
3.  S’inicia  l’enfrontament entre Barcelona i Madrid.

A partir de 1858 l’enginyer es va submergir, en la creació de la seva obra fonamental: Teoría General de la Urbanización y aplicación
de sus principios y doctrinas a la reforma del Ensanche de Barcelona. Per bé que ja ho tenia completament acabat l’any següent, no es
va publicar fins al 1867.
El primer volum estudiava l’origen i les causes de la urbanització. El segon abandonava el to abstracte i es concentrava en l’anàlisi de
la realitat urbana barcelonina, recolzant-la en les dades estadístiques que amb tant afany havia recollit. Aquest dos volums, un cop
acabats, van ser presentats en forma de memòria del seu Pla de l’Eixample . Es va enllestir un tercer volum que no es va arribar a
publicar, i es donava fatalment perdut, no va ser descobert fins a un tardà 1988.
El 9 de desembre del 1858 es va produir un fet fonamental, El Ministeri de la Guerra va renunciar a mantenir Barcelona en la categoria
de ciutat estratègica, i per tant, en virtut de la reial ordre del dia esmentat, les competències urbanístiques van a passar a dependre del
Ministeri de Foment. Era raonable, ja que el gran projecte de l’Eixample afectava a cinc municipis. Però l’Ajuntament es va negar
repetidament a reconèixer-ho.

El 15 de febrer del 1859 el Ministeri
de Foment va encarregar oficialment
a Cerdà que en el termini d’un any
presentés els estudis de l’Eixample i la
seva reforma.
Tot seguit, el 15 d’abril, l’Ajuntament
convoca el concurs de l’Eixample, i
també la data límit per a la seva
presentació: 31 de juliol. L’Acadèmia
de Belles Arts envià immediatament
un informe al Ministeri de Foment
en què assenyalava els greus defectes
detectats en les bases del concurs i la
excessiva brevetat.
El 7 de juny el Ministeri de Foment
va dictar una reial ordre per la qual
no solament aprovava el Pla Cerdà,
sinó que ordenava que fos exposat
juntament amb els altres que es
presentessin al concurs municipal.
L’Ajuntament va reaccionar amb
energia, i va sol·licitar que la reial
ordre fos revocada.

Però el Govern va dictaminar que
es denegava la revocació
demandada. Al mateix temps va
demanar que seleccionés els millors
projectes presentats i el remetés al
Ministeri de Foment, per a
comparar-los amb l'aprovat i
adoptar la resolució més
convenient.
El concurs havia estat un fracàs,
tant per la qualitat dels projectes
com pel reduït nombre d’aspirants.
Antoni Rovira i Trias va rebre el
primer premi del concurs
municipal de projectes d’eixample.
El destí va voler que els treballs de
Rovira i Trias i de Cerdà es
presentessin en l’exposició, i que
els dos treballs estiguessin en la
mateixa sala, enfrontats l’un
davant de l’altre,.

Els ciutadans es van amuntegar per visitar aquella exhibició de propostes, i sabien molt bé que al darrere hi havia un
enfrontament d’envergadura entre l’Ajuntament i el Ministeri de Foment.
El 31 de maig del 1860, el Govern va promulgar el reial decret que aprovava definitivament el Pla Cerdà. A partir d’aquell
moment Barcelona faria pagar car a Cerdà la seva gosadia, fent-li patir un segle i mig d'oblits i deformacions.
Els especuladors per tal justificar les seves campanyes contra Cerdà i la seva obra, el van convertir en un monstre i en un agent
del centralisme.
Fins i tot Puig i Cadafalch va adquirir tots els exemplars de la Teoría General de la Urbanitzación, per destruir-los i evitar que
ningú es contaminés d'aquelles idees que ell considerava aberrants!
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