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L’EIXAMPLE CERDÀ DE BARCELONA AVUI

CARLES CARRERAS I VERDAGUER,
professor emèrit de Geografia Humana, UB i acadèmic
LA PRESENTACIÓ (IMATGES)
1.- La deformació de la imatge de Cerdà
De la mitificació a la mistificació: l’Eixample Cerdà com la Sagrada Família Gaudí?
2 i 3.- L’etapa de formació
De la recuperació d’Estapé el 1968 al congrés de la International Federation for Housing
and Planning de Barcelona del 1970 (Martorell, Florensa, Martorell; Barcelona: ed. Labor),
passant per Salvador Tarragó (n. el 1941), Ramon Grau (n. 1947) o Arturo Soria i Puig (n.
1947).
El projecte de càtedra del 1986 (un centenar de fitxes del registre de la propietat. Scripta
vetera).
La trobada del projecte el 1991
4 a 6.- L’eixample avui
La morfologia: L’isotropisme inicial i les alternatives possibles. La lenta i progressiva
gestació de les infraestructures: del transport mecànic col·lectiu (els xamfrans) al transport
privat individual.
Les característiques socials dels empadronats (resident? Empadronat? Veí?) a l’Eixample
el 2018, segons Hisenda. (la representació només residencial de les seccions censals de
l’AMB: Pitu Serra) Vegis els “veïns” de Glòries!
7.- La nova xarxa d’autobusos com extensió de l’Eixample a tota la ciutat
El record d’Albert Serratosa (1927-2015) La xarxa Cerdà a escala europea: el túnel del
Cadí.

L’Ecologia urbana (del 2020 Barcelona Regional) i el cerdanisme de Salvador Rueda (n.
1953). La moderació d’Hereu (2006-2011) i el salt endavant de Trias (2011-2015). La
irreversibilitat. Una xarxa per forasters i la ruptura amb la història (formació urbana, rapte
d’autobusos [47, el 1978], les voltes del 29...)
8.- El pla de superilles de Barcelona
Tota Barcelona un eixample Cerdà. “Un espacio público saludable, con más verde, más
justo y seguro, que favorezca las relaciones sociales y la economía de proximidad”Els veïns
del Poble Nou(2016) ja estan contents
9.- Les supermançanes, un precedent
Les idees de Le Corbusier de la Ville Radieuse a la Retailess city
10.- El model de superilles i l’aplicació a l’Eixample.
La jerarquització del trànsit i la fi de la isotropia.
Del barri al veïnat anglosaxó
La ciutat dormitori i la ignorància de les funcions i de la mixtura econòmica i social.
11.- Els barris de Barcelona una alternativa?
Un projecte participatiu i debatut (2005-2007). La desaparició d’Huertas Claveria (19392007) i Anna Alabart (1942-2012).
El sentit de propietat en comptes de l’apropiació per la vida quotidiana

UNES IDEES PER AL DEBAT, QUE NO CONCLUSIONS
•
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La primera conclusió que cal extreure del conjunt de les visions i anàlisis sobre la
figura i l’obra d’Ildefons Cerdà i de la situació actual de l’Eixample de Barcelona i dels
projectes que s’hi proposen es l’absència absoluta de debat científic. Dels
investigadors rigorosos de les diverses disciplines (arquitectura, urbanisme,
enginyeria, geografia, sociologia, economia) 1 s’ha passat a l’assessorament
interessat dels autoconsiderats experts; això sense tenir en compte els periodistes
d’anècdotes o els tertulians frívols que opinen de tot. Cal constatar la deserció de la
universitat, quan només a Barcelona n’hi ha, al menys quatre de centres universitaris,
amb milers de professors i d’estudiants. Cal constatar la deserció del col·legis
professionals, associacions que havien jugat un paper important en l’orientació
urbana i que han retrocedit al seu perfil més gremial.

De la recuperació d’Estapé el 1968 al congrés de la International Federation for Housing and
Planning de Barcelona del 1970 (Martorell, Florensa, Martorell; Barcelona: ed. Labor), passant
per Salvador Tarragó (n. el 1941), Ramon Grau (n. 1947) o Arturo Soria i Puig (n. 1947).
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•

La segona conclusió es podria denominar amb el títol de la famosa obra del 1992,
de l’assessor presidencial estat-unidenc Francis Fukuyama, The end of History, en
la seva versió pitjor. Miquel Domingo i Clota comentava que l’Eixample de Barcelona
hi aguanta tot, però fins un cert punt. La gestació de les infraestructures urbanes i
territorials ha estat lenta i progressiva. Des dels temps de Cerdà s’ha passat del
transport mecànic col·lectiu (que afavorí l’original empremta dels xamfrans) al
transport privat cada cop més individual: dels automòbils, motos, bicicletes i patinets.
Les mateixes infraestructures no poden adaptar-se a aquesta explosió de mitjans
diferents, que han introduït na pressió insuportable sobre els ciutadans quan van a
peu (els denominats vianants). De l’isotropisme cerdanià s’hauria passat
implícitament una jerarquització del trànsit estil Le Corbusier. La xarxa d’autobusos
ha menystingut els seus orígens històrics per copiar la xarxa teòrica de Cerdà. Cal
aprofundir sobre el temps i les ciutats analitzant i valorant els canvis i les continuïtats,
les transicions i les ruptures.

•

La tercera conclusió és sobre l’objectiu del planejament urbà, que com a tècnica que
és (una tècnica única sembla a escala global) no pot canviar la societat. Ni ho pogué
fer l’igualitarisme d’Ildefons Cerdà, ni el projecte racionalista modern, ni les
propostes d’un planejament que s’autodenomina tàctic davant la manca d’estratègia.
La societat canvia a través dels canvis socials, polítics, econòmics i culturals. Les
tècniques, entre les quals el planejament urbà, faciliten o dificulten els canvis. Cal
recordar, d’una banda, la il·legalitat del planejament urbà barceloní per
obsolescència del PGMOU del 1976, del que han passat 46 anys. D’altra banda, s’ha
constatat com la vulnerabilitat social perdura en els mateixos barris de l’AMB, malgrat
les inversions urbanístiques que s’hi ha fet 2.

•

Finalment, la quarta conclusió que resumeix les anteriors és la necessitat de definir
amb claredat i rigor els conceptes sobre els quals s’elaboren les teories i les
polítiques urbanes. El principal és el mateix concepte de ciutat; cal repensar la ciutat
en el moment de la urbanització de tot el territori, les funcions urbanes i la
multifuncionalitat, els usos del sòl exclusius o mixtes; cal imaginar una ciutat sense
comerç de botigues 3. El problema de l’habitatge, que ja dura quasi dos-cents anys
sense resoldre, no pot dur a la reinvenció de la ciutat dormitori. El canvi de les
relacions centre perifèria ha de fer repensar el paper del centre de les ciutats 4. A patir
d’aquí cal repensar els conceptes de veí, ciutadà, resident, empadronat

Com ha demostrat Ernest Ruiz en el seu article sobre les Zones vermelles (Scripta Nova,
2018).
3
Carreras, C. i Frago, L. Could a Retailess City be sustainable? Sustainability in press.
4
Carreras, C. El centro de la ciudad postgentrificada en la sociedad de los consumidores.
UNAM, Mèxic, 2017.
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