada entre els
dos rius Delaware a llevant i Schuylkill a
ponent.
A baix, esquerra

El procés urbanitzador de la nostra
societat, com qualsevol altra activitat que
relaciona el coneixement amb
l'aprofitament dels recursos materials, ha
tingut i té cicles en què pot apreciar-se la

>Mapa de la ciutat i el port de Savannah,
al comtat de Chatham, Estat de Georgia,
Estats Units 1818.
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D’esquerra a dreta
>Philadelphia. Mètode multicapa. Nivells
de transparència amb la ciutat actual.
Seqüència esquerra >Plànol de William
Penn de1682.
Seqüència dreta >Plànol de la ciutat de
l’any 1842.
Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà
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Seqüència esquerra
> Pla per a un ferrocarril elevat per a la ciutat de
Nova York, des de Chambers Street fins Kings Bridge.
([1867]).
>Ferrocarril elevat proposat per Swett, per a
Broadway. (1853).
> Vista des de dins del túnel fins a l'estació. (1872).
Pàgina següent d’esquerra a dreta
> Nova York Arcade Railway. (Veure Broadway, des
de Pine Street), pla original, incloent voreres, 1868 .
> Un ferrocarril de carrer a Nova York. (1876).
> Ciutat de Nova York - vista en perspectiva del
ferrocarril elevat de Gilbert proposat per al trànsit
ràpid. (1872).
> Ferrocarrils elevats de Nova York (1893).
>Imatge de Coenties Slip 1938.
>Imatge del traçat elevat des de la 34th a 1931.

fragilitat d'aquest equilibri, on l'aportació
de la cultura del coneixement, respecte
als creixements inercials, es difumina fins
a fer-se irreconeixible en aquest
desequilibrat sumatori.

El recurs a utilitzar elements
jeràrquicament rellevants, que salvin les
diferents orientacions d'ordre geomètric
per produir peces de transició o ròtules
entre el canvi de geometria de la malla o
el canvi de coordenades sobre les que
s’emmotllaran els diferents fragments
dels creixements parcials, es veu moltes
vegades relegat quan no implícitament
negat a través de la simple juxtaposició
de retícules, que la major part de les
vegades xoquen sense elements que
esmorteeixin la no correspondència dels
caràcters bàsics de la xarxa.

“...del valor de les peces
de major escala,
supervivents fins i tot
d’aquelles línies que
fixaven els esdeveniments
geogràfics, límits d'una
península contra el mar,
convertida en promontori
de l'extens pla que separa
l'actual línia de costa.”
44

La Barcelona que dibuixa Cerdà a
mitjans del segle XIX, dista molt de ser,
aquella malla que es retallava contra el
límit fractal d'una costa sinuosa perfilant
la ciutat de Milet. Al contrari que aquella,
s'explicitava com un creixement de
potencial il·limitat.
Si Milet es dibuixa sobre una doble
muralla: la que determina l'esdeveniment
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>Superposicions seqüenciades creixements
existents i infraestructures.
>Esquerra/ Seqüencies model i
desenvolupament en el temps. Eixample Cerdà
i traces del FFCC/ Irregulars: Mataró/
Sabadell/Saragossa i Martorell. Integrades:
Tarragona i actuals LAV i L5M.
Perímetres en blanc dels creixements existents
l’any d’aprovació del Pla Cerdà.
>Dreta/ Seqüencia i superposició territori
previ a l’Eixample Cerdà. Evolució i
transparències sobre el plànol de la “Brigada
del Cuerpo de Ingenieros” de 1853.
En groc; perímetres de la diferent evolució de
l’EC entre infraestructures -Clot, Camp de
l’Arpa, Diagonal, Passeig de Gràcia i Rondes.

46
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geogràfic amb el mar, i aquella altra
construïda per defensar-se que el
complementa. La Barcelona moderna de
1859 es projecta a l'exterior de les restes
d'una muralla que només cinc anys
abans ha començat a ser enderrocada.
No obstant això, quan col·loquem la
mirada en la línia dels esdeveniments
que dibuixen el buit del pla de Barcelona,
sobre el qual s'estén el nou projecte
d'eixample, ens adonem que el potencial
model multiplicador de la seva trama
s'esgota contra el front marítim al sudest, el seu límit amb el riu Besòs sobre el
gran parc que ocupa 154 mansanes, una
superfície que curiosament l'aproxima als
3 milions de metres quadrats amb què es
projecta el central Park de Nova York
resolt dos anys abans (1857) per
Frederick Law Olsmsted i Calvert Vaux. I
un nou límit sud-oest, que el determina
l'última zona militar que subsisteix al
voltant de la muntanya de Montjuïc i el
seu castell.
Tot i aquests esdeveniments geogràfics
principals és en tot el seu llarg perímetre
nord-oest, la plana que comença a
ascendir suaument cap a Collserola, on
Cerdà fixarà el límit més discrecional i
disfuncional de tots: el traçat de l'antiga

“...l’aparició dels traçats
que complementen
l'estructura ortogonal en
diagonals il·lustra una
nova mobilitat
especialitzada aportant
caràcter i representativitat
alhora i avançant una
realitat que arribarà a la
ciutat per quedar-s'hi..”

A dalt, dreta
>Abstracció i geometria de la quadrícula
d’Eixample continguda en el llibre “Cerdà
i la Barcelona del futur”. Any Cerdà 2009.
A baix, dreta
>Imatge síntesi del projecte Cerdà amb els
verds previstos inter-mansanes i la
integració del sistema ferroviari.

Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà
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via romana fossilitzat sota el llarg
recorregut del camí de la Travessera de
Gràcia, aproximant-se als nuclis de
Gràcia (dibuixant el carrer Balmes) i Sant
Andreu (deformant l’illa sobre el nucli
existent), per sota de la infraestructura
hidràulica que projecta per interceptar les
aigües superficials de tota aquest
vessant.

Serà en aquest gran front, on més es
veurà esgotada la teòrica percepció
il·limitada del concepte d'eixample, i on
es perdrà en un futur immediat,
l'oportunitat de prosseguir l'ideari de la
ciutat "moderna" que el nou eixample de
la ciutat proposa: la malla igualitària
sobre la quadricula de mansanes
ordenades en direcció nord-est/sud-est.
Una decisió, que implica la fixació d'un
llarg límit aparentment circumstancial. Un
interceptor que en ell mateix nega la idea
d’eixample il·limitat al prioritzar la
infraestructura de l’aigua.
Manifesta en aquest cas, una
predisposició molt diferent d'aquella tan
precisa amb que el pla delimita la
geometria i el llindar contra les trames
prèvies de Hosta Franchs, Gràcia, Camp
de l’Arpa, Clot, La llacuna, Icària i Sant
Andreu, davant d'aquesta altra, en què
abruptament fragmenta irregularment la
trama de mansanes, sense arribar-les a
completar en tot aquest llarg front no
edificat.

“Circumstància i límit que
determinaran la forma del
creixement de Barcelona
durant tot el segle XX, establint
un recinte tancat allà on
virtualment s'estendria en
continuïtat un aparent i
il·limitat eixample.”
48

Circumstància i límit que determinaran la
forma del creixement de Barcelona
durant tot el segle XX, establint un
recinte tancat allà on virtualment
s'estendria en continuïtat un aparent i
il·limitat eixample.
Aquesta persistència i reproducció de
creixement en teixits de carrers irregulars
fora el model de quadrícula i de
geometria reglada, s’estén i envolta el
teixit d’eixample a Barcelona reprenent a

través de nous nuclis limitacions a la
ciutat formulada entorn els espais
reservats per a les infraestructures i
l’equipatge urbà en un sentit ampli.
Es en aquests espais de frontissa on s’hi
reconeixeran incipients teixits de
transicions urbanes relacionats amb les
infraestructures i els espais públics.
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A dalt
>Estació de França BCN finals del vuit-cents
> Passeig de Gràcia / Carrer València BCN
principis del nou-cents
Pàgina següent
Seqüència esquerra
>Barcelona, realitat i model. Nuclis existents
en perímetre vermell. Infraestructures existents
i previstes pel model d’Eixample d’IC en
versions de 1859 i 1863.
Seqüència dreta
>Definició de perímetres en àmbits de
l’Eixample segons principals infraestructures
de comunicació. Fractures, superposicions,
transicions i transparències.
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Capítol II: Espais públics i
infraestructures
1> Concurrència, jerarquia i
superposició

P

Pàgina anterior:
A dalt. esquerra
>NYC canvi de segle; gratacel i ciutat.
A dalt, centre
>Teatre de Besançon 1847, N.C. Ledoux.
A dalt, dreta
>Placa informàtica, connexions en xarxa.
A baix. esquerra
>Avinguda Icària urbanitzada per als JJOO
de Barcelona 1992. Pèrgola adreçant-se a
Montjuïc d’Enric Miralles i Carme Pinós
formant part d’aquest projecte.
A baix, dreta
>NYC entorn de Wall Street dècada dels 80.

otser la manera més
estesa d'explicar l'espai
públic sigui la de la
contraposició. El
negatiu de tot allò que
d'una manera o altra
mantenim encerclat. La idea de
l'espai com a recinte pot explicar
moltes de les variables de
l'arquitectura. El valor de l'espai públic
es manifesta en la capacitat
d'admetre múltiples i variades
apropiacions. Si només expliquéssim
l'espai públic a través de la seva
capacitat per a ser apropiat estaríem
deixant-nos fora el seu paper més
important: la seva capacitat per a
atreure i convertir-se en centre de
l'activitat col·lectiva en molts diferents
supòsits.
Difícilment podríem explicar l'espai
públic com l'espai buit, encara que la

Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà

seva arquitectura i la seva geometria ens
parlés de les qualitats implícites
d’aquesta naturalesa buida. Existeix
doncs, una necessària concurrència, una
pressió afegida que ho converteix en un
espai central. Podem entendre així,
l'espai públic com l'element central d'una
activitat que l’embolcalla.
Durant molt de temps en la tradició de la
ciutat occidental, l'espai públic ha estat
bàsicament restringit a l'espai de la
circulació i la mobilitat. El carrer,
l'encreuament, l'espai d’encaix entre
dues o més arquitectures. El mínim espai
per a girar en l'encreuament de dos
traçats. La idea de la ciutat com a
esdeveniment compacte ha tendit
sempre a explicar l'espai públic com el
negatiu de l'espai residencial o de treball.
Només quan comença a entendre’s el
valor intrínsec que té aquest sòl per a
desenvolupar altre tipus d'activitats,
comença a configurar-se’n un àmbit
propi; obert a diferents situacions
temporals en unes acumulatives capes
d'activitats humanes.
Altre dels elements claus en la concepció
de l'espai públic es la idea de jerarquia.
El valor dels elements respecte al lloc
que ocupen i al pes específic de les
seves arquitectures. El buit necessari per
a organitzar millor el sistema funcional

Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAB | UPC

51

REGULARITATS VS. IRREGULARITATS : L’URBANISME DE LES TRANSICIONS A L’EIXAMPLE CERDÀ

Pàgina següent
A dalt i baix, esquerra
>Salines Reals d’Arc-et-Senans Claude
Nicolas Ledoux 1779
>Circuit informàtic, placa base//
Geometries fundacionals i vincles des
de la complexitat. Reformulació de
l’espai públic i les infraestructures.

A dalt , esquerra
>Cercles a Stonehenge. 2800 a.C.. A
baix, esquerra > Typical Insula:
A baix, esquerra i dreta
>Prototipus d’habitatge en alçada a
Roma s. I a III d.C. A baix, dreta
>Planificació de ciutat. Verbonia a la
vall del Po. 26 a.C..

de la ciutat. És doncs el lloc de
concurrència d'aquesta doble escala de
valors: la representativa, que l’aproxima
al poder i al seu exercici, i la funcional
que atreu i centralitza l'estructura de
mercat o de l’esdeveniment col·lectiu.
També afegirà al llarg dels segles altres
episodis tan variats com les festes, les
celebracions els actes litúrgics i els
profans. Esdevindrà inclús espai on
impartir justícia o convertir-se en
escenari d’aquesta administració.

1.- De l'ordre projectat al
situacionisme de les formes
acumulades. El futur
sobreposat.
La recerca dels elements bàsics
d'ordenació aporta diferents
formes d'entendre la geometria
urbana. Des dels traçats
fundacionals, a les adaptacions
en relació al medi natural fins a
la conjunció i enllaç d’aquestes
amb nous paràmetres de
modernitat relacionats amb
l’espai púbic i les
infraestructures.
52

És la ciutat barroca, la que més
clarament formalitza el valor espacial de
la plaça. Li donarà forma i sobretot
n’articularà l'escala. La convertirà en un
objecte acabat, perfectament delimitat
per les proporcions i les arquitectures
que faran d’ella un escenari dissenyat
per a la representació i l'exercici
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institucional d’administració col·lectiva. En aquesta depuració
de la forma, en aquest exercici de geometria bàsica, la plaça
major i les places reals es converteixen en la idealització de
l'espai buit conquerit. Es produeixen com un impost negatiu.
Fins al punt de ser l'element més gran, més uniforme, més
rellevant que posseiran moltes ciutats en molt de temps.
Aquest espai s'omplirà en diferents períodes d'aquells altres
atributs que serviran per a representar cadascuna de les
funcions que en dies i horaris diversos aniran apareixent i
produint-se sobre ell. Les seves dimensions el converteixen en
l'espai ideal per ocupar tot tipus d'activitats, es podrà cobrir
parcialment o canviar la seva fisonomia, introduir elements
aleatoris, i fixar-ne iconografies i atributs. Però serà sempre el
valor del buit com a espai necessari i útil, el més cercat en l'ús
complex i dilatat de la ciutat històrica sobre el qual els diferents
usos possibles s’hi podran sobreposar sense problema.
L'espai públic és bàsicament un espai de concurrència i de
representació, tant és així que la plaça major o les grans
places franceses es converteixen en la infraestructura mínima
necessària per a centrar la jerarquia de qualsevol ciutat de
nova creació. La ciutat colonial té en ella l'element polaritzador
de la representació del poder pròxim o llunyà de la metròpoli,
al mateix temps que ho proposa per a la ciutat on
s'implementa. La idea d'infraestructura cobra aquí un valor
essencialment iconogràfic. Representa i és representada.
Significa i al mateix temps és necessàriament significant.
Concurrència, jerarquia, implementació i representativitat són
ja nous instruments per a un ordre que es projecta i per a un
paisatge estructurat més enllà d’un sol territori.
Però no sempre l'espai públic ha estat i és un escenari
seqüenciat des de l'ordre de l'arquitectura. En molts llocs
l'espai públic ha estat en l’origen i seguirà sent principalment
l'espai d'intercanvi. Moltes ciutats del continent africà i americà
han definit històricament l’espai públic des d’aquest espai
complex i intens del comerç. Una evolució que de vegades
esdevé obsoleta i acull espais més estàtics; una autopista en
desús, un temps indeterminat en la direcció aparentment
equivocada ens pot retornar la imatge d'un nus viari convertit
en un improvisat i vertiginós mercat. No obstant això, on es
l'arquitectura?. On queda tot aquell ordre que semblava
necessari per a suportar l'activitat urbana en sentit ampli.
En un temps anterior per a les avantguardes de principis del
segle XX, la ciutat futura és imaginada com una complexa
Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà
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acumulació de l'activitat humana sobre
múltiples i diversos mitjans de transport.
Arquitectures en altura i sistemes de
mobilitat que creixen sobreposats en
diversos nivells. El futur es contempla
doncs, com una màxima concentració
d'activitat i moviment. La ciutat es
converteix per primer cop en
infraestructura. Tota ella s'articula a
l’entorn de la mobilitat i la multiplicació en
diversos nivells de l'espai públic. Els
ponts es poden convertir en grans
gratacels horitzontals, els edificis centrals
es converteixen en aeroports. Per sobre
dels nostres caps podem veure les
arquitectures que s'entrecreuen en
múltiples passarel·les, on persones,
trens, avions, escenifiquen el radiant i
intensa que pot arribar a ser la part més
central de la ciutat futura.
Aquest futur perfecte, topa ràpidament
amb les dimensions no flexibles, ni
fàcilment acumulables de la ciutat
existent. Aviat es comprova la dificultat
de concentrar mobilitat i activitat en un
espai tan reduït. Apareixen als Estats
Units a principis dels anys 20, les
primeres reflexions sobre la torre de
Babel construïda al voltant del trànsit. Es
comença a plantejar la necessitat de
generar una ciutat més segregada capaç
d'especialitzar tots i cadascun dels
recursos de mobilitat que es van
incrementant sobre ella. Això significa
també una ciutat menys flexible, al
mateix temps que més reduïda, més
previsible i acotada. La idea de la
infraestructura segregada porta no tant, a
ocupar el cel, com a submergir-se en el
subsòl.
Quan Ildefons Cerdà projecta l'eixample
per a la ciutat de Barcelona, ho fa tenint
present la incapacitat de prolongar les
condicions d'inhabitabilitat de la ciutat
54
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Pàgina anterior
A dalt, dreta
>Paris Place des Voges. Louis Metezeau.
A baix, dreta
>Salamanca Plaza Mayor. Juan de Villanueva.

antiga. Però no solament es tracta de fer
els carrers més amples i disposar de més
espai lliure; es tracta bàsicament
d'articular, en un mateix ordre de coses,
la infraestructura de la mobilitat i
l'arquitectura de la ciutat. Ferrocarril
especialitzat, circulació segregada, seran
només el començament d'un nou
paradigma per a una bona coordinació
de les diferents mobilitats dins la ciutat,
encara avui no resolt.

per a l'activitat de l’oci, la pràctica de
l'esport o simplement el contacte directe
amb un tros d'una natura implementada i
inserida en l'interior de la nova urbs.

Retrocedint en el temps, l'espai públic ja
no serà el blanc sobre negre, ni es podrà
definir com l'element antagònic i únic per
a l'espai privat. Apareixeran molts grisos,
molts gramatges que definiran les
diferents intensitats d’aquest mateix
espai públic. Hi haurà la possibilitat de
pensar i discutir la dimensió intermèdia
de molts espais comunitaris, oberts i
connectats en continuïtat amb l'espai
públic. No serà doncs, "mai més"
semblaven dir els primers precursors de
la ciutat moderna, un lloc on les
arquitectures siguin només la façana que
limiti i delimiti l'espai públic de l'espai
privat.

D'aquell món idealitzat sobre un futur
presumptament perfecte, organitzat per
les màquines, el vehicle i els transports,
dibuixat sobre una projecció
arquitectònica tradicional; s'ha passat a
un espai urbà en el qual la forma
construïda s'ha anat adaptant,
acomodant a la lògica dels traçats, les
trajectòries i els recursos que
circumscriuen els objectes mòbils. Potser
les nostres ciutats no han crescut
exponencialment sobre aquell conjunt de
capes que van imaginar els futuristes de
principis del segle XX, però l'arquitectura
d'aquestes ciutats s'ha anat
progressivament transformant en
elements més desenganxats de la tirania
dels angles, per anar adquirint la
flexibilitat necessària per a relacionar-se
millor amb aquest altre univers emergent
de trajectòries i continuïtats en el que
convivim.

Un nou requeriment s'obre pas en les
demandes d'aquesta ciutat nova, l'espai
A dalt, esquerra
>Imatges de la pel·lícula “La joven de la perla” de Peter
Webber 2003.
A baix, esquerra
>Central Park / Persones passejant.
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La idea de l'espai natural com a
iconografia d'un passat anterior, convertit
ara en un paisatge pròxim en el qual
reconciliar-nos amb la naturalesa. Lloc on
l'habitant de la metròpoli seria capaç de
plantejar la nova utopia de coexistència
amb la natura.
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Pàgina anterior
>Auto de fe a la “Plaza Mayor de Madrid” 1680. Francisco Ricci 1683.

2> De la geometria dels angles
i les trajectòries

d'un segle de neo racionalitat
constructiva, es comencen a veure els
efectes d'aquella proposta trencadora.

En aquesta arquitectura dels objectes
mòbils hem avançat més en l'últim
decenni del segle XX que en tots els
anteriors. El treball sobre les diferents
escales té molt a veure amb tot això. Els
nous instruments i tecnologies per al
dibuix, la implementació d'una geometria
tensionada pels objectes que defineixen
les infraestructures de transport, la
barreja d'usos que fa possible tornar a
pensar en grans paquets que
interrelacionen infraestructura i
arquitectura. Tot això és possible, perquè
la idea de la ciutat compacta ha acabat
per trencar-se. Gairebé un segle després
de ser plantejat el seu relleu, i després

Així, molts dels projectes que
emergeixen plantegen el diàleg amb les
tensions que materialitzen la mobilitat.
No només quan vam parlar d'edificis o
arquitectures afectes al transport d'una
manera directa: estacions de ferrocarril,
intercanviadors urbans, aeroports, o
centres comercials, sinó en molts altres
cops quan també parlem de nous
museus d'art, noves biblioteques o nous
espais per a la interpretació escènica, ho
estem fent en termes d'adhesió a un
complex univers que transcendeix més
enllà de la parcel·la i de la finca veïna.
Ens parla d'un entorn no solament
construït amb cases i edificis de pedra,
sinó també amb tots aquells elements
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La fi dels objectes immòbils.
L'espai de les seqüències.
La geometria de les trajectòries,
no tant per a col·locar-se millor
com per a passar desapercebudes
respecte a l'autonomia de l'objecte
arquitectònic.
La translació del temps dels
objectes immòbils a un temps real
que no es pot ja entendre sense el
temps cinètic (Albert Einstein).
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que ens aproximen els diferents espais
de la ciutat a través de la mobilitat.
Es podria parlar aquí també d'un nou
simbolisme aquesta vegada no referit als
eixos simètrics ni als traçats lineals sinó
a aquell altre que té en compte l'escala
urbana dels esdeveniments relacionats
amb la mobilitat. L'espai públic ha anat
colonitzant molts altres llocs on abans no
s'hauria pensat que pugues produir-s’hi .
Cada cop més l'espai comercial ha anat
introduint condicions i formes de l'espai
obert. Ha anat assumint i recollint grans
concurrències, la qual cosa l’ha dut a una
certa desmaterialització del seu caràcter

d'espai privat. Aquell espai públic al que
al principi ens referíem centrat i
relacionat amb el complex intersticial de
la ciutat construïda i exclusivament
referenciat en l'espai a l'aire lliure s'ha
anat transformant en un espai múltiple
interior i exterior, superficial i subterrani,
opac i transparent, mineral i líquid que
s’ha anat definint en més complex, al
mateix temps que més intens i continu,
més estructurador també si es vol des
d’aquest últim caràcter.

A baix, dreta
>Crowding Towers. Imatges de la ciutat
del futur com a grans artefactes acumulats,
sense lloc per als espais d’emmotllament i
trànsit entre les infraestructures de la
mobilitat i les arquitectures de la ciutat.
Absència d’espais de natura i
enjardinament.
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3> Connexions i mobilitat
Cerdà en el seu ideari de ciutat concebia
a més de l’espai lliure principal del tràfic i
la mobilitat aquells altres espais verds
que creuaven les illes i deixaven passar
la natura. Un cert avançament als
postulats del moviment modern, en
aquesta coexistència genèrica i estesa
entre ciutat i natura. En allò que fa
referència a altres espais, en l'Eixample
es preveuen equipaments però no
places. Sobre els nodes concentradors
de comunicació és conscient de la
inutilitat de reproduir aquells espais
vuitcentistes i il·lustrats. En alguns d'ells
podem apreciar el valor estratègic dels
grans parcs que no es construeixen, i el

perfilat dibuix del disseny que contenen
però difícilment arriba a donar-nos pistes
de com havien de materialitzar-se les
grans places.
Les pistes que ens deixa respecte a allò
que anomenem places o espais més
closos, adherits a l’edificació, es
relacionen amb la fluïdesa, el intercanvi i
la circulació, es converteixen en espais
d'altra escala i categoria: exemples
d'arquitectures que contemplen la
transformació de l'espai públic dintre i
fora, indistintament dels confinaments de
la trama urbana.
Aquest espai públic explosionat s'ha
convertit avui en paradigma de
trencament amb l’espai anterior.
Escenificació d’aquest nou concepte més

A baix, esquerra:
>Canary Warf. Londres 2012. SOM.
A baix, dreta:
>Set model for Metropolis 1925.
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complex desenvolupat abastament i en
més mesura en períodes puntuals al llarg
del segle XX. , ha representat la
incorporació i definició de nous
paràmetres capaços de proporcionar els
espais de transició urbana entre aquests
nous i diferents fenòmens de creació de
ciutat.

El paisatge del territori que entra a la
ciutat i proposa una relació integradora i
complementària; que aposta per la
condició de lliure -sense edificar- però no
com a negatiu de l’ocupació construïda
sinó des de llur condició ambiental
pròpia, ha anat ocupant l’ideari de
construcció de l’espai públic, dins una
idea de paisatge més àmplia i inclusiva.
Més que aquella invariabilitat i
determinisme que proporcionen els
fenòmens naturals incrustats en el sí dels
teixits urbans de les ciutats -valls,
serralades, rius, llacs, mars, turons i
petites muntanyes...-, es tractaria
finalment d’acomodar pautes ambientals
elaborades en relació de
complementarietat entre natura i ciutat.

>Plaça Barcelona/ Navas&Solé.

Esquerra, de dalt a baix
>Barcelona. Cercles, el·lipsis i curvatures.
Plaça La Carbonera. Glòries. Plaça
Espanya
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>Barri de les Arts a Honkong/ Norman Foster.

>Façana fluvial riu Tenes/ Navas&Solé.

Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà

>Façana fluvial de Louisville Kentucky/ Hargreaves.

>Plaça Barcelona/ Navas&Solé.
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Capítol III: Engraellats
globals
1> Nova York: el determinisme
del model emergent

Nota textual:

Inici del llibre de Kenneth Frampton
"Nova York capital del segle XX"

Pàgina anterior:
A dalt. De esquerra a dreta
>Transformacions d’aquest primer front
d’aigua origen i referent de la ciutat de
NYC.
A baix. esquerra
>New York. mapa de 1836.
>Transparència imatge google earth.

"Si des del mirador situat al cim de l'edifici de la
RCA es fa una ullada sobre l'última ciutat
emmurallada del món, voltada no de pedra sinó
d'aigua, sembla contemplar-se un territori finit.
Però, mentre que les fronteres remotes d'aquesta illa
són clarament visibles, un sent que per molt que
s'explorin els seus extrems, mai arribarà a la seva fi,
perquè Manhattan, sobre el qual s'assenta l’ Empire
State, és infinit. Més encara, tot depèn aquí, com pel
que fa a altres en qualsevol altre lloc, de la
particular manera de mirar i del lloc privilegiat des
del qual s'observi aquest espectacle en constant
canvi. Així doncs, ens trobem davant d'un panorama
marítim que, com Venècia, està subjecte a
permanent transformació, diàfan un instant i, l'altre,
enlluernador i trencadís, relluint a la calor del dia,
amb els automòbils, sota els carrers brillants com el
vidre, al tard, entre la remor dels canons de Wall
Street, la ciutat adquireix una malenconia
piranesiana, alhora que un vent lleuger recorre les
voreres, mentre que a l'alba, abans que el sol surti
del tot, l’East River jeu davant la ciutat com si fos
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una fulla d'acer polit. I tota aquesta lluminositat
canviant només serveix per modular el caràcter volàtil
de la ciutat, ja que el Leviatan canvia el seu curs
d'acord al seu temperament. D'aquesta manera, des de
la torre de la RCA apareix la "città nuova" de la
ciència ficció futurista que Europa mai va dur a terme,
mentre que des de la cinquena avinguda, al llarg de
l'extrem est de Central Park, es tracta del Boulevard
"fi de siècle" per excel·lència, una evocació
afrancesada que Londres mai va poder igualar però, a
l'instant següent, tot el decòrum se suma i un es troba
trontollant entre carrers amb clots, en un taxi
grinyolant i mai restaurat, deixant enrere
escombraries disseminades i clavegueres fumejants,
recorrent vertiginosament la retícula laminada i de
fosques cimeres de Manhattan, perennement a la
mercè de policies i bombers que s'obren pas a través
del seu laberint , escampant una remor de mort i
desastre.
"Kenneth Frampton" Nova York capital del segle XX"

B

arcelona vs Nova York.
Tractant-se tanmateix en
ambdós casos de teixits
que evolucionen contradint
els components de llurs
projectes inicials,
Manhattan no deriva tant enllà del
pensament que l’origina mentre
Barcelona si ho fa desenvolupant eines
de destrucció del model molt vinculades
al teixit social i econòmic de la ciutat.
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Fractures i malles
A dalt, esquerra
> Pla de la ciutat de Nova York per a l'ús
d'estrangers dibuixat per William Chapin
1831.
A baix, esquerra
> Nova Amsterdam, com era el setembre de
1661.
>Jacques Cortelyou. Afbeeldinge Van de
Satadt Amsterdam in Nieuw Neederlandt. El
Pla Castello 1665-1670.

Pàgina següent:
Límits i transicions sobre el Hudson. Treballs de superposició sobre el mapa de
1836.
Seqüència esquerra
>Des del Battery Park als Molls
Seqüència dreta
>Des dels Molls al Battery Park .

Hem parlat anteriorment del que va
representar el model Barcelona en la
concepció de la ciutat moderna
projectada al futur i com a més de la
importància que va tenir i encara avui té
com a sistema reticular, capaç d'admetre
ingents modificacions i alteracions,
segueix fent possible transformacions
futures a la ciutat.
Anem a fixar-nos en aquell altre gran
motor, laboratori d'experimentació i
avaluació del que serà la ciutat del segle
XX, i que segueix encara avui marcant el
paradigma de la ciutat de referència en
els cinc continents: Nova York.
Nova York forma part d'aquesta genèrica
identificació mestra amb la ciutat del XX
a través d'una petita part del seu teixit
que és avui l'illa de Manhattan, com ho
és a Barcelona aquesta petita part del
teixit urbà que anomenen l'Eixample. I
serà en aquest entramat on es
reconstrueix, a través de l'experimentació
i d'un conjunt molt determinat de
personatges, l'evolució de la ciutat
64
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“ De nou la geografia, de
la línia d’aigua, límit i
espai d’intensitat per a
l’emmirallament i el
somni en el dowtown de
Manhattan.”
Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà
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moderna. El Pla dels Comissionats, un pla molt anterior al
projecte Cerdà per a Barcelona, construeix també una ciutat
nova sobre una precedent que havia crescut en superposició de
trames dibuixades en relació a directrius que emanaven del
nucli originari i fundacional de la ciutat, quan aquesta es
denominava encara Nova Amsterdam.
No havia disposat fins aquell moment en què es redacta el Pla
dels Comissionats l’any 1811 d'un suport material tan intens i
gran com per durar i esdevenir el tauler de joc d'aquest canvi
ideològic de la ciutat i l'arquitectura durant dos segles. Veurem
com aquesta ciutat, ha estat capaç de re formular-se, a través
de la mutació arquitectònica i de l'adaptabilitat materialitzant la
construcció, de la ciutat icònica del segle XX amb l’emergència
de l’arquitectura en alçada, construïda entorn al mite del
gratacel. El gratacel neix dins una trama de menor quantia que
la de Barcelona, des del trencament de la continuïtat del front
edificat, sota el inicial sistema de construcció en mitgera.
L’aparent i il·limitat creixement en alçada, qüestió que es
materialitza a través del desenvolupament tecnològic dels
sistemes constructius de les estructures d’acer, i de la irrupció
dels sistemes de comunicació verticals, -en particular aquell
sorprenent artilugi que presenta Elisha Otis en la Fira Mundial
de Nova York de 1853- conduirà a la construcció del nou
arquetip de quadrícula entorn els grans gratacels.
Aquesta ruptura de la morfologia urbana a Barcelona no es
produirà més que de forma puntual contravenint el propi pla i
d'una manera poc relacionada amb la trama, fins a arribar al
període dels anys 60 i 70 del segle XX. -Pensem que el projecte
Cerdà defineix una illa oberta amb solament dos de les seves
cares construïdes, mentre que en el projecte dels Comissionats
l’illa es tancada-. En el cas de Nova York, aquesta ruptura es
produeix com a resultat d'un viatge que va de la compacitat a la
híper edificabilitat, i què no passa per la condensació dels
elements construïts, sinó per assumir la individualització de
l'element arquitectònic, inclús aplicant a l’arquitectura domèstica
un protagonisme “objectual” , tridimensional, que fins llavors
solament havia estat reservat als grans edificis públics o
religiosos: “les catedrals domèstiques”.
“Tres-cents metres d’alçada es un esdeveniment arquitectònic, i
ho és en l’ordre de les sensacions psico-fisiològiques, alguna
cosa important. Que la notes al cap i a l’estomac. Una cosa
bella en sí mateixa (Le Corbusier “Quand les cathédrales étain
blanches“ 1937).

A dalt,
>Bounded by Liberty Street, Maiden Lane,
South Street York City. 1897.
A baix,
>Plan of the city of New York. May 1803.
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“Nova York forma part
d'aquesta genèrica
identificació de la ciutat
del XX a través d'una
petita part del seu teixit
que és avui l'illa de
Manhattan, com ho és a
Barcelona aquesta petita
part del teixit urbà que
anomenen l'Eixample.”
Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà
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Aquesta es una atracció hipnòtica i
irracional que l’explicita Le Corbusier al
diari New York Herald arran de la seva
primera estada a Nova York l’any 1935.
“....la ville (N.Y.) m’est apparue, dans la
brume matinale, comme la cité promise
lointaine, d’azur et de nacre, avec ses
flèches projetées vers le ciel. Voici la
Terre des Temps Nouveaux et voici la
ville fantastique et mystique: le temple du
Nouveau Monde! Puis le bateau est
arrivé au large de Wall Street, il a longé le
docks; je me suis écrié: « Quelle brutalité
et quelle sauvagerie! ».
Aquest paisatge carregat d’energia i
emocions evocava potser sensacions
contradictòries no molt diferents de les
que va sentir Rafael Guastavino aquell
fred mes de febrer de 1881 quan va
desembarcar del vapor que ’l duia de
Marsella a Nova York amb 39 anys
complerts cercant un nou somni.

“ ..., aquesta ruptura es
produeix com a producte
del trànsit des de la
compacitat a l’híper
edificabilitat, eludint de
condensar els elements
construïts i assumint la
individualització de
l'element arquitectònic,”
68

Outline & Index Map of New York City. Index I. 1885.
Outline and Index Map of Volume Four. Atlas of New York City, 1913-1915 .

Enrere deixava les més de trenta obres
construïdes a Barcelona entre 1865 i
1881 que il·lustren l’arquitectura pionera
del nou Eixample Cerdà; la nova fàbrica
Batlló -que va construir per a Eusebi
Güell l’any 1865/69– i que avui trobem
formant part del recinte de l’Escola
Industrial del carrer Urgell, el Palauet
Llorenç Oliver en el xamfrà passeig de
Gràcia Gran Via -espai que avui ocupa el
cinema Comèdia- o el xamfrà Passeig de
Gràcia Plaça de Catalunya -avui ocupat
pel centre comercial de El Corte Inglés-,
la casa Blajot al Passeig de Gràcia, 32
amb la casa Julià al 80 del mateix
passeig o la casa pròpia que construiria
al 1875, al 263 del carrer Aragó. A pocs
metres Emili Sala construïa aquell mateix
any aquella que acabaria reformant anys
després -1903- Antoni Gaudí per
encàrrec del seu nou propietari Josep
Batlló, al 43 de passeig de Gràcia.
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Sorgida com una obra de reforma
adquireix en mans de Gaudí la
tridimensionalitat que modificarà
l’aparent pla continu de l’illa del
Eixample.

Plan of New York & Brooklyn.1863.
Fotografia retícula NY 1939. Margaret Bourke-White.

L’obra arquitectònica de Gaudí sobre la
graella de Cerdà ens col·loca front al
inici de la trencadissa estructural de la
ciutat compacta. Sense proposar-s'ho,
des de la dimensió orgànica i la híper
densitat que es tradueix en unes
arquitectures tan desbordants com
trencadores amb la geometria que les
delimita, Gaudí construeix una
arquitectura deslliurada de suports i
encaixos rectilinis, a la que s'hi afegeix la
densitat física i materialitat pròpies.
Proximitat emocional amb la que es
construeixen els somnis; així com els
gratacels hiperactiven aquesta
sensibilitat neuronal i imaginativa que
també ens porta a aproximar-nos al
somni de la torre infinita.
Es fa difícil d'imaginar, que entre tanta
densa estructura de gratacels, va existir
una vegada una illa anomenada
"Manahatta" un nom que en el llenguatge
lenape dels antics pobladors significava l’
"illa dels set turons". Un espai -al llarg
dels 21 km que configura l'estreta i llarga
geografia- ple d'aiguamolls i poblat de
nogueres, roures i castanyers, al costat
de formacions rocoses com la que
despuntava en el seu extrem sud obrintse a la badia de Nova York, la que va
albirar el florentí Giovanni Verrazzano
aquell setembre de 1524 des de dalt del
pavelló de comandament de la nau de
tres pals, que portava inscrit el nom de
"La Dauphine".
Expedició de reconeixement i aixecament
topogràfic de la línia de costa -que des
de Carolina fins a Nova Escòcia i
Terranova- havia promogut el rei de
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França: Francesc I, amb el suport
econòmic de banquers i mercaders
italians establerts a la ciutat de Lió. Al
final d'aquest viatge acabaria mapificant
més de 3.200 km de costa. Verrazzano
que havia estat el primer europeu a
albirar l'illa de Manhattan va acabar
morint quatre anys més tard (1528) a l'illa
de Guadalupe on va ser atacat pels
nadius, en una tercera expedició que el
portava de Florida a les Antilles i la
Guyana.
Haurien de passar 85 anys, fins a la
tarda del 12 setembre de 1609, perquè
els lenape avistessin una segona
estranya nau de 90 tones que portava
inscrit en el seu pavelló de proa el nom
de "Half Moon ". L'anglès Henry Hudson,
comandava aquella expedició que amb
pavelló holandès, i al servei d’una de les
primeres grans multinacionals -la
"companyia holandesa de les Índies
orientals”, prendria terra, en les
proximitats d'aquell estret front rocós que
després constituirà el primer port de
Nova York (nova Amsterdam ho batejarà
Hudson) i que no dista molt de ser el
paisatge que albiraria qualsevol viatger
que arribés avui per mar.
Ressenya en els seus plans, el valor
d'aquest lloc per allotjar en el seu hàbitat
-entre els seus tancats boscos- una
quantiosa població de castors així com la
caça i indústria derivada que podien
representar un substancial recurs
econòmic per a la companyia a la qual
serveix. S'endinsarà riu amunt remuntant
240 km fins a Albany, per tornar abans
d'acabar l'any a Europa. L'any següent
(1610) -en la seva insistent i fallida
recerca del pas nord-oest cap al pacífic i
Àsia- organitza la seva última expedició a
bord de la nau "Discovery", aquesta
vegada sota bandera anglesa, s'endinsa
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“Significació d’arquitectes
aparentment col·laterals en
l'escala urbana de la ciutat,
però decisius des del
compromís amb una
arquitectura tecnològica i
formalment innovadora:
Antoni Gaudí i Rafael
Guastavino”
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Fàbrica tèxtil a les Corts de Sarrià per als germans Batlló. Projecte de 1868 de Rafael Guastavino. Imatge fotogràfica de 1915 i de 2012 .
Sala de la fàbrica Batlló on hi havia els telers. Arcs de ceràmica sobre estructura de ferro i voltes tabicades. Fotografia del Dr. César Comas Llaberia .
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Projecte de l’hotel Attraction atribuït a Antoni Gaudí l’any 1908.

Fotografia quadrícula NY 1939. Margaret BourkeWhite.

“Gaudí desfà l'estructura
de la ciutat compacta des
de la concentració i el
desbordament geomètrica
del traçat que delimita
amb la façana dissolent-ne
la forma i geometries
rectilínies”

A dalt, esquerra. >Imatges produïdes per
a la sèrie “Fringe” de la cadena Fox en
la que reprodueix un skyline de Nova
York on s’insereix la recreació d’aquest
projecte. A dalt i baix, dreta. >Detall de
les xemeneies de La Pedrera.
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>23 Bounded by Lexington Avenue, Avenue, Part of Ward 23 1898 . Retícula ampliant-se sobre la proposta dels Comissionats de 1811 i conformant la ciutat del s. XX més enllà de Manhattan.

explorant la badia de Hudson durant més
de tres mesos fins a l'arribada de
novembre on quedarà atrapat durant tot
l'hivern. Les males condicions i la penúria
que haurà de suportar la tripulació durant
aquell llarg hivern desencadenen en un
motí, quan després d'una curta
primavera, Hudson planteja seguir rumb
més al Nord a la recerca de la seva ruta
al pacífic, ell, el seu fill, i set tripulants
van ser deixats sobre una petita xalupa
abandonats a la seva sort, mentre el
Discovery hissant veles virava cap a
Europa.

>Perspective view and floor plans of a three-bedroom house in New York City, 19th century.1857. Prototipus d’habitatge sobre la trama.
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Tant Verrazzano, com Hudson encarnen,
en certa manera, aquest esperit
fundacional preurbà, al mateix temps que
tenen aquesta àuria que sembla guiar als
que busquen donar forma i nom al
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coneixement. Construint sense saber-ho,
aquesta mitologia pagana -un particular
Rómul i Rem- que posa al mapa i ens
situa l'inici de la construcció de la ciutat
de Nova York.
El Manhattan d’avui, lloc de contrastos
entre el buit i el ple, l'alt i el baix, el verd
concentrat i la massa grisa nombrosa i
estesa acull mobilitat al mateix temps
que aïllament i solitud. Components
bàsics de la ciutat moderna; concentració
d'activitat a nivell del sòl i del subsòl i
activitat creixent fragmentada en les
edificacions i l'arquitectura dels grans
edificis. Contrast entre el simbòlic, entre
el fugaç, entre la rapidesa, entre allò
col·lapsat. En el fons paradigma de
moltes de les coses que habiten les
ciutats que hem somiat, i a les quals ens

Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà

REGULARITATS VS. IRREGULARITATS : L’URBANISME DE LES TRANSICIONS A L’EIXAMPLE CERDÀ

hem vist arrossegats amb la nostra
imaginació.
Manhattan aquell lloc que un dia va ser
una illa plena d'aiguamolls i frondosos
boscos és també el lloc on percebre,
veure i sentir créixer la ciutat. Com
avança cap amunt, conquereix noves
altures i es retalla d'una manera
diferenciada sobre un cel de vegades
blau, altres gris com la pedra o el vidre
que abunda en les seves façanes.
Manhattan és el paradigma de la
naturalesa humana convertida en ciutat.
És potser la referència als nostres
records biològics anteriors, que ens
remeten incessantment a situar-nos el

més elevat possible, en un lloc de domini
en l'espai, capaços de preveure els
moviments, de convertir el temps en un
dilatat alentiment. Veure des d'aquestes
perspectives elevades com s’atura i
veure la dificultat dels moviments de
vaixells i avions fins arribar a
desaparèixer en un immens horitzó.
El lloc on l'arquitectura es converteix en
una simfonia canviant, en la qual
èpoques diverses conviuen sense
intentar anteposar o proposar un model
fix, que faci pensar que aquelles formes
són les definitives, que aquells elements
no variaran, ni que aquelles
construccions, configuren l'etapa

Espais naturals i primers dibuixos de la ciutat en carrers -actuals West Broadway i Bowery FourthA baix, esquerra >Long Island, Staten Island & east New Jersey 1776.
A baix, dreta >Ciutat de NY i entorns. John Hills 1782-85.

principal a preservar de la ciutat. Tot
forma part de la història i tot és alhora
susceptible de ser alterat.

“ ...lloc de contrastos entre
el buit i el ple, l'alt i el
baix, el verd concentrat i la
massa grisa nombrosa i
estesa. Mobilitat al mateix
temps que aïllament i
solitud. El simbòlic i
permanent amb el fugaç i
la rapidesa. En el fons
paradigma de les coses que
habiten les ciutats que hem
somiat...”
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2> Nova York i Barcelona front
al desdoblament
tridimensional: de la graella a la
utopia tecnològica
La condició d'illa confereix a Manhattan
un caràcter extremadament persistent.
Aïllada aparentment del seu entorn més
immediat es vincula eficaçment amb la
resta del planeta per la no menys influent
connectivitat marítima. De equívoc i
esquiu accés a orient per al navegant
florentí Verrazano ("Mannahatta" 1524) i
base d'explotació comercial per l'anglès
Hudson al servei de la Companyia
Holandesa de les Índies ("Nieuwe
Amsterdam" 1609), es perfila com a
enclavament colonial anglès sota el nom
de "New York" a partir de 1664.

Mapa de Nova York de 1836. Extensió de la malla més enllà del carrer 14 fins al límit de Harlem River.

Fàcilment atisbada des de la coberta de
qualsevol vaixell enfilant la badia i
travessat l'estret de "Narrows" que la
separa tant de Staten Island, i com
d'aquell altre sòl continental de Brooklyn i
la resta de Long Island. El nucli germinal
que es conforma al voltant de la petita
colònia comercial i el seu port -a l'extrem
més meridional de l'illa- dibuixarà la porta
d'accés de persones i mercaderies més
transitada de tot el continent durant més
de dos segles.
Aquell desordenat nucli de coberts,
magatzems i habitatges que envolten el
primer port, es resistirà als intents de
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regulació dels preceptius plans colonials,
que es dibuixen la majoria de vegades
com a il·lustració en fragments tòpics de
les metròpolis europees de referència,
davant d'una realitat, desdibuixada i
pertinaç que els contradiu.

New York des de Battery fins a Spuyten Duyvil. Llibreria del Congrés Nº de catàleg 2007628201 .

Així, en les primeres referències
documentals, es percep aquest intent de
substituir la realitat a través
d'il·lustracions ideològiques en què
s'entrecreuen fragments de bucòliques
arquitectures holandeses: molins, canals
i defenses, són dipositats sobre la
complexa i resistent geologia rocosa de
l'illa. Impuls inicial, fins i tot "substitutiu"
virtual que es sobreposa a la construcció
de la "ciutat de ciutats" en què acabarà
convertint-se Manhattan. Metàfora també
del immaterial procés viral de la postutopia sobre la qual s'aixecarà la ciutat
moderna.
L’amuntegament i la congestió de les
activitats que provoca el
desenvolupament indiscriminat del port a
la zona baixa de Manhattan, van suposar
que al principi, en tan petit espai
convisquessin sobreposades, i no sense
dificultat, activitats de transformació,
emmagatzematge, indústria artesanal,
juntament amb residència i comerç.
Un continu dens i brut amb un fort
creixement industrial, no gaire allunyat
d'aquell que es vivia a l'interior intramurs
de moltes ciutats europees; on les
diferents capes socials es disputaven
una geografia minsa plena d'extremes
contradiccions físiques i sanitàries.
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És en aquell context, on la classe alta
que configuraven les famílies benestants
de la ciutat, i que progressivament havien
anat fent-se visibles a l'entorn de
Broadway i State Street, sobre el parc de
Battery, en el que es reclama la
construcció de nous barris lliures de tota
aquella servitud de proximitat que
comportava la cada vegada més
important activitat portuària.
Els diferents títols d'atorgament de
propietat -Governador Nicolls 1665,
Dongan 1686, Cornbury 1708,
Montgomerie 1730- havien anat minvant
els sòls que restaven de titularitat
pública. La mateixa gestió dels que
restaven, havia portat en gran part a la
seva venda com a manera d'obtenció de
recursos per al sosteniment de les
activitats de Consell Municipal (Common
Council).

Borough of Manhattan 1866. Spuyten Duyvil. Publicat per Mathew Dripps l’any 1867.

La ingent quantitat de recursos
documentats entre els titulars dels drets
de propietat dels sòls i les iniciatives del
Consell Municipal -en una freqüent
col·lisió d'interessos cada vegada que es
plantejava la resolució d'un conflicte de
continuïtat viària, o l'obertura d'un nou
traçat- dóna fe del lent i costós que
resultava intentar dirigir el creixement
urbà de la ciutat sense un marc jurídic
que prevalgués sobre els parcials
interessos de les diferents propietats
d'aquells sòls. Així, el Consell Municipal
demanà a l'Assemblea de l'Estat poders
per intervenir resolutivament sobre les
matèries que regulava el creixement i
transformació de la ciutat, i molt
especialment sobre aquells sòls que
76
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encara no havien consolidat el seu
estatus de continu urbà, en concret,
aquells que es trobaven més al nord per
sobre del carrer 14.

Borough of Manhattan 1866. Spuyten Duyvil. A baix, Kingsbridge a l’altre costat del Harlem River.

Arran d'aquesta petició, l'Assemblea
d'Estat nomenarà una comissió presidida
per tres representants de reconegut
prestigi -l'antic senador de l'Estat, el
Governador Morris, John Rotherford,
antic senador per New Jersey, i Simeó
de Witt, prestigiós geòmetra- donant per
fet que pertanyent al grup de les famílies
més influents de la societat de Nova
York, difícilment tindrien un punt de vista
allunyat del que defensaven els
propietaris majoritaris d'aquells sòls -el
grup social més reticent a les propostes
d'un nou repartiment de titularitats i
càrregues- el que permetria un cert
consens al voltant d'un document
d'ordenació planimètrica, que fos prou
eficaç per suportar el desenvolupament
de la nova ciutat.
El resultat es materialitzà amb l'aprovació
del "Commissioners Plan" el 1811. La
malla, que contindria més de 2.000
mansanes de 60 × 240 m determinades
en el sentit ascendent de l’illa de
Manhattan per avingudes de 30 m
d'amplada i carrers de 18 m en el sentit
transversal, dibuixa una matriu regular,
només trencada per l'única preexistència
viària que "fossilitza" el traçat itinerant de
Broadway.
La distorsió que produeix Broadway al
model geomètric de la retícula, s'aprofita
per introduir un criteri d'aleatorietat
controlada: s’incorpora una discriminació
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“ ... del lent i costós que
resultava intentar dirigir
el creixement urbà de la
ciutat sense un marc
jurídic per sobre dels
parcials interessos i
propietats. ...el Consell
Municipal demanà a
l'Assemblea de l'Estat
poders per regular la
transformació de la ciutat,
i molt especialment la
d’aquells sòls encara
lliures del urbà,...”
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jeràrquica a l'interior de l'homogènia
estructura de la trama aprofitant aquest
element transgressor per a introduir tres
variables en les interseccions que
entrellacen l'antic traçat de Broadway,
amb l'homogeni encreuament de carrers i
avingudes. El pla preveu que l'amplada
de 18 m dels carrers incidents, es
transformi en els 30 m de les avingudes;
donant com a resultat que la intersecció
de Broadway amb les avingudes, sempre
es produeix sobre un encreuament de
vies ortogonals ampliades a vies

homogènies de 30 m. Així, dotze carrers
transversals passen a transformar-se en
"avingudes" al igualar la seva secció,
però construint fronts edificats de més
longitud que aquelles: 240 m. enfront
dels 60 dels fronts continus de les
avingudes.
Aquesta dissonant discrepància en
l'ordre regular de la malla, materialitza
una súper trama que articularà
eficaçment el sistema de la mobilitat de

la ciutat de Nova York, tant en superfície,
com en el futur estratègic del seu subsòl.
De fet, la introducció de la variable
operativa de la des homogeneïtzació
sobre la matriu de la regularitat,
constituirà una de les aportacions més
singulars sobre la qual es construeix el
model de la ciutat moderna: estructures
regulars com a suport neutre de
continuïtat extensiva, que es
complementen amb sub malles o traces
de distorsió -referenciades per

Grand Central Station sobre Park Avenue i la mateixa avinguda a l’alçada del Central Park. Fotografies Apple Maps.

“ .....l'ordre regular de la
malla, materialitza una
súper trama que articularà
eficaçment el sistema de la
mobilitat de la ciutat de
Nova York, tant en
superfície, com en el futur
estratègic del seu subsòl.”
78
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esdeveniments previs- o introduïdes com
a resultat d'operacions juxtaposades,
ordenades sobre criteris de projecte.
En el cas del projecte de Cerdà per a
Barcelona la idea de regularitat
assegurada per la trama ortogonal,
només és alterada internament per la
geometria dels eixos sobreposats de les
avingudes Diagonal i Meridiana. Més
altres distorsions del traçat com a
resposta a la superposició de la trama
ferroviària existent -Avinguda de Roma,

l'actual carrer Esculptors Claperós (Clot) i
Ronda de Sant Martí- recollint i recolzantse en els traçats ferroviaris cap a
Tarragona, Madrid i Manresa, i França.
Seran les continuïtats de major
recorregut, enfront dels elements
d'interferència o trencament de
seqüències, les que a la llarga,
construiran una virtual macro malla,
dibuixada des del principi d'eficiència que
aporten aquelles vies que ofereixen una
major "profunditat territorial". Serviran per

travessar a fons el sistema i acabaran
assumint per intensitat d'ús, el paper de
vies principals de la mobilitat;
desdibuixant en certa mesura la isotropia
de les malles regulars. L'aparició
d'aquests eixos de mobilitat prioritaris, es
produirà com a resultat del seu ús,
complementant i en molts casos
contradient el teòric traçat dels grans
traçats jeràrquics del projecte.
De fet Meridiana i Diagonal des del seu
irresolt encreuament amb la Gran Via a

Traces del FFCC de les línies de rodalies cap al Nord -Sagrera i Meridiana- vorejant l’av Meridiana. Esquerra, vista cap a la Ciutadella i Dreta, cap a Glòries.
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Glòries i en la seva traça nord-est (costat
mar) no recuperaran fins fa poc el seu
significat com a traça viària en el pla de
la ciutat. En aquest sentit, el "Pla dels
Comissionats" de 1811 per a Nova York,
resol amb més coherència la distància
que hi ha entre la infraestructura viària
principal projectada i el protagonisme
que assumeix dins del sistema de
mobilitat real. La quantia menor de la
secció del carrer transversal de
Manhattan; 18 m enfront dels 20 m de
Barcelona, la converteix de fet en una via
d'accés local -que serveix al capdavant
llarg de les illes- col·locant en un molt
diferent rang de la malla les vies de 30m
d'amplada que sobre dibuixen les
avingudes verticals amb els carrers
horitzontals creuades a aquestes a
través de l'eix de Broadway.

Vies de l’estació de França, Ronda del Litoral i torre de Gas Natural de Miralles i Tagliabue 2001.

Ens referirem ara a questes distorsions
de la mobilitat real, respecte a la
projectada, a través de les compatibilitats
del traçat ferroviari amb l'entramat viari
de carrers i avingudes en l'espai central
de la ciutat. La introducció sota el subsòl
d'aquests traçats iniciada en moltes
ciutats a partir de la primera dècada del
s. XX no ha evitat, en altres, la
permanència en superfície de parts
importants de la infraestructura
ferroviària, que fins èpoques recents ha
representat, i en molts determinats
casos, encara representa una evident
fractura del teixit dibuixant talls o "falles"
en l'estructura de mobilitat associada a la
continuïtat de grans sectors urbans.
Encara, molts d'aquells traçats segueixen
projectant "ombres" sobre la mobilitat del
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territori, tot i que mai van tenir la mateixa
incidència, els que assumien una doble
correspondència: la de sobreposar
associadament, malla urbana i traça
ferroviària, (Park avenue a Nova York o
Carrer Aragó a Barcelona), que aquells
altres, que es produïen com a mera
juxtaposició de geometries autònomes;
traça del ferrocarril sobre el Clot o la
Sagrera a Barcelona o la connexió
Estació de França Sants línia de
Tarragona i Girona per la costa. Aquesta
situació hauria marcat en gran mesura la
frontera real de la mixticitat urbana, i
determinat el monocultiu industrial del
Poble Nou fins al començament de la
dècada dels noranta.

Hibridació entre arquitectura, infraestructures i ciutat. Vistes des de la Barceloneta i des del Port Vell.
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Els 48 anys que separen el pla dels
comissionats (1811) i el projecte
d'eixample de Cerdà (1859) són
suficients per reconèixer-hi
l'envergadura i adaptabilitat del projecte
novaiorquès. La dècada de 1830/1840
significa l'inici de la incorporació del
ferrocarril i el transport a vapor a la ciutat
de Nova York, i ho fa ja, sobre una
estructura urbana que amb molt poques
variacions va executant-se a un ritme
accelerat, és a dir, quan el ferrocarril
apareix per primera vegada sobre l'illa de
Manhattan s'adaptarà com un
complement més de la malla. Gairebé
sense elements discordants infraestructura ferroviària i traçat viari- se
sobreposen literalment configurant un
nou paradigma híbrid de l'espai públic.
Des de llavors la infraestructura del
transport urbà ferroviari no farà més que
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“...les continuïtats de més
recorregut construiran a la
llarga una virtual macro
malla, dibuixada des del
principi d'eficiència
d’aquelles vies que
ofereixen una major
profunditat territorial.
Eixos de mobilitat
prioritaris, com a resultat
del seu ús, complementant
i en molts casos
contradient el teòric traçat
dels grans eixos jeràrquics
del projecte.”
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Fotografia quadrícula NY 1939. Margaret BourkeWhite.

>Parc de Diagonal Mar d’Enric
Miralles i Benedetta Tagliabue 1997.
De dimensions similars al de la
Ciutadella intensifica les relacions de
ciutat a través d’incorporar-les com a
paisatge propi. N’és paradigma la
manera com el carrer Taulat vincula
fluïdeses i continuïtats fins a la Rambla
Prim i al nou espai del Fòrum.
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ascendir i descendir sobre els eixos de la
trama.
Només nou anys després que Cerdà
proposés el complex sistema d'integració
de mercaderies i viatgers a través de tres
vies horitzontals L, J i H (Aragó, Mallorca
i Provença) que discorren fins enllaçar
amb les traces no ortogonals de les
avingudes Meridiana i Roma (traça
ferroviària França i Tarragona) i les
verticals carrers 15 i 39 (actuals Entença
i Sardenya), l'any 1868 s'inaugura el
primer ferrocarril elevat al West Side
sobre la Novena avinguda, i li seguirien
en continuïtat cronològica les línies que
discorren elevades sobre la Segona i la
Tercera.
És en aquest sentit visionari, que apropa
la utopia tecnològica a la realitat

quotidiana, on Cerdà se sent més segur
quan transcriu en la memòria del projecte
per a Barcelona, aquesta revolucionària
simbiosi entre els sistemes tecnològics
que suporten la mobilitat, i la més que
necessària integració de tots ells en
l'ordre geomètric i funcional de la ciutat
moderna. Una idea de l'espai urbà que
es decanta per la receptivitat elevada de
l'espai continu, al costat d'una densitat
proporcionada a un sistema urbà hípercomunicat. Se situa, i situa tots els seus
coetanis, davant un temps de canvi, de
"transició" cap a un espai urbà més
"perfeccionat", menys compactat i
estàtic, i més actiu. Intueix, situat en
aquella meitat del segle XIX, que els
canvis físics i socials que es produiran al
llarg del segle XX aniran necessàriament
de la mà dels grans canvis tecnològics.

En certa manera ens avança alguna cosa
que des d'aquest segon canvi de segle
ens sembla evident: el desenvolupament
tecnològic ha influït més radicalment en
els canvis socials, que els suports
ideològics que han acompanyat el
pensament urbà.
"Potser no trobaria un sol home urbà que
no volgués veure la locomotora
funcionant per l'interior de les urbs, per
tots els carrers, per davant de casa, per
tenir-la constantment a la seva
disposició."
"Contemplant que de dia en dia va
generalitzant-se més i enrobustint el
desig que la locomotora sigui un
instrument de locomoció humana al
servei de l'individu, tenim la convicció
íntima i profunda que aquest beneficiós

Edificis que cerquen embolcallar i dibuixar la ciutat enfront a edificis que s’enlairen i volen aixecar-se generant una autonomia i paisatge propis. Flatiron de Daniel Burnham l’any 1902 i Metropolitan Life de Napoleon LeBrun i fills els anys 1893 i 1909.
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instrument, al qual avui tanquem les
portes de les nostres urbs , ni més ni
menys que les antigues ciutats van
tancar les seves als carruatges,
penetrarà per elles i vindrà a augmentar
la suma de benestar dels homes urbans.
" (Ildefons Cerdà)
Tot i el seu pensament profundament
visionari, serà en el fonament racional i
científic on arrenca aquesta visió
sistèmica de la ciutat que alliberada de
les lògiques formals de l'ordre estàtic de
la il·lustració, porten a Cerdà a plantejar
un projecte de ciutat associat a una
teoria: "la de la urbanització", que
quantifica el caràcter genèric i
estructural, de canvi radical sobre els
vells esquemes de traçat. Tot adquireix
moviment, i s'allunya de la tradició de
ciutats que es defineixen per l'ordenació

de carrers, parcel·les i cases. Es
complexizen els requeriments de l'espai
públic, i per primera vegada es comença
a entreveure que les solucions a un espai
urbà estès i ampli, vindran vinculades a
la capacitat de comunicabilitat que se
sigui capaç d'integrar-hi a través de
l'impuls tecnològic.
"Unes vegades s'han aixecat els
ferrocarrils per sobre del nivell de les
teulades, i altres se'ls ha fet subterranis
per sota dels fonaments de les
construccions. Aquests enginyosos
projectes, amb més de regular èxit
realitzat, al pas que van familiaritzant al
públic transeünt amb la locomotora, a la
qual ja ningú en aquestes urbs mira amb
prevenció ni amb esglaiament, vénen a
evidenciar que ja només la idea
econòmica s'oposa a l'obertura de

ferrocarrils urbans, perquè allà on s'han
obert i estan funcionant aquests de què
estem parlant, s'obririen, qui ho dubta?
altres més al nivell del terra, sinó fes por
als constructors la xifra representativa de
les expropiacions. "
"Tant és així, com que en alguna urbs de
carrers on l'amplària permet el simultani
funcionament de la locomotora i de les
vialitats ordinàries, s'han establert ja
ferrocarrils veritablement urbans.
Lloables són, fora de tot dubte, tots
aquests i altres esforços que es fan,
encaminats a preparar i disposar la
urbanització en la transició de l'època
rodada ordinària a la de la
perfeccionada. "(Ildefons Cerdà)
És en part, el constant perfeccionament
tecnològic, el que porta a substituir la
tracció de vapor per tracció elèctrica en
totes les línies urbanes de Manhattan a

Chrysler Building de William Van Alen 1929. Park Row de Robert Herrera Robertson 1899. Metropolitan Life Tower Napoleon LeBrun i fills de 1909 a 1913.
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Metropolitan Life Tower Napoleon Le Brun i fills de 1909 a 1913. One Liberty Plaza Skidmore, Owings i Merrill 1974. Woolworth Building Cass Gilbert 1913.

“ Si fins llavors el
creixement massiu sobre el
perímetre de les illes havia
estat l’abusiu
amuntegament d'immobles,
a partir del canvi
tecnològic que permet la
comunicació vertical es
passa a la construcció
d'edificis en alçada.”
86

partir de 1903, i per extensió a facilitar a
partir d'aquesta data que les noves línies
es puguin construir , sense problemes
ambientals, sota el nivell dels carrers, al
mateix temps que s'inicia la més lenta
substitució dels primers traçats elevats,
que han passat a ser en pocs anys,
exemple d'un fenomen urbà nou: el d'una
obsolescència tecnològica accelerada.
Demostració palpable de que els temps
de canvi, s'han iniciat, i que el ritme dels
processos de substitució i renovació serà
també a partir d'ara sobre elements
associats a l'esperit de la modernitat10.
La implementació de l'energia elèctrica
als sistemes de transport vertical suposa
construir ja a major altura. Facilita la
construcció i més tard la drecera fins a
nivells que abans haguessin estat
considerats inaccessibles a l'activitat
humana, així com econòmicament

improductius, i ràpidament evidencia els
contrastos entre les antigues i les noves
edificacions que es disputen la
supremacia de la singularitat, i un lloc en
el fins a aquell moment homogeni
"skyline" de Nova York.
Si fins llavors el creixement massiu sobre
el perímetre de les illes havia estat el
resultat d'un abusiu amuntegament de
les tipologies d'immobles per a la classe
social amb menys recursos i procedents
majoritàriament de la immigració "tenements" que arriben a ocupar més
del 90% del sòl de la parcel·la i on
s'amunteguen nombroses famílies en
molts d'ells sense ventilació ni serveis- a
partir de la implementació dels sistemes
de comunicació vertical es produeix un
10

Les línies urbanes a BCN coincidents amb el traçat d’eixample es situaran sobre els carrers Aragó, Mallorca i Rosselló.
Actuals túnels de Rodalies, Alta velocitat i Línia 5 del Metro.
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canvi en el valor d'aquests sòls que
passen a ser econòmicament més
rendibles per a la construcció d'edificis
de més alçada associats a activitats
terciàries.
Aquesta situació, ve acompanyada per
l'extensió de la xarxa de transport ferroviari urbà més enllà dels límits de l'illa de
Manhattan, que al costat de l’abaratiment
del preu del bitllet permeten el
desplaçament de la classe social més
desposseïda cap a territoris externs Brooklyn i Queens- i més tard al que
passa a anomenar-se "Great New York",
sempre a la recerca d'un habitatge que
s'allunyi de les depauperades condicions
dels massius "tenements" de Manhattan.
Es posa de manifest que la híper
connectivitat, l'extensió, i l'abaratiment
que aquesta difusió comporta, suposen
l'externalització a àmbits de la perifèria
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Woolworth Building Cass Gilbert 1913.

de l'activitat residencial, i
conseqüentment, en els àmbits que
aquesta deixa lliures, a una ràpida
decantació d'activitats econòmiques de
major rendibilitat. La progressiva
especialització sobre activitats financeres
i comercials dels sectors centrals, porta
d'altra banda, i com a conseqüència
d'això, a una substitució progressiva dels
models tipològics basats en les fórmules
d'explotació massiva del mercat
d'habitatges de lloguer: la ciutat es troba
així enfrontada a una renovació
arquitectònica, que implícitament
comporta un "reset" del model de ciutat
central. Una evolució de la mateixa idea
de ciutat única per a definir-se entorn a
múltiples i variades ciutats que
comparteixen un àmbit territorial ampli.
El binomi híper-connectivitat i
concentració-especialització econòmica

materialitzarà un model tridimensional
que els diversos i acumulats nivells de
mobilitat "especialitzada" només havien
fet que enunciar. La malla en dues
dimensions del pla dels comissionats es
comportarà de fet com el suport material
sobre el qual es construirà una particular
tercera dimensió, configurant una
topografia arquitectònica variable i en
continu reajustament. Per això, tot porta
indefectiblement al naixement del mite
del gratacels. El "skyscraper" és en certa
manera la geometrització d'aquest
procés, amb tímides temptatives híbrides
que dibuixen la baula que porta de
l'extrusió arquitectònica del solar amb
límits als carrers i avingudes, però també
sobre la línia edificada de la parcel·la
contigua -arquitectura encaixada entre
altres arquitectures- a anar
progressivament independitzant, primer
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una petita part en forma de torre fins a la
perceptibilitat autònoma del volum
general. Les quatre façanes passen de
ser un apèndix afegit al cos principal a
convertir-se en el seu volum
característic. Aquest temps que porta de
la proa emergent del Flatiron (1902
Daniel Burnham) -com una falca que es
clava, emfatitzant la triangular trobada
sobre el carrer 22, de Broadway amb la
Cinquena avinguda- fins a un altre, en
què es visualitza aquella concentració
prismàtica, de "cristalls" -en allargades
piràmides- que tendeixen a agrupar-se al
voltant de la torre infinita que es perd
fora del pla del perceptible: el somni
abstracte de Hugh Ferriss. La
concentració més depurada del
"Manhattanisme" convertida en
homogènia imatge del que la Llei de
zonificació de 1916 permetia: l'envoltant
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“Connectivitat i
concentració
materialitzaran un model
tridimensional que els
acumulats nivells de
mobilitat només havien fet
que enunciar. La malla en
2 dimensions del CP1811
serà el suport d’una
particular tercera
dimensió, configurant una
topografia arquitectònica
variable i en continu
reajustament.”
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Pàgina següent.
A dalt, esquerra
>Plaça Tirant lo Blanc de J. A. Martínez i
E. Torres.
>Peces per a connectivitats dins l’estructura de parcs del Port Olímpic i la Nova Icària de Martorell, Bohigas, Mackay i Puigdomènech 1987.
A dalt, dreta
>Recreació de l’eixample Cerdà amb illa
tancada.
A baix, esquerra
>Emprentes de la xarxa ferroviària en els
relleus, altimetries i espais tridimensionals
del Parc Carles I de Pep Zazurca i Mariona
Muxart 1992.

Gratacels i infraestructures a la Barcelona
de finals del XX.
Continuïtats a través dels espais arbrats/
enjardinament i soterrament d’infraestructures viàries i ferroviàries.
Esquerra
>Pla Especial d’adequació de l’àrea residencial de la vila olímpica de Martorell,
Bohigas, Mackay i Puigdomènech 1987.
>Torre Mapfre de Iñigo Ortiz i Enrique
León 1992.
>Hotel Arts Barcelona de Skidmore,
Owings i Merrill 1992.
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teòrica d'aquell titànic esforç per assolir
la màxima alçada, allunyada de la idea
inicial que situava l’edificació
conjuntament sobre aquell mòdul de
240m per 60 que va fixar el Pla dels
Comissionats de 1811.
El singular solar sobre el qual s'edifica el
Flatiron, que ocupa tot l'espai disponible
d'aquesta petita illa triangular, producte
de la irregular angulació de Broadway
respecte a la cinquena avinguda amb la
intersecció en què es configura el
Madison Square Park, és en part
responsable que aparegui amb tota la
seva intensitat, un edifici on tot el seu
perímetre, són façanes que arrenquen
planes des del límit del carrer, sense la
servitud d'haver de resoldre els límits
mitgers amb cap altra parcel·la adjacent.
Es pot observar per primera vegada
l'enorme càrrega simbòlica que aporta
l'esveltesa que es deriva d'una geometria
tan forçada que és capaç de confondre
en la percepció de la seva escala.
Només tres anys abans -1899 l'arquitecte Robert H. Robertson havia
construït davant del City Park l'edifici
Park Row de 119 m d'alçada, considerat
amb caràcter general el primer gratacels
de la ciutat. Un exemple potser, de tot
allò que representava el creixement en
alçada del tradicional edifici massiu,
construcció acumulativa en la seva versió
"extra llarga", que extrusiona la mida del
solar en una acció depredadora de les

>Front marítim del Poble Nou de Carlos Ferrater 1997 i
Passeig de Garcia Faria de Carme Ribas 2007.
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condicions d'insolació i habitabilitat del
mateix edifici, de les finques veïnes i de
l'entorn proper.
Encara avui, en un lloc tan cèntric com el
City Park, i després de més d'un segle de
la seva construcció, es pot apreciar
l'efecte desdibuixat i degradat dels límits
que comparteix amb les finques veïnes:
el "skyscraper” encara no ha descobert
l'objectualitat de la tercera dimensió com
un element radical i característic de la
ciutat moderna que no ha fet més que
anunciar-se amb l'arrencada del segle
XX.
Aquell mateix any de 1899 en què es
construïa l'edifici de Park Row,
l'arquitecte Ernest Flag aixecava al 149
de Broadway l'edifici Singer. Un volum
compacte al "vell estil" i relativament
"modest" de 14 plantes a les quals
afegiria, nou anys més tard, en una

segona fase, una torre superposada al
volum original, amb la qual arribaria a
l'altura de 187m, superant en molt la del
Park Row, i arrabassant el focus mediàtic
de ser l'edifici més alt de Nova York.
Distinció que li duraria només un any ja
que el 1909 els arquitectes Napoleó Le
Brun i fill, en una operació similar a la
empresa per la propietat de l'edifici
Singer, aixecarien un nou volum - en
forma de torre veneciana- sobre ell bloc
que havia construït l’any 1893 al número
1 de Madison Av, singularitzant el nou
límit construït de 213m amb una galeria
pública d'observació des de la qual per
primera vegada es podia apreciar el
frenètic creixement de la ciutat després
del canvi de segle, i el no menys amagat
desig de poder mostrar també, des
d'aquella altra perspectiva, la "empetitida
mida" de l’edifici Flatiron -87m- que
construït escassos set anys abans,

apuntava la seva afilada punta a la
cantonada oposada del Madison Square
Park on ara es sobreelevava la torre
veneciana del Metropolitan Life Tower.
Una cosa es movia amb força sota les
plaques tectòniques que suportaven el
creixement econòmic de la ciutat de
Nova York, que ara, es mostrava exultant
per manifestar el seu lideratge en la
conquesta de la icona més alta que fos
capaç de sorprendre al planeta. La
fascinació per l'arquitectura i l'alçada, es
movia amb el combustible del benefici.
Alimentada l'atracció per premsa i ràdio
es multiplicaven per milions els viatgers
que apareixien a l'escenari disposats a
ser sorpresos de nou.
El referent semàntic també canvia, i al
costat del nom que identifica el nou gran
objecte edificat desapareix l'accepció
"building" fixant-se amb expressa

One Liberty Plaza substituint al Singer Tower enderrocat l’any 1968, obra de SOM (Skidmore, Owings and Merrills) de 1974. Penn Station sobre el carrer 32.
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delimitació objectual: "tower". L’agrest
carrera per superar l'èxit popular del
Flatiron havia permès utilitzar la munició
gruixuda que havia portat a sobreposar o
encavalcar el volum exempt de la torre.
En la seva expressió més explícita allà
estaven, com tretes de la col·lecció de
trofeus firals, les formes fora de escala
de torres venecianes, gòtiques o de
pintoresca reminiscència espanyola. El
Flatiron havia enlluernat sobre la trama
per l'autonomia i esveltesa de l'objecte
arquitectònic. Però a cap professional se
li escapava que el camí que mostrava
tenia molt més a veure amb
l'extraordinària raresa geomètrica
d'aquell punt, que amb el descobriment
de la clau que trenqués la malla
compacta, mostrant-la com ordenat
suport, on ancorar arquitectures en les
que els límits fossin sempre -en els seus
quatre costats- façanes sobre la ciutat.

No era vertigen sinó distància. El carrer
començava a desdibuixar límits, per ser a
partir de llavors, alguna cosa més que
primera i última referència.
Irònicament, les "extensions"
volumètriques de l'edifici Singer i el
Metropolitan LifeTower, en la seva pugna
per la notorietat -en la construcció del
sostre de Nova York-, haurien fet més pel
trencament del sistema tradicional
d'extrusió de la malla, que un segle
d'intents sincopats per individualitzar la
forma arquitectònica davant l'alineació en
façana, la que esgotava el contacte noble
amb la ciutat en el mur perforat que el
separava de l'espai públic del carrer.
Marcaran el camí de la "utopia
immobiliària" per als que els hi van
seguir; el Woolworth Building (1913 Cass
Gilbert) aixecant-se a escassos metres
del Park Row construït 31 anys abans en

el mateix City Hall Park i del qual es
distanciarà, aquest cop en alçada, 122
m, una mida suficient per ser durant 17
anys, el cim de Manhattan, del que
baixaran a l'uníson, després d'una
frenètica disputa -quatre plantes
construïdes cada setmana- el Chrysler
Building (1929 Wiliam Van Alen) i l'edifici
40 de Wall Street (1930 H.Craig
Severance). Només un any després
s'inauguraria l'Empire State, que durant
molts de temps es mantindrà com a
símbol del "skyline" de la ciutat. La
bombolla i la gran depressió només feia
uns mesos que acabaven d'esclatar. En
els aparadors de les llibreries podien
veure’s apilats quantitats notables
d'exemplars d'un llibre de gruixudes
tapes que es prometia com "argila crua
per arquitectes": The Metropolis of
Tomorrow de Hugh Ferriss.

Central Park i Fith Avenue a l’alçada del carrer 96 i Brooklyn amb els ponts sobre l’East River de Brooklyn Bridge i Manhattan Bridge.
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TÍTOL 3:

CONTEXT I LLINDARS LOCALS
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Capítol I: Barcelona, de la
utopia extensiva als límits i
fronteres en la formació de
la ciutat moderna

L
A dalt
>El mateix traçat del PS actual sobre el
projecte de Josep Amargós de 1890.
Pàgina anterior:
A dalt, d’esquerra a dreta
>En grafo vermell resultat de l’evolució dels
diferents teixits aplicats al PS en col·lisió
amb el projecte d’Eixample.
>El mateix grafo per al CA, amb la
sobreposició de l’inicial teixit agrícola i
l’eixample de Pere Falqués ocupant un total
de 5x5 illes del projecte Cerdà respecte a les
3x2 previstes.
>Ambdos teixits CA i PS sobre fotografia
aérea actual.

a peculiaritat i excepcionalitat
de l’àrea central de
Barcelona a través de l’EC
dibuixa límits clars amb els
creixements que es
produiran en el futur, l’entorn
immediat format per Sants, Corts, Sarrià,
Gràcia, Horta i Nou Barris i més enllà
l’Hospitalet i St. Adrià, Badalona i Sta.
Coloma. En el seu propi temps
personatges paral·lels incrustats a
l’eixample: Josep Amargós, Léon
Jaussely o Pere Falqués redibuixen els
àmbits del PS i el CA a través del que en
podríem anomenar transformacions o
transicions sobre el propi model des de la
irregularitat i la fragmentació. Un model
que incorporava altres paràmetres de
comunicabilitat i connectivitat per a una
nova ciutat; infraestructures i corredors
metropolitans sobretot, però també una
evident sintonia amb la transformació
que es produirà a la ciutat de Barcelona
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en el futur naixement del territori
contemporani.
Davant les avantguardes i pensaments
globals, depassada l'agregació dels
elements residencials ens interessa
aprofundir en l'emergència de la ciutat
com a sistema que es produeix a les
acaballes del segle XIX: mobilitat,
connectivitat, integració dels sistemes
naturals en els sistemes urbans, i
l'aparició d’una arquitectura central,
representativa i ara vinculada a grans
esdeveniments d’escala global.
Per tant, estudiar sobre quins
mecanismes es transforma la ciutat,
explicitant la diferència entre el
pensament que la projecta i els models i
el desenvolupament que la fan possible.
Un desenvolupament que implícitament
es manifesta a través de la iniciativa
privada i la pública configurant una
realitat que es construeix de diversos
components derivats del projecte però
també en molts altres sorgits de la
manifesta contradicció entre plans,
projectes i les molt diverses realitats
subjacents.
Dins aquesta distància que s’estableix
entre projecte i realitat, s’estudien
especialment les condicions de formació
de l’espai públic i llur evolució
significativa i específica en els dos últims
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Dins aquesta
distància que
s’estableix entre
projecte i realitat,
s’estudien
especialment les
condicions de
formació de l’espai
públic i llur
evolució ...
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canvis de segle. S’ analitza dins aquest
context la incorporació dels sistemes
naturals a través de la introducció i el
naixement dels grans parcs i la
incorporació d'una arquitectura que
contempla la seva relació amb la
naturalesa i al mateix temps és capaç de
produir models més complexos en relació
a l’organització de la ciutat,
complementant i transformant el
tradicional sistema de ciutat compacta.
En els casos del CA i el PS el treball
determina els límits del model que
projecta Cerdà davant els esdeveniments

previs i també davant d’aquells provocats
com a resposta al seu propi projecte de
ciutat.

haurien de servir com a transició
d’aquests dins un sistema urbà més
complex.

La distància que hi ha entre el projectat i
el construït. La inèrcia dels sistemes
subjacents que deriven en la fixació de
límits i fractures per aquesta ciutat nova.
O el desenvolupament dels territoris
extrets del model de quadrícula que en el
cas de Montjuïc representen el repte
d'imaginar el punt d'ancoratge entre els
sistemes naturals redibuixats i convertits
en parcs i les formes urbanes que

Els espais de frontera que sorgeixen de
la delimitació administrativa dels diferents
nuclis del pla de Barcelona juntament
amb els processos inercials de
creixement tradicional dels mateixos
sustentarien la construcció de la major
part del teixit avui adscrit a l'epígraf de
nuclis històrics. El Clot, Camp de l'Arpa i
tots els nuclis de St. Martí o el mateix
Poble Sec, territori en aquest cas

“Proyecto general de deslinde ebtre la población interior y su ensanche con sujección al
nuevo plano de urbanización de San Martin de Provensals. San Martin de Provensals, 27 de
noviembre de 1894”. AMAB.

Trama vermella corresponent al creixement indiscriminat de Barcelona àmbit del Poble Sec
sobre la vessant de Montjuïc sobreposat al plànol del projecte Cerdà .

>Roselló

>Provença

>Mallorca

>València

>Aragó
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“Plano de las barriadas de San Beltran, Santa Madrona y La Fransa existentes en la montaña de Montjuich en que se indica el estado de adelanto de la edificación. Barcelona, 21 de novembre
de 1895”. Documentació de l’AMAB.

inexistent com a nucli, propi
desenvoluparien la seva major etapa de
creixement justament en el període en
que el Pla Cerdà és un projecte aprovat.
La bretxa que s'obre entre un projecte
pluri-municipal, com és el de Cerdà, i el
sistema d'administració local del territori
permetria la construcció massiva
respecte a allò reflectit com a origen en el
plànol de 1853, consolidant el gruix
edificat del que ha vingut en anomenarse nuclis urbans "tradicionals".
Aquest treball de recerca posa èmfasi en
l’àmbit del PS a l'entorn del sistema urbà
de la muntanya de Montjuïc i en el cas
del CA sobre el teixit menys sistematitzat
sorgit a l’entorn de la superposició de
grans infraestructures irresoltes a llevant
del propi model d’Eixample.
En el primer dels àmbits, sobre el PS es
posa de relleu com, els diferents
projectes a escala general de ciutat han
dibuixat aspectes parcials d'un incipient

parc central: el paper dels models en
l'articulació dels sistemes d'espais
públics en l'àmbit general, la repercussió
de la particular construcció dels nuclis de
reparcel·lació que es generen
autònomament sense l'aparent voluntat
d'integrar-se al model general. També,
l'emergència dels sistemes de mobilitat
sobre una incipient demanda de
connectivitat, situen aquests territoris de
frontera, a la part alta de les preferències
per albergar aquests nous espais de
transició urbana. Les relacions que
configuren diferents sistemes en un
principi tancats: la ciutat amb el seu
control i defensa, el port com a motor de
les activitats a escala global esdevindran
l’escenari en què acollir els
esdeveniments que promouran
l'intercanvi cultural i econòmic.
Constituiran espais on es determinaran
en alguns casos les grans actuacions

Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà

produïdes a principis del XX i en el futur,
en un recent nou canvi, al segle XXI.
La irrupció dels models que estableixen
un trànsit entre els parcs urbans i la
ciutat compacta es veu reflectida en el
cas que ens ocupa en els projectes de
Josep Amargós i Samaranch per al
concurs de la zona anomenada la
França. Zona que estableix un àmbit de
complexitat en la cruïlla entre l'eixample
Cerdà i el que ha estat el creixement de
la zona central del Poble Sec paral·lela o
prèviament a la conformació del projecte
de l'Exposició Internacional de les
Indústries Elèctriques de l'any 1917.
Amargós dibuixarà dos projectes que es
complementen. En aquest model
d'eixample pluri-municipal i metropolità
dibuixarà al seu entorn una proposta en
sintonia amb els moviments de les New
Towns i la nova ciutat jardí anglesa que
es desenvolupen a principis del segle
XX. D'aquesta manera dissenyarà dos
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“Depassada l'agregació
d’elements residencials
interessa aprofundir en
l'emergència de la ciutat
com a sistema: mobilitat,
connectivitat, integració
dels sistemes naturals en
els sistemes urbans, així
com l'aparició d’una nova
arquitectura
representativa vinculada a
grans esdeveniments.”
Detall del projecte de 31 de maig de1890 de
Josep Amargós entre l’eixample i la
muntanya de Montjuïc. Documentació de
l’AAMAB. Sobreposició sobre fotoplànol
actual i expressió en graf vermell de la
consolidació actual. Elaboració pròpia.
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Detall projecte de ciutat jardí per a
Montjuïc de J.Amargós.
D’esquerra a dreta i de dalt a baix
detall i localització actual
>Jardins de Miramar i carretera
antiga de Montjuïc.
>Jardins per sobre el passeig de
l’Exposició.
>La Satalia i el Teatre Grec. >Mercat
de Les Flors..
>Complex Arts Escèniques. >Jardins
de La Primavera.
>Teatre Grec.
>Equipaments Escolars i Esportius
entre l’avda. de Miramar i el passeig
de l’Exposició.
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projectes, un per a la ciutat compacta i
un altre de trànsit per al parc de Montjuïc
sobre el qual construirà una ciutat jardí
destinada a desenvolupar a força de
vincles estratègics els límits entre
aquesta ciutat massisa i el parc.
El descobriment de la ciutat com a
sistema, és paral·lel als treballs de Léon
Jaussely dels anys 1905-1907 per al
projecte de reforma de l’EC en relació a
“los pueblos del llano”. En el cas del PS

desenvolupa sobre territori,
profundament conegut per Amargós, la
seva proposta d’Enllaços per a Barcelona
i els pobles agregats. L’estudi que havia
fet Amargós del sector del PS i que
Jaussely respecta, contenia una gran
informació i detall sobre l'estat del territori
respecte a les activitats, vincles i vies en
aquesta segona meitat del s. XIX11 .

El model que proposa Jausssely, manté
les gran vies dibuixades per Amargós,

relacionant-les amb l'estructura general
del seu projecte. Dibuixa el límit al
creixement compacte en la zona central
del PS a través de vies equipades amb
passejos arbrats, a la manera en que
s’entenen i es dibuixen les grans vies
bulevard en aquest període -Passeig de
Gràcia, Meridiana, Gran Via etc..- .
Dibuixa un model de ciutat jardí més
teòric i menys arrelat al coneixement
parcel·lari i de proximitat d’Amargós,

Fotopla actual del pla de Barcelona amb la sobreposició dels projectes de Josep Amargós en el cas del Poble Sec i Pere Falqués per al Camp de l’Arpa. En vermell, traçats de continuïtat i enllaç
de tots dos amb la trama Cerdà.
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obviant la via de carena o via K que sí
contempla Amargós i que després serà
utilitzada com a traçat definitiu fins al mar
en la darrera versió del projecte per a
l’EI29.
Tant Amargós com Jausssely es
reconeixen no solament en els postulats
funcionals del primer terç del segle XX,
sinó que posen les bases de la
incorporació sistèmica de l'espai públic i

el naixement dels grans parcs que
indissociablement aniran vinculats amb la
nova ciutat.
La interrupció i abandó d’aquests models
així com en el cas del teixit entorn el CA
la col·lisió amb grans infraestructures12,
dibuixarà en llur desenvolupament nous
reptes i espais que definint-se com a
geometries de difícil encaix entre elles
esdevindran noves fluïdeses per a la

ciutat procedents del travat i cosit
d’aquestes falles i frontisses generades
des del trencaclosques i la irregularitat
d’aquesta superposició de models i
infraestructures.
Espais de sutura que la projectació de la
ciutat en aquest segon canvi de segle ha
reciclat atribuint-lis-hi els valors de
continuïtat i connectivitat propis que els

A baix, esquerra >Detall del projecte de 1907 de Léon Jaussely entre l’eixample i la muntanya de Montjuïc. Ambdós projectes -Amargós i Jaussely- contemplen el límit de l’edificació compacta
a través de la definició d’un passeig arbrat i la dissolució dins la muntanya segons la tipologia de ciutat jardí entorn a vies estratègiques per a la comunicabilitat i la inclusió de transport
col·lectiu i equipaments entre peces de ciutat. Aquest plànol descriu molt bé la importància estratègica de l’accés a Montjuïc des d’una avinguda principal que neix a la plaça Espanya. La
decisió de duu a terme l’EI primer de les industries Elèctriques i després del 29, trasllada el interès sobre Montjuïc, modificant substancialment el desenvolupament d’aquest sector de ciutat.
Documentació de l’AAMAB.

>Detall sobre fotoplà actual amb la
sobreposició del projecte de Pere
Falqués per al Camp de l’Arpa. En
vermell, traçats de continuïtat i enllaç
amb la trama Cerdà.. En blau, eixos
de l’ordenació de P. Falqués paral·lels
a Fresser, antiga traça territorial . En
verd clar traçat de la Meridiana.
.
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A dalt i baix, esquerra
>Projecte de legalització de les irregularitats a les que s’ha
sotmès el Projecte Cerdà al llarg de 35 anys de la seva
vigència. Fragment del “Plano de la parte de Ensanche de
Barcelona correspondiente a este Termino Municipal en que se
indican las Modificaciones y Adiciones introducidas en el
plano General de dicho Ensanche aprobado en 7 de junio de
1859”. Arxiu Administratiu Municipal de l’Ajuntament de
Barcelona. El plànol falseja les dades reals de les ocupacions
de les mansanes i les fondàries reals edificades,
A dalt i baix, dreta
>Grafo vermell Poble Sec i Projecte d’Eixample.
> Perspectiva del carrer Jaume Fabra continuació del carrer
Parlament de l’Eixample.
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relaciona amb la complexitat del fenomen
urbà contemporani.
L'experiència preolímpica, recull d’espais
públics d’una precedent trajectòria
reivindicativa; n'és una mostra
àmpliament divulgada constituint el
principal bagatge de l’anomenat model
Barcelona13.

Fronteres exteriors al mar i a la geografia
i fronteres interiors entre grans
infraestructures. En ambdós teixits, CA i
PS, els espais derivats del fraccionament
històric de models; encreuaments
d’avingudes de diferent escala i traces
històriques incrustades aleatòriament en
models i trames posteriors, contenen
elements i traçats d’una gran intensitat
urbana, capaços d’establir vincles amb la
resta d’espais metropolitans i contribuint
a visualitzar diferents itineraris i espais
de fluïdesa de nova creació a través de
les fractures del propi teixit. Revisant i

recuperant permeabilitats a l’interior de
les illes i en alineaments de verticalitat
fins al mar, s’hi reconeix en el cas del CA
una àmplia línia per a la revitalització i
millora de teixits urbans de diferent
naturalesa.
Els nuclis enclaustrats per l’EC tant el del
Clot d’assentament al llarg de la via del
FFCC a Granollers com el de l’edificació
dispersa del teixit agrícola del CA vinculat
al torrent del Bogatell prefiguraven llur
evolució urbana sobre un canvi de fora
endins com a procés racional de
renovació havent-se desenvolupat el
caràcter i la direcció contraries i estenentse aquests canvis de dins en fora. Així
alhora que genera al seu voltant una
dispersió de continguts urbans
representa però múltiples i diferents
pautes de transició urbana, per a treballar
el reciclatge de la ciutat en el futur.

A baix, esquerra
>Detall sobre fotoplà actual amb la
sobreposició del projecte de Pere
Falqués per al Camp de l’Arpa. En
vermell, traçats de continuïtat i enllaç
amb la trama Cerdà.. En blau, eixos
de l’ordenació de P. Falqués paral·lels
a Fresser, antiga traça territorial . En
verd clar traçat de la Meridiana.
.

A baix, dreta
Límits de Montjuïc i de la ciutat
emmurallada amb el mar.
Baluards i Muralles avui
desaparegudes.
>Passeig de Montjuïc entre
l’espadat del Morrot i les Hortes de
St. Bertran. Ciutat emmurallada. I
Baluard avui enderrocat sobre
l’aigua. Tram de la muralla conservat
amb la Porta de Montjuïc.
Desaparició de límits de pedra i
manteniment de límits geogràfics.

11 Veure detall il·lustracions pàg. 62 on es descriuen amb precisió les
activitats existents en aquesta vessant de Montjuïc.
12 Carretera França -Bartrina, Montcada- actual carrer Freser/ FFCC
MZA -Madrid, Zaragoza, Alicante- actual Meridiana/ Carretera França
actuals carrer del Clot i de la Sagrera / FFCC Granollers actuals
Escultors Claperós i Rda de St. Martí.
13 En el PS Plaça Navas/Paral·lel/Ocellets/Jardins Walter Benjamin/3Xemeneies/Passeig de l’Exposició. En el CA Plaça Robacols/
Parc del Clot/Meridiana/Guipúscoa.
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Capítol II: Ròtules internes
i el sistema dels espais
lliures de la continuïtat:
Les lògiques intersticials
del Pla Cerdà
1> La ciutat isótropa i la ciutat
focal

A dalt,
>Límit i transició de la diagonal amb el
nucli de Gràcia.
Pàgina anterior
A dalt, d’esquerra a dreta
>Malles en quadrícula Pierre Charles
l’Enfant introdueix l’any 1791 per a la nova
capital dels EEUU avingudes radio
cèntriques de representativitat i connexió.
> Fotopla actual de Washington.
A baix
>Volumetria sobre plànol d’ordenació
projecte Cerdà. Transició urbana sobre el
nucli d’Hostafranchs.

Una de les qualitats més evidents de les
quadrícules en la configuració de malles,
és la seva isotropia. Sent aquesta la
seva millor condició, també és aquest, un
dels elements que actuen a la contra de
la caracterització diferencial de les parts.
El seu major encert és la claredat, en la
percepció dels elements del traçat. En
canvi, el seu major defecte, és la manca
d'elements diferencials que ajudin a
qualificar els diferents espais dins del
vast teixit quadriculat. Per tant, la idea
d'homogeneïtat és intensament positiva
per repartir fluxos i connectivitats, mentre
que en relació a la introducció de
referències jeràrquiques, aquestes es
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veuen afectes a l'estructura igualitària del
traçat.
Una solució proposada per Cerdà va ser
addicionar-hi un nou rang d'elements
sobreposats, donant lloc a l'aparició de
les diagonals, i les seves noves
interseccions que generaven elements
focals de gran centralitat; això va
suposar un salt important en la definició
d'una major complexitat en els aspectes
formals i representatius així com un punt
de trobada amb aquells traçats de
l'urbanisme barroc tot i el nou caràcter
indiferent sobre la trama respecte a la
focalització relacionada amb el poder
d’aquest. I sobretot l’atenció dirigida als
nous valors entorn la mobilitat a la ciutat.
La referència modèlica d'aquell tipus
d'inclusió d'elements radials i diagonals
sobre una trama ortogonal, la trobem en
el projecte que realitza Pierre Charles
L'Enfant a finals del segle XVIII per
encàrrec del president nord-americà
Thomas Jefferson per a la construcció de
la ciutat de Washington (1791), com
també l’hi trobem al llarg de tot el segle
XIX, tant en la reformulació de projectes
d'eixample com en els projectes de
noves obertures que es sobreposen en
operacions de traçat a l'interior dels
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>Connectivitats viàries i visual a través de
la continuïtat dels espais verds. En primer
terme l’actual parc Joan Miró.
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nuclis antics; amb els què tendim a identificar al projecte de
traçat de Cerdà, s’hi poden reconèixer varietats en el traçat
referides a un altre tipus de relacions no menys importants de
comunicabilitat que s'estableixen, fent-se visibles elements
radials els quals apareixen com una aposta decidida en
l'actualització d'aquests teixits urbans, mirant de donar resposta
a les noves mobilitats que acull la ciutat.

Detall de Glòries al Pla Jaussely. A baix >Dibuix i apunts en el propi Pla.

Un altre exemple paradigmàtic, en aquest cas de reformulació,
és el del Pla Jaussely (1905) -més d'un segle després del
projecte de L'Enfant per a Washington- . Léon Jaussely
proposa per a Barcelona una estructura policèntrica que
introdueix eixos visuals, al costat d'una escenografia al servei
altre cop de la monumentalitat. Es planteja la superposició de
centralitats complementàries sobre la malla Cerdà dins el
conjunt d'estructures de mobilitat, donant categorització
diferencial al pla de l'Eixample d’IC. Estableix 30 elements
d'intervenció projectual, o àmbits de projecte, a la vegada que
en un altre nivell, introdueix instruments propis de la zonificació.
Un pla així definit enllaça dos temps molt diferents, que abasten
des d'una certa retòrica formal pròpia de les escoles Beaux-Arts
més tradicionals al costat d'una visió més sistèmica del territori
que l'aproxima als corrents de les City-Garden. El Pla
Jaussely14 neix amb la intenció de ser el contrapunt de l'aparent
homogeneïtat del projecte Cerdà aprovat 45 anys abans, o
almenys aquesta és la intenció dels que ho seleccionen com a
projecte a realitzar després del concurs internacional convocat
per l'Ajuntament de Barcelona, i que va comptar amb la
presència en el jurat de Francesc Cambó i Puig i Cadafalch,
fervents detractors del model "igualitari" de Cerdà. Però, el que
ens interessa destacar en aquest apartat, és justament com el
salt que sembla proposar el projecte de Jaussely per a
Barcelona, parteix d'unes premisses inicials menys modernes
que les que amaga el projecte de 1859 de Cerdà, aparentment
més neutre i sense el nivell seqüencial que proposa Jaussely.
Sota l'excusa de la connectivitat amb la resta de nuclis
agregats, en realitat el projecte tracta de refer la descoordinació
de les continuïtats que els creixements inercials dels nuclis
històrics havien anat desenvolupant acceleradament des del
mateix moment de l'aprovació de l'Eixample Cerdà.
Si passem a analitzar el projecte Cerdà des de diferents peces,
veurem com dins d'aquesta aparent homogeneïtat des del

“ el Pla Jaussely un segle
després del de Washington
proposa per a Barcelona
una estructura policèntrica
d’eixos visuals i
escenografies al servei de
la monumentalitat.”

14

No oblidem que la iniciativa del Pla Jaussely té en el seu principi enunciador la paraula
enllaços intuint la sobreposició de nous límits.
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“…en el cas de Cerdà hi
ha una important
diferenciació qualitativa
dels espais aparentment
homogenis de l'Eixample,
en la que hi implica
sistemes projectuals
complexos i interns al
marge de la disposició del
traçat viari...”
108

dibuix en 3D el desenvolupament
diferenciat dels elements volumètrics de
la trama. Per tant, la diferenciació, no
només quedava fixada per les vies que
travessaven fora de l’ortogonalitat la
trama: l'avinguda Meridiana, l'avinguda
del Paral·lel i l'avinguda de la Diagonal,
com a elements objectivament enfrontats
a l’ortogonalitat de la malla de
mansanes, sinó que en el cas de Cerdà
hi ha una important diferenciació
qualitativa dels espais aparentment
homogenis de l'Eixample, des de la
implicació de sistemes projectuals
interns. A aquets sistemes hi sobreposa
una jerarquia d'eixos visuals que s’hi
incorporen formant-ne part, no solament
des de la disposició del traç viari, sinó
justament des de la interconnexió i la
perceptibilitat dels elements edificats.
Aquests articulen una sobre-estructura
d'elements simbòlics a major escala,
configurant un complex entramat d’ordre
jeràrquic que es veurà, alterat quan no
oblidat, en la construcció real de la ciutat
acceleradament allunyada del model
original que la crea.

projecte, el factor més resolutiu per a
organitzar adequadament la particularitat
dins el sistema de generalitats, que
implica un projecte d'aquesta naturalesa
on Cerdà a més de definir les pautes
d’una ciutat preparada per la futura
mobilitat, enllaça els elements verds dins
dels sistemes de continuïtat d'agregació
volumètrica de la trama com a elements
referencials que s'articulen entre ells a
través també del sistema de grans
edificis públics.

Dins l’estudi d’alguns d'aquests elements
n’hi identificarem amplis sectors que fan
referència a aquests "projectes dins el
projecte" i que converteixen l’Eixample
de Cerdà en un projecte pont, molt més
modern, que la comparació amb els
eixamples que li són coetanis. A aquesta
idea que Cerdà introdueix per a la
inclusió dels elements de mobilitat
"perfeccionada", com són el ferrocarril i
la irrupció dels vehicles de motor, s’hi
afegeix l'organització interna de
l'Eixample en peces estructuradores
complexes i intenses que actuen
diferenciant l'ordre dels elements
construïts dins de les mansanes. Serà
aquesta jerarquia interna d'unitats de

Els nuclis més consolidats de Gràcia,
Hostafranchs i Sant Andreu són objecte
en el projecte Cerdà d’una proposta
específica de transició amb el model. La
tesi n’estudia a través de la reconstrucció
del model tridimensional, els paràmetres
d’ordenació que proporcionen en relació
a la complexitat de la nova ciutat:
fluïdesa, incorporació traçats territorials,
diferents mobilitats, connectors
metropolitans etc. Així com els propis del
model: incorporació de l’espai verd entre
l’habitatge, els equipaments i les
infraestructures.

Aquesta integració amb el paisatge obert
del territori que s’endinsa en el paisatge
urbà genera un nivell de particularitat
heterogeni, que respon a les diferents
situacions urbanes i que converteix les
peces públiques singulars en
arquitectures simbòliques dins el sistema
d'equipaments, en punts de referència en
l'ordre intern de la trama. Eixos, visuals,
continuïtats espacials a l'intern de les
mansanes, generen un projecte que es
converteix en la suma d’articulades
respostes al tema del que avui hem
definit com a sub centralitats o en la
ciutat més estesa policentrisme.

través de les àrees d’adaptabilitat de
Gran via-Rambles, de la Ronda Sant
Pere i l’àmbit del Carrer Comerç-Lluís
Companys.

A baix, dreta
>Modelització en 3D a l'entorn del nucli de
Sant Andreu. Continuïtats i estructura de
l’espai lliure..

De la mateixa manera incorpora espais
d’irregularitat a l’entorn de ciutat vella a
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A dalt,
>Adaptabilitat del projecte Cerdà amb el nucli de Sant
Andreu

A baix:
>Adaptabilitat del projecte Cerdà amb el nucli de Sant
Andreu .
.

2> El projecte dins el projecte
Aquesta distància que separa l’homogeni
del diferencial, constitueix la qualitat més
valuosa de la ciutat moderna i n’hi
determina el caràcter, el biaix
diferenciador que la converteix en peça
única -capaç de recollir pòsits anteriors i
significats d’enllaç i de futur-. Hi ha una
voluntat inherent en el desenvolupament
del concepte de ciutat nova que va
associada, d'una manera directa, a
l'extensió, i també a la llegibilitat i
claredat d’aquests nous valors,
anteposant-se a la irregularitat de la
ciutat medieval i de la ciutat antiga.
Quan Cerdà dibuixa el projecte
d’Eixample per a Barcelona, atorga
també amb paraules els significats i
descripcions qualitatives dels elements
que constitueixen l'entorn geogràfic de la
ciutat de Barcelona. Les que col·loca per
a designar l'espai de la ciutat antiga són
les de "Barcelona actual", per tant quan
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ell parla i es refereix a la ciutat projectada
ho està fent dins d'aquesta lògica d'una
ciutat futura.

Pàgina anterior
Vista enlairada recreació en 3D del
projecte Cerdà de 1859
D’esquerra a dreta
>Glòries.
>Isomètrica malla Cerdà amb els eixos del
Passeig de Sant Joan i el Parc de
l’Hipòdrom a la dreta..
>Encreuament Glòries sobre plànol 1859.
>Axonometria d’illa d’equipaments.
Mercat..
>Illes de l’Eixample dibuixades en la
cruïlla o plaça d’encreuament sobre quatre
illes d’Urgell amb Gran Via.
>Gran plaça sobre el Passeig de Gràcia
entre Gran Via i Aragó.
> Glòries i el parc de l’Hipòdrom.

Aquest futur el marca i l'associa a la
concepció d'un model que prèviament
dibuixa i assaja en múltiples accions de
transformació de les parts, com si es
tractés d'una morfosis de tots els
elements que composen la ciutat. Les
relacions de continuïtat es produeixen no
solament a través de la malla, de la xarxa
que suporta aquestes altres complexitats
relacionades amb la qualitat edificatòria artefactes arquitectònics- sino també de
la pertinença i emmirallament d'aquests
elements amb la ciutat a través dels
components formalitzats en la
configuració de recorreguts
complementaris, peces d'espai lliure i
verd, que es prolongaran amb la finalitat
de generar perspectives més enllà de les
que es circumscriuen al fenomen de les
vies; produeixen una nova i complexa
disposició de peces d'escala intermèdia
que són les que contribuiran a cosir i
anar configurant aquesta incipient
carcassa de realitats particulars i alhora
determinants de l'específic dins del

Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà

complex genèric que representa el
projecte de ciutat nova com a referent
ideogràfic que és capaç de dibuixar i
representar. També de documentar d'una
manera extensa i necessària segons el
seu pensament a través de la
formalització més teòrica, en el document
de la "Teoria general de la urbanització"
que acompanya al projecte d’eixample.
Fins a quin punt Cerdà és conscient que
antecedeix una teoria a la construcció
d'un model, i tots dos a la resolució
particular del projecte per a la ciutat de
Barcelona?. Es fa palès en aquesta
necessitat imperiosa d’ancorar en alguna
cosa més que la resolució intel·ligent de
la retícula viària i la seva relació amb la
mesura de les mansanes del projecte
d’Eixample. La ciutat com a reflex d'una
teoria, o la teoria com a necessari suport
instrumental, com un esforç
exemplificador per a donar resposta a
fenòmens que emergeixen en aquest
temps de mitjans del segle XIX. Un
temps en que és comença a plantejar la
qüestió de l’organització de les ciutats
dins una necessària instrumentalització
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“...És el moviment sorgit
reclamant noves
condicions higièniques, el
que portarà en aquest
període, a un discurs que
aproxima la naturalesa a
la ciutat.”
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tècnica, que proposi solucions reals a les
deteriorades condicions d'habitabilitat de
molts d'aquests centres urbans. Centres
que progressivament han anat trobant-se
a mercè d'un abús intens i bigarrat de
l'espai col·lectiu, d’una gairebé nul·la
capacitat d'intervenir en l'espai públic
dels carrers, ni tan sols des del vessant
de les condicions físiques de
manteniment quotidià de neteja i
conservació. Són aquest conjunt
d'elements associats a les males
condicions de vida que provoquen les
successives pandèmies i alhora l’alta
mortalitat que arrassen aquests
amuntegats, i deteriorats teixits urbans,
un revulsiu ambiental que s'accentua
amb la col·locació dels primers "vapors"
dins de les emmurallades ciutats com ho
era la Barcelona d'abans de 1855.

És, per tant, el moviment que sorgeix al
voltant de la millora de les ciutats,
reclamant noves condicions higièniques,
que derivin en la millora de la salut dels
habitants, el que portarà en aquest
període de mitjans del vuit-cents, a posar
en pràctica un discurs que plantegi com
a necessària l’aproximació a la
naturalesa dins de qualsevol teoria que
vulgui treballar en la transformació de la
ciutat tradicional. Hi contribueixen
paral·lelament l’aparició de ciències
físiques i mèdiques que donen suport a
la necessària determinació dels mínims
substancials bàsics per viure i habitar la
ciutat. Això, portarà també a Cerdà, a
incorporar elements quantitatius per a
definir part de les condicions físiques
d'aquest habitatge que compon el gruix
dels nous creixements en eixample, i al

....”Cerdà valora menys el dibuix formal de
la ciutat que les aptituds dels espais per a
les activitats del futur, es per això que en
tots ells hi incorpora la fluïdesa de l’escala
territorial, la validesa i el protagonisme
dels intersticis en l’aprehensió i lectura
d’aquesta nova ciutat. En el cas d’algun
d’aquests grans espais encara en
desenvolupament, com ho es Glòries, estem
parlant de la modernitat en prioritzar
determinades línies i continuïtats
edificades, espais connectors de futur que
proposa el propi projecte aprovat de 1859.

“ Els sistemes de transport
ferroviari sobreposats a
les trames urbanes
generen una discriminació
real del nivell
d’homogeneïtat, una
diferent permeabilitat
segons sigui la ubicació
del propi traçat que
incorporen.”

112

La voluntat de no limitar les possibilitats de
desenvolupament encerclant o tancant els
espais de la futura ciutat, fet que el porta a
descartar rigideses edificatòries i de traçat
supèrflues o artificialment afegides....La
proposta continguda per a Glòries mostra
un dibuix tensionat, un marcatge de la
ciutat a través de l’arquitectura i de les
traces que es consideren línies importants
d’aquesta ciutat, una coincidència que
proporciona nivells i escales de qualitat
significatives, línies relacionades sobretot
amb els nous valors de la mobilitat àmplia i
amb una futura incorporació multicapa de
les infraestructures i els espais oberts a la
ciutat del XXI.”
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mateix temps a definir una estructura
d'agregació arquitectònica, residencial
que permeti incorporar aquests
requeriments de ventilació,
assolellament, proximitat a les zones
verdes i que d'altra banda doni resposta
a tot aquell immens canvi que s'intueix a
través de la irrupció dels sistemes de
mobilitat en el seu conjunt, privat i
col·lectiu associats a l'últim període de la
revolució industrial pròpiament dita.

Nota textual:
“Teoria General de la Urbanización” de
Ildefons Cerdà pag. 5 i 6
"Algo más tarde, en 1844, a los pocos años de
haber salido de la Escuela de Caminos, Canales
y Puertos, y cuando ya la reflexión predominaba
en mi y había hecho algunos estudios acerca de
la filosofía social, hube de emprender una
excursión por el mediodía de Francia, donde
tuve ocasión de ver por vez primera la aplicación
práctica del vapor a la locomoción terrestre…..
Conocía todo el mecanismo de las locomotoras y
su manera de funcionar en los trenes de las vías
férreas; por manera que en este concepto nada
podía ya sorprenderme….lo que aquí me
sorprendió a pesar de que mi mente se lo había
imaginado muchas veces fue contemplar aquellos
largos trenes en que a vueltas con una gran
cantidad de mercancías iban y venían multitud de
viajeros de todos sexos, edades y condiciones,
semejando poblaciones enteras ambulantes,
cambiando precipitadamente de domicilio. Este
espectáculo siempre tan grandioso…..elevó mi
espíritu a las más altas consideraciones en el
orden social sobre todo al observar la dificultad
con que aquel tropel de inesperados huéspedes
penetraba por las estrechas puertas , se
desparramaba por las angostas calles y buscaba
su albergue en las mezquinas casas de las
antiguas poblaciones”.

3> Geometries i sistemes de
mobilitat
L'aplicació de la motorització als sistemes
de transport, irromp com un huracà en
les entranyes de la ciutat, i fa que els
nous models que es plantegen el
creixement de les ciutats, s’hagin
d'enfrontar amb una realitat nova:
l’existència, d'aquestes primeres línies de
ferrocarril que creuen el territori i no
menys important la necessitat d'articular
aquest nou sistema amb l'altre gran eix
de mobilitat de grans distàncies i grans
càrregues que representa el sistema de
transport marítim, o pel que fa a la seva
materialització més urbana, el sistema
portuari.
En la mesura que el ferrocarril
s'introdueix en relació de proximitat als
nuclis urbans, però a la vegada es
concep intrínsecament relacionat amb
l'altre gran sistema de transport que és el
navilier, es configura una simbiosi
rellevant entre els fronts marítims
associats als sistemes portuaris gairebé
exclusivament, i el sistema ferroviari que

3D Plaça Catalunya segons Cerdà. D’esquerra a dreta >Portal de l’Àngel/Passeig de Gràcia. >La Rambla/Rambla Catalunya. >Ronda Universitat/Gran Via.

Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà

Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAB | UPC

113

REGULARITATS VS. IRREGULARITATS : L’URBANISME DE LES TRANSICIONS A L’EIXAMPLE CERDÀ

vincula i relaciona el territori interior
configurant un engranatge integrat més
eficaç. Per tant, es construirà a partir
d'aquest curt període (2ªmeitat del s.
XIX), en què aquestes transformacions
s'acceleren, un model que romandrà
vigent molt de temps; una línia de costa
d’una important tradició històrica que es
relaciona amb el front portuari com a
motor econòmic de la ciutat.
Des d’aquell primer front marítim que
hauria dibuixat la muralla de mar, on
sobreposar la iconografia de gran porta,
que representen les primeres operacions
de monumentalització de la ciutat
històrica fins a la formalització que es
veurà subratllada més tard amb la
primera exposició internacional de l’any
1888 i els esdeveniments tendeixen a
concentrar-se en aquesta façana
marítima d’accés a la ciutat.
En la mesura que les primeres línies
ferroviàries es col·loquen associades a
aquesta proximitat al sistema portuari es
generen unes àrees d’ "ombres" que es
mantindran pràcticament vigents, com a
reals impediments de la continuïtat
urbana durant molt de temps. És en
aquesta situació que es troba la línia
ferroviària paral·lela a la Meridiana, la

Ferrocarril i ciutat/ Visió des de Montjuïc
>Superposició de la la proposta de Cerdà
de l’any 1863 en relació a la integració de
diferents traçats del FFCC a l’Eixample
.
De dalt a baix
>Fotoplà actual.
>Topogràfic de 1855 i
>Eixample aprovat l’any 1859.
A baix, dreta
>Cerdà. Detall en 3D de Parc Joan Miró.
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qual des de llur traça sobreposada
irregularment a l’Eixample n’ estableix un
ampli espai de fractura tant a la
transversalitat de la pròpia via com al
teixit del Poblenou.
D’altra banda, l’eliminació o soterrament
de les línies fèrries que separen el front
de mar de la resta de la trama de la
ciutat, es farà possible gràcies al
desenvolupament del projecte olímpic de
1992, a través de la perllongació i
incorporació de la façana de mar a la
ciutat en continuïtat amb el model
d’Eixample i la desaparició de la gran
muralla ferroviària.
En relació als models com a formadors
dels projectes de ciutat, i a llur condició
d’isotropia, hem parlat d'elements focals
com a peces característiques d'aquesta
generació de projectes de ciutat nova
que es desenvolupen a mitjans del s.
XIX.
Alhora hem pogut observar com la
introducció no paritària dels sistemes de
transport ferroviari en superfície,
subterranis només en part, irromp en
aquests territoris trencant l'homogeneïtat
de les trames proposades en les zones
on s’hi veuen sobreposats -o en el cas
d’aquelles trames que se solapen a línies
ja existents- generant-se, a través dels
primers eixos ferroviaris en origen, una
discriminació real del nivell
d’homogeneïtat inherent en el dibuix de
l'original entramat viari. La seva
permeabilitat es veurà alterada doncs
segons sigui la seva ubicació en els
diversos sectors d'eixample, respecte al
traçat ferroviari que incorpora.

> En vermell, traces existents anteriors al projecte d’Eixample. A dalt, sobreposició amb l’àrea de la trama ortogonal i àmbits en rosa, zones d’adaptabilitat segons el projecte d’IC.: Hostafranchs, Gràcia, Sant Andreu, Camp de l’Arpa, El Clot,
Icària, i entorn de ciutat vella: Gran via-Rambles, Ronda Sant Pere i Carrer Comerç-Lluís Companys. Elaboració pròpia.

“ Cerdà aprofita el sistema
de tramatge de la nova
ciutat per definir noves
interconnexions, vincles
entre les zones
d’emmagatzematge i
producció així com un pla
realment revolucionari
d'integració del sistema
nodal ferroviari amb els
sistemes principals; viari i
portuari.”

Veiem com aquest sistema d'irrigació de
la xarxa ferroviària es revelarà heterogeni
des de la proliferació alhora de nodes
que es converteixen en si mateixos en
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components focals, ja sigui, perquè la
pròpia particularitat de les concessions
ferroviàries comporta una fragmentació
del sistema, o per la focalització amb
origen i destinació en punts molt
determinats del pla de la ciutat en
l'escala interior, però també en la xarxa
continental.
Les ciutats importants acostumen a dotar
-se d'estacions de "terme" -l'accepció
que assigna al lloc el final d'una línia- per
tant seran aquests "finals" de destinació,
manifestats en forma arquitectònica a
través dels grans edificis ferroviaris els
que acabaran marcant el final dels grans
trajectes.
Les continuïtats només seran possibles
perforant el subsòl de les trames de les
grans ciutats, substituint allò que abans
havia cobert la xarxa de tramvies i molt
més enllà, els carruatges tirats per
tracció animal. Per tant, els viatgers es
traslladaran, dins de la mateixa ciutat,
d'una estació "terme" a una altra, per
poder prolongar el viatge a una nova
etapa.
Aquesta discontinuïtat entre les diferents
concessions ferroviàries, va portar a una

De dalt a baix,
>Reconstrucció en 3D del projecte Cerdà a
l’entorn del nucli de Gràcia.
>Vertebració de l’Eixample amb el nucli
de Gràcia.
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Vila Olímpica de 1992 entre l’Avda. Icària
i el mar.
.
A dalt , dreta
>Dues mansanes sobre la cruïlla del carrer
Marina amb l’Avda. Icària. Construcció
d’aquest corredors verds entre illes
previstos pel projecte d’IC.
A baix, dreta
>Construcció del nou front de mar en
motiu dels JJOO de 1992, entre el Parc de
la Ciutadella i el cementiri de l’Est al final
de l’Avda. Icària.
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Traça del FFCC que vorejava la Ciutadella
i la seva relació amb la ciutat actual.
.
A dalt , esquerra
>Canvi i límit topogràfic del pla de
Barcelona. Antiga Llacuna per sota l’
Avda. Meridiana davant de Glòries i el
seguit d’equipaments culturals i de les arts
escèniques; l’ Auditori i el TNC.
A baix, esquerra
>FFCC enmig de les illes de l’Eixample.
Ponts en els carrer paral·lels a mar des de
Marina; a Pere IV pel carrer Pujades.
Almogàvers i Sancho de Avila.
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Camp de l’Arpa, Meridiana i Glòries. Fractures a causa dels traçats ferroviaris en la continuïtat del teixit proposat per l’Eixample. Creixement diferenciat del C.A..

proliferació d'estacions convertides en
elements focals, ancorats a la xarxa
viària urbana generant aquesta peculiar
geografia de llocs vinculats, de nodes
dins la trama del viari urbà, situació
comú, que trobem en altres ciutats; Paris,
Berlín, Londres o Nova York, i també a
Barcelona.
Aquesta situació d'elements no
connectius d'un nou sistema com és el
ferroviari, portarà a Ildefons Cerdà a
incloure’l en el nucli del projecte
d'eixample. És així com es pot reconèixer
fins a quin punt el propi projecte es
converteix en excusa per a connectar
concessions i xarxes ferroviàries que
mantenen fins a la data que es redacta i
s'aprova el pla, una desconnexió
absoluta. Per tant, s'aprofita el mateix
sistema de tramatge que produeix la
nova ciutat per possibilitar aquestes
interconnexions, al mateix temps que es
vincula d'una manera més eficaç el
sistema portuari i les zones de magatzem
i producció dins el propi eixample.
Aquesta manera possible d'alimentar
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amb un servei de distribució ferroviària
els grans paquets de l'eixample central,
el porta a concebre un pla d'integració del
sistema nodal ferroviari amb el sistema
viari principal i el sistema portuari15.
Evidentment deixa fora l'única
organització que ara estaria formant part
d'aquest conjunt, com és el sistema
aeroportuari, ja que res fa preveure en
aquest període la irrupció d'una
tecnologia capaç d'anunciar aquest altre
canvi d'escala.
Un canvi que apareixerà però en les
primeres previsions que 40 anys després
proposarà a través dels avenços en la
tecnologia utòpic-propositiva Eugène
Hénard, en els seus últims treballs.
Hénard planteja en un possible i no datat
futur, la incorporació directa -a través del
disseny dels elements propis del sistema
integrat d'edificis i carrer- dels sistemes
de mobilitat especialitzada incloent també

15

Integració a través de tres vies coincidents amb els carrers
Aragó, Mallorca i Rosselló. Actuals túnels de Rodalies, Alta
velocitat i Línia 5 del Metro.
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el subsòl i incorporant en última
instància, el sistema de comunicació
aèria, convertit en un servei més de
l'estès món particular de l'habitatge.
Aquella possible fugida cap endavant, es
mantindrà al llarg del segle XX, i acabarà
també, per què no dir-ho, configurant part
d'aquest ideograma del futur imperfecte,
que apostarà per tota classe d'artefactes,
que busquen donar sortida al somni de
volar des d’una autonomia personal, com
de fet ho va ser l'automòbil, com a
prolongació de la mobilitat individual,
primer transformant l'espai de la ciutat
americana i més tard l'europea. Per tant
aquesta individualització de l'accés a
l'espai alliberat del sòl, torna d'alguna
manera a resguardar en la distòpia els
somnis narratius de la ciència ficció al
llarg de tot el segle XX.
Hi ha una part d'aquests somnis voladors
que arrenquen en la irrupció de la
tecnologia a la ciutat, i d'aquesta en
l'àmbit del privat manifestament
incorporat al sistema arquitectònic que
queda documentada en molta d'aquesta

Regularitats vs. Irregularitats: L’urbanisme de les transicions a l’Eixample Cerdà

REGULARITATS VS. IRREGULARITATS : L’URBANISME DE LES TRANSICIONS A L’EIXAMPLE CERDÀ

literatura de ciència ficció.
El somni de Leonardo da Vinci, es
materialitza, a través de l'enginyer i
arquitecte Samuel Pierpont Langley que
avançant-se als germans Wright 5 anys 1896- aconseguirà elevar un aeroplà no
tripulat prop de mil metres. Amb un motor
de vapor i la proximitat material del
sistema constructiu -fusta i telal'artefacte es manté en l'aire. Reprèn
aquesta individualitat, en la qual neixen
els somnis i les utopies i acompanya,
situa físicament a l'individu en els nous
sistemes de mobilitat i transport que no
deixaran d’evolucionar durant tot el llarg
del segle XX.
La tecnologia del vehicle volador de
motor comportarà la construcció d’un
espai específic dins del que és urbà,
allunyat de la proximitat als elements
residencials, i més associat a aquell
espai funcional que l'aproxima a l’anterior
sistema portuari. En aquest sentit, el
zepelí representarà el penúltim intent
d'integració del sistema de mobilitat aeri
amb la ciutat i l'arquitectura en particular.

El somni d’Hénard no arribarà per tant
mai a materialitzar-se revivint solament a
través de la novel·la gràfica i el cinema,
dels personatges i dels herois d'aquesta
mitologia de paper tramat.
Els salts tecnològics de la dècada dels
80 del s. XX disposen de la capacitat per
construir artefactes personals suficients
per a proporcionar l’habilitat de vol a
l'individu, però aquests es conceben com
a objectes allunyats de la ciutat, en la
mesura que no són capaços de generar
cap simbiosi. Sense efecte que alteri la
subjacent utopia de la ciutat futura, seran
signes, gestos completament marginals i
es comportaran com a tals, dins de la
cultura tecnològica urbana.
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“...també com a
Manhattan la
transformació d'aquell
inicial projecte d’Ildefons
Cerdà per a la ciutat
futura en un període clau
per a l’arquitectura en el
que apareixen aquests
precursors de nous
artefactes en alçada,
s’expressa utilitzant per al
canvi aquella mateixa
retícula, obrint a través de
la seva obra, aquestes
petites finestres a la
utopia...”
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4> El pensament en trànsit:
el trencament dels sistemes
estables
En aquesta idea dels moments
urbans que neixen com la
materialització o concentració d'un
pensament anterior, hauríem de fer
referència a aquells personatges que
podríem qualificar de pont i que obren
i enllacen la perspectiva a nous salts
a la ciutat premoderna de finals del s.
XIX i principis del s. XX.
Aquests materialitzadors de somnis
arrenquen de la cultura urbana, d'un
lloc i una ciutat, conviuen amb ella i
alteren emocionalment els
mecanismes de relació, influeixen en
el seu context social i intel·lectual
però al mateix temps són capaços de
transmetre un reflex, un focus, una
alteració d'ona que esdevé capaç
d'interactuar, de viatjar com un
tsunami, amb una major repercussió i
incidència, cap a períodes de temps i
espais més allunyats.

Ficció vs.realitat / interferències: “Projecte” de la torre
Attraction NYC atribuït a Antoni Gaudí l’any 1908. A
baix Hugh Ferriss al seu estudi de NY l’any 1925 dona
els seus últims retocs al quadre “Street Vista of the
Future”. A baix, esquerra detall on es veuen altres obres
de Ferriss i on les “interferències” amb l’atribuït
projecte de Gaudì son manifestes.
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Figures en alguns casos tan rellevants
des del punt de vista de la seva
personalitat com l’arquitecte Antoni
Gaudí, vinculats indissociablement a un
temps vital, i un espai ideològic, el de la
ciutat de Barcelona, que conviuran amb
aquesta realitat; el període d'entre segles
i la transformació d'aquell inicial projecte
d’Ildefons Cerdà per a la ciutat futura.

D’entre els protagonistes que varen
eixamplar aquest temps, donant-li major
profunditat, i construint una nova simbiosi
entre la ciutat anterior i la que es projecta
cap al futur, hi trobem Rafael
Guastavino. Guastavino intervindrà
formant part d'aquest canvi tecnològic
que consisteix en fer econòmicament
viable la construcció de grans llums.
Reutilitza per aquest propòsit, o el que
seria el mateix, converteix en moderna
una tecnologia tradicional, com ho era la
volta catalana que a la vegada possibilita
un estalvi en temps i pressupostos.
Guastavino arrenca de l’habitatge com a
mestre d’obra, assaja amb l’arquitectura
industrial i eclosiona com a recurs
tecnològic en les grans peces
d’arquitectura civil a América. Se’n hi va,
acabada la construcció del Teatre La
Massa a Vilassar on per primer cop
construeix una volta circular de grans
dimensions 18 metres de diàmetre d’un
cercle totalment lliure de pilars en un
minse temps de quatre mesos, acabantla al març de 1881.
Aquesta arquitectura, convertida moltes
vegades en símbol del gran espai
col·lectiu, que construeix a la ciutat nordamericana; en forma de grans
biblioteques, estacions de metro i
ferrocarril, centres de convencions...etc.
transformen Rafael Guastavino en un
altre personatge clau per entendre un
període important de la configuració de la
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ciutat i l’arquitectura modernes sobre el
qual s'entrecreuen els vectors d'aquest
canvi radical de la ciutat de segle XX.
D’alguna manera representa aquest punt
culminant de la monumentalitat, un cert
creuament, un espai d’hibridesa entre
aquesta ciutat en 2D, la tecnologia per la
tecnologia del ffcc en el cas de les
estacions i l’edifici final on estableixen les
connexions amb la ciutat. Guastavino
allarga la vida d’aquestes tecnologies
pètries i les col·loca en el centre de la
ciutat, aquesta tecnologia fixada sobre
els elements tradicionals com a
representació clàssica que incorporarà
hibridament les grans estructures de
ferro.
Tornarem a ell més endavant quan
parlem del paper tecnològic en la
construcció de la ciutat moderna i
sobretot en la qualificació dels elements
singulars de la nova ciutat. En el fons
Rafael Guastavino com també Eugène
Hénard, parteixen d'un temps encara
ancorat en el pensament conservador del
vuit-cents, però són capaços d'ajudar a
construir el canvi, tant en el pensament,
com en la concepció tecnològica.

idea tancada, fragmentada i alhora
encerclada de ciutat en el seu sí.
L’altra escala, no la del PC nascut de la
interferència i la irregularitat, ans d’aquell
propòsit d'enquibir en la sublimació de
l’arquitectura molts dels components i
complexitats fins ara desenvolupats
sobre el pla del sòl en 2D de la ciutat la
representen en la complexitat de
continguts els primers gratacels, que les
noves tecnologies més lleugeres
propicien, introduint una verticalitat que
depassarà l’escala de l’arquitectura per
introduir la de la ciutat.
D’aquest context de fractures derivades
d’un cert desplaçament temporal pel que
fa a les infraestructures ferroviàries així
com d’altres distorsions produïdes en el
sí del propi model, analitzarem en el títol
4 altres tipus d’irregularitats, aquelles que
s’originen amb el creixement en l’interior
de l’Eixample d’altres teixits urbans que
s’hi sobreposen.

El que ens interessa d'aquests autors, a
més del viatge iniciàtic que ens condueix
a través del seu treball i la seva pròpia
biografia a transportar-nos en el temps i
apropar-nos al futur, n’és el seu paper de
constructors a la Barcelona que dibuixa
Cerdà.
Precursors d’aquests grans nous
artefactes arquitectònics en el sentit de la
seva incorporació i simbiosi amb la
ciutat, representen aquestes petites
finestres obertes a una utopia
manifestament possible en la mesura
que les seves obres, veritables
condensadors urbans, trenquen amb una
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>Projecte de l’hotel Attraction atribuït a Antoni Gaudí l’any 1908.
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