
1. La Barcelona d’abans del Pla Cerdà

La ciutat emmurallada pateix una gran densificació amb l’arribada de la revolució industrial. La necessitat
de mà d’obra per a les fàbriques atrau una gran immigració i les males condicions higièniques dels
habitatges generen epidèmies. Cal adaptar la ciutat a les noves condicions d’higiene i de transport.
•El perímetre emmurallat del 1719 va quedar establert en 6.051 metres, encerclant una superfície de
2.048.174 m², el 40 % de l’espai hàbil estava envaït per grans convents, 27 esglésies i altres tants edificis
públics, 11 hospitals i cases de beneficència i 7 casernes. És a dir, que tocaven tan sols 11.44 metres quadrats
per persona.

•L’índex de mortalitat superava els
de París i Londres.

•La sorprenent falta d’higiene,era
la causant d’un rosari d’epidèmies
que periòdicament delmaven la
població.
La mitjana de vida estava
establerta en tan sols 36 anys per
a un ric i 23 per a un pobre o
jornaler.

•A tot això s’afegeixen altres
condicionants laborals i higiènics
com unes jornades de treball
maratonianes, unes condicions de
treball inhumanes, la pobresa, el
treball infantil, etc.

És fàcil d’entendre cóm era
d’urgent l’enderroc de les
muralles.
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Rosari d'epidèmies

Carrer de l’Avellana. 1908. 
Autor: Josep Pons Escrigas.

Dades obtingudes de Memoria del Anteprojecto del ensanche de Barcelona 1855. 
Autor: Ildefons Cerdà.

2. Cartografia prèvia i alçat topogràfic de 1854  

Un primer pas bàsic per poder
plantejar l’Eixample era conèixer a
fons el terreny, en 1954 se li va
encarregar l'aixecament del plànol
topogràfic dels voltants de la ciutat.
L’enginyer havia acceptat a condició
de fer-ho gratuïtament. Al novembre
de 1855 ho va lliurar i per primer
cop s’empren les escales de manera
adequada i es fa ús de les corbes de
nivell. Aquesta obra de precisió
extraordinària per l’època es fa en
12 plànols a escala 1/1.250 i amb un
nombre de punts altimètrics
incomptables sobre un xarxat de 50
x 50 m. La seva lectura és tant freda
com científica. També estudia de
manera detallada tots els enllaços
viaris de la zona, amb especial
atenció als enllaços ferroviaris
existents o en projecte.

Immediatament després, Cerdà es va abocar a una activitat que encara avui sorprèn per la seva qualitat pionera. Es tracta de l’enquesta que va realitzar
entre els treballadors barcelonins i que es titulà Monografia estadística de la clase obrera de Barcelona en 1856, amb el subtítol Espécimen de una
estadística funcional de la vida urbana con aplicación concreta a dicha clase.
L’estudi de Cerdà deixa astorat per l’afany de recollir el nombre més gran de dades sobre aquelles condicions de vida. L’autor no en tenia prou amb les
circumstàncies topogràfiques ni atmosfèriques, i va arribar a l’extrem de mesurar les vies urbanes, de revisar els habitatges, de comptar el nombre
d’habitacions per llar i la seva capacitat respirable. Fou tan completa la seva estadística demogràfica i urbana, que li va permetre formular una teoria
sobre la llei de la mortalitat: augmentava en relació directa amb l’estretor del carrer i la petitesa de l’habitacle.
La realització del que llavors era tan insòlit treball s’explica pel concepte que Cerdà tenia de l’urbanisme;  ell considerava que era una veritable 
ciència i que en conseqüència, exigia l’estudi de la realitat social, i per tant l’ús bàsic de l’estadística. 

Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona levantado por orden del Gobierno para la formación 
del proyecto de ensanche. Autor: Ildefons Cerdà, 1855.  Font: Arxiu  Cerdà

Carrer de les Donzelles, a
l’entrada de la plaça de l’Oli,
1908. Autor desconegut./
Carrer més estret de Barcelona
1,10 metres d’ample.
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