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Aquest volum reuneix els nou treballs de recerca presentats a les Quartes Jornades d’història de la cartografia de
Barcelona, celebrades els dies 17 i 18 d’octubre de 2018
a la Casa de l’Ardiaca, com a fruit de la col·laboració
entre l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. A la llum de
les vint-i-set aproximacions a la matèria acumulades en
les tres edicions anteriors, les que presentem ara afinen
la cronologia del desenvolupament cartogràfic referit
a Barcelona fins a final del segle XIX. El programa de la
convocatòria tenia, entre els seus propòsits: 1r) dilucidar la seqüència de producció de les primeres fonts cartogràfiques amb imatges detallades de la ciutat, vistes
i cartes militars dels segles XVI i XVII; 2n) aprofundir en
l’estudi de les tradicions francesa i espanyola de cartografia militar que entre els segles XVII i XIX aportaren el
coneixement més precís de la topografia; i 3r), continuar amb l’estudi dels plànols amb finalitat urbanística corresponents a la dinàmica segona meitat del XIX.
A final d’aquest segle es plantejà per primer cop la conveniència o la necessitat de recopilar i estudiar els
mapes antics, que actualment cobren nova vida amb
l’aplicació de tecnologies digitals.

Vistes panoràmiques, cartes
militars i plànols urbanístics a
Barcelona del segle XVI al XIX

Ajuntament
de Barcelona.
Institut de Cultura

CONSELL D’EDICIONS
I PUBLICACIONS DE
L’AJUNTAMENT
DE BARCELONA
Jordi Martí Grau
Joan Subirats Humet
Marc Andreu Acebal
Gemma Arau Ceballos
Águeda Bañón Pérez
Marta Clari Padrós
Núria Costa Galobart
Laura Pérez Castaño
Jordi Rabassa Massons
Joan Ramon Riera Alemany
Pilar Roca Viola
Edgar Rovira Sebastià
Anna Giralt Brunet
Directora de Comunicació
Águeda Bañón
Directora de Serveis Editorials
Núria Costa Galobart
Direcció de Serveis Editorials
Passeig de la Zona Franca, 66
08038 Barcelona
Tel. 93 402 31 31
www.bcn.cat/barcelonallibres

ARXIU HISTÒRIC
DE LA CIUTAT
DE BARCELONA
Directora
Núria Bosom Palau
Coordinador editorial
Esteve Barandica i Pairet

4

Generalitat
de Catalunya.
Departament
de Territori i
Sostenibilitat.
Institut Cartogràfic
i Geològic
de Catalunya

Director
Jaume Massó i Cartagena
Subdirector General
de Serveis Tècnics
Antonio Magariños Varo
Subdirector General
de Geodèsia i Cartografia
Julià Talaya i López
Cap de la Unitat
de la Cartoteca de Catalunya
Carme Montaner i García
Documentació
Elisenda Ardèvol i Ramírez
Alba Erra i Jiménez
Antonio Martínez Jiménez
Noelia Ramos Espinosa
Cap de l’Àrea de Cartografia
Isabel Ticó i Duran
Revisió i correcció de text
Esther Muns i Cabot
Maquetació
Joan Vidal i Serra
Preimpressió
Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya

Editen
Ajuntament de Barcelona
Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya
Impressió
Trama Tècnic
ISBN
Ajuntament de Barcelona
978-84-9156-303-7
Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya
978-84-18199-73-8
www.icgc.cat
Dipòsit Legal
B. 19 606-2020
© de l’edició: Ajuntament
de Barcelona; Institut
Cartogràfic i Geològic
de Catalunya
© del text: els autors
© de les imatges:
ACA: 173, 174, 175, 176,
AFG: 53,
AGA: 181, 194, 195-196,
AGMMadrid: 147, 149, 151,
154, 156, 157, 158, 160, 163,
165, 166, 168, 169,
AGMSegovia: 148,
AHCB: 45, 46, 48, 49, 51, 56,
57, 59, 60, 63, 65, 66, 68, 69,
70, 71,72, 73, 80, 82, 84, 95,
100, 106, 119, 120, 121, 123,
178, 182, 184, 186, 200, 203,
204, 205, 206,
AHPB: 187, 188-189,
AMCB: 208, 209, 223, 225,
227, 235
AMDSG: 217, 218, 219, 220,
221, 224, 230,
AMDSM: 202, 207, 210,
AMFV: 180, 190, 191, 192-193,
AMSBM: 100,
AMV-BSM: 77,
ANC: 21,
AT-ÖStA: 109, 110, 111,
BC: 91,
BMLL: 78,
BNE: 80, 84, 91, 95,
BNF: 115, 118, 122,
F.Mascort: 82, 100,
ICGC: 26, 27, 40, 42, 43, 50,
78, 84, 121, 124, 234,
KHM: 88,
MP: 84,
ÖNB: 78, 88, 100,
SHD: 114, 116, 117,
V&A: 80, 98

Vistes panoràmiques,
cartes militars i plànols
urbanístics a Barcelona
del segle XVI al XIX
Ramon Grau
Carme Montaner
(editors)

Barcelona, 2020
5

Il·lustració de la coberta:
Planta de la Ciutat de Barcelona
y Montjuïc y Moll y Atachos.
Mapa de mitjan segle XVII
reaprofitat per a dibuixar-hi el
setge de 1697. AHCB, R. 20096.

ACA:
España. Ministerio de Cultura. Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona
AFG:
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
AGA:
Ministerio de Cultura. Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares
AGMMadrid:
España. Ministerio de Defensa. Archivo General Militar. Madrid
AGMSegovia:
España. Ministerio de Defensa. Archivo General Militar de Segovia
AHCB:
Arxiu de la Ciutat de Barcelona
AHPB:
Arxiu Històric del Port de Barcelona
AMCB:
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
AMDSG:
Arxiu Municipal del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Barcelona
AMDSM:
Arxiu Municipal del districte de Sant Martí de Provençals. Barcelona
AMFV:
Arxiu del Museu del Ferrocarril. Vilanova i la Geltrú
AMSBM:
Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat
AMV-BSM:
Arxiu Municipal de València. Bibioteca Serrano Morales
ANC:
Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat del Vallès
AT-ÖStA:
Österreichisches Staatsarchiv. Viena
BC:
Biblioteca de Catalunya. Barcelona
BMLL:
Biblioteca Marucelliana. Florència
BNE:
Biblioteca Nacional de España. Madrid
BNF:
Bibliothèque Nationale de France
F. Mascort:
Fundació Mascort. Torroella de Montgrí
ICGC:
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Barcelona
KHM:
Kunsthistorisches Museum. Viena
MP:
Mediateca de la Vila de Perpinyà
ÖNB:
Österreichisches Nationalbibliothek. Viena
SHD:
France. Service historique de la Défense. Vincennes
V&A:
Victoria & Albert Museum. Londres

6

Índex

8

Presentació
Núria Bosom,
Directora de l’Arxiu
Històric de la Ciutat
de Barcelona

10

Presentació
Jaume Massó,
Director de l’Institut
Cartogràfic i Geològic
de Catalunya

12

Noves aproximacions
a la cartografia
de Barcelona
Ramon Grau
Carme Montaner
editors

52 144 236

Pere Falqués i
els plànols de
la plaça Catalunya
Santi Barjau

Cartografia militar
de la montaña de
Montjuïc, 1823-1880
J. Ignacio Muro Morales

Bibliografia

76 170 246

Entre el realisme
i al idealització:
la façana marítima
de Barcelona i
les vistes urbanes
Ramon J. Pujades
Mikel Soberón
Albert Cubeles

Cartografia al servei
de l’estesa de la xarxa
ferroviària al Pla
de Barcelona
Teresa Navas

Notes sobre els autors

104 198

La cartografia del
setge de Barcelona
de 1967
Carme Montaner
Francesc Nadal

La cartografia
urbanística del
municipi de Sant
Martí de Provençals,
1871-1897
Meritxell Gisbert

20 128 212

Salvador Sanpere i
Miquel i la cartografia
històrica de
Barcelona, 1890-1893
Ramon Grau

Digitalització 3D del
mapa de Barcelona
de 1823-1827 aixecat
per l’exèrcit francès
Blanca Baella†
Dolors Barrot
Maria Pla Todrà

Cartografia
municipal de Sant
Gervasi de Cassoles,
1846-1897
Jesús Burgueño

7

170
170

Cartografia al servei de l’estesa
de la xarxa ferroviària al Pla de Barcelona
Teresa Navas Ferrer

L’estudi de l’estesa de les infraestructures de transports
al Pla de Barcelona pateix pel desconeixement de la
producció cartogràfica bàsica que necessàriament va
precedir i acompanyar la seva implantació. En els diferents arxius consultats on es troba de manera dispersa
la informació tècnica i administrativa sobre aquestes
obres no se n’han pogut localitzar els projectes originals, en particular durant el llarg període que comença
a final del segle XVIII en el cas de la xarxa de carreteres
i a partir de mitjan dècada de 1840 pel que fa a les línies
ferroviàries que aquí ens interessen. La situació no canvià fins a la dècada de 1870, amb la sistematització de
la documentació dels projectes d’obres públiques.
Ara bé, l’emplaçament de les estacions ferroviàries
d’on havien de partir les línies que solcarien el Pla va
comportar representacions planimètriques que recullen l’afectació urbana, en tots els casos a l’àmbit perifèric en contacte amb les fortificacions que serien suprimides el 1854. Les primeres estacions de terme,
començant per la de la línia de Mataró, inaugurada el
1848, se situaren a l’entorn de la Ciutadella. Poc abans
de l’enderroc de les muralles, el 1854 mateix, l’àrea
ocupada actualment per la plaça de Catalunya als afores
del Portell d’Isabel II va hostatjar l’estació del tren a
Martorell. Una tercera zona, les Hortes de Sant Bertran,
fou escollida com a emplaçament per a l’estació de cap
de línia en el projecte no realitzat de ferrocarril a
Tarragona per la costa, de 1853, i el mateix entorn proper al port va ser considerat altre cop a partir de 1869

per a substituir l’estació de Martorell de la plaça de
Catalunya.
Sens dubte, les estacions de terme foren l’element
que més representació gràfica va generar en els primers
temps amb l’objectiu de controlar el seu impacte urbà.
A partir de la dècada de 1860, tanmateix, la implantació
del pla d’Eixample d’Ildefons Cerdà va comportar, no
sols la recerca de noves localitzacions de les estacions,
sinó també la rectificació dels traçats ferroviaris per
fer-los compatibles amb el creixement urbanístic i responent també a una dinàmica empresarial que comportava canvis i fusions entre les companyies concessionàries. Aquesta etapa de revisió de línies va originar
una cartografia que, a diferència de la relativa a la primera estesa, és més accessible.
El present text vol ser una primera revisió de la cartografia que permet d’aproximar-nos a la interrelació
del ferrocarril i la ciutat.1

1. La recerca no ha pogut arribar
a tots els arxius susceptibles
de tenir fons cartogràfics d’obres públiques, extraordinàriament dispersos. El treball
s’ha portat a terme en el marc
del projecte de la Fundación
BBVA «El ferrocarril y la ciudad
en la encrucijada: paisaje urbano y patrimonio industrial
en el entorno de las estaciones
de la Península Ibérica, 18502017 (EstaciónDigital)».

LA DEFINICIÓ DE LÍNIES
I L’EMPLAÇAMENT DE LES ESTACIONS
A Barcelona la xarxa ferroviària va arribar amb la
creació de la línia fins a Mataró, que plantejà els conflictes concrets que generava l’arribada de la ferrovia
a les ciutats. L’estació de cap de línia a Barcelona es
va ubicar fora de les muralles, a prop del Pla de Palau
i el port, seguint després un recorregut paral·lel a la
costa fins a la capital del Maresme. La legislació ferroviària establia que les companyies podien disposar
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2. Pascual, 1999, 55-63.
3. Guasch, 2014, 35-52.
4. ACA, CI, 552, 2307: Plano de parte
del recinto de la Plaza de Barcelona
y de la Ciudadela en el que se expresan las dependencias de una porción
del camino de hierro que desde dicha
Capital ha de concluir a la Ciudad
de Mataró. Barcelona, 17-I-1848.
José de Aizpurúa.
5. ACA, CI, 552, 2306: Plano que manifiesta los puntos donde se solicita
establecer la estación del camino de
hierro proyectado de Barcelona a
Granollers. Barcelona, 23-VII1851. Antonio Rosado.
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dels terrenys de domini públic de manera gratuïta, i
l’empresa que va rebre la concessió definitiva el 3-III1846 se’n va beneficiar. Aquesta prerrogativa explica
en bona mesura els emplaçaments urbans de les estacions i el d’algunes de les primeres línies, però no
va evitar el rebuig dels habitants afectats per la seva
implantació. En el cas de la línia de Mataró, sobresurten les queixes continuades dels pobles que veien com
la implantació de la línia perjudicava la seva activitat
en relació amb el mar.2
Les notícies informen del trasbals que va suposar
aquest primer ferrocarril, però sense que això es pugui
corroborar amb cap cartografia de projecte. Els darrers
estudis sobre la línia Barcelona-Mataró han donat a conèixer un informe datat el febrer de 1845 per l’enginyer
responsable de la línia, l’anglès Joseph Locke, segons
el qual el terreny travessat es caracteritzava per l’absència de dificultats remarcables. Els plànols van ser
aixecats per l’enginyer William Green, i tota la informació va ser analitzada per Juan Subercase, com a inspector general del Cos d’enginyers de Camins, Canals
i Ports, qui va ressaltar la imprecisió que presentaven
els plànols, tant en el traçat com, sobretot, en les unitats
de mesura emprades, que no permetien conèixer l’amplada de via representada.3 La incertesa de l’ample de
via en la definició de la xarxa espanyola va afectar també les altres primeres línies ferroviàries amb origen a
Barcelona.
Per Reial Ordre de 27-VII-1845 s’autoritzà el començament dels treballs de la línia de Mataró d’acord amb
els plànols mencionats. El juny de 1847 Locke certificava
que els terraplens entre el Cementiri i el riu Besòs estaven acabats. Ara bé, el problema més important es
presentava en la construcció de l’estació. L’arrencada
de la línia quedava totalment dins la zona d’exclusió
militar al voltant de la Ciutadella, i el ram militar alertava de l’obstacle que suposava per a la defensa la construcció d’edificacions entre les fortificacions i la població de la Barceloneta. Per aquesta raó, el desconeixement
dels plànols del projecte queda compensat en part per
la producció cartogràfica de la Comandància d’Enginyers, que era l’organisme militar amb la potestat
d’autoritzar les instal·lacions ferroviàries dins les zones
polèmiques de Barcelona, que continuava sent plaça

forta. Les negociacions entre les companyies ferroviàries
i el ram militar, iniciades per a l’estació de Mataró, continuaren a propòsit de les línies posteriors, per bé que
les prescripcions militars es van anar relaxant amb el
pas del temps.
El fons de la Comandància d’Enginyers custodiat a
l’Arxiu de la Corona d’Aragó conserva els plànols que registren el conjunt de peticions de les companyies i d’autoritzacions concedides pels militars. L’objectiu de controlar el grau d’afectació de les noves instal·lacions
ferroviàries sobre les obres i terrenys d’ús militar va promoure una cartografia esquemàtica d’abast territorial
reduït i sense precisió topogràfica respecte a la inserció
dels nous projectes en les zones del perímetre murari.
Un dels plànols més significatius de la línia de
Mataró, signat el 17-I-1848, dibuixa la situació de totes
les dependències de l’estació –l’edifici principal amb
accés pel passeig del Cementiri– en relació als baluards
més propers de la Ciutadella i la perforació del camí
cobert del fort avançat de Don Carlos per donar pas a
les vies. Defensant la seva categoria d’estació de primer
ordre, la Companyia pretenia poder reunir en el lloc
totes les instal·lacions –zona de passatgers, arribada
de carruatges, tallers i magatzems–, mentre que els
militars volien dispersar-les fora de la zona d’exclusió.
Per Reial Ordre de 30-VI-1847 s’autoritzà la construcció
d’una estació de només planta baixa i amb una consistència constructiva lleugera que fes possible una demolició ràpida en cas de manament militar.4
La línia de Granollers també va optar per la proximitat
del port en la zona immediata a la Ciutadella però, en
aquesta ocasió, Pedro de Andrés i Puigdollers, l’enginyer
de la Companyia que va redactar l’informe adreçat a la
Comandància d’Enginyers per a l’emplaçament de l’estació cap de línia, va proposar dues possibles localitzacions, una fora de la muralla, alineada amb el passeig
del Cementiri, i l’altra dins el predi aleshores ocupat
per uns safarejos municipals. El plànol militar que responia a la petició acceptant aquesta darrera opció, amb
un dibuix esquemàtic a escala 1:10.000, acompanya
l’autorització signada l’11-XII-1851, que prescriu la necessitat de respectar l’alineació dels carrers de la zona
de la Duana.5 Alhora, indica que l’estació obligava a
perforar la muralla amb dues portes i presenta com a
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inici de la línia una característica alineació corba de
radi de 100 pams envoltant el glacis de la Ciutadella
–radi mínim admissible per a la xarxa ferroviària i permès quan una línia s’acostava a les estacions– que havia
de marcar el futur urbanístic de la zona.
Arran d’un nou plànol que la Companyia feia arribar
a la Comandància, signat aquest cop pel director d’obres de la línia, l’arquitecte Josep Oriol i Bernadet, el
21-VII-1852, els militars determinaren com calia que
fos l’edifici de l’estació. El document és rellevant ja
que dibuixa a una escala 1:600 la configuració urbana

Teresa Navas Ferrer

del sector situat entre el passeig Davant la Duana i la
Muralla de Mar. L’edifici construït dins l’antiga finca
municipal es composava d’un cos baix fet d’obra i armadures de fusta a la coberta destinat a recepció de
viatgers i, a continuació, dues naus obertes d’estructura
metàl·lica, amb columnes de fosa i coberta de vidre i
ferro per allotjar les vies. A criteri militar, l’arquitectura
de ferro era funcional i assegurava la lleugeresa de l’edifici en cas de ser necessari l’enderroc per raons bèl·liques. I en efecte, l’estació de Granollers, situada davant
de l’accés al Jardí del General, va ser un dels edificis

Plano de parte del recinto de
la Plaza de Barcelona y de la
Ciudadela en el que se expresan
las dependencias de una porción
del camino de hierro que desde
dicha Capital ha de concluir
a la Ciudad de Mataró.
Barcelona, 17-I-1848.
José de Aizpurúa.
ACA, CI, 552, 2307.
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Granollers i Saragossa, van marcar de forma decisiva
la morfologia del territori de Sant Martí de Provençals.
El projecte mai realitzat de línia de Barcelona a
Tarragona de 1853 tenia l’ambició d’unir els ports de
les dues ciutats catalanes amb una estació a la Porta de
Santa Madrona, escollida per la proximitat a la zona
portuària i a la Rambla, considerada com el centre de
la vida urbana. Es desconeix el promotor de la línia,
però els enginyers de Camins, Canals i Ports responsables de la redacció de la memòria, Joaquín de Núñez
de Prado i F. Javier Boguerín, havien previst un recor-

Plano que maniﬁesta los puntos
donde se solicita establecer
la Estación del camino de hierro
proyectado de Barcelona a
Granollers. Barcelona 23 de julio
de 1851. Antonio Rosado.
Escala 1:10.000.
ACA, CI, 552, 2306.

pioners en la introducció del ferro estructural a
Barcelona. En el decurs de pocs anys, l’estació es va
anar ampliant i va consolidar l’espai extramurs destinat
a les vies per al trànsit de mercaderies.
El dinamisme en el creixement de les instal·lacions
ferroviàries així com la decisió de situar la nova línia de
Barcelona a Saragossa també en la proximitat de la Ciutadella permet constatar com es va encerclant la fortalesa amb la voluntat d’anar capgirant el seu entorn
fins a convertir-lo en un indret d’ús ferroviari intensiu.
Al seu torn, el recorregut de les tres línies, Mataró,
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regut que travessava el Garraf mitjançant la introducció
d’obres de fàbrica de primer ordre com eren els ponts
tubulars i els túnels seguint el model de les línies britàniques. Els enginyers citen expressament el pont de
l’estret de Menai, entre la Gran Bretanya l’illa d’Anglesey,
que a mitjan segle XIX era objecte de l’admiració mundial. El to saintsimonià dels enginyers es posa de manifest quan afirmen que la infraestructura vol afavorir
el moviment d’una ciutat fabril com Barcelona que destaca pel seu comerç sostingut amb tots els punts del
globus. En la memòria del projecte, que ha perdut els

Teresa Navas Ferrer

plànols, els autors demostren el domini tècnic en la
descripció de la implantació del ferrocarril en el terreny
a partir de les alineacions corbes de grans radis i del
control de pendents gràcies a la combinació de rasants.
Aquest darrer aspecte justifica que la documentació
cartogràfica es compongui d’un plànol general a
1:100.000, plànols parcials a 1:5.000 i perfils longitudinals a escala 1:2.000 per a les horitzontals i 1:200 per
a les verticals. Tal com exposen clarament, el perfil longitudinal era l’instrument privilegiat de representació
per al control dels desnivells:

Plànol de l’arquitecte
Josep Oriol Bernadet com
a director de les obres
del ferrocarril del nord per
a l’emplaçament de la línia
de Granollers. Escala 1:600.
ACA, CI, 552, 2306.
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Plànol de l’avantprojecte d’emplaçament de l’estació
de Barcelona de la línia Barcelona a Saragossa. Sense títol.
Barcelona, 20 de diciembre de 1859. El ingeniero P. De A. y Puigdollers.
Es copia Casanova. Escala 1:2.500. ACA, CI, 553, 2309.
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...se aprecian con toda la exactitud que puede
desearse las cuotas que dan a conocer los relieves
del terreno, la combinación e inclinaciones de las
rasantes y las remociones de tierra que ocasiona
la traza.6
Amb l’instrument cartogràfic del perfil longitudinal,
doncs, s’estalviaven en aquell moment inicial de l’estesa
de la xarxa ferroviària la introducció de les corbes de
nivell. I es pot afirmar que això va ser una constant en
els projectes ferroviaris fins ben entrada la dècada de
1860. En el cas de les carreteres, les corbes de nivell en
la representació dels desnivells del terreny no es van
generalitzar fins a la dècada de 1870. Els enginyers diuen que només van considerar les corbes de nivell per
al plànol a escala 1:2.000 del tram del Garraf, atesa la
seva topografia accidentada. Fins i tot diuen que van
fer gravar el plànol per evitar errors d’interpretació en
la representació dels desnivells.
Malgrat que, com hem dit, la línia no es va tirar endavant, la seva importància es constata perquè Cerdà
la va incorporar en el seu plànol per al projecte de reforma i eixample de Barcelona de 1859. A més, el caràcter detallat de la memòria escrita és una informació
bàsica per entendre les operacions de gabinet en relació
a les infraestructures de comunicació i ve a suplir, en
part, la mancança de la documentació cartogràfica.
Des de 1851 la constitució de línia de Barcelona a
Saragossa pretenia ser l’eix bàsic de la connexió de la
Catalunya industrial amb el mercat interior espanyol.7
Després de temptejar la localització als afores de la
Porta d’Isabel II i resoltes les rivalitats amb la línia de
Granollers, el 20-XII-1859 la Companyia presentava a
la Comandància el plànol d’emplaçament del conjunt
d’instal·lacions previstes. Signat per Andrés i Puigdollers
–ara com a enginyer de Girona Hnos, l’empresa constructora de la línia–, la proposta preveia una extensió
notable que incloïa, per una banda, els solars alliberats
per l’enderroc recent dels baluards propers al Portal
Nou i, per una altra, l’ocupació dels terrenys entre les
estacions existents de Granollers i Mataró. El dibuix
era el resultat de l’acord buscat amb la Companyia de
Granollers per utilitzar les seves instal·lacions de sortida
de Barcelona. La intenció era ampliar l’edifici de l’es-
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tació de Granollers i construir-hi més dependències:
un total de 600 m de molls i 1 500 m de vies auxiliars,
i la petició de traslladar l’escorxador, que ocupava un
solar que corria paral·lel a la Muralla de Mar fins al
Baluard de Migjorn, tot al·ludint a imperatius de salut
i ornat de la ciutat.8
Aquest plànol reflecteix el clima propiciat per l’enderroc de les muralles de la ciutat. L’anàlisi de la distribució de Puigdollers porta a pensar que el sector acabaria esdevenint un espai de servei de la nova línia amb
una forta afectació sobre la part militar. Aquest “setge”
a la Ciutadella que semblava preparar una gran zona
ferroviària a l’espera de la desaparició llargament reivindicada del fort militar, amb el concurs de les altres
línies ja presents en el lloc, no es va portar a terme perquè el conveni amb la Companyia de Granollers finalment no es va concretar. Els interessos divergents de
les empreses van determinar que la línia de Saragossa
busqués un emplaçament independent ubicat definitivament al costat del Fort Pius, dins encara de la zona
militar de la Ciutadella, però al terme municipal de
Sant Martí de Provençals. El plànol general d’emplaçament, a escala 1:2.500, signat el 22-VI-1862 per un altre
enginyer que treballava per a la Companyia, Marià
Parellada, fa palesa la importància concedida a l’equipament de l’estació, que, a més dels rafals i altres zones
de serveis, s’imposa per la magnitud de l’edifici destinat
als passatgers.9 El projecte arquitectònic va anar a càrrec
de Pedro de Andrés i Puigdollers dins una tipologia comuna de dues naus paral·leles a banda i banda de les
vies. L’edifici, orientat vers la carretera de Vic i amb la
façana principal a la banda de mar, destaca per la singularitat arquitectònica i ha estat considerat com una
de les millors estacions espanyoles construïdes durant
la dècada de 1860.10
D’aquesta manera, els enginyers Parellada i
Puigdollers van formar part del conjunt de tècnics que
van assumir les dificultats que plantejava l’encaix urbà
de les primeres línies ferroviàries a Barcelona. La seva
aportació, pionera a la ciutat, inclou tant la cartografia
que planteja les possibles alternatives per als seus emplaçaments com la solució arquitectònica i constructiva
de les estacions. A aquests dos tècnics cal afegir un
tercer que va ser crucial per a la tercera línia oberta en

6. ANC, 1-258-T-67: Proyecto de un
ferro-carril de Barcelona a Tarragona. Memoria descriptiva, presupuesto y apreciación de sus rendimientos por los ingenieros de
caminos, canales y puertos D.
Joaquin Nuñez de Prado y D. F. Javier
Boguerín. 1853.
7. Pascual, 1999, 88-106.
8. ACA, CI, 553, 2309: Plànol i memòria. Al plànol es fa constar:
«Es copia. Casanova».
9. ACA, 553, 2309: Ferrocarril de
Barcelona a Zaragoza. Plano general de la estación de Barcelona. 22VII-1862. Mariano Parellada.
10. Aguilar, 1981, 106-109. L’autora publica el projecte de
Puigdollers per a l’estació
conservat al AGA. En el moment de dur a terme aquesta
recerca els arxivers no van poder localitzar el lligall corresponent al projecte.
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N. 7. Plano demostrativo de los terrenos que ocupa la estación
de Barcelona en la vía férrea de Tarragona a Martorell y Barcelona.
Barcelona, 28 de julio de 1853. El concesionario Miguel de Bergue.
El Comandante de Ing. Francisco de Casanova. Escala 1:2.500 peus.
AHCB, 10509.
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el temps: l’enginyer mecànic d’origen francès Miguel
de Bergue actuà de concessionari i alhora enginyer de
la Companyia de la línia a Molins de Rei i Martorell, la
tercera línia que s’inaugurà. L’aprovació dels plànols
se supedità a la ubicació de l’estació entre dues opcions
factibles, les Hortes de Sant Bertran i uns terrenys entre
els baluards de Tallers i de Jonqueres, de cessió igualment gratuïta per ser de domini públic sota jurisdicció
militar. La memòria descriptiva del projecte, sense data
ni signatura però clarament atribuïble a De Bergue i
datable cap a 1853, justifica l’elecció de les immediacions del Portal de l’Àngel com a punt més cèntric de
la ciutat, proper a la Rambla, una avinguda amb capacitat d’absorbir el moviment que comporta una estació,
i preveu que, com ha passat en altres urbs, l’agitació
havia de venir a canviar el caràcter perifèric de l’indret,
en un moment, a més, en què el valor del lloc anava
prenent forma en l’imaginari de la nova ciutat amb la
idea de la plaça de Catalunya.11 Fa esment de la importància militar del lloc triat i, en particular, de la necessitat d’alinear l’estació dins l’àmbit del projecte d’eixample aprovat pel Cos d’Enginyers Militars el 1844 i
dibuixat el 1848. L’edifici adopta la mateixa alçada que
les de Mataró i Granollers, aquesta darrera en construcció aleshores, i sempre amb materials lleugers.12
Si bé tant l’àrea de la Ciutadella com la de la sortida
de la Rambla compartien la condició de límits urbans
i d’estar sota el control militar, en els terrenys immediats a la gran fortalesa de llevant el caràcter funcional
de les estacions de terme quedava avalat per la direcció
dels recorreguts i la proximitat al port. En canvi, l’espai
emmarcat pels baluards de Jonqueres i Tallers prenia
una consideració especial atès que s’havia convertit en
l’àrea dels projectes d’eixample de la ciutat que prefiguraven l’orientació urbanística futura.
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona conserva
còpies de la cartografia militar en relació a l’emplaçament de l’estació de Martorell, com a resultat de l’acció
de l’Ajuntament per fer possible la tan anhelada urbanització de la plaça de Catalunya dècades més tard.13
Hi ha un plànol en particular força explicatiu de tots
els elements que van condicionar la situació de l’estació.
El signen Miguel de Bergue i també el comandant d’enginyers Francesc de Casanova, que donava conformitat
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a l’aprovació definitiva al projecte de l’estació de 5-X1853 i establia el seu encaix en el projecte d’eixample
limitat, és a dir, dins una de les illes projectades i alineada al costat esquerre de la prolongació prevista de
la Rambla.14 L’eixample en qüestió havia estat autoritzat
per Reial Ordre el 1844 i va ser representat en una planimetria l’any 1848 amb el detall d’un espai urbanitzat
on s’agrupen els nous carrers i illes de cases, encerclat
per un avançament del perímetre de la fortificació.15
L’estació de Martorell segueix les línies de la planificació
prevista i consisteix en dues naus paral·leles a les vies
disposades a la part central, cobertes amb una interessant armadura metàl·lica de forma lenticular.16
De la línia de Martorell tenim la sort d’haver conservat un document cartogràfic d’aixecament de la línia
un cop construïda a partir de plànols parcials a l’escala
1:5.000, i els corresponents a Barcelona, a 1:1.000.
Signat també per De Bergue i realitzat probablement
entre 1863 i 1865, es tracta d’un document de fitació
on es delineen amb precisió geomètrica ben acotada
les alineacions rectes i corbes, la situació de les obres
de fàbrica, els passos a nivell i els terrenys expropiats
amb els noms dels propietaris. És una informació molt
circumscrita a l’alineació ferroviària però aporta un
coneixement valuós de l’estat del lloc, quan la presència
de l’estació ja feia un temps que havia desfermat el conflicte entre la companyia ferroviària i els interessos urbanístics que volien fer fora l’estació d’aquell espai tan
central en el creixement de l’Eixample.
La zona de la futura plaça de Catalunya va allotjar a
partir de 1863 una segona estació ferroviària, corresponent al tren de Sarrià. El procés per a la seva implantació durà uns deu anys, atès que el traçat tallava en un
principi la prolongació de la Rambla i afectava els terrenys al llarg d’un dels costats del passeig de Gràcia,
cosa que hipotecava seriosament les expectatives d’aprofitament urbanístic en un indret d’alt valor econòmic del sòl. Ho expressava amb contundència l’opuscle
publicat el 1855 pels propietaris del passeig de Gràcia
amb el títol Reflexiones acerca del decretado Ensanche de
Barcelona y del proyectado ferro-carril de Sarriá, on s’augurava
que el futur centre de la ciutat seria una gran plaça a
l’àrea del Portell d’Isabel II, al capdamunt de la Rambla.17
Quan encara faltaven uns quants anys per a l’aprovació

11. López, 2008, 230.
12. CEHFE: Proyecto del ferro-carril
de Barcelona a Martorell. Memoria
descriptiva. Importancia de la obra. Sense data ni signatura.
13. Ens referim als intents municipals per urbanitzar la plaça
de Catalunya a partir dels anys
80 del segle XIX i a les recopilacions cartogràfiques de l’historiador Salvador Sanpere i
Miquel i de l’arquitecte Pere
Falqués, estudiades en aquest
mateix volum per Ramon
Grau i Santi Barjau, respectivament. Sobre aquesta qüestió
tan rellevant en la construcció
de la Barcelona moderna:
Grau, López, 1988, 266-309.
14. AHCB, R. 10509: N.7. Plano demostrativo de los terrenos que ocupa la estación de Barcelona en la
vía férrea de Tarragona a
Martorell y Barcelona. 18-VII1853. Miguel de Bergue. El
plànol és una còpia litografiada signada per Francisco
de Casanova com a brigadier
director, 21-IX-1863.
15. Muro, 2011, 64.
16. La premsa va fer elogis de l’estació en el moment de la seva
inauguració (Urkiola, 2004,
279). Més informació sobre
Miguel de Bergue: Graus,
2016, 127-130.
17. Sagarra, 1996, 167-172.
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posa en la memòria la necessitat del ramal per acostar
el ferrocarril a la part alta de la ciutat i a la vora del
Putxet com a alternativa al transport en òmnibus, descriu la dificultat de fer passar la nova línia per la riera
de Sant Gervasi i justifica la tria del lloc de pas on hi
havia el torrent de Ballescà i el turó de Monterols. Per
això, el plànol a escala 1:5.000 incorpora les corbes de
nivell que registren el desnivell del terreny de forma
precisa només en aquest punt de topografia accidentada per on preveia el ramal, en una operació que dins
la cartografia de projecte d’obra pública a la ciutat era
tota una novetat. Aquest plànol aporta una informació
topogràfica inèdita en l’escadussera cartografia dels
municipis del Pla. Les corbes representades sense acotar
defineixen una part del terreny encara poc urbanitzat
que contrasta amb la urbanització en disposició lineal
del poble de Sant Gervasi, així com amb les diferents
zones urbanitzades en el Putxet, Sarrià i Gràcia.19 No
hi ha topònims i hi és representat un fragment de la
quadrícula de l’Eixample en paral·lel a un passeig de
Gràcia magníficament delineat mitjançant les fileres
d’arbres ombrejades i la rotonda principal.

Amojonamiento del Ferro-carril
concluido de Martorell a
Barcelona. Plano y Perﬁl.
Termino de Barcelona.
El ingeniero Miguel de Bergue.
Escala 1:1.000. Sense data.
AMFV, Sig. Cart 8.

del pla d’eixample de Cerdà, l’oposició vehement al
tren de Sarrià començava a posar sobre la taula una
bona part de les qüestions que esdevindrien més transcendentals en el debat entre l’estesa ferroviària i el planejament de la ciutat moderna. Per exemple, es discutia
la categoria d’utilitat pública d’un ferrocarril que no
servia al trànsit comercial de llargues distàncies sinó
que només unia alguns dels “barris” de Barcelona. Al
final, l’estació es va alinear al costat esquerre de la
Rambla de Catalunya, tal com havia fet la de Martorell,
però el traçat es va reconduir al llarg del futur carrer
de Balmes. Clarament, aquesta modificació de traçat
va servir per desencallar l’obertura del tren de Sarrià,
que va rebre l’aprovació per Reial Ordre el 3-VI-1861.18
A final de 1865 la Companyia del ferrocarril de
Barcelona a Sarrià pretenia ampliar el seu territori de
servei amb un ramal que s’iniciaria un cop passada
l’estació de Sant Gervasi –a la plaça Molina–, amb un
trajecte una mica superior a un km, arribant a una
nova estació en el mateix poble a l’alçada de l’actual
cruïlla dels carrers d’Arimon i Sant Gervasi de Cassoles.
L’enginyer autor del projecte, Ángel Romero Walsh, ex-
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18. AGA, 24/12744: Ferrocarril de
Barcelona a Sarria. Sección longitudinal de Barcelona a Gracia
sobre la línea AA. Barcelona, 3XII-1860. Vist-i-plau de l’enginyer en cap de la Divisió de
Ferrocarrils, Echevarría.
19. Queda pendent de realitzar
una comparació afinada del
mapa de Romero a la part de
Sant Gervasi amb el seu coetani Plano de Barcelona y sus
alrededores de 1865, dut a terme pel Cos de l’Estat Major.
Tal com assenyala Jesús
Burgueño en l’estudi d’aquest plànol, va ser una cartografia pionera en l’ús de les
corbes de nivell que abastà la
totalitat del Pla de Barcelona
(Burgueño, 2017, 239-247).

Ferro-carril de Barcelona a Sarriá. Proyecto complementario
de la estación de Sn Gervasio formado por el ingeniero D. Angel
del Romero Walsh. Planos. Barcelona, 31 enero de 1866. Escala
1:5.000. AGA, (04) 102 Libro 3635.
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Detall del Projecte
de reforma i eixample
de Barcelona d’Ildefons
Cerdà. Còpia gravada
del plànol original a 1:10.000.
AHCB, R. 10055.

20. Agraeixo a Ramon Grau la indicació sobre la importància
de Romero Walsh en la introducció de la cartografia topogràfica de Barcelona així com
les informacions proporcionades per José Ignacio Muro.
Urteaga, Muro, 2016, 100-103.
Vegeu també el capítol de
Muro en aquest mateix llibre.
21. López, 2009, 57.
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Romero Walsh és considerat el primer enginyer espanyol que féu un mapa amb corbes de nivell acotades
del territori de Barcelona; en concret, un de la muntanya de Montjuïc, traçat el 1844, quan, d’acord amb la
recerca feta per Luis Urteaga i José Ignacio Muro,
Romero va quedar agregat a la Direcció Subinspecció
d’Enginyers de Catalunya i, en particular, a la seva
Comissió d’Eixample. Era el moment dels projectes
d’eixample limitat entre els baluards de Tallers i de
Jonqueres.20

EL PLA D’EIXAMPLE I LA REMODELACIÓ
DE LES LÍNIES
Els plànols d’emplaçament de les estacions fins a final
de la dècada de 1850 manifesten les incerteses sobre
el futur de la ciutat en un moment en què la reforma
urbana i el programa urbanístic associat esdevenia
una qüestió central.21 Durant els primers anys de la dècada de 1860, amb el projecte d’Eixample ja aprovat,
apareix la necessitat d’estendre pel territori del Pla de
Barcelona el servei ferroviari i de trobar, al mateix
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temps, solucions a la ruptura de càrrega provocada per
la separació entre les línies ferroviàries que confluïen
a Barcelona. La resolució dels enllaços ferroviaris entre
estacions de terme dins els nuclis urbans era una de
les preocupacions principals de l’urbanisme al segle
XIX. Les opcions adoptades a les ciutats europees van
ser diverses, des de les línies d’unió a les circumval·lacions passant pel soterrament de vies i la introducció
d’estacions compartides per diverses companyies, sense
oblidar el recurs de l’estació central.
De fet, aquesta preocupació ja havia estat plantejada
per Ildefons Cerdà el 1855 en l’apartat conclusiu de la
memòria del avantprojecte d’Eixample, on preveia un
ferrocarril de circumval·lació que encerclava la ciutat
antiga per establir la connexió entre les estacions de
terme existents –les de Mataró, Granollers i Martorell–
i el port, i disposava una estació general de passatgers
a l’extrem superior de la Rambla.22
En el seu dibuix de 1859 Cerdà va representar les
vies i illes de la seva quadrícula projectada trepitjant
el traçat del ferrocarril de Martorell, de la mateixa manera que ho va fer amb el tram inicial del ferrocarril
de Granollers. La manca d’encaix de la nova trama urbana amb les alineacions existents s’ha d’atribuir a
que l’enginyer havia previst reorganitzar el sistema
ferroviari de la ciutat mitjançant un conjunt d’enllaços
que haurien de tenir origen en el generós espai concedit
a la futura Estación General de Ferrocarriles, una reserva d’espai que ocupava tota la platja de llevant de
la ciutat. Aquesta estació general havia d’assegurar la
connexió del port amb els ferrocarrils, mentre que la
nova estructura d’enllaços havia de tenir un efecte multiplicador del trànsit comercial i industrial de la ciutat.23 Per fer-ho possible, els traçats alternatius als recorreguts heretats convertien el que ara és el carrer de
la Marina en un eix ferroviari de primer ordre que
servia per generar un enllaç que continuava al llarg
del carrer d’Aragó per trobar-se amb la línia de Martorell
a l’altura de la plaça de Letamendi. Al mateix temps,
i en la part central del mateix carrer de la Marina, s’esbossava un node format per la cruïlla de diferents línies
que convertien la part final de la Meridiana en una via
per al ferrocarril en contacte directe amb les línies esteses per tota la façana portuària.24
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Es pot interpretar que Cerdà va voler intensificar la funció ferroviària propera a la zona portuària i a
la Barceloneta amb la seva extensió superficial vers la
platja i clarament vers el territori de Sant Martí de
Provençals tot donant per segur l’enderroc de la
Ciutadella en un termini breu. Aquesta intensificació
estava totalment en sintonia amb la seva visió del transport a escala planetària propi d’una ciutat industrial
i, de fet, venia a reforçar el paper que ja havien concedit
les primeres línies a aquell indret, tal com hem vist anteriorment. D’altra banda, Cerdà apartava els espais
ferroviaris principals, com ho eren les estacions, de la
zona més central del seu eixample en no preveure cap
equipament nou complementari a la seva línia projectada del carrer d’Aragó, i la idea es va convertir en un
argument de pes per als propietaris més bel·ligerants
a l’hora de reivindicar l’eliminació de l’espai ferroviari
de la plaça de Catalunya.
Ara bé, aquesta opció va quedar corregida en l’Anteproyecto de enlace de vías terrestres y marítimas, construcción
de Docks, talleres y bazares de 1863 que va arribar a rebre
l’aprovació el 1868. No es coneix la memòria del projecte
feta per Cerdà, però, gràcies al plànol inacabat que ha
d’estar vinculat a la proposta i que s’ha conservat,25 així
com a les avaluacions de les diverses institucions i corporacions durant el tràmit administratiu pertinent, s’ha
pogut conèixer que l’enginyer feia créixer el seu esquema
ferroviari de 1859 tot creant un sistema d’introducció
del ferrocarril en tres dels carrers centrals de l’Eixample
mitjançant la reunió de les “mansanes” en illes ferroviàries que havien d’acollir el pas del tren soterrat i un
nou enllaç que recorria les Hortes de Sant Bertran per
connectar amb els molls projectats en el port. Com s’ha
dit, és l’assaig més seriós sobre la urbanització del ferrocarril.26 Els informes externs citen en relació al projecte
de l’enginyer una estació d’estacions, una colònia mercantil i la creació d’un barri industrial. Però com bé afirma Francesc Magrinyà, el protagonisme atorgat a la xarxa ferroviària a l’interior de l’Eixample va xocar amb la
legislació de les concessions ferroviàries, tal com es va
fer notar en alguna de les avaluacions del projecte. Per
aquesta raó, la discussió sobre l’avantprojecte va anar
quedant reduïda a la proposta d’una sola línia d’enllaç,
tal com corrobora la cartografia ferroviària posterior.

22. Cerdà, 1855, 90.
23. Cerdà, 1859, 406.
24. Magrinyà, 1994b, 221.
25. AHCB, R. 22789.
26. Magrinyà, 1994b, 225-254.
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cindible per a qualsevol actuació. Tal com assevera De
Bergue, el recorregut del seu tramvia i l’emplaçament
de l’estació s’adapta als nous carrers i “mansanes” del
«ensanche ilimitado por su gran extensión».27 Els paràmetres geomètrics de la ciutat moderna eren ja indiscutibles, però això no treu que l’autor faci una descripció gràfica acurada de les infraestructures existents
de passeigs, carreteres i cursos d’aigua. Amb totes les
seves variants, aquesta cartografia de superposició
entre els elements presents i l’Eixample com a planificació que regirà el futur desenvolupament urbà caracteritzarà la representació de la ciutat i distingirà
també la producció gràfica de l’estesa ferroviària pel
Pla de Barcelona.
El 1865 la Companyia del ferrocarril de Martorell i
Tarragona va presentar un projecte de ramal d’unió des
de l’estació de Sants, que formava part de la línia de
Martorell des de 1854, a continuació de la terminal
de Barcelona, fins al port, amb l’únic objectiu d’afavorir
la connexió amb les línies marítimes i sense cap voluntat

Proyecto de tram-vía para
el servicio del puerto
de Barcelona y de las estaciones
de los Ferro-carriles de Francia
y Zaragoza formado por
el ingeniero D. Miguel
de Bergue. Longitud 2.921,50
metros. 1864. Escala 1.5.000
(projecte original). AGA,
25/07128. Plànol publicat
a escala 1:10.000.
AHCB, R. 03616.

Tanmateix, no és estrany que, al costat de Cerdà, fessin
aparició un seguit de projectes que de manera efectiva
buscaven connectar les estacions de la ciutat, el seu
port, així com els municipis del Pla. Destaquem
el de l’enginyer Miguel De Bergue, de 1864, que aquest
cop proposava un tramvia de sang entre el port i les
estacions de Granollers i de Saragossa. La intenció era
facilitar un transport al llarg de les andanes del port
que connectés el nou Dipòsit Comercial –edificat el
1862, ocupant el lloc de la porta del Mar– i els altres
magatzems de la ciutat, amb una estació del tramvia
prevista en una de les noves “mansanes” de l’Eixample
generat per la prolongació del carrer Princesa. És remarcable la qualitat de la planimetria que elabora de
Bergue en el plànol general a 1:5.000 –reduït a 1:10.000
per a la seva publicació–, i en els plànols parcials de
línia a 1:1.000. Com succeeix en gairebé tota la cartografia de Barcelona que es produeix a partir de l’aprovació del pla Cerdà, la trama definida per la quadrícula
es troba a la base del plànol i esdevé un fons impres-
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27. AGA, 25/07128: Proyecto de
tram-vía para el servicio del puerto de Barcelona y de las estaciones de los Ferro-carriles de Francia
y Zaragoza formado por el ingeniero D. Miguel de Bergue. 1864.

de substituir l’estació final de la línia. En definitiva, era
una proposta més per reduir les ruptures de càrrega entre les estacions del Pla i el port. L’autor del projecte,
Francisco de Paula del Villar Lozano, justificava el traçat
afirmant que l’Eixample mai arribaria a l’espai suburbà
proper a Hostafrancs, i els enginyers de la Divisió de
Ferrocarrils dins la Direcció General d’Obres Públiques
de l’Estat van subscriure l’argument com la millor prova
de la ubicació; és a dir, que no seria obstacle per al desenvolupament de l’Eixample i que l’adquisició dels terrenys de la futura estació quedaria al marge de l’increment dels preus del sòl.28 Aquests càlculs, però, ben aviat
es van revelar erronis.
El mateix any, la Companyia dels ferrocarrils de
Martorell i Tarragona adreçava un informe a l’enginyer
en cap de la Divisió dels ferrocarrils expressant l’oposició als arguments de la instància dels propietaris de
l’Eixample elevada al Ministeri de Foment demanant
el canvi de lloc de l’estació. En la narració dels fets es
fa patent que la problemàtica de la ubicació s’arrossegava des del bell inici de la línia i que l’Ajuntament va
prendre partit ben aviat, des de 1855, quan va declarar
la provisionalitat de l’estació davant els «futuros y más
grandiosos planes de ensanche». Per contrarestar els
embats procedents d’agents i actors diversos del municipi, la Companyia argumentà que l’Estat no podia
declarar l’expropiació forçosa d’una obra d’interès públic, com era el ferrocarril, en benefici d’una altra obra
pública, com era l’eixample de Barcelona.29
D’altra banda, simultàniament, Cerdà acceptava de
rectificar el seu plànol per encabir-hi la tan reclamada
plaça de Catalunya, i en el seu primer disseny hi reservava una gran illa com a localització d’una estació principal de ferrocarrils.30
A final de 1869 la Divisió de Ferrocarrils va elaborar
un plànol a escala 1:10.000 que pretenia ser un avantprojecte compendi de les solucions que s’havien anat
plantejant a la ciutat de Barcelona al voltant d’aquest
desafiament de llarga durada: canviar l’emplaçament
de l’estació de Martorell, plantejada d’acord amb les alineacions d’un pla d’eixample limitat que no es dugué
a efecte. Amb l’aprovació del pla Cerdà, s’havia posat en
relleu la impossible convivència del nou ordre amb una
estació que impedia obrir una de les vies principals de
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la ciutat, la Ronda de la Universitat, i també la inconveniència de l’alineació corba del traçat inicial de la línia.31
UNA CARTOGRAFIA AL SERVEI
DEL DEBAT FERROVIARI I URBANÍSTIC
En aquest context de posicions afrontades, l’avantprojecte de solucions de la Divisió per al nou emplaçament
de l’estació de Martorell i Tarragona va optar per analitzar quatre alternatives possibles no sense dir abans
que, si no fos pel planejament aprovat a la ciutat des
de 1859, no hi havia cap altra ubicació millor per a
una estació ferroviària. La solució del problema quedava restringida al tram de la via entre l’estació de cap
de línia i el punt de tangència de la primera alineació
en corba respecte a la segona alineació, uns 740 m que
finalitzaven a la plaça de Letamendi. El plànol, que
sobrepassa el mer estudi tècnic d’alternatives, pren
com a base el topogràfic de Cerdà de 1855 a escala
1:10.000, especialment el seu sector nord-occidental,
sense les corbes de nivell, encaixant-hi la trama ortogonal del pla de 1859, marcant amb una trama acolorida les “mansanes” que havien rebut més edificació
fins aquell moment i representant el recull d’alternatives possibles d’estacions i enllaços en diferents punts
de la ciutat.
De les quatre solucions dibuixades sobre el plànol
sobresurten dos emplaçaments: als solars de la
Ciutadella –des de desembre de 1869 cedits al municipi– i a les Hortes de Sant Bertran. La Divisió reconeix
que la primera solució era la proposada per Cerdà el
1863 com a lloc de l’estació general o colònia mercantil
per a l’enllaç de les vies marítimes i terrestres, els tallers,
basars i docks, però el plànol, significativament, no representa l’estació corresponent a aquesta alternativa,
sinó només l’enllaç abans descrit que recorria la
Meridiana, el carrer de la Marina i el carrer d’Aragó
per arribar a unir-se amb l’alineació recta de la línia
de Martorell. La manca de convenciment respecte a la
proposta de Cerdà es correspon amb el desinterès del
municipi per una infraestructura d’aquest tipus i per
no tenir cap notícia «que haya sido reclamada por las
corporaciones populares ni por el comercio y particulares, ni siendo menos por las empresas interesadas».32
En el segon emplaçament projectat i finalment aprovat

28. AHF, VA_0137_003: Proyecto de
un ramal de ferro-carril desde la
estación que tiene en el pueblo de
Sans el de Barcelona a Martorell
y Tarragona, hasta el puerto de
dicha ciudad de Barcelona.
Formado por el arquitecto D.
Francisco de Paula del Villar. Año
de 1865.
29. AHF, V0755 001. Escrit de la
Companyia del Ferrocarril de
Martorell adreçat l’enginyer
en cap de la Divisió de
Ferrocarrils, 13-VI-1865.
30. López, 2008, 229-264.
31. AGA, 25/7065: Anteproyecto que
abraza todas las soluciones que pueden presentarse para el emplazamiento de la Estación de Barcelona
del ferrocarril de Tarragona a esta
Capital. 1869. Documento 2. Planos.
3-XI-1869, Ramiro Armesto,
enginyer. José M. Faquineto,enginyer en cap de la Divisió.
32. AGA, 25/7064: Anteproyecto que
abraza todas las soluciones que
pueden presentarse para el emplazamiento de la Estación
de Barcelona del ferrocarril de
Tarragona a esta Capital. 1869.
Documento 1. Memoria descriptiva. 3-XI-1869. Ramiro Armesto, enginyer. José M. Faquineto,
enginyer en cap de la Divisió.
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Anteproyecto que abraza todas las soluciones que pueden presentarse para el emplazamiento
de la Estación de Barcelona del ferrocarril de Tarragona a esta Capital. 1869. Plano general.
Escala 1:10.000. AGA, 25/7065.
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Plano general del proyecto
de la distribución de todos los
terrenos que se ganan al mar
con las obras y de todos
los comprendidos dentro de la
zona marítima de los muelles.
Barcelona, 1-2-1871.
Mauricio Garran. Escala
1:5.000. AHPB, Sig. SR3
150404, 1931.

per la Divisió de Ferrocarrils el 28-XII-1870, l’estació
ocupa un lloc de les Hortes de Sant Bertran proper a
les Drassanes com a final del desviament de la línia
poc després de l’estació de Sants passant, com era previst, pel carrer d’Entença. S’incorporava així el projecte
presentat per la Companyia i signat per Villar Lozano
el 1865. Un plànol parcial a escala 1:5.000, sense corbes
de nivell, representa el recorregut aprovat entre l’estació de Sants i la nova estació a les Drassanes i una de
les altres alternatives plantejades, que discorria en paral·lel a l’anterior.
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El nou emplaçament de l’estació final de la línia de
Tarragona en els terrenys de les Hortes de Sant Bertran
va ser inclòs el 1871 per l’enginyer Mauricio Garrán,
aleshores primer director de la Junta d’Obres del Port,
en el projecte d’obres d’ampliació de les instal·lacions
portuàries, basat en el projecte del també enginyer José
Rafo, que havia proposat el 1860 un gran sistema de
magatzems segons el model anglès dels docks, amb
grans molls interiors entre els quals destacava per la
seva extensió el Moll de la Muralla resseguit pel ferrocarril.33 Aprovat el 20-X-1872, el projecte de Garrán apor-

33. Alemany, 1998, 144-163. L’autor incorpora una comparació interessant entre els sistemes de Cerdà i Rafo per a
l’enllaç de vies terrestres i marítimes així com la consideració de l’estructura dels
docks i l’estació d’estacions.
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En certa manera, Garrán reinterpreta l’ambiciós projecte
de Cerdà per als ferrocarrils de Barcelona però ho circumscriu al nou moll de la Muralla de Mar i contempla
la possibilitat d’unir les estacions existents i en projecte
sense entrar en cap moment en la definició d’una estació
d’estacions. De fet, en l’informe valoratiu que ell mateix,
en qualitat d’enginyer en cap de la Província, havia fet
el 1865 de l’avantprojecte de Cerdà dos anys abans, s’havia oposat a la idea de línies d’unió ferroviària entre el
port i la ciutat al·legant que aquestes havien de subjectar-se primer a la forma dels molls i no al contrari. Havia
estat una nova manifestació de la visió del ferrocarril
com una obra pública subsidiària de les d’urbanització
–en aquest cas, de les de la zona portuària–; una visió
clarament oposada a la sostinguda per les companyies,
que solien equiparar la utilitat pública de la xarxa ferroviària amb la del planejament urbanístic.
En el plànol de secció a escala 1:150 de tot el Moll de
la Muralla, Garrán detalla amb un dibuix molt acurat

Puerto de Barcelona.
Distribución de los terrenos que
se ganan al mar con las obras y
de los demas comprendidos en
la zona marítima. 1871.
Documento n. 2. Planos. Hoja
2ª, Sección del terreno ganado
al mar y el de la zona marítima
correspondiente al muelle
de la muralla y su distribución.
Escala 1:150. AHPB. Sig: SR3
150404, 1931.

tava les línies generals per a la distribució i posterior
urbanització del front marítim un cop s’enderroqués
la muralla que encara separava la línia de costa i la
ciutat i es guanyés terreny al mar per fer créixer el port
industrial. En la planimetria elaborada a escala 1:5.000
s’aprecia la previsió de la nova zona portuària que substituïa tota la façana marítima urbana i la inclusió a
les Hortes de Sant Bertran del projecte d’estació de la
Divisió. El dibuix permet veure la proposta de docks
alineats al nou moll de la Muralla de Mar i el conjunt
de tres línies de ferrocarril en paral·lel que tenien el seu
origen en la nova estació de Tarragona prevista. En la
seva memòria, l’enginyer especifica que el sistema ferroviari de la seva proposta era per al servei intern del
port. Per bé que no ho desenvolupa, considerava que
podria funcionar igualment com a enllaç entre la futura
estació i la de França, és a dir, l’antiga de Granollers,
que ja abans de l’arribada de la línia a la frontera, l’any
1878, havia pres la seva denominació definitiva.
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les dues parts de la composició transversal: una zona
marítima que comprèn una franja de 100 m d’amplada,
on hi ha el conjunt dels grans magatzems –els docks,
de 38 m d’amplada–, les vies del tren i la zona que ell
titula “de servei urbà”, amb un passeig de 35 m.
D’aquesta manera, ordenava un eix de caràcter urbà
dissenyat a l’altura de les vies importants de l’Eixample,
deixant molt ben explicada la duplicitat d’objectius
del projecte:
...se logrará comodidad, desahogo y regularidad
para el servicio completo de este importante muelle a donde afluirá con preferencia el movimiento
mercantil. [...] Con respecto a la población, la larga,
espaciosa y hermosa calle que se proyecta, constituirá la más importante, la más frecuentada y
una de las más bellas de Barcelona contribuyendo
al desarrollo del comercio y a la explotación de
nuevos negocios.34
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Aquesta ideació del port industrial prefigurava el passeig de Colom que, executat amb un altre disseny, va
ser una de les realitzacions més importants de l’urbanisme municipal de la dècada de 1880, a les portes de
l’Exposició Universal de Barcelona, juntament amb el
nou Parc de la Ciutadella.
Ara bé, la postura poc decidida de Garrán respecte
a la unió de les estacions de la ciutat a la zona del port
anuncia la indefinició relativa a la qüestió de la xarxa
ferroviària en els projectes successius d’ampliació del
sector portuari. En síntesi, des de la direcció del Port
mai es va veure clar que el sistema ferroviari principal
travessés els nous molls i que, per tant, aquests es transformessin en un espai d’enllaç entre estacions.35 D’altra
banda, una Reial Ordre de 25-VI-1871 determinava la
unió de les estacions de Mataró i de Granollers que pertanyien aleshores a la Companyia de Barcelona a França
per Figueres, amb la condició de construir una estació
monumental per a Barcelona.36 El mateix any Josep

34. AHPortB, SR3 150404, 1931:
Puerto de Barcelona. Distribución
de los terrenos que se ganan al
mar con las obras y de los demás
comprendidos en la zona marítima. 1871. Memòria i 10 plànols.
35. La correlació dels projectes
d’ampliació del port, la previsió d’un sistema ferroviari
intern i el sistema ferroviari
principal a Alcaide, 2010, 90110.
36. La qüestió de les primeres fusions de companyies ferroviàries a Alcaide, 2015, 40-58.
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Com a efecte directe de l’aprovació el 1870 del canvi
d’emplaçament de l’estació final de la línia de Tarragona
a les Hortes de Sant Bertran, el 1874 la Companyia del
ferrocarril de Tarragona a Martorell i Barcelona va prendre la iniciativa amb un projecte que ubicava l’estació
de terme en una de les illes dissenyades en l’esmentat
projecte de Mauricio Garrán, clarament més acostada
al port que a les Hortes de Sant Bertran. Dins el conjunt
de quaranta-tres plànols que comprèn el projecte, l’autor,
l’enginyer Mariano Parellada, dibuixa en el plànol general a escala 1:5.000 un escenari urbà cada cop més
complex, ja que, a l’encaix de la topografia bàsica de la
ciutat, hi superposa el pla Cerdà i una part del traçat
previst per a la urbanització de les Hortes de Sant Bertran,
d’acord amb el projecte que el 1871 havia fet el mestre
d’obres Narcís Arau.38 A part de ressenyar la construcció
a les “mansanes” del barri de Sant Antoni de manera
força precisa, aquest plànol de Parellada inclou fins i
tot les dues opcions d’estació que l’avantprojecte de la
Divisió de Ferrocarrils havia plantejat a les Hortes. Però
en emplaçar la seva opció per a l’estació de viatgers en
els terrenys que el port guanyaria al mar en el Moll de
Sant Bertran, disposava la nova línia ferroviària en

Ferro-carril de Barcelona a
Gerona. Plano general de la
nueva estación de Barcelona
redactado con arreglo a la
solución nº 2 del anteproyecto
aprobado por Real Orden de 25
de Junio de 1871. Barcelona, 30
de Novembre de 1874. En nota
consta aprovat per R.O.
de 18-8-1875. Barcelona 1 de
Octubre de 1899 E. Maristany.
Escala 1:1.000. Data
corresponen al moment, en
que MZA es va fer càrrec de
l’estació. AMFV, Cart. 7 01-1.

Fontserè inclogué aquesta estació en el seu plànol per
a la urbanització de la Ciutadella, encara que, tal com
deia, això no s’especifiqués en les bases del concurs
del parc. L’Ajuntament va cedir a la Companyia una
part dels solars que havia ocupat el glacis de l’antiga
fortalesa per a construir l’estació monumental i va
anar posant ultimàtums per al compliment d’aquesta
condició, però l’edifici no es va fer realitat fins a les
portes de l’Exposició Internacional de 1929.37 Tanmateix, el 1874 la Companyia va dibuixar un projecte d’edifici amb la tipologia en forma d’U que incrementava
el seu front al passeig de la Duana sense enderrocar
encara l’edifici antic.
L’estació de França, per tant, va introduir en el debat
ferroviari barceloní la noció d’estació monumental,
que es va afegir a la idea d’estació d’estacions i a la d’estació central. Es tracta de conceptes propers però en
absolut coincidents, i convindria comparar les decisions
barcelonines, en un moment d’interessos contraposats
entre les companyies ferroviàries i el municipi, amb
el conjunt de solucions diverses adoptades en altres
ciutats espanyoles i europees a l’entorn de l’alternativa
entre estació central i estacions per companyies.
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37. El tema mereix un estudi monogràfic. La bibliografia de
referència és Armesto, Martí,
Pastor, 1992, 60-68; López,
2005, 350-365.
38. AHCB, R. 2814: Proyecto para urbanizar los terrenos de las huertas
de San Beltran de Barcelona. 15 de
junio de 1871. Narciso Arau. En
la memòria es demana la reducció de l’avinguda del
Paral·lel a 30 m d’amplada enlloc dels 50 previstos per Cerdà
(Tatjer, 1994, 209-210).

Ferrocarriles de Tarragona
a Martorell y Barcelona.
Proyecto de cambio
de emplazamiento de
la estación de Barcelona
por el Ing. D. Mariano
Parellada. 1874. Nº 1:
plano general.
Escala 1:5.000.
AMFV, AN 152 11.

paral·lel a la carretera de Can Tunis, que passava davant
de Montjuïc i no empalmava amb la línia ja existent fins
passada l’estació de la Bordeta.39
En la memòria, la Companyia exposa amb claredat
els antecedents del projecte i l’afectació que sobre la
proposta exercia la pressió urbanística. En veure’s
obligada a fer el canvi d’estació del lloc original de la
plaça de Catalunya –a instància de l’Ajuntament i
d’altres agents ciutadans via Ministeri de la Governació–, declara que ha de rebutjar el projecte aprovat
per la Divisió de Ferrocarrils davant la interferència
que suposa per al creixement de l’Eixample l’emplaçament de l’estació i la línia ferroviària vinculada.
També considera els inicis de la urbanització de les
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Hortes, que havia pres embranzida des de 1869 gràcies
a l’eliminació de la tercera zona d’exclusió militar
corresponent al castell de Montjuïc. El negoci immobiliari predominava i el ferrocarril no podia anar-hi
en contra en una zona que, segons asseverava la memòria, es veuria afavorida per les obres del port i, alhora, per la proximitat de l’estació, amb un efecte directe sobre l’increment del valor de les finques. 40
Finalment, doncs, a pesar de les reticències de la
Companyia a canviar l’emplaçament original, els seus
arguments venien a confluir amb els esgrimits pels
propietaris de l’esquerra de l’Eixample a favor de l’eliminació de l’estació de la plaça de Catalunya, encara
que aquests remarcaven el caràcter de provisionalitat

39. Arxiu del Museu del Ferrocarril (Vilanova i la Geltrú),
AN152 11: Ferrocarriles de Tarragona a Martorell y Barcelona.
Proyecto de cambio de emplazamiento de la estación de Barcelona.
IV. Documentos gráficos.
40. CEHFE: Ferrocarriles de Tarragona a Martorell y Barcelona.
Proyecto de cambio de emplazamiento de la estación de Barcelona.
Memòria sense data ni signatura. No hi ha cap notícia sobre l’aprovació oficial d’aquest projecte de nova estació.

191

Ferrocarriles de Tarragona a
Martorell y Barcelona. Proyecto
de cambio de emplazamiento
de la estación de Barcelona por
el Ing. D. Mariano Parellada.
1874. Nº 37: Sección
transversal. Escala 1:100.
AMFV, AN 152 11.
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Ferrocarriles de Tarragona a
Martorell y Barcelona. Proyecto
de cambio de emplazamiento
de la estación de Barcelona por
el Ing. D. Mariano Parellada.
1874. Nº 34: Fachada principal.
Escala 1:100.
AMFV, AN 152 11.

que havia tingut la concessió de l’estació de la línia
de Martorell en aquell indret.41
La col·lecció de plànols del projecte de Parellada comprèn plànols parcials per a cada quilòmetre de la línia
a escala 1:1.000. Per bé que dibuixa un traçat superposat
als primers contraforts de la muntanya de Montjuïc,
en cap d’ells no inclou les corbes de nivell per representar els desnivells, quan aquesta tècnica estava ja
força estesa en els projectes ferroviaris i començava a
ser habitual en els projectes de carreteres. Sens dubte,
el més admirable és el plànol dedicat a la que havia de
ser l’estació de passatgers de primer ordre, que era l’objecte principal de la proposta: un edifici de grans dimensions que adopta la tipologia de naus paral·leles,
amb un cos principal orientat al mar, de composició
clàssica i una coberta metàl·lica de les vies amb armadures de perfil curvilini de barres radials. L’estació de
mercaderies quedava separada de la de viatgers i es disposava just passat el contradic del port.
El nou emplaçament descrit per a l’estació de
Tarragona va quedar en projecte, però el 1881 l’estació
terminal de la línia de Barcelona, Vilanova i Valls es va
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assentar en uns terrenys molt propers, encara que amb
una configuració urbana diferent a la prevista en el
projecte de 1874.
Tots els treballs per al canvi d’emplaçament de l’estació van quedar enrere amb la fusió de les companyies
de Tarragona i França el desembre de 1875. La nova
Companyia, que respon a les sigles de TBF, va afrontar
com a prioritat resoldre la separació de les línies que
controlava i elaborà un altre projecte el 1876 signat per
l’enginyer Carlos de Angulo, sotmès novament a l’aprovació de la Divisió de Ferrocarrils. En l’escrit la
Companyia posa de relleu l’alteració que ha sofert el
pla urbanístic a les Hortes de Sant Bertran, immersa
en un procés de construcció accelerada. El plànol general a 1:5.000 mostra dos possibles ramals d’unió, diferenciats en colors blau i vermell, el recorregut dels
quals no suposa cap novetat respecte a propostes anteriors: el primer arrenca a prop de l’estació de Sants i
transcorre pel carrer d’Entença i el Paral·lel, recorre el
Moll de la Muralla –que es trobava aleshores en plena
construcció– i empalma amb les vies de sortida de l’estació de França; el segon s’inicia en la línia cap a Girona

41. El grito. La ley y la moralidad, o
sea, examen de los antecedentes de
la concesión relativa a la estación
de partida de la línea férrea del
Centro, Barcelona, 1868, 1-12.
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i de Sants, ara que havien passat a pertànyer a la mateixa
Companyia. Mentre que la primera era terminal de línia
i, alhora, era potencialment l’estació monumental de
la ciutat –suportava un gran trànsit en concentrar les
dues direccions de la circulació, cap al nord-est i cap a
l’oest de la ciutat–, l’altra era una estació de pas, amb
tots els avantatges que això li comportaria en el futur.
Ara bé, la configuració dels dos ramals pot ser vista
també, no com a dues alternatives; sinó com una circumval·lació completa de la ciutat antiga amb el Moll
de la Muralla convertit en el lloc que havia d’assegurar

Compañía de los Ferrocarriles
de Tarragona a Barcelona y
Francia. Proyecto de un ramal
de unión de las líneas de esta
cia en BCN. Plano general.
1876. Escala 1:5.000. AGA,
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i França prop del carrer de la Marina i amb una alineació
corba de 500 m de radi discorre pel carrer Aragó fins
a la plaça de Letamendi. L’estació de Tarragona segueix
dibuixada al seu lloc de la plaça de Catalunya sense que
s’especifiqui res sobre el seu futur, però tot sembla indicar que la proposta comportava l’eliminació del seu
emplaçament original, com palesa el fet d’haver recuperat el ramal dels carrers de la Marina i d’Aragó. De
fet, aquesta era la solució que, prefigurada per Cerdà
i recollida per l’avantprojecte de la Divisió el 1869, permetia d’enllaçar més fàcilment les estacions de França
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la connexió ferroviària. El nivell de detall de la informació cartogràfica comprèn una acurada superposició
de capes de la realitat urbana: les traces preexistents
en el Pla en forma de carreteres, camins i cursos d’aigua,
i, per sobre, la trama de l’Eixample, el projecte del parc
de la Ciutadella i el detall de la urbanització de les
“mansanes” a banda i banda de la línia de carrer
d’Aragó. Es tracta, doncs, d’un bon resum de la ciutat
en transformació a mitjan de la dècada de 1870.42
Per Reial Decret de 16-VIII-1877 s’aprovà el proposat
ramal d’unió de les línies pels carrers de la Marina i
d’Aragó. Una nova documentació duta a terme per la
Companyia el 1879 resolgué les modificacions requerides en l’aprovació. Els plànols del perfil transversal
presenten una solució en superfície que disposa el pas
del ferrocarril per la part central de la secció del carrer
d’Aragó i deixa dues calçades a banda i banda.43 Aquest
carrer, per cert, havia quedat reduït des del juny de
1872 a 30 m d’amplada enlloc dels 50 previstos per
Cerdà; una solució de compromís davant la petició de
reducció a 20 m dels propietaris dels solars del carrer.
Es tractava de mantenir, tal com diu el text de l’aprovació governamental d’aquell any 1872, una via preparada per absorbir els tres modes de transport, ferroviari, rodat i pedestre.44
A partir d’aleshores, la pressió exercida des de diversos àmbits –propietaris, companyies, corporacions i
entitats– va accentuar el conflicte. L’estació de la plaça
de Catalunya seguia obstaculitzant l’Eixample i l’opció
del pas a nivell del ferrocarril havia dividit les opinions
entre els que acceptaven la línia amb restriccions horàries i de velocitat, entre d’altres –bàsicament els propietaris de l’esquerra de l’Eixample– per domesticar
la presència de la ferrovia enmig del teixit urbà, i els
que els ho trobaven totalment inacceptable.45 Francesc
Gumà, el director de la línia de Barcelona, Vilanova i
Valls, va presentar una contraproposta a l’enllaç de
TBF mitjançant un viaducte elevat en el port integrat
a la solució d’una via de circumval·lació, com tenien
París i Londres.46 La gran afectació que suposava el pas
a nivell pels carrers d’Aragó i de la Marina era fins i tot
rebutjada pels que no podien acceptar que una companyia com TBF s’apropiés a favor dels seus interessos
particulars de la idea d’enllaç marítimo-terrestre pro-
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posada per Cerdà i que era d’interès general. L’al·lusió
a les solucions plantejades per l’enginyer de l’Eixample
eren sempre presents i incloïen la referència a la seva
opció pel pas en rasa.47
Finalment, la companyia de TBF demanà una nova
modificació de traçat de l’enllaç mantenint el traçat
ja establert per a la línia de Granollers des dels orígens
i que, amb un ramal curvilini a l’àrea de la futura plaça
de les Glòries, resseguia l’avinguda de la Diagonal per
acabar agafant la línia del carrer d’Aragó en la intersecció amb el carrer de Sicília. Aquesta opció reduïa
l’envergadura de les obres a fer però no solucionava
l’afectació que la línia ferroviària tenia sobre les “mansanes” previstes dins la zona de Sant Martí de Provençals, a l’est del parc de la Ciutadella.48 Per contra, un
cop aquest nou traçat rebé l’aprovació per Reial Ordre
de 21-V-1881, l’atenció va recaure en el disseny del pas
del ferrocarril pel carrer d’Aragó, a nivell o en túnel.
La resolució del conflicte va venir de la mà de l’Ajuntament després de la seva negociació a Madrid a final
de 1881, amb l’adopció del pas en trinxera i ponts als
encreuaments dels carrers.49 El disseny, amb una tipologia ja assajada en altres ciutats europees,50 minimitzà
l’impacte del ferrocarril a la part central de l’Eixample
però va deixar sense resoldre molts aspectes de la relació
entre el ferrocarril i la ciutat que van quedar postergats
fins a principi del segle XX, amb la irrupció de la
Companyia de MZA i el seu replantejament de la qüestió
ferroviària dins una nova escala d’actuació. L’estació
antiga de Martorell va desaparèixer de la plaça de
Catalunya el 1884.
CONCLUSIONS
El desenvolupament de les xarxes de ferrocarrils al Pla
de Barcelona va comportar una producció cartogràfica
força diversa que va anar evolucionant amb la relació
canviant entre les infraestructures de comunicació
modernes i la ciutat. La relació va quedar determinada,
en un principi, per la condició de plaça forta militar
i, més tard, pel planejament urbanístic i la pressió dels
interessos dels propietaris que feien possible l’expansió
urbana.
L’establiment de les estacions de terme del ferrocarril
a les zones polèmiques des de mitjan dècada de 1840
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Barcelona y Francia. Proyecto de
un ramal de unión de las líneas de
esta compañía en Barcelona. 1876.
43. AGA, 25/7063: Compañía de los
Ferrocarriles de Tarragona a
Barcelona y Francia. Proyecto de
un ramal de unión de las líneas de
esta compañía en Barcelona.
Trazado por las calles de Aragón
y Marina. Modificaciones según
R.O. de 16 de agosto de 1877. 1879.
Manuel de Aramburu y Pelayo,
enginyer de l’explotació.
44. Exposición que la Junta de
Propietarios de la Izquierda del
Ensanche eleva al Excmo. Ministro
de Fomento solicitando el cambio
de emplazamiento de la estación
y cabeza de la línea férrea de esta
ciudad a Tarragona, Barcelona,
1879, 6-7.
45. Junta de propietarios de la
Izquierda del Ensanche. Enlace
de los ferro-carriles en Barcelona,
Barcelona, 1881, 16-18.
46. Proyecto de enlace del ferrocarril
de Valls a Villanueva y Barcelona
con los de Tarragona a Barcelona
y Francia pasando por el Puerto
de Barcelona. Memoria. Villanueva y la Geltrú. 28 de Diciembre
1880. El Director-gerente Francisco
Gumá.
47. ATENEO LIBRE DE C ATALUÑA,
Enlace de los Ferrocarriles de
Barcelona. Dictamen formulado
por la Comisión Especial. Leído
en sesión pública celebrada el 12
de febrero de 1881, Barcelona,
45-54.
48. Els plànols generals del projecte amb aquest nou traçat
va ser publicat per Armesto,
Martí i Pastor, 1992, 64.
Segons els autors, la documentació es troba a l’AGA.
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49. Grau i López, 1988, 307-309.
A l’AMFV hi ha un plànol general de la urbanització i de
les seccions corresponents a
la cruïlla del Passeig de
Gràcia amb el carrer d’Aragó.
Sense data ni signatura, és
probable que es tracti d’un
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va provocar un procés de negociació de les companyies
ferroviàries amb la Comandància d’enginyers que s’expressa en una producció planimètrica preocupada bàsicament pels emplaçaments en zona de servitud militar i per la necessitat del creixement tècnic i logístic
de les estacions. És una cartografia de caràcter normatiu
que els militars van desenvolupar per exercir el control
directe sobre els equipaments ferroviaris.
La presència de la nova infraestructura de transport
en aquestes zones va incorporar nous usos i va definir
les àrees ferroviàries de la ciutat, algunes de les quals
es van anar consolidant al llarg de la segona meitat del
segle XIX i les primeres dècades del XX. A l’espai al voltant
de la Ciutadella la nova infraestructura de transport
no només va encerclar el fort militar sinó que va condicionar la morfologia urbana amb extensions cap a la
platja i, en especial, cap a Sant Martí de Provençals. Però
també les prescripcions militars van condemnar les
primeres estacions a ser edificis de poca entitat i, atesa
la seva condició d’estructures temporals, a tenir una
incidència discreta des del punt de vista urbanístic.
A partir de la dècada de 1860 la cartografia de projectes ferroviaris i de tramvies suburbans, amb l’objectiu d’estendre el nou mitjà de transport per la superfície
del Pla i millorar-ne les connexions, va esdevenir una
representació a escala urbana amb algunes aportacions

interessants de caràcter puntual en municipis del Pla
que tenien encara poca informació cartogràfica. En
paral·lel, apareixien els temes més transcendents que
van propiciar un debat encès sobre l’encaix del ferrocarril a la ciutat. De fet, fou Ildefons Cerdà qui, ja des
de la seva primera proposta de planificació per
Barcelona el 1855, i en particular al seu avantprojecte
de 1863, va anar plantejant una successió de solucions
a algunes de les qüestions més candents en les ciutats
del segle XIX com eren les connexions entre línies i estacions de terme en mans de companyies diverses, així
com entre transport ferroviari i marítim, amb la circulació de mercaderies com a prioritat. Sens dubte, va
ser l’aposta més decidida amb la pretensió d’abordar
de manera integrada el repte de la urbanització del
ferrocarril. Al seu torn, es va convertir en un referent
ineludible per a la resolució dels enllaços ferroviaris
a Barcelona en el darrer terç del segle XIX.
En termes generals, el desenvolupament del ferrocarril a Barcelona va ser en bona mesura subsidiari de
les expectatives urbanitzadores que havia sancionat
el pla d’Eixample des de 1859. Dins el clima de gran
transformació urbana, l’estesa ferroviària es va veure
com una interferència que afectava l’expansió i, per
tant, els interessos del negoci immobiliari. El conflicte
va estimular un conjunt de documents gràfics fins ara
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poc coneguts. L’epicentre de la discussió va ser la localització per substituir l’estació terme de la línia de
Martorell i Tarragona ubicada a la plaça de Catalunya
i que interferia el traçat de les Rondes. També la resolució dels enllaços ferroviaris entre estacions, així com
les indecisions sobre la construcció d’una estació monumental, van ser processos lents i difícils que van fer
que dissenys tècnics d’alternatives en relació a la xarxa
ferroviària es convertissin en plànols descriptius de
l’estructura urbana. I això va ser així tant per l’escala
emprada i per la recopilació d’informacions sobre l’estat físic de la ciutat, com, especialment, per la superposició d’informació gràfica que els caracteritza.
A final de la dècada de 1870 la política de fusions intrínseca a l’evolució del negoci ferroviari va acabar desencallant parts d’un conflicte generat més de vint anys
abans. En tot cas, va fer possible tirar endavant l’enllaç
pel carrer d’Aragó, prioritari per a la unió de dues estacions extremes en la geografia del Pla: l’estació de
França i la de Sants. I la intervenció municipal va ser
decisiva en la definició del seu disseny urbanístic mitjançant el pas del tren en rasa semicoberta, que es va
veure com la solució més respectuosa amb els imperatius de la vida urbana.
Les decisions preses en la ciutat del segle XIX van marcar
l’evolució posterior de l’estesa ferroviària a Barcelona
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en el segle XX. L’hegemonia de la Companyia MZA en
la xarxa ferroviària de Barcelona i, per extensió, de la
catalana, juntament amb una actuació més proactiva
del govern municipal sobre la qüestió ferroviària, va
abordar la reestructuració del sistema ara des d’una
escala metropolitana i, fins i tot, regional. Finalment,
va permetre la construcció de l’estació de França. Com
expressa el títol del llibre editat arran de la reforma
de 1992, aquesta estació va esdevenir l’escenari monumental del tren a Barcelona.
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