
7. El contingut de les mansanes

En l’Atles de la Memòria de l’Avantprojecte d’Eixample de Barcelona de 1855, Cerdà dissenyà quatre models de cases per a la
classe rica i quatre per a la classe obrera, on a més es grafien diferents agrupacions d’illes lligades a aquests models de casa, així
com detalls, el carrer tipus, la galeria unitària i serveis associats. Tot aquest material conforma un tipus de ciutat que Cerdà
proposava en la seva proposta inicial de 1855.
Cerdà recollia en un segon atles, adjunt a la memòria del Projecte d’Eixample de 1859 els detalls de portes i finestres, així com
de caixes d’escales, cuines i altres detalls constructius. Tot aquest conjunt de material permetria reconstruir al detall un model
de ciutat: des de les finestres a l’habitació, la casa, el carrer i d’aquí cap a una agrupació d’illes i fins i tot a un tros de ciutat.

Criteris de cerdà per la construcció
dels habitatges de l’Eixample
Analitzà les condicions de la classe
obrera que no podia pagar el
lloguer d’un habitatge en
condicions higièniques sota els
criteris següents:
Higiènic: “suministrar a cada
persona la cantidad suficiente de
aire respirable”
Social: “que cada casa sirva para
una sola familia”
Econòmic: “determinar la casa
mínima en condiciones sin
aumentar el precio del alquiler”
Polític: “aumentar el número de
propietarios y por tanto las
garantías de tranquilidad urbana y
orden público”
(Extractes de : Ildefons Cerdà,
Teoría de la Construccion de las
Ciudades. 1859.
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(Passeig de Sant Joan),  decumanus 
(Gran Via) i de les casernes  nord i est. 
Representació gràfica de la possible 
Barcelona de Cerdà. Segons el Pla 
d'Eixample de 1959.
Font:  Arnesto Aira Antonio, Autor.

8. Traçats viaris i xamfrà

Cerdà fa el repartiment de la ciutat
sobre terrenys agrícoles prenent
com a referència els eixos
ortogonals SO – NE i NO – SE.
Per fer-ho desenvolupa totes les
rasants i dimensions a escala
1/1.250 amb les característiques de
la repetició dels seus principis
bàsics: eixos grans, paral·lelisme en
les direccions, mansanes amb
xamfrans.
En l’Avantprojecte d’Eixample, de
1855, Cerdà considera un carrer de
35m d’amplada. Resultat de
separar vianants, carros, diligències
i ferrocarril.
En el Projecte de Reforma i
Eixample, de 1859, ja especialitza
les vies segons l’amplada: 20, 30 i
50 m., i proposa que el ferrocarril
circuli només per les vies de 50m.
Més tard, Cerdà tornarà a
dissenyar els carrers i projectarà
carrers amb dos nivells, un per al
ferrocarril i l’altre per la resta de
modalitats. Finalment, a l’estudi
Necesidades de la circulación, de
1863, es decidirà per la secció de
carrers de 20 metres (voreres de
5m més 10m de calçada)
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Carrer i places per construir a l’Eixample amb la disposició,
dimensions i nomenclatura dels carrers, illes i cruïlles.
Font: Ildefons Cerdà. “Necesidades de la circulacion. Encrucijadas
en las calles de las poblaciones”

Els xamfrans
Cerdà arriba a la conclusió que el xamfrà és necessari i n’estudia la forma i les dimensions més
adequades. Estudia el ferrocarril que circulava per Paris i el gir que necessitava a les cruïlles. També
estudia com es creuen les diferents modalitats de transport: vianants, carruatges i trens, i dissenya la
cruïlla de manera que el nombre de conflictes entre els diferents models de circulació fos el mínim.
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