Ildefons Cerdà i el sentit de l’oportunitat
Ramon Grau i Fernández
A la dècada de 1970, la línia principal dels estudis sobre Ildefons Cerdà girava a l’entorn
de l’habilitat per a presentar totes les seves invencions com a productes abstractes amb
valor universal. En aquell moment se’m va quedar clavada la frase d’un estimat col·lega:
“Ja és hora que Cerdà deixi de ser un personatge de la petita història local de Barcelona”.
Era una manera de superar el descrèdit fomentat pels que havien mirat de transcendir
l’Eixample de Cerdà amb resultats tan poc eficients com el pla de Léon Jaussely de 1905.
Josep Puig i Cadafalch va ser un dels més destacats patrocinadors d’aquesta invenció d’un
jove arquitecte francès de formació acadèmica i sense lligams previs amb Barcelona. I
ves per on, Puig i Cadafalch trobava que Ildefons Cerdà no era un català il·lustre: a més
de ser un ximple, era un desarrelat. La invitació a participar en aquest acte em va suggerir
que valia la pena d’aportar unes pinzellades sobre el compromís íntim de Cerdà amb la
sort de Barcelona com a projecte social i com a forma urbana mitjançant una il·lustració
cartogràfica.
*
Ildefons Cerdà fou el primer enginyer civil a càrrec del planejament urbà de Barcelona,
trencant el monopoli secular dels enginyers militars. El poder d’atracció poblacional de
la ciutat, evident des del segle XVIII, exigia un salt endavant que els militars es negaven a
permetre i que esdevingué més urgent amb la represa industrial de la dècada de 1830, que
escampà les fàbriques per la rodalia. Cerdà és qui va donar forma a l’expansió urbana
ajornada.
Entre 1838 i 1848 els militars de la Comissió Topogràfica i d’Eixample de
Barcelona s’havien entestat a oferir diverses versions d’un eixample restringit, subordinat
a les conveniències estratègiques i també a l’interès dels poders estatals per participar en
el futur negoci immobiliari. Aquí tenim la més generosa de llurs ofertes, impedint sempre
la unió entre Barcelona i Gràcia (Fig. 1).

Fig. 1 – Plano de un proyecto de ensanche de la Plaza de Barcelona cerrado por recinto que, enlazándose
con el Castillo de Monjuich y Ciudadela, pase por la pequeña altura de las Horcas, prócsima a la llamada
Cruz Cubierta, saliente del baluarte de Tallers y Fuerte Pío. Formado y dibujado por los individuos de la
Comisión Topográfica y de Ensanche de la misma Plaza. Escala 1:5.000. 9-VIII-1848. Archivo General
Militar de Madrid (AGMM).
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No és casual que Cerdà decidís l’any següent, 1849, d’abandonar la itinerància obligada
com a funcionari del cos d’enginyers i concentrar les seves capacitats a desbloquejar el
desenvolupament de Barcelona.
Aquell mateix equip d’enginyers militars ultimà el 1853 un acurat mapa de tota la
rodalia de Barcelona a escala 1:5.000, orientat al nord geogràfic. Una geometria molt
acurada, però sols amb vuit seccions verticals com a informació altimètrica, insuficient
per a la futura estesa de la ciutat damunt dels suaus pendents de l’entorn (Fig. 2).

Fig. 2 – Plano de la Plaza de Barcelona y su terreno hasta la distancia de una legua de las fortificaciones.
Levantado con telémetro acotado y dibujado por los gefes y oficiales del Cuerpo de Ingenieros que
componen la Comisión Topográfica y de Ensanche de la misma. Escala 1:5.000. 2-IX-1853. AGMM.

Elegit regidor de l’Ajuntament de Barcelona després del cop progressista de 1854, Cerdà
va assumir amb energia el designi llançat per la corporació l’any anterior en pro d’un
eixamplament sense muralles.
Al llarg de l’any 1855 va elaborar un plànol topogràfic a la mateixa escala 1:5.000,
però orientat seguint la tradició cartogràfica local, amb la línia de costa com a base. Ell
va donar nova vida a aquesta lectura del territori, amb efectes evidents encara en la nostra
percepció de l’estructura urbana (Fig. 3).
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Fig. 3 – Fulls preparatoris a escala 1:1.250 (Montjuïc, a escala 1:2-000) del Plano de los alrededores de la
ciudad de Barcelona levantado por orden del Gobierno para la formación del proyecto de ensanche. Escala
1:5.000. Ildefons Cerdà, XI-1855. Elaboració pròpia sobre còpia impresa.

Fig. 4 – Polígons anivellats i direcció dels amidaments en els fulls a escala 1:1.250. Elaboració pròpia sobre
el plànol de les alineacions aprovades el 1860. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB).

Els fulls preparatoris a escala 1:1.250 permeten de veure que el plànol definitiu consta
d’una altimetria basada en el procediment innovador de les corbes de nivell cobrint tot
l’espai entre Montjuïc i la riera d’Horta i fins a la Travessera de Gràcia, combinada amb
una recopilació de les plantes ja conegudes dels nuclis urbans (en blau). Els recorreguts
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dels topògrafs a intervals de 40 metres per a obtenir les cotes es van fer de mar a muntanya
o des de les muralles cap enfora, amb orientacions diverses en cada polígon, paral·leles o
perpendiculars a les principals vies del territori extramurs (Fig. 4).
L’efecte acumulatiu dels errors comesos en un treball de camp molt precipitat es
reflecteix en una exageració dels accidents del territori a les parts més allunyades dels
punts d’arrencada dels anivellaments i en una correspondència precària entre altimetria i
planimetria. El plànol de 1865 per al traçat del canal de desviament de les aigües del Pla
juxtaposa les corbes de nivell de 1855 i les resultants del nou aixecament més específic.
La juxtaposició posa de manifest l’excessiva multiplicació dels tàlvegs en el plànol de
Cerdà i l’incert encaix dels torrents en aquestes suposades depressions lineals (Fig. 5).

Fig. 5 – Proyecto de Ramblar Colector de las aguas torrencials que afluyen al llano de la Ciudad Condal.
Nº 41, Plano desde Gracia al Camp del Arpa. Escala 1:5.000. Leandre Serrallach, 20-II-1865. Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid (RABASF). Detall. La fletxa indica la direcció de
l’anivellament.

D’acord també amb la voluntat municipal de fer impossible un nou emmurallament,
Cerdà va argumentar en el seu avantprojecte urbanístic annex que calia ocupar tota l’àrea
anivellada fins a enllaçar la ciutat i els seus suburbis amb un hàbitat de baixa densitat per
donar una resposta higiènica a la recent epidèmia de còlera. Ara bé, va trigar molt a
convertir aquest plantejament en un disseny concret. Fins i tot la memòria definitiva per
a l’eixample de Barcelona el març de 1859 només aportava imatges molt rudimentàries
de com seria l’estructura de l’eixample. Això sí, sempre d’acord amb una ferma
apropiació simbòlica del territori marcada per l’orientació dels plànols de la ciutat (Fig.
6).
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Fig. 6 – Sense títol. “...esqueleto general de las calles de la nueva ciudad...” (Ildefons Cerdà, Teoría de la
construcción de las ciudades, IV-1859).

Cal atribuir les mancances indicades a la urgència marcada per l’evident precarietat del
govern progressista, que efectivament va decaure el 1856. Cerdà havia donat en aquell
instant la mostra més clara del seu sentit de l’oportunitat. Malgrat l’embolcall teòric amb
què exalçava les seves idees urbanístiques, sempre li va importar més l’efectivitat que la
perfecció ideal. S’afanyava a aprofitar les escasses conjuntures favorables que oferia la
inestable política espanyola per a fer aportacions ambicioses a la lògica del progrés. Ara
bé, amb esperit realista empenyia les seves propostes personals com a arguments per a la
imprescindible transacció amb altres forces.
Un esdeveniment independent de la voluntat de Cerdà va demostrar tot seguit
l’encert del seu pragmatisme. En efecte, la superioritat del seu plànol topogràfic fou
reconeguda pels mateixos enginyers militars, que l’utilitzaren durant els anys de reacció
política 1856-1858 com a suport per dibuixar llurs contrapropostes, sempre migrades.
Combregant sense cap crítica amb la lectura cerdaniana del territori, ja havien fet un gran
pas enrere (Fig. 7).

Fig. 7 – Plano de Barcelona y sus alrededores en que se ha marcado el proyecto de sus defensas. Escala
1:5.000. Comisión encargada... 30-IV-1858. AGMM. Detall. Les fletxes indiquen la direcció dels
anivellaments.
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Un cop concedit l’eixamplament il·limitat el desembre de 1858 per un govern menys
reaccionari i de duració excepcionalment llarga, fins el 1863, Cerdà va tornar a accelerar
els treballs afavorit per la prèvia admissió ministerial de l’avantprojecte de 1855. La nova
i més àmplia memòria, enllestida primer, i, després, el disseny definitiu de l’eixample,
que incorporava la reforma de la ciutat vella, foren ultimats durant la primavera de 1859
i aprovats en primera instància pel govern a començament del mes de juny. Les veus
crítiques del seu temps, els hereus insatisfets i els admiradors moderns han insistit molt
en l’abstracció d’aquest disseny (Fig. 8).

Fig. 8 – Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y proyecto de su reforma y ensanche. Escala
1:5.000. Ildefons Cerdà, 19-III-1859. RABASF.

Subratllem que l’homogeneïtat del disseny de l’Eixample evitava els greuges comparatius
perquè imposava visiblement a tots els propietaris servituds idèntiques, especialment la
cessió gratuïta del terreny necessari per obrir uns carrers d’amplada inusitada fins
aleshores. No ens podem aturar en aquesta estratègia, que incloïa l’estimació dels costos
d’indemnització a l’hora d’introduir vies més generoses, com són les dues diagonals que
es creuen a la plaça de les Glòries, orientades amb molta cura al servei de la comunicació
exterior de la metròpoli.
Aquí ens interessa més remarcar que, de fet, Cerdà va ser molt sensible a la recent
rehabilitació del traçat ortogonal de la primitiva colònia romana en l’obertura dels carrers
Ferran, Jaume I i Princesa, amb la plaça de Sant Jaume ampliada com a centre. Aplicà la
mateixa orientació a l’Eixample, obtenint un bon encaix amb l’estructura parcel·lària,
sense saber que aquesta portava l’empremta de la llavors desconeguda centuriació
romana. I naturalment va reblar el clau quan després va fixar les vies de la reforma interior
(Fig. 9).
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Fig. 9 – Orientació de la trama i l’ordit urbans en el plànol de Cerdà, 1859. Elaboració pròpia.

De manera immediata, l’Ajuntament de Barcelona hi oposà inútilment un concurs de
projectes, en el qual va resultar premiat el plantejament radioconcèntric d’Antoni Rovira
i Trias, que tornava a segregar la ciutat dels nuclis de la rodalia (Fig. 10).

Fig. 10 – Plano del proyecto de ensanche de la ciudad de Barcelona. Dibuixat sobre la còpia impresa del
plànol topogràfic de Cerdà. Escala 1:5.000. Antoni Rovira i Trias. VIII-1859. AHCB.
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El següent pas polític favorable a Cerdà ajuda a entendre el perquè d’aquesta involució.
En efecte, un cop aprovades de manera definitiva les alineacions de Cerdà el juny de
1860, l’autoritat provincial s’atribuí la competència sobre l’Eixample perquè afectava
diversos termes municipals, i no sols el de Barcelona, i n’encarregà la gestió a l’autor del
plànol.
En aquesta etapa Cerdà va revisar a fons el seu aixecament de 1855 en una sèrie
cartogràfica a escala 1:500 que mostra en 28 fulls amb numeració tancada la part del
territori realment inclosa en les expectatives urbanitzadores (Fig. 11).

Fig. 11 – Àrea cartografiada i distribució dels 28 fulls del Plano particulario d’Ildefons Cerdà. Elaboració
pròpia sobre el plànol de les alineacions aprovades el 1860. AHCB.

Damunt d’aquests fulls, a mesura que els particulars demanaven permís per explotar llurs
propietats immobiliàries als termes municipals de Barcelona, Gràcia i Sant Martí, l’equip
de Cerdà anava precisant la dimensió mètrica de cada predi i la seva posició en el plànol,
fixava les cessions obligades per generar l’espai públic dels carrers i incorporava la
informació sobre els projectes de construcció de cases (Fig. 12 i 12bis).

Fig. 12 – Plano particulario. Hoja nº VIII. Escala 1:500. Ildefons Cerdà, 1860-1865. AHCB.
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Fig. 12bis – Plano particulario. Hoja nº VIII. Escala 1:500. Ildefons Cerdà, 1860-1865. AHCB. Detall.

Cerdà es va fer càrrec també d’establir amb cessió gratuïta damunt de l’antic glacis militar
els trams viaris inclosos en el projecte, fent irreversible el traçat ortogonal en el contacte
amb la ciutat vella i, per tant, en el conjunt de l’Eixample. En la parcel·lació de la resta
del terreny a favor de la Hisenda estatal va incrementar implícitament la densitat
d’ocupació dins de cada mansana (Fig. 13).

Fig. 13 – Plano del asentamiento que ocupan los terrenos del Estado en las derruídas murallas de
Barcelona, con espresión de las calles, número de las manzanas y letras de los solares... Escala 1:1.250.
Ildefons Cerdà, 22-VI-1865. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Detall.
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En l’exercici de les seves funcions, Cerdà va haver de defensar davant el públic i
especialment davant els propietaris les regles per a la reparcel·lació i els elements del
disseny del carrer, amb l’arbrat i el mobiliari, i sobretot els controvertits xamfrans,
justificats en funció de les necessitats de la circulació moderna (Fig. 14).

Fig. 14 – Disposición, dimensiones y nomenclatura de las calles, manzanas y encrucijadas (Ildefons Cerdà,
Necesidades de la circulación y de los vecinos de las calles con respecto a la vía pública urbana, y manera
de satisfacerlas, imprès, vers 1863).

Les innovacions jurídiques de les seves ordenances i pla econòmic deriven de les
pràctiques barcelonines instaurades al segle XVIII per a fer possible el canvi urbà
mitjançant cessions recíproques entre el sector públic i el privat. La seva influència es va
fer sentir en el projecte de llei urbanística de 1861. L’apogeu de Cerdà s’expressà també
en dues noves empreses personals: el projecte de reforma interior de Madrid i la variació
del disseny de l’Eixample de Barcelona, pensant en una integració plena del ferrocarril
dins l’espai urbà. És obvi que algunes d’aquestes especulacions sobre agregació de
mansanes i jerarquització de carrers avancen el que havien de redescobrir els autors del
Pla Macià-Le Corbusier el 1932, Antoni Bonet i Oriol Bohigas el 1958, i també anuncien
algunes pràctiques més recents (Fig. 15).

Fig. 15 – Sense títol. Nova proposta d’organització de l’Eixample amb sistematització ferroviària. Escala
1:5.000. Ildefons Cerdà, vers 1863. AHCB. Detall.
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Tanmateix, fracassat el projecte ministerial de 1861 i amb la dreta liberal de nou en el
poder, la primera llei d’eixample espanyola de 1864 va retornar la plena competència
urbanística a cada municipi, i això significà el final del poder de Cerdà sobre la
conurbació barcelonina, formalitzat el juny de 1865. L’estudi local i l’experiència
pràctica prèvia serviren en el nou interludi per a redactar la Teoría general de la
urbanización de 1867, un ambiciós esforç de Cerdà per convertir l’urbanisme en una
professió regulada.
El Sexenni Democràtic de 1868-1874 el va portar altre cop a exercir un càrrec
públic, i des de la Diputació de Barcelona va fer noves propostes d’ordenament territorial
i urbanístic. Pel que fa a la ciutat, proposà aleshores el rescat de la zona militar de
Montjuïc i la seva urbanització amb un disseny que mirava d’adaptar-se a la topografia
(Fig. 16).

Fig. 16 – Sense títol. Projecte d’urbanització de la muntanya de Montjuïc, vers 1872-1873. Escala 1:2.000.
Ildefons Cerdà, vers 1872-1873. AHCB.

I en una darrera mostra d’adaptabilitat, amb l’adveniment de la Restauració encara es va
afanyar a oferir les seves últimes idees a les noves autoritats, el ministre marquès de
Corvera i l’alcalde Rius i Taulet. Aquest darrer fou un veritable deixeble de Cerdà en l’ús
dels projectes urbanístics estimulants com a peces en una estratègia per anar rescatant els
espais immobilitzats en mans de l’Exèrcit.
*
Recapitulant. Aquest ràpid recorregut per l’activitat i l’obra de Cerdà ens mostra: 1) una
idea intensament moderna però alhora molt arrelada en tradicions i formes de
l’urbanisme local; 2) una habilitat personal per aprofitar els sempre breus episodis
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d’influència progressista en el govern espanyol; i 3) una estricta diferenciació de fases
de desenvolupament del projecte, en una seqüència atenta a l’evolució de les prioritats,
causada o bé pels assoliments ja consolidats o bé pels canvis de les actituds dels altres
agents, menys predictibles.
Amb aquests ingredients i un període de cinc anys en el poder per a traslladar el
projecte del paper al terreny, de juny de 1860 a juny de 1865, el pragmàtic Ildefons Cerdà
en va tenir prou per a deixar una empremta indeleble a la ciutat de Barcelona.
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