
5. ILDEFONS CERDÀ. Un personatge polifacètic

Cerdà enginyer de camins:
Cerdà es desplaça a Madrid per iniciar els estudis d’enginyer de Camins, Canals i Ports, formació que finalitzà l’any 1841. Cerdà es
forjà un caràcter propi de l’Escola. Tal com exposa M. Angelón “ Creía que la conducta seguida debía ser producto de un cálculo y
origen de una demostración. Cerdà era, permítaseme la frase, un hombre algebraico”, i acaba amb la següent expressió “Cerdà pensó
como un sabio, demostró como un matemático y sintió como un niño”
Cerdà urbanista:
De totes les facetes és la que millor li escau, en primer lloc, per haver fundat aquesta disciplina amb la “Teoría General de la
Urbanización” reconeguda amb la categoria de ciència social. En segon lloc, per haver realitzat com a tasca principal l’Avantprojecte
de l’Eixample de Barcelona de 1855, el Projecte de Reforma i Eixample de Barcelona de 1859, i la reelaboració de 1863, de
l’esmentat Projecte. En tercer lloc, dirigí durant 15 anys la construcció real de l’eixample, amb l’amplitud de mires, tenacitat i amb
coherències teòrica i pràctica.

Cerdà topògraf:
Si la topografia és la disciplina
fonamental per al domini rigorós i
científic d’un territori, Cerdà la
conreava amb plena perfecció. Si
atenem, entre altres treballs, al
“Plànol Topogràfic de las Rodalies de
Barcelona” i al “Projecte de
Ferrocarril de Granollers a Sant Joan
de les Abadesses”
Cerdà arquitecte:
Pot semblar excessiva per a qui no
conegui a fons la seva obra. Per a
Cerdà, la residència i la circulació són
les dimensions primeres i inseparables
de tot assentament humà. A l’estudi
de la casa li dedica, el seu rigor i
esforços analítics en forma escrita i
estadística. Tot això permet no dubtar
de la seva categoria professional dins
del camp de l’arquitectura.

Cerdà jurista:
Cerdà fa les seves “Ordenanzas de la Construcción
del Ensanche de Barcelona” i serà una doctrina
aplicable a la construcció de les ciutats, en elles es
configuraria un règim de limitacions i deures a la
propietat pel que fa a l’urbanisme.
En “Cuatro Palabras Sobre el Ensanche”(1861)
desenvolupa el sistema de compensació i la tècnica
de reparcel·lació, sistema inclòs més tard en el
projecte de llei de Posada Herrera i incorporat un
segle després en la “Ley del Suelo” de 1956.
Cerdà polític:
Considerava la política “como una ciencia práctica,
cuando no es práctico no era política para él”.
Cerdà es presenta per ser diputat a les Corts de
Madrid el 1851. Surt escollit pel Districte Segon de
Barcelona, en una candidatura progressista.
A partir d’aquest moment no deixarà mai una certa
activitat política que articula des de tres institucions:
com a diputat en el Congrés de Madrid, com a
regidor de l’Ajuntament de Barcelona en dos
períodes, i com a diputat provincial, concretament
com a vicepresident de la Diputació de Barcelona.
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6. El Pla Cerdà

Plano de los alredores de la ciudad de Barcelona y proyecto de su reforma  y ensanche. 
Autor: Ildefons Cerdà. 1859. Escala original 1:10.000
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“Urbanizar el campo y ruralizar la
ciudad”, Cerdà havia batejat el seu
Pla d’aquesta manera tan
significativa.
És sens dubte la millor proposta
d'inserció territorial. Ja que imposa
la seva pròpia directriu de traçat.
Cerdà anticipa perfectament la
connexió entre els dos deltes i el
maresme, amb la perfecta situació
de la Gran Via. Així com la
connexió de les valls del Llobregat
i Besós amb la introducció del
Paral·lel, la Diagonal i la
Meridiana.
En el sentit mar-muntanya,
apareixen dues grans vies, el
Passeig Sant Joan i el carrer Urgell.

El seu Eixample tenia una capacitat per a 800.000 habitants i va apostar obertament pel futur, perquè s’havia adonat
que estava a punt de començar una nova era, tot assumint el risc de la incomprensió dels seus contemporanis.
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