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LA CRV I LA CULTURA DE LA CIUTAT JARDÍ
Què deu el projecte de la Ciutat de Repòs i Vacances a la cultura catalana de
principi de segle?
Segurament molt més del que els seus autors arribaven a sospitar.
Per endinsar-nos en la demostració aquesta afirmació partirem d’un fet
geogràfic: la ubicació de la ciutat al delta del Llobregat; del traçat d’una
infraestructura concreta: l’allargament de la Gran Via fins el mar; de la situació
dels espais lliures a Barcelona; i de la mitificació d’un model habitacional tan
anhelat com repudiat: la caseta i l’hortet.
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3.1

LA CRV I EL PLA MACIÀ
L’any 1934 és l’any de l’exposició del Pla de la Nova Barcelona altrament conegut com a Pla Macià als baixos de la Plaça
Catalunya. Desenvolupat pel GATCPAC i per Le Corbusier, aquest Pla ve a ser la culminació d’una relació entre els arquitectes
catalans i el mestre suís que començà, com hem vist, l’any 1928 amb les conferències fetes a Barcelona i continuà l’any 1932 amb
la reunió preparatòria del CIRPAC1. La influència immediata del Pla Macià sobre l’urbanisme de Barcelona de mitjans de segle és
més aviat escassa degut a la proximitat de la seva aparició “pública” 2 a la data de l’inici de la guerra. Tanmateix a la llarga s’ha
demostrat que ha tingut una influència notable com a marc inspirador per a planejaments futurs.
Tal i com expliquen els seus autors a AC, les intencions del Pla són cinc:
1- Saneamiento de la ciudad vieja.
2- Limitación inmediata del proyecto de ensanche (plano Cerdá) y delimitación de un nuevo trazado de acuerdo con las exigencias
actuales.
3- Clasificación de la ciudad en zonas que respondan a las distintas funciones urbanas: habitar trabajar, reposar y, por lo tanto,
inmediata limitación de las zonas llamadas mixtas (pueblos agregados).
4- Comunicación de la ciudad con la playa del llano del Llobregat, mediante la prolongación de la Gran Vía de Cortes, única
solución para dotar a la ciudad de una gran zona marítima de reposo.
5- Modificación de las ordenanzas municipales, de modo que prevean para todas las reformas y edificios de nueva planta, que
continúen construyéndose dentro de los trazados existentes, nuevas disposiciones, más de acuerdo con la moderna
construcción (eliminación de patios de ventilación, etc.) (AC n.13, 1934, 17).

1

Tal i com comentàvem al capítol 1.1, la reunió s’efectuà entre el 29 de març i el 2
d’abril de 1932.
2
Aquesta aparició fou a la revista AC n.13, primer trimestre de 1934, i a l’exposició de
juliol i agost de 1934 als baixos de Plaça Catalunya.

Com pot comprovar-se, la CRV és una de les parts fonamentals d’aquest Pla, com ho són també la configuració d’una nova trama
urbana, la reforma de Ciutat Vella i la reforma del tipus edilici urbà. Aquest conjunt de propòsits formen part de les “obsessions” del
GATCPAC per Barcelona i apareixen reiteradament a la revista AC. Tanmateix és una evidència que el Pla manté una notable
relació amb els postulats urbans de Le Corbusier. Des d’una perspectiva genèrica, la col·laboració amb Le Corbusier propicià que
els paràmetres urbanitzadors dels estudis per a Barcelona que el GATCPAC portava desenvolupant des de 1931 esdevinguessin
universals, com foren universals, en el seu dia, els paràmetres implementats pel Pla Cerdà. Al llibre La Ville Radieuse, la de
Barcelona es ven com una experiència més d’un tipus d’actuació que pot ser “exportable” a d’altres indrets, exportació que Le
Corbusier experimenta en els plans que va desenvolupant en paral·lel com el Pla Obus d’Alger (1931-32), el de la ciutat d’Estocolm
(1932), el de la riba dreta del riu Escalda a Amberes (1933) o el de la ciutat de Nemours (1934).
Els paràmetres urbanitzadors que regeixen el Pla Macià es poden sintetitzar en dos tipus: els geomètrics i els d’ordre:
1- En els paràmetres geomètrics és on més es nota la mà de Le Corbusier. És un paràmetre geomètric, per exemple, la decisió de
mantenir la configuració de la trama urbana en malla, assumint, en primer lloc, la malla de l’Eixample de Cerdà de 133 per 133
metres per a les zones ja consolidades i generant una nova malla de 400 per 400 metres, equivalent a la suma de nou illes de
l’Eixample existent (tres per tres), per a les zones de nova edificació (figura 3.1). És simptomàtica la coincidència entre Le
Corbusier i Cerdà pel que refereix a la xifra dels 400 metres. A l’Eixample l’agrupació de nou illes formant una súper illa ha
permès la ubicació dins la trama urbana de grans equipaments com l’hospital de Sant Pau. La justificació de les dimensions de
l’illa, dels carrers i dels xamfrans per part de Cerdà sorgia d’una fórmula de diverses variables que tenia com a punt de partida
els 250 habitants per hectàrea de l’higienista Lévy3 i unes amplades de carrers pensades per la circulació de carruatges (Cerdà
[1861] a Soria, 1996, 264). Le Corbusier per defensar les seves illes de 400 x 400 de la Ville Contemporaine comptava amb
una densitat de 300 habitants per hectàrea (a la Ville Radieuse d’uns dubtosos 1.000) i els seus carrers també eren pensats per
a la circulació, ara motoritzada: “l'auto a quitté la paserelle et son 100 à l'heure; elle roule doucement dans les quartiers de
résidence” (Le Corbusier, 1925a, 168). Un altre paràmetre geomètric és la introducció d’una direccionalitat en el creixement de
la ciutat que segueix l’eix de la Gran Via de les Corts Catalanes i que té una tendència d’eixamplament cap a l’oest. També en
aquest aspecte són coincidents tant Cerdà, com el GATCPAC, com Le Corbusier.
3

Michel Lévy, higienista francès, 1809-1872. Llibres: Traité d’hygiène publique et
privée, Paris, 1850.

Figura 3.1: GATCPAC, Le Corbusier. Detall d’un plafó
explicatiu del Pla Macià a l’exposició sobre la Barcelona
Futura de l’estiu de 1934 (a Pizza, 2008, 203).
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Figura 3.2: GATCPAC, Le Corbusier. Plafó explicatiu del Pla
regulador de Conjunt del Pla Macià a l’exposició sobre la
Barcelona Futura de l’estiu de 1934 (a Pizza, 2008, 203).

2- En els paràmetres d’ordre, els que afecten al funcionament de la ciutat, és on més reïx la col·laboració entre el grup català i
l’arquitecte suís, deixant-se entreveure el subtil equilibri que el projecte manté entre els apriorismes abstractes de Le Corbusier
i el coneixement de la realitat local del GATCPAC. En la necessària “baixada” a la geografia concreta de Barcelona, el projecte
s’enriquí. En primer lloc s’establí una zonificació contextualitzada en la realitat barcelonina. Malgrat en la intenció número tres
de totes les que enumeràvem anteriorment es parli genèricament que les funcions urbanes són habitar, treballar i reposar, el
cert és que la zonificació definitiva que proposava el Pla estava estretament vinculada amb la realitat geogràfica de la
Barcelona dels anys trenta. Les zones en què es proposava dividir la Nova Barcelona eren: a) el centre administratiu i
burocràtic, b) el centre cívic, c) el casc vell, d) l’Eixample, e) el nou barri d’habitació del Port Franc, f) el nou barri d’habitació del
Besòs (aquestes dues últimes zones en forma d’illes de 400x400), g) la zona industrial de Sant Andreu, h) el port Franc i la
seva zona industrial, k) el port comercial, l) el port de turisme i n) el Palau del Treball o de Sindicats4 (figura 3.2).
Hi ha altres paràmetres d’ordre a part de la divisió en zones. Per exemple el “sanejament” del casc vell, l’eixamplament del port
Franc amb la conseqüent desviació del riu Llobregat, la ubicació de la zona aeroportuària al delta del Llobregat i la zona de
repòs, també al delta, i que centra el nostre estudi.
La CRV forma part del Pla Macià tot i que mai apareix dibuixada en detall en els plànols del propi Pla5. Com sabem, concebuda
com l’àrea destinada a resoldre el lleure i el repòs, romania separada del continu urbà que conformava Barcelona però connectada
amb ella pel perllongament de la Gran Via. El perllongament era l’únic element que, a nivell geomètric, vinculava la CRV amb la
geometria de clara influència “lecorbuseriana” imperant en el nou planejament. Com ja hem vist en capítols anteriors, a part de la
traça d’aquesta via, la CRV manté molt poca relació formal amb l’arquitectura desenvolupada en el Pla Macià. La ciutat sembla
relacionar-se millor amb altres experiències estrangeres i pren, intencionadament, distància amb l’urbanisme de Le Corbusier, com
hem pogut demostrar6. En els documents fets públics sobre el Pla Macià al llibre de Le Corbusier, La Ville Radieuse, malgrat pel
GATCPAC la CRV estigués considerada com un dels propòsits prioritaris del pla, com ja hem anat veient, aquest projecte no
aparegué detallat i només féu acte de presència en un esbós de treball elaborat a la reunió del CIRPAC de 1932 i en un plànol
general, en forma de taca urbana separada de la ciutat (figures 2.58 i 3.3).

4

Informació extreta de la revista AC, n.13, primer trimestre de 1934.
A l’exposició de juliol i agost de 1934,als baixos de la Plaça Catalunya el Pla Macià
es presentà juntament amb documentació detallada sobre la CRV.
6
Veure capítol 2.2.
5

Figura 3.3: GATCPAC, Le Corbusier. Visió general del Pla
Macià aparegut a AC n.13 i al llibre de La Ville Radieuse (a Le
Corbusier, 1964, 308).
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La CRV no era l’únic element discordant entre les propostes de Le Corbusier i el GATCPAC en el sí del Pla Macià. La col·laboració
París/Barcelona deixà en el Pla una pèrdua i un punt contradictori. La pèrdua fou el projecte per a la part alta de l’Avinguda
Diagonal7, del qual ja hem parlat a la segona part del nostre treball. El Pla no incorporà aquesta proposta que el GATCPAC
presentà al quart número d’AC, el 1931. El punt contradictori fou la proposta de sanejament de Ciutat Vella estudiada pels catalans.
D’aquest projecte se n’acabaren dibuixant diferents versions, de les quals les que presenten més diferències són l’apareguda a AC8
i la publicada a la Ville Radieuse. Tots aquests projectes discordants, la CRV, el projecte de la Diagonal i el sanejament de Ciutat
Vella, foren els que desenvolupà el GATCPAC en solitari.
El projecte d’urbanització de la Diagonal fou una absència notable. En lloc dels blocs paral·lels i situats a portell proposats per a
l’Avinguda (figures 2.41, 2.42 i 3.4), el Pla proposava un buit enigmàtic. A partir de l’actual Plaça Francesc Macià, aproximadament,
la trama d’illes regulars tant noves com de l’antic Eixample quedava retallada i per damunt d’aquestes només s’hi reflectien alguns
dels pobles annexionats, envoltats d’àrees de conreu. Per darrera d’aquests s’alçava el massís del Tibidabo (figura 3.5).

Figura 3.4: GATCPAC. Imatge de la Urbanització de la
Diagonal (a AC n.4, 1931). Figura 3.5: A la dreta, GATCPAC,
Le Corbusier. Meitat esquerra del diorama del Pla Macà
elaborat pel GATCPAC per a l’exposició sobre la Barcelona
Futura de l’estiu de 1934 (a Pizza i Rovira, 2006, 166).

7
8

Vegeu el subcapítol 2.2.1.
AC n.13, 1er trimestre de 1934, i n.25, juny de 1937.

Amb la proposta de sanejament de Ciutat Vella succeí quelcom similar. El GATCPAC desenvolupà una proposta “d’higienització”
per a Ciutat Vella com a possible solució d’urgència. Aquesta proposta es féu pública en el número 13 de la revista AC, centrant-se
en el Raval, i, posteriorment, a l’exposició sobre la Nova Barcelona de l’estiu de 19349 es féu extensa a tota la Ciutat Vella,
anomenant-se “oficialment”: Pla de Sanejament del Casc Antic. Pel GATCPAC, aquesta actuació era la més urgent de les
intervencions urbanes que havien de fer-se a la ciutat. El plafó d’aquesta exposició relatiu al Pla de Sanejament es publicà de nou
a l’últim AC, i sota el títol “esbós a seguir per una acció immediata en el problema de la vivenda al casc antic de la ciutat”
s’explicava que el Pla s’havia de desenvolupar en quatre etapes (AC, n.25, 1937, 29). La intenció reformadora era conceptualment
molt senzilla: enderrocar senceres algunes illes de cases escollides de forma selectiva segons ubicació i grau de decadència; els
buits generats per aquests enderrocs esdevindrien places on plantar-hi arbres i construir-hi algun pavelló amb equipaments (figures
3.7 i 3.8). Es tractava que la intervenció fos “más de cirujano que de arquitecto” (AC, n.13, 1934, 20). En els plànols corresponents
a aquesta “higienització” no hi apareixia la gran avinguda que havia de travessar l’àrea antiga, resultat de perllongar la Rambla de
Catalunya.

9

Al subcapítol 2.2.1 apareix la imatge 2.61 sobre aquesta exposició amb el Pla de
Ciutat Vela a primer terme, exposició que es féu als soterranis de Plaça Catalunya
com vèiem al capítol 1.1.

Figura 3.6: GATCPAC, Le Corbusier. Meitat dreta del diorama
del Pla Macà elaborat pel GATCPAC (a Pizza i Rovira, 2006,
166).
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En la defensa del model d’intervenció proposat els autors contraposaven el projecte oficial aprovat per l’Ajuntament amb el seu. El
Pla municipal per a Ciutat Vella més vigent era l’adaptació del Pla Baixeras de 1889, redactada per l’arquitecte municipal J.
Vilaseca l’any 1930 (Torres, 1985, 185). Aquest consistia en l’eixamplament d’algunes de les vies per a facilitar la circulació per
l’interior del casc antic. Sobre aquest aspecte el GATEPAC opinava:
La creación de vías anchas que enlazan en este proyecto los puntos de más interés histórico de la ciudad vieja,
constituyen una grave equivocación, ya que privarían a los principales monumentos históricos de nuestra ciudad, de su
marco actual que los sitúa en un ambiente que debe respetarse.
Cree el GATEPAC ser más respetuoso con el pasado al exponer este criterio.
Tal i como se proyectó esta nueva vía transversal, el turista podría visitar la Barcelona vieja, sin moverse del auto-car, en 5
o 10 minutos…! La realización de este proyecto implica la destrucción de la Barcelona histórica, con el perdón de los
señores académicos (AC, n.13, 1934, 20).

En aquesta cita s’entreveu una especial sensibilitat per a la conservació del casc antic. Es detecta que, pel grup d’arquitectes, el
que fa especial aquesta zona de la ciutat no són els seus monuments històrics, sense més, sinó l’ambient de carrers i espais que
els envolta, visió, per altra banda, molt contemporània. Aquesta actitud sensible i atenta a la realitat del paisatge urbà del Pla de
Sanejament de Ciutat Vella no es dilucida en el diorama del Pla Macià ni en els seus plànols generals (figura 3.6). Curiosament, si
analitzem en paral·lel aquests documents del projecte, observem, en primer lloc, que la obertura d’una nova avinguda pel mig de
l’àrea antiga no es dibuixa a les plantes del Pla de Sanejament però sí al diorama. També la frontera entre el que es considera àrea
antiga i l’exterior no coincideix i, així, al diorama, Santa Maria del Mar, queda a tocar de l’àrea enderrocada massivament per a la
construcció del centre administratiu i burocràtic (segons el Pla el barri de la Barceloneta que desapareixeria) i, edificis com
l’església de la Mercè o les drassanes es proposen exempts, aïllats de les edificacions veïnes. Aquestes decisions contradiuen, en
certa manera, la crítica efectuada des d’AC al Pla Baixeras i Vilaseca.
Les contradiccions entre les diferents versions del Pla per a Ciutat Vella, però, s’engrandeixen si comparem la intervenció de
Sanejament defensada pel GATCPAC i la que Le Corbusier publicà finalment a la Ville Radieuse el 1935. Quan demanà per carta a
Josep Lluís Sert que li enviés el material sobre el Pla Macià que el GATCPAC havia elaborat10 (els plans generals apareguts al
llibre de Le Corbusier són els mateixos que els d’AC número 13 i s’editen fins i tot en català) esmentà Ciutat Vella tot informant que
li enviava “un petit croquis, à title de curiosité, de la vieille ville de Barcelona, qui a été établi sur vos données par STRSB et qui doit
Figures 3.7 i 3.8: GATCPAC. Plafons sobre el Pla de
Sanejament del Casc Antic de l’exposició sobre la Barcelona
Futura de l’estiu de 1934, publicades a AC n.25, 1937.

10

Són enviats per Sert cap el desembre de 1934 (Tieleman, 2009, 50, 51).

constituer un cliché de mon livre”11. Aquest croquis presentava una versió del sanejament completament diferent a la del
GATCPAC. Le Corbusier proposava escollir una trama de carrers “principals”, els quals mantindrien les construccions que hi fan
façana. Posteriorment es faria un buidatge de tot el que quedés entremig d’aquesta xarxa de carrers. Això generaria unes places
de gran dimensió que tindrien com a façana els darreres de les construccions de Ciutat Vella (figura 3.9). Al nostre entendre, la
proposta de Le Corbusier parteix d’un plantejament simplista del buidat de l’àrea antiga, del que es trasllueix que, per ell, la vàlua
paisatgística d’aquesta àrea recau únicament en l’arquitectura d’algun dels seus carrers. Curiosament, la xarxa de carrers escollida
per Le Corbusier no difereix massa de la xarxa de carrers escollida pel Pla Vilaseca per ser eixamplada (figura 3.10). El “ambiente
que debe respetarse” que el GATCPAC argüia en el seu discurs desapareixia del tot amb la proposta de Le Corbusier. D’haver-se
aplicat la seva proposta entramats de carrers com els del voltant de la plaça del Pi o del mercat de Santa Caterina haguéssin
desaparegut per donar lloc a grans parcs amb arbres.
La versió apareguda en el diorama dibuixat pel GATCPAC tenia altres contradiccions respecte els dibuixos que Le Corbusier féu
aparèixer a la Ville Radieuse. Per exemple: la diferència en el nombre de gratacels d’oficines del centre administratiu, que pels
catalans eren tres, mentre que pel suís només n’eren dos. També l’enorme estadi que en la perspectiva del suís aparegué damunt
la Barceloneta, espai on el GATCPAC, en canvi, hi proposava el palau del Treball i dels Sindicats, demostrant una clara influència
soviètica. Totes aquestes diferències ens fan pensar que el diorama tenia la voluntat de donar una visió genèrica del que podia
ésser una Barcelona moderna, sense que això determinés una intervenció coincident al cent per cent amb els plànols exposats.
Hem de suposar que el que ara són contradiccions per a nosaltres, en el seu moment deurien ser discussions entre els membres
del GATCPAC i entre aquests i Le Corbusier, i el fruit d’aquestes discussions acabaren essent els dibuixos en perspectiva.
La lleugeresa i la manca de precisió dels plànols generals del Pla Macià, contrasten amb el detall i concisió amb què unes pàgines
més endavant, en el mateix AC n.13, una sèrie de documents feren reaparèixer la CRV a la revista. Entre aquests documents, teles
i fotomuntatges utilitzats en diverses exposicions12, destacava una gran perspectiva a vol d’ocell de la ciutat de repòs corresponent
a la tela número 12 (figura 3.11). A diferència de quan s’exposà el diorama l’estiu del 1934, a l’exposició del 1933 aquesta
perspectiva anava recolzada per unes plantes a tot detall de la CRV. A dins la tela només l’acompanyava un missatge: “aquesta
urbanització no suposa la destrucció del paisatge; és la garantia de conservació de les seves avantatges naturals” (AC n.13, 1934,
11

Carta de Le Corbusier a Sert de 22 de gener de 1935 (a Tieleman, 2009).
12
Les teles són de l’exposició del març de 1933 i els fotomuntatges de l’exposició del
febrer de 1934, ambdues als baixos de la Plaça Catalunya.

Figura 3.9: Le Corbusier. Proposta per Ciutat Vella en el Pla
Macià, 1935. Presentat a La Ville Radieuse (a Le Corbusier,
1964, 307). Figura 3.10: J. Vilaseca. Proposta per Ciutat Vella,
publicat a la revista AC n.13, 1934, 20.
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27). Dins d’un mateix número d’AC es repetia per duplicat el concepte de conservació; ara vinculat al paisatge. Si el GATCPAC
demanava per Ciutat Vella la conservació del “marco actual que situa los monumentos en un ambiente que debe respetarse”, per a
la CRV demana la conservació dels “avantatges naturals” del paisatge del delta del Llobregat.
Com sabem, tant el Pla de Sanejament de Ciutat Vella com la CRV foren projectes que el GATCPAC mantingué vius fins a la seva
dissolució. La CRV es reactivà el 1937, el mateix any en què a AC número 25 es demanava d’intervenir urgentment a l’àrea antiga
amb el Pla de Sanejament ja exposat. És curiós, per altra banda, com els dos projectes foren els que aixecaren més suspicàcies
entre Le Corbusier i el grup català. Com hem vist13, també és força simptomàtic, i de transcendència, que tant una proposta com
l’altra introduïssin en el seu discurs el concepte de “conservació”.

Figura 3.11: GATCPAC. Perspectiva aèria de la CRV
corresponent a la tela número 12 de l’exposició de 1933,
publicada de nou a AC n.13, 1934. A sota hi ha la traducció
del lema de la tela: “Esta urbanización no significa la
destrucción del paisaje. Es la garantía de conservación de sus
ventajas naturales”.

13

Vegeu la segona part de la tesi, subcapítol 2.2.1.

Al nostre entendre, la CRV i el sanejament de la Ciutat Vella són les aportacions més substancioses del GATCPAC en matèria
urbanística i, ens atreviríem a dir, les úniques que es cregueren seriosament; d’aquí que el grup les mantingués “vives” fins al final
de la seva curta existència. De fet, aquests dos projectes són la cara d’una mateixa moneda. Ciutat Vella podia mantenir-se amb
una intervenció poc radical, d’esponjament contingut, si els ciutadans que hi vivien comptaven amb uns terrenys i uns equipaments
que els permetessin esplaiar-se i recuperar forces en una ambient totalment natural. La densificació de Barcelona demanava de la
CRV i, per altra banda, la transformació de la ciutat podia ésser lenta i continguda gràcies a l’existència de la CRV. Creiem que el
GATCPAC veia llunyana, si no impossible, la possibilitat d’instaurar el Pla Macià tal i com el plantejava Le Corbusier. La
construcció immediata de illes de 400x400 metres, de blocs redents, plens de jardins i d’equipaments esportius, haguessin
convertit una intervenció de l’escala de la CRV com a quelcom poc prioritari. Tanmateix el GATCPAC considerava la CRV com a
urgent i tenia tots els mecanismes a punt per començar-la a construir. Potser és que, sabedors de la polèmica que generaria
arrasar els barris de les Corts i de Sants, intuïen que gran part del Pla Macià era una quimera? Potser és que els valors de 27 m2
de sostre per habitant de la Ville Verte (veure capítol 2.2.3) ja deixaven entreveure que malgrat el model de la Ville Radieuse el
ciutadà recorreria igualment a la fugida urbana per descansar?
Aquest conjunt de contradiccions no feren més que enriquir el Pla Macià com a resposta als problemes de Barcelona. En parlar de
la zonificació proposada, ja detectàvem un savi equilibri entre uns usos abstractes – habitació, treball, repòs i circulació – i una
realitat geogràfica concreta. Un equilibri, al cap i a la fi, entre abstracció i realitat; entre els postulats importats de París per Josep
Lluís Sert i les aportacions sensibles dels qui coneixen el territori, com el col·lectiu del GATCPAC. Al llarg dels anys s’ha demostrat
que allò més vistós del Pla Macià, les illes de 400x400 i els blocs redents, han acabat essent l’element menys transcendent del Pla,
mentre que les propostes més relacionades amb les realitats geogràfiques com la transformació del Port Franc, la ubicació de
zones industrials i, sobretot, el sanejament de la Ciutat Vella, han donat fruits fins i tot als nostres dies. La CRV, per altra banda,
esdevé una proposta d’urgència per a una ciutat que difícilment deixarà de ser densa i caòtica. El GATCPAC és, al nostre
entendre, plenament conscient de les dificultats d’instaurar el Pla Macià tal i com el concep Le Corbusier i planteja aquesta àrea de
repòs no només per a Barcelona, sinó per a la salubritat de l’àrea Metropolitana, igualment industrialitzada i caòtica.
Les aportacions, per tant, del GATCPAC, s’insereixen en el marc teòric de la ciutat moderna. Però la sensibilitat en el coneixement
geogràfic i en la conservació tant arquitectònica com paisatgística demostrada pel grup ens porta a pensar que part del seu discurs
es deu a una cultura paral·lela a la de la modernitat i que tenia a Catalunya el seu punt de gestació. En els propers capítols
entrarem a analitzar les bases d’aquesta cultura i el seu grau d’incidència en el sí de les aportacions del GATCPAC.
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3.2

A PROPÒSIT DEL PERLLONGAMENT DE LA GRAN VIA:
ELS PLANS DE RUBIÓ I TUDURÍ
“La urbanización de la Barcelona Futura” és un article que GATCPAC publicà al número 1 de la revista AC on es valora el futur
creixement de la ciutat. En ell el grup es posiciona i situa aquest creixement cap a la plana del delta del Llobregat. En l’article es
justifica la urgència d’ordenar el creixement de Barcelona per l’augment demogràfic de la ciutat (es menciona una previsió pel 1960
de 1.500.000 habitants) i perquè, segons s’explica, la ciutat s’estava estenent més enllà dels límits del Pla Cerdà, extensions
reglades per tota mena de plans parcials que no gaudien de cap cohesió com a conjunt. Finalment en l’article es demana un
concurs d’idees per a planificar com i de quina manera s’ha d’organitzar aquest creixement (AC, n.1, 1931, 20).
L’article s’acompanya d’un plànol de Barcelona i d’un recorregut fotogràfic format per tres imatges aèries que van de Ciutat Vella a
la plana agrícola del delta del Llobregat passant per l’Eixample (figures 3.12-14). En el plànol de Barcelona hi ha una intencionada
fletxa cap a l’oest que delata que el GATCPAC és de l’opinió que aquest creixement s’ha d’efectuar cap a aquesta àrea (figura
3.15).
El següent article on el grup parlà de l’ocupació de la plana del Llobregat ja el trobem editat en el mencionat número 7 de la revista
AC, on es presentà el projecte de la CRV. Acompanyant el projecte hi ha un altre plànol, molt similar al que il·lustra l’article de la
Barcelona Futura, on aquest creixement cap a l’oest es configura en forma d’una ciutat nova, la CRV, i té en la traça de la Gran Via
de les Corts Catalanes el principal element ordenador. Com hem vist a bastament en la primera part de la tesi, la CRV té un cordó
umbilical que la connecta amb Barcelona i que coincideix amb el perllongament en línia recta de la Gran Via. El final d’aquesta
avinguda que es transforma en carretera, està situat a uns quinze quilòmetres del límit del terme municipal barceloní i és l’epicentre
de la CRV que s’estén, a partir d’aquest punt, cap a l’est i cap a l’oest (figura 3.16).
Figures 3.12-14: Imatges que acompanyaven l’article del
primer AC, “La urbanización de la Barcelona Futura”, un
recorregut des de Ciutat Vella fins a la plana agrícola del
Llobregat (a AC, n.1, 1931).

Sobre la Gran Via a AC es comenta:
COMUNICACIÓN CON BARCELONA – La calle de las Cortes Catalanas, una de las principales arterias de la ciudad,
proporcionaría, debidamente prolongada, un fácil acceso al centro de esta zona del cual se han visto privados hasta ahora
los habitantes de Barcelona. Dicha prolongación es ya indispensable con la creación del Puerto Franco y la consiguiente
zona de habitación obrera inmediata, que habrán de producir una expansión natural de la ciudad hacia el llano del
Llobregat (AC, n.7, 1932, 27).

Figura 3.15: GATCPAC. A l’esquerra, plànol que acompanya
l’article “La urbanización de la Barcelona futura” a la revista
AC n.1, 1931. Figura 3.16: A la dreta, GATCPAC, ubicació de
la CRV publicada a la revista AC n.7, 1932.
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El perllongament de la Gran Via fins a trobar la costa no és un invent del GATCPAC. El primer document14 on de forma explícita
apareix aquest perllongament com a comunicador entre la ciutat de Barcelona i unes possibles àrees d’esbarjo i repòs és en el pla
de la Barcelona Futura, elaborat per Nicolau Maria Rubió i Tudurí i Ramón Argilés, per encàrrec de l’Ajuntament de la ciutat i
presentat durant l’Exposició d’Indústries Elèctriques de Montjuïc del 1929 (figura 3.17). A tenor dels plantejaments que
posteriorment fan els membres del GATCPAC, coincidents, en part, amb el Regional Planning que els germans Rubió redactaren el
1932 i que descriurem més endavant, pensem que no és gens casual que l’article inicial del GATCPAC sobre el futur creixement de
la ciutat aparegut al número 1 d’AC , els arquitectes també es referissin als seus estudis amb el nom de “Barcelona Futura”.

14

Figura 3.17: N. M. Rubió i Tudurí i R. Argilés. Pla de la
Barcelona Futura. Exposició Universal de 1929 (Teran, 1978).

Cal mencionar el projecte de sanejament de Barcelona que redacta Garcia Faria el
febrer de 1891, en què proposa ampliar la ciutat cap a l’oest i a través de la Gran Via
traça un gran col·lector de drenatge de la ciutat per tal que desemboqués al Llobregat.
Veure capítol 1.2.

En aquest Pla del 1929, Barcelona s’interpreta com una gran metròpoli que té com a parc central el massís de Collserola.
Segurament aquesta és la primera vegada que la concepció d’una capital catalana àmplia, metropolitana, es dibuixa, però, com
veurem més endavant, no és la primera vegada que així s’interpreta. Tanmateix, ara com ara, el que ens interessa és ressaltar la
coincidència estructuradora del traçat de La Gran Via que apareix a la Barcelona Futura amb l’aparegut en el Pla Macià. En el Pla
de Nicolau Maria Rubió i de Ramón Argilés, aquesta artèria viària comunicava la ciutat amb les “playas balnearias de oriente” i les
“playas balnearias de occidente”. De forma paral·lela, en el Pla Macià aquesta artèria comunica les platges de l’est, talment
Badalona, Montgat i el Masnou amb la futura CRV situada a l’oest.
Altres elements interessants del Pla del 1929 i d’influència pel Pla Macià són que planteja una Barcelona que arriba a tocar del riu
Llobregat, fa una reserva d’espai pel Port Franc prèvia desviació del riu15, tot i que no hi situa la indústria que queda ubicada en
terres del Papiol – el GATCPAC la col·loca a l’oest de Montjuïc i a la part alta de l’avinguda Meridiana –, preserva la plana del
Llobregat com a àmbit agrícola.
El Pla de la Barcelona Futura és ambiciós i d’una gran visió de futur, ja que moltes de les qüestions plantejades, malgrat el
parèntesi de la Guerra Civil espanyola, s’han acabat realitzant. Ens atreviríem a dir que l’amplitud de mires amb la què fou
concebut supera la visió purament barcelonina de la realitat metropolitana que tenien els membres del GATCPAC i Le Corbusier en
la redacció del Pla Macià16. El Pla de la Barcelona Futura, que documentalment no és ben bé un Pla sinó un plantejament
d’intencions, no surt del no res. Rubió i Tudurí, funcionari de l’Ajuntament de Barcelona des de 1917 i director de Parcs i Jardins, és
hereu d’un pòsit cultural a l’entorn del Model de ciutat jardí que té com a plataforma d’incidència social la “Societat Cívica la Ciutat
Jardí” (SCCJ), entitat que centrarà el nostre anàlisi en els següents capítols i de la qual Rubió en fou el secretari a partir de 1920.
Sota els auspicis de la SCCJ i en el sí del seu càrrec dins l’Ajuntament, Rubió desenvolupà una gran tasca planificadora
bàsicament focalitzada en el problema dels espais lliures que explica el seu interès per Collserola i la plana del Llobregat.
De fet, el Pla de la Barcelona Futura ve a ser la conclusió sintètica als estudis sobre els espais lliures que l’autor havia realitzat
amb anterioritat, els quals queden exposats en el llibre El problema de los espacios libres, publicació de l’Ajuntament de Barcelona
15

Com hem vist al capítol 1.2 el pla de sanejament de Garcia Faria de 1891 ja
proposava desviar la llera.
16
Només apareixen els municipis de més enllà de Collserola en els plànols de l’àrea
d’influència de la CRV del projecte de 1932/1933 i a l’anàlisi regional dels voltants de
Barcelona que el GATCPAC realitzà pel CIAM d’Atenes.

Figura 3.18: N. M. Rubió i Tudurí. Una seqüència coneguda,
l’evolució de la malla de Cerdà des de la seva ideació fins a la
seva construcció en relació als espais lliures – en verd els
espais públics, en trama ratllada els espais destinats a jardins
privats (Rubió, 1926, 14, 16, 18).
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de 1926, edició feta a tenor del XI Congreso Nacional de Arquitectos, primero de Urbanismo. Els gràfics exposats en aquest llibre
són molt il·lustratius de quina és la tendència que ha de seguir l’aprovisionament d’espais lliures a la ciutat després que l’evolució
real de l’Eixample de Cerdà anés suprimint paulatinament de l’àrea urbana els espais d’aquesta mena ja fossin públics o privats
(figura 3.18). El llibre conté també una proposta a nivell esquemàtic de l’estructuració ideal de parcs envers una ciutat (figura 3.19).
Tanmateix, l’autor, un tècnic que, en certa manera, forma part de l’establishment i que, per tant, és conscient de la realitat
econòmica de Barcelona (o sigui, de la realitat del parcel·lari i l’estructura de la propietat), no defensa en el llibre una provisió
d’espais massa radical i augura que, per qüestions de preu de sòl, la ubicació dels grans parcs haurà de fer-se en els suburbis de
la ciutat:
Hemos de esforzarnos en comprender que no sólo hacen falta los pequeños jardines de barrio junto a nuestras casas, sino
los grandes parques, donde el habitante de la ciudad pueda aislarse de la gran circulación y del nerviosismo urbano.
Hemos de ver claramente que estos grandes parques, si por desgracia son imposibles en el centro de la población,
lógicamente habrán de hallarse situados en los suburbios (N. M. Rubió, 1926, 9).

Rubió i Tudurí, en un dels darrers capítols del llibre titulat “Lo que nos falta hacer”, fa explícita la seva particular visió de com ha
d’ésser el creixement de la ciutat (figura 3.20), visió que, curiosament, s’acosta molt al que en realitat acabarà passant a la
Barcelona metropolitana de la segona meitat del segle XX, però que és d’interès pel nostre estudi, perquè marca la base ideològica
dels Plans que l’arquitecte desenvoluparà amb posterioritat.
En paraules de Rubió:

Figura 3.19: N. M. Rubió i Tudurí. Espais lliures en relació a
una ciutat esquemàtica de quatre quilòmetres de costat. 1 i 2,
tenen el 10% d’espais lliures que marca l’estatut municipal. El
3er és un “gráfico de un sistema de parques ideal, con las
cuñas de paisaje enclavadas en la masa urbana, como
aconseja la técnica urbanística” (Rubió, 1926, 20, 22, 23).

(...) observamos la situación de Barcelona, entre el Mar i la sierra del Tibidabo, limitado por ambos obstáculos el
crecimiento de la edificación hacia el Norte y hacia el Sur. Veamos en cambio, las llanuras que hacia el Este y el Oeste
permiten extender la ciudad por los llanos del Besós y del Llobregat, así como remontar los valles de estos ríos y dilatarse
hacia el Vallés. Toda la ciudad marítima puede considerarse como media ciudad, desde el punto de vista de los espacios
libres: el litoral forma la divisoria de la otra media ciudad, toda ella espacio abierto, toda aire libre, campo de juegos
acuáticos, lugar de esparcimiento y de saludables ejercicios (…). Barcelona, además de esta ventaja marítima tiene a su
disposición inmediata el macizo montañoso del Tibidabo, cubierto de bosques de pinos en enorme extensión (Rubió, 1926,
29).
Ello conduce a pedir que se reserven los grandes espacios libres junto a estos ríos: el del Besós, que en 1859 Cerdá hizo
ya aprobar con su Plano, y el del Llobregat, que es indudablemente tan interesante como aquél; espacios libres, éstos, que
han de constituir, más que parques onerosos, “reservas agrícolas”, libres de la amenaza de la edificación y destinados a

perpetuar junto a la Ciudad, los cultivos que tan necesarios son a su vida. Sobre todo la reserva del macizo del Tibidabo no
podemos dejar que se pierda. Es un regalo maravilloso que la Naturaleza nos ha hecho, que permitirá, si somos
previsores, que la gran Barcelona de mañana, extendida por las llanuras del Llobregat, del Besós y del Vallés, disponga
para descanso, solaz y salud de sus ciudadanos, de aquel inmenso parque central (Rubió, 1926, 31).

Figura 3.20: N. M. Rubió i Tudurí. Esquema del sistema
d’espais lliures de la ciutat de Barcelona (Rubió, 1926, 30).
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Del text de 1926 es desprèn que les àrees que per l’autor són de transcendental importància pel futur dels espais lliures són: la
costa, el massís del Tibidabo i la plana agrícola del Llobregat; àrees que queden preservades en el Pla que juntament amb Ramón
Argilés desenvolupà per a l’exposició del 1929 i que acabem de mostrar. Quan afirmem que aquesta versió de l’aprovisionament és
poc radical és perquè el Pla defuig de qualsevol intervenció d’importància en zona urbana consolidada i desplaça el problema dels
espais públics a les àrees perifèriques, terrenys de poc valor econòmic i poc llaminera pels especuladors. De fet el propi Rubió
defensa, sense embuts, una mesura extreta de “tratadistas americanos” (Rubió, 1926, 38) com és l’adquisició de terrenys amb fort
pendent com a espais lliures pel seu baix valor econòmic. Així mateix, que Rubió defensi que la costa i el mar esdevenen l’altra
“media ciudad, toda ella espacio abierto, toda aire libre, campo de juegos acuáticos” no deixa de semblar-nos, si se’ns permet
l’expressió, un cert acudit. Potser l’aposta més radical feta per l’autor és la preservació de la “reserva agrícola” de la plana del
Llobregat, terrenys hortícoles pròxims al riu que el GATCPAC també manté d’ús agrícola en la zonificació presentada al CIAM
d’Atenes. Malgrat la coincidència la preservació de Rubió també es justifica amb criteris econòmics: al ser altament productiva a
nivell agrícola aquesta àrea era poc propensa a l’especulació urbanística.
Malgrat aquesta tendència moderada, que s’estendrà també als següents Plans desenvolupats per Rubió i que serà motiu de
diferència ideològica amb el Pla Macià de Le Corbusier i el GATCPAC, el llibre del 1926 conté algunes imatges suggerents que
segurament influïren en els arquitectes assistents al Congrés que motivà la seva redacció. A part dels esquemes que hem
representat amb anterioritat, la imatge més interessant per a l’estudi que ens ocupa és una fotografia d’una pineda (imatge amb la
qual Rubió acaba el llibre) que ve a simbolitzar el tipus d’espai lliure que el futur depararà per a Barcelona: situat a l’exterior, més
extens, més selvàtic. Malgrat enlloc digui que la procedència d’aquesta imatge sigui la pineda de Castelldefels, el tipus de terreny
que apareix entre els arbres i la orografia ens la recorda. Sobretot si tenim en ment les pinedes fotografiades pel GATCPAC i
aparegudes en el número 7 de la revista AC corresponents, aquestes sí, al futur emplaçament de la CRV (figures 3.21 i 3.22). La
imatge que treu Rubió en el seu llibre deuria impactar força a qualsevol lector, tenint en compte que en aquells moments, per un
barceloní, el referent principal d’espai lliure era Parc de la Ciutadella.

Figura 3.21: N. M. Rubió i Tudurí. Última imatge del llibre El
problema de los espacios libres (Rubió, 1926, làm. XVI).
Figura 3.22: GATCPAC. Pineda de consolidació de les dunes
de les platges del delta del Llobregat (AC, n.7, 1932).

El 1931, cinc anys més tard de l’estudi sobre els espais lliures i dos anys després del Pla de la Barcelona Futura, Rubió rep
l’encàrrec de la recent estrenada Generalitat republicana de Macià de redactar un Pla que ordeni territorialment tota Catalunya. El
Pla, que a més de Nicolau Maria Rubió i Tudurí comptà amb la col·laboració de l’enginyer i germà seu Santiago Rubió i Tudurí, fou
anomenat de forma genèrica Regional Planning, però prengué com a títol tècnic: “Pla de distribució en zones del territori Català”.

La proposta del Pla era partir d’una “ordenació territorial mare”, que abastés els paràmetres ordenadors més genèrics, per,
posteriorment, anar entrant en detall en successius Plans Regionals d’una hipotètica subdivisió territorial en forma de regions i
comarques. Un sistema molt similar a l’emprat actualment per a ordenar territorialment Catalunya17. El Pla dels germans Rubió
l’encarregà Macià paral·lelament a l’estudi per a una nova subdivisió territorial de Catalunya, estudi que elaborà el geògraf Pau Vila
i Dinarès i que culminà amb la seva aprovació l’any 193318 (figura 3.23).
Com es pot intuir, tant el Pla de distribució en zones del territori Català, com la Divisió Territorial de Catalunya són figures de
planejament que parteixen d’una visió unitària del territori català. Aquesta manera d’entendre el territori s’instal·là en la
intel·lectualitat barcelonina influïda, principalment, per les tesis sostingudes pels partits polítics nacionalistes com la Lliga
Regionalista o Esquerra Republicana de Catalunya. La unitat territorial era un dels mecanismes per renovar la identitat nacional.
Els intel·lectuals afins a aquests partits difongueren, per mitjà d’articles a la premsa, revistes i llibres, la vinculació entre la defensa
del territori i del paisatge i la de la nació. L’adveniment de la Segona República propicià l’entrada al poder de la Generalitat
d’Esquerra Republicana, la qual considerà la ordenació territorial com una de les seves prioritats. En paraules de Francesc Macià:
Que la vostra obra de Govern s’estengui per un igual i talment per totes les seves comarques, que tota ella se senti un sol
cos ben unificat per un mateix i un sol pensament. Que si la xarxa de comunicacions per terra, per mar i per cel n’assegura
aquella unitat material, asseguri la de l’esperit aquella altra xarxa d’institucions de cultura que ens faci sentir ciutadans
d’una mateixa Catalunya.
Que pugi tornar-se a dir d’ella, que tota ella és una ciutat tan nova, tan sensible i tan tensa, que recull la onada de
procedència més llunyana, relligant-nos així amb el món i la humanitat 19.

No és d’estranyar, doncs, que l’encàrrec dels dos Plans mencionats fos una de les primeres accions de Macià en arribar a la
presidència. L’encàrrec del Pla de distribució en zones del territori català, o Regional Plannig, desenvolupat pels germans Rubió,
17

Actualment, el Pla Territorial General de Catalunya és una figura que defineix les
bases pels diferents Plans Territorials Regionals, com, per exemple, el Pla Territorial
de la Regió Metropolitana de Barcelona.
18
La subdivisió feia referència a un territori, el català, amb 2.920.078 habitants, amb
una superfície de 32.049 km2 i amb una densitat mitja de 91 hab/ km2. En la Divisió es
proposaven nou regions i 38 comarques que englobaven un total de 1.070 municipis
(J. Busquets, 2004, 242). No va entrar en vigència fins del 19 de juliol del 1936.
19
Paraules pronunciades el 14 de desembre de 1932, en el discurs llegit per Macià al
Parlament de Catalunya abans de ser elegit President de la nova Generalitat
(prèviament ho havia sigut de la Generalitat provisional) (Pitarch, 2009, 91).

Figura 3.23: Portada de la Divisió Territorial de Catalunya de
Pau Vila.
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suposà una superació del planejament fet fins aleshores. En ell s’interpretava el territori català com aquesta gran ciutat que
apel·lava Macià, la qual tindria com un barri més l’àrea de Barcelona (Busquets, 2004, 241). A nivell de planejament això es traduí
en una organització per etapes: En primer lloc, la ordenació territorial de tot l’ample del principat (figura 3.24). Posteriorment, una
baixada d’escala i una ordenació més acurada de les diferents regions. L’exemple de com havia d’efectuar-se aquesta baixada
d’escala fou el Pla per a la Regió de Barcelona, inserit en el mateix Regional Planning (figura 3.25). La visió de Catalunya com un
“tot” urbà que s’ha de tractar unitàriament es fa plenament evident en alguns dels temes abordats per aquest planejament, com
l’estudi de la xarxa d’autobusos per tot el Principat o l’estudi de les àrees bones per a sanatoris, situada a l’interior de les terres de
Lleida i Tarragona.

Figura 3.24: N. M. Rubió i Tudurí. Catalunya com una ciutat;
Pla de distribució en zones del territori Català, també conegut
com a “Regional Planning”. Plànols de la zonificació i la xarxa
d’autobusos (a Teran, 1978, 94, 95). Figura 3.25: A la dreta,
N. M. Rubió i Tudurí. Pla per a la Regió de Barcelona, inserit
dins el Regional Planning. Com es pot comprovar, en l’àmbit
on el Pla Macià situa la CRV, en el Pla dels germans Rubió
s’hi situa una àrea residencial coincident en extensió (a
Busquets, 2004, 240).

Centra la nostra atenció aquest últim pla regional, ja que tracta la mateixa àrea que el Pla Macià de Le Corbusier i el GATCPAC i la
seva redacció és contemporània a aquest i contemporània a la ideació de la CRV. Malgrat aquestes coincidències en l’àmbit i en el
temps, de la imatge del Pla ja se’n desprèn que poques coses comparteix amb el Pla Macià: de bones a primeres s’aprecia un
creixement superior en superfície i l’absència d’una proposta geomètrica i unitària que ordeni el conjunt.
Podríem parlar que la “taca urbana” dels germans Rubió és ben bé això, una “taca”, sense estructura geomètrica que la ordeni i la
qual va ocupant tots els espais amb bones condicions per a ésser urbanitzats i que acaben essent els de la falda del massís de
Collserola i del massís del Garraf. La implantació del Pla, per tant, es deurà a la casuística orogràfica i paisatgística de cadascun
d’aquests punts de la “taca”. Per contra el Pla Macià, acostant-se a la gènesi del Pla Cerdà, té una implantació geomètrica basada
en principis autònoms, la malla de 400x400, i en una teoria sobre la implantació arquitectònica dels edificis de la ciutat que parteix
d’una visió racional i maquinista del progrés. Malgrat els antagonismes, el que ens interessa remarcar de cara al nostre estudi és
que hi ha una singular coincidència entre els dos plans: el perllongament de la Gran Via fins el mar (que Rubió manté des de la
Barcelona Futura del 1929) i la ubicació, a l’extrem oest d’aquesta, d’una extensa zona residencial destinada a les vacances.
El fet que els dos plans tinguin en la CRV la seva part coincident20, demostra: 1) que hi ha alguns aspectes que gaudeixen d’un cert
consens entre els qui estan treballant la ordenació del territori barceloní i 2) que els dos grups de redacció coneixien plenament els
treballs efectuats tant per uns com pels altres. Els germans Rubió, per exemple, no tingueren cap problema en acceptar que
elements del seu pla estaven plenament influenciats pel treball del GATCPAC:
Els arquitectes del GATCPAC han publicat unes idees sobre la urbanització de Barcelona que, si no coincideixen en detall
amb les nostres, tenen amb elles els naturals punts de contacte, fills comuns d’uns criteris tècnics molt acostats. El ràpid
trànsit per la Regió de Barcelona és una solució tècnica que el mateix pot néixer de la contemplació del problema
urbanístic purament barceloní, que de l’estudi general del problema del Regional Planning de Catalunya. De totes
maneres, és una agradosa comprovació del nostre criteri, la coincidència de fons amb estudis, molt solvents, fets partint de
bases diferents de les nostres.
Respecte la platja de ponent, cal dir que l’associació GATCPAC, ha suggerit millores que, en essència, són recollides el
nostre Pla” (Rubió [1932], a Pujol, 1997, 98).

20

Cal apuntar, però, que la manera d’entendre aquesta zona difereix molt de la CRV.
La qualificació que Rubió li atribueix és de cases tipus jardí més una franja de
protecció corresponent a la pineda.
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El to de Rubió sembla cordial, d’entesa i cooperació. De fet, cap el desembre de 1931, mogut, segurament, per la lectura de les
intencions urbanístiques del GATCPAC acabades de publicar a Mirador21, va arribar a demanar al grup la seva col·laboració per a
tirar endavant el Regional Planning, col·laboració que el GATCPAC rebutjà, tot i que accedí a prestar els seus estudis. A les actes
del grup s’hi escriu:
Assumpte Estudi del pla Regional de Catalunya encarregat per la Generalitat a l’arquitecte N. M. Rubió: Es va acordar no
acceptar la proposta de Sr. Rubió de que el GATCPAC l’ajudés col·lectivament en dit treball, oferint-li, però, els estudis que
el grup té fets sobre urbanisme22.

Rubió degué sentir-se al·ludit amb l’article a Mirador, ja que les intencions del GATCPAC anaven acompanyades d’una crítica a la
centralitat de Collserola com espai lliure metropolità del pla de la Barcelona Futura de 1929. Quan el grup feia referència a la
“naturalitat” del creixement de la ciutat cap a la plana del Llobregat, s’aturaren momentàniament a desacreditar el pla de Rubió:
No obstant, existeix un projecte d’urbanització de la Barcelona Futura que proposa deixar aquesta zona com agrícola, i,
allunyant la ciutat del mar (primer cas en una ciutat d’aquesta naturalesa), li fa donar la volta al massís de muntanyes
deixant un gran parc central amb punts de 500 metres d’altura 23.

Un any més tard, altre cop a Mirador, continuaren insistint24:
No volem passar sense citar un projecte dels tècnics municipals que fou exposat en el Pavelló de la Ciutat en la darrera
Exposició. En ell es pretén que Barcelona, ciutat marítima per excel·lència, fugi de la mar per refugiar-se al voltant del
massís muntanyós del Tibidabo, basant-se en el fet que s’ha de respectar la zona agrícola del Prat del Llobregat. Hem de
tenir en compte que aquesta haurà de desaparèixer en exigir-ho l’eixamplament de les noves zones indústria del Port
Franc; a més no pot dir-se que sigui la zona agrícola pròpia de Barcelona, puix degut al cultiu intensiu dóna principalment
fruits d’exportació. Per altra part, l’extensió de la ciutat d’habitació per les valls dels rius Llobregat i Besòs presenta
l’inconvenient d’ordre higiènic de les boires baixes. El massís central del Tibidabo pretén ésser un “Bois de Boulogne” però
a 500 metres d’alçària.

Les crítiques a Rubió no es centren simplement amb els seus plantejaments urbans. El GATCPAC veu en ell la modernitat “falsa” i
una línia continuista amb la Barcelona noucentista partidària de la ciutat jardí, dels postulats dels quals ens n’ocuparem en els
21

Primer article sobre la CRV de Mirador, 5 de novembre de 1931 (AHCB).
Acta de la Junta del 10 de desembre de 1931 (fons GATCPAC, AHDBCOAC).
23
GATCPAC, Mirador, 5 de novembre, 1931 (AHCB).
24
GATCPAC, Mirador, maig de 1932, sèrie de 3 articles (AHCB).
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pròxims capítols. Decebuts per una conferència donada per Rubió, els membres del GATCPAC no dubten en distanciar-se del
mallorquí al primer AC de l’article de la Barcelona Futura. A la secció de notícies de les últimes planes de la revista comenten:
Sentimos que el arquitecto Rubió y Tudurí, de Barcelona, especializado en parques y jardines y que goza del prestigio de
nuestra sociedad, haya escrito una conferencia, que representaron unos “cómicos” de una manera muy apropiada para un
“envelat” de fiesta mayor que en lugar de ser una conferencia de orientación y educativa sobre las diversas tendencias en
arquitectura, sirvió para desorientar y embrollar conceptos a un público comprensivo que acude siempre con el ánimo
dispuesto a aclarar antiguas y enterarse de nuevas ideas.
Consideramos que es más responsable un arquitecto, que lanza comentarios y juicios en la prensa, repetidas veces, sobre
nuevas tendencias y teorías, racionalismo, positividad (Sachlichkeit), etc., contradiciendo a veces y sin documentarse
suficientemente (AC, n.1, 1931, 35).

Les crítiques del GATCPAC abasten diversitat de temes i deixen entreveure el complex debat intel·lectual que en els inicis dels
anys 30 suscitava el creixement urbà i l’enteniment de l’arquitectura en general. Més enllà de crítiques i diferències, entre els plans
d’uns i altres hi ha aspectes no tant dispars. Hem realitzat25 una síntesi de les principals coincidències i diferències entre les
propostes per a Barcelona dels germans Rubió i del GATCPAC amb Le Corbusier:

Coincidències
Hi ha diversos aspectes en què els dos plans són coincidents. En primer lloc la necessitat que la organització de les ciutats parteixi
d’una visió àmplia del territori, tot i que, com es pot comprovar, els perquès d’aquesta dependència no son els mateixos. En
paraules dels principals protagonistes, primer Rubió:
La organització local de Barcelona ha de convertir-se en urbanització regional. És a dir, que l’estructuració urbana que s’ha
de projectar per la Barcelona Futura Ha d’estendre’s damunt una vasta regió, considerablement més gran que el territori
del terme municipal dins del qual ara s’ofega Barcelona. Hem de casar la ciutat amb el paisatge (Rubió [1931], a Pujol,
1997, 100).

25

Aquesta síntesi ha sigut possible gràcies a l’article: Pujol, Hermínia “Dues visons de
Barcelona als anys 30. El pla de distribució en zones del territori Català i el Pla Macià
(1932-34)”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 1997.
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També el GATCPAC, a l’editorial d’AC n.13, el número on publica el Pla Macià, fa una prèvia en clau regional tot exigint “que se
estudie el urbanismo partiendo de una base real que tenga en cuenta factores que influyen directamente en la vida urbana:
urbanización social, plan regional, zona de influencia urbana, clima, situación geográfica, subsuelo, estadísticas, etc.”. Tanmateix,
és quan el grup explica les conclusions de la reunió preparatòria del cinquè congrés del CIAM a Amsterdam, el 1935, quan parla
més clarament de la importància de la regió:
Estas soluciones (de planeamiento) no deben, sin embargo, limitarse a un estudio en detalle, sino que deben estar ligados
a un plan general, tomado en consideración a grandes rasgos. Se relaciona con la capacidad de cada país, como se
representa esquemáticamente en los planos esquemáticos de la unidad “R-C” (Región-Ciudad). El trabajo puede también
considerarse partiendo de un problema en detalle de una ciudad existente, estudiándolo en relación con la ciudad en
conjunto, la Región, y, eventualmente, el país y el Continente. Esto puede hacerse por sencillos esquemas, pero siempre
será conveniente hacer ver, en forma clara las estrechas relaciones de intercambio entre la ciudad, la región y el país,
expresando y representando los factores que influyen en los aspectos geológico, técnico, económico, social, político e
histórico (AC, n.20, 1935, 15).

Aquestes paraules el GATCPAC les acompanyava d’uns esquemes elaborats per les delegacions espanyola, francesa i polonesa
del CIAM (figures 3.26 i 3.27). Com es pot comprovar, els motius de la importància de la ciutat-regió de Rubió són bàsicament
paisatgístics, visuals. En canvi, pel GATCPAC la ciutat-regió pren importància per motius econòmics, centrats en l’abastament de
recursos, en la producció industrial, etc. (AC, n.20, 1935, 15-17).
A nivell de proposta concreta els Plans coincideixen en la necessitat de zonificació, en focalitzar el seu interès en l’habitatge
(encara que, com veurem, amb formalitzacions diferents), en la necessitat d’actuar en el barri vell, en la crítica a l’especulació del
sòl, en la necessitat d’augmentar les àrees lliures i en la forma d’abordar les infraestructures de tràfic rodat per grans vies de
circulació internes o externes a la ciutat (Pujol, 1997). En aquest últim punt és significativa la coincidència de considerar la traça de
la Gran Via com el gran eix viari de la ciutat que fa possible una connexió directa amb els terrenys de les platges de Castelldefels.
Pel que fa a la plana del Llobregat, malgrat el GATCPAC insistís a criticar la proposta de la Barcelona Futura de Rubió des dels
seus articles a Mirador, el fet és que ambdós plans coincideixen en declarar-la zona eminentment agrícola. Rubió, deixant només
lliures les conques fluvials i la part central del delta del Llobregat. El GATCPAC declarant la plana com a agrícola i pel repòs (àrea
figures 3.26 i 3.27: CIAM. Esquemes explicatius del mètode
de treball per a projectar els diferents conjunts de Ciuat-Regió
en el CIAM V publicats a AC, n.20, 1935.

de la CRV) en la zonificació presentada al CIAM d’Atenes26, però proposant el desviament de la llera del riu, la ubicació de
l’aeroport i la construcció de la zona industrial del Port Franc pròxima a Montjuïc (on també la planteja Rubió, precisament).

Diferències
Per començar els planejaments difereixen, com hem comentat, en la forma d’abordar el creixement urbà. D’una manera expansiva i
en taca dels Rubió, bo i deixant “reserves” naturals com les conques fluvials i el Tibidabo, en front a l’estructuració i direccionalitat
d’una malla del pla del GATCPAC i Le Corbusier. El primer comporta una traça viària no rectilínia que s’adaptaria al relleu, mentre
que el segon imposa un traçat rectilini que forma illes rectangulars, però que només s’estén per les zones planeres de la ciutat. En
quant a circulació, malgrat els dos plans són coincidents en considerar la Gran Via com a l’eix viari més important de la ciutat, el
Regional Planning proposa un bypass circulatori pel Vallès que evitaria que el trànsit provinent de França passés per Barcelona,
molt similar al traçat de l’actual AP-7. Per contra el GATCPAC proposa un important eix viari paral·lel a la Gran Via però ubicat
encara dins de la trama urbana, just per on passa la carretera de Sants.
Les formes edilícies i residencials també són divergents. Malgrat ambdós plans vinculen la residència amb la vegetació, el propòsit
de Rubió és separar el que és habitatge del que és edificació comercial amb dos tipus edilicis antagònics, la casa unifamiliar amb
jardí pel primer (per a totes les classes) i el gratacels pel segon. És coneguda la predilecció de Nicolau Maria Rubió pel gratacels,
expressada en forma de projectes com la proposta per a establir una ciutat lineal i en alçada a la conca del Llobregat, o la proposta
de la reestructuració de l’àrea de Montjuïc passada l’exposició de 1929, concurs al que també hi participà el GATCPAC27 (figures
3.28 i 3.29). En quan a aquests, la seva proposta residencial està vinculada al bloc redent “lecorbuserià”, la realització més propera
del qual és la Casa Bloc de Sant Andreu. Tanmateix Le Corbusier també aporta pel Pla Macià una versió residencial basada en
habitatges unifamiliars a baixa altura, les “cases arbre”, destinats als immigrants provinents del camp de la qual en parlarem més
endavant.
La introducció de la naturalesa a la ciutat també parteix de principis diferenciats, tot i que ambdós plans la vinculen a la forma de
residència, com ja hem dit. Pels Rubió, la naturalesa serà aportada pels jardins dels propis habitatges dels suburbis jardí, basats
26
27

Veure capítol 1.3.
Concurs convocat per l’Ajuntament de Barcelona el 1931 (Torres, 1985).

Figura 3.28: N. M. Rubió i Tudurí. Projecte de pont – gratacels
pel riu Llobregat, 1926 (a, Busquets 2004, 233) Figura 3.29:
N. M. Rubió i Tudurí. Concurs per a la reordenació dels
terrenys de l’exposició universal de Montjuïc, 1931 (a, Torres,
1985, 267).
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amb cases aïllades i jardins privats. Pels espais lliures es faran reserves de terrenys on implantar places, parcs i reserves de
paisatge. El GATCPAC i Le Corbusier, com hem pogut anar veient a partir de la Ville Radieuse, es fonamenten en un principi
radicalment diferent en la seva malla de 400x400: considerar tot el conjunt de la ciutat com un gran parc sobre el que s’hi
construeix l’edificació residencial, de gran altura per minorar la ocupació (figura 3.30). En quant a parcs, a part d’alliberar les zones
muntanyoses, el Pla Macià proposa la CRV com a reserva paisatgística i vinculada a l’ús recreatiu.

Figura 3.30: GATCPAC, detall del plafó explicatiu del canvi en
la trama de 400x400m i en la ordenació edilícia introduïda pel
Pla Macià, exposició la Nova Barcelona, estiu de 1934 (arxiu
fotogràfic GATCPAC, AHDBCOAC, C15/86).

Davant d’aquestes diferències, hom es planteja: Com és que dos plans tan diferents en el fons, comparteixen l’interès per la
construcció d’un espai per a les vacances com la CRV? O, dit a l’inrevés, quines idees planteja la CRV que fan que sigui tant ben
acceptada per Rubió, personatge insigne de la intel·lectualitat catalana, i rere d’ell tants d’altres que fins i tot ocuparen càrrecs a la
junta de la Cooperativa?
Els dos planejaments es trobaven en moments molt diferents. Per una banda, el Regional Planning era la culminació d’un
moviment, el de la ciutat jardí, encetat a la dècada de l’any deu a Catalunya i que, després de seguir una evolució particular partint
de la utopia social dels inicis, acabà sintonitzant amb el poder establert abandonant el discurs crític en els seus primers anys. Per
altra banda, el Pla Macià suposava el naixement d’una metodologia urbana completament nova, la de ciutat funcional, que, malgrat
l’etzibada del franquisme, molts dels seus postulats han acabat arribant fins els nostres dies. Malgrat aquesta diferència de
“cultures”, en el salt de la nostàlgia del moviment de la ciutat jardí a la practicitat del moviment modern detectem aspectes que
romangueren inalterables en el si de la ideologia arquitectònica del GATCPAC.
La sensibilitat per a la preservació de Ciutat Vella, que comentàvem en el capítol anterior, i l’acceptació de la naturalesa i finalitat
de la CRV per part de Rubió i gran part de la intel·lectualitat catalana28, demostren, al nostre entendre, que, en el rerefons de la
ideologia del GATCPAC, hi roman un pòsit de coneixement que s’escapa dels cànons de la modernitat arquitectònica i té una
gènesi assentada en els valors de la cultura arquitectònica amb què els seus membres s’educaren. Considerem que un dels
responsables d’aquest pòsit és el ja mencionat moviment de la ciutat jardí, liderat per la Societat Cívica la Ciutat Jardí, una entitat
de principi de segle nascuda de i participada per la societat catalana més influent, els postulats de la qual analitzarem
seguidament.

28

Cal recordar com molts d’aquests intel·lectuals prengueren part de la Cooperativa
de la CRV, segons hem pogut comprovar en el capítol 1.5.
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3.3

LA BARCELONA JARDÍ
La Barcelona que conegueren el GATCPAC, a l’igual que la del Rubió del Problema de los espacios libres29, era una ciutat
densificada. El seu creixement es descontrolà des de l’adveniment de l’era industrial a mitjans del segle XIX. Si el 1850 tenia
175.000 habitants, el 1900 passà a tenir-ne 530.000, pràcticament el doble. Aquesta progressió continuà durant el segle XX fins
que arribà al milió d’habitants el 1930. Per tant, primer doblà la població en 50 anys i després tornà a doblar-la en 30 (AC n.1, 1931,
20). La immigració alhora buidava el camp; el 1930 Barcelona acumulava el 36% de la població catalana (Masjuan, 2002).
Tanmateix, l’explosió demogràfica de Barcelona no es traduí en un ràpid creixement de l’Eixample (a l’Eixample hi anaven a viure
les classes mitges i altes de la ciutat), sinó amb una sobredensificació del barri vell i la Barceloneta, amb un creixement caòtic de
les poblacions agregades30 i amb la proliferació de barris de barraques (Oyón, 2008, 41).
Com el propi Rubió ens ensenyava amb els seus esquemes, Barcelona era una ciutat pràcticament sense espais lliures. El
GATCPAC per a justificar la CRV criticava precisament aquesta mancança, tot dient que només els solars esdevenien espais
oberts on improvisar algun camp d’esport31 i la ciutat dóna “sensación de ahogo” (AC n.7, 1932, 18). Tanmateix, és oportú senyalar
que no foren els grans planificadors de la ciutat els qui, de bones a primeres, introduïren la densitat en el sí de la taca urbana. Si
observem què digueren els seus plans urbans, ens adonem que, contràriament, imaginaren una Barcelona força més “vegetal” que
la que tenim ara.
Quan Rubió escrigué El problema de los espacios libres, a part de ser el responsable de parcs i jardins de l’Ajuntament era, alhora,
el secretari de la Societat Cívica la Ciutat Jardí (a partir d’ara SCCJ). Aquesta entitat nasqué el 1913, de la ma de Cebrià de
Montoliu. Montoliu, advocat i funcionari de l’Ajuntament de Barcelona, tingué un ampli coneixement de l’art i la literatura
anglosaxona. La seva tasca s’inicià amb traduccions de llibres de la literatura anglesa. A partir d’aquí, la preocupació pel futur de la
29

Llibre de N. M. Rubió de 1926, al que fèiem esment al capítol anterior.
Les poblacions agregades el 1897 foren Sant Martí, Sant Andreu, Gràcia, Sant
Gervasi, Sants i Les Corts. Seguiren Horta, agregada el 1904 i Sarrià que s’agregà el
1921 (E. Masjuan, 2000, 39).
31
Veure el capítol 1.2.
30

ciutat el portà a introduir a Catalunya, per mitjà, també, de traduccions, la visió de l’arquitectura de William Morris i John Ruskin32 a
partir dels quals conegué la teoria de la ciutat jardí d’Ebenezer Howard. El concepte ciutat jardí no feia referència únicament a un
model urbanístic, sinó que significava un sistema de valors humanistes, organicistes i progressistes que buscaven l’harmonia entre
vida humana i entorn natural (Roca, 1993, 118). La revista d’aquesta entitat s’anomenà Civitas i fou la seva principal plataforma de
divulgació.
Malgrat sovint s’ha volgut destacar la oposició d’aquest moviment al Pla d’Ildefons Cerdà, el fet és que la Teoria General de la
Urbanización33 (a partir d’ara TGU) de l’enginyer de Centelles serví per a definir què entenia la SCCJ per ciutat ideal, en el si d’un
article de Frederic Rahola34 publicat al primer número de Civitas. El concepte més celebrat per aquest autor era el de la “rurització”
d’allò urbà de l’eslògan que Cerdà exhibí a la portada de la TGU: “rurizad lo urbano, urbanizad lo rural”. Aquesta quimera centrarà
el treball de la SCCJ durant els primers anys. L’article de Rahola feia referència, com és lògic, al primer projecte d’Eixample de
Cerdà, on les illes eren obertes i entre els blocs s’hi situaven jardins (figura 3.31) (Rahola, 1914, 11).

32

Els seus principals llibres els traduí el 1901.
Llibre d’Ildefons Cerdà de 1861. Cerdà, I, Teoria General de la Urbanización,
reforma y ensanche de Barcelona, Intituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1968.
34
Frederic Rahola i Trèmuls (1858-1919) economista i polític afí a la Lliga
Regionalista.
33

Figura 3.31: I. Cerdà. Projecte d’Eixample per a Barcelona,
1859. Domini del color verd (a Soria, 1994, 279).
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Tot i que Rahola diu que Cerdà imaginava una ciutat composta “de granjas, villas o masías” més que criteris compositius, per
arribar a la seva primera proposta d’Eixample l’enginyer utilitzà raons higienistes; especialment el paràmetre de densitat estudiat
pel francès Michel Lévy35 i els paràmetres de distància entre edificis que permetien una fluida ventilació. Els criteris “objectius” i el
substrat higienista impregnà tot el TGU. La mateixa paraula “rurizar” provenia de l’higienista Monlau, l’autor de “Abajo las murallas”
(1841), qui, en un pamflet de 1856 la utilitzà per a referir-se a la necessitat de “esparcir y diseminar los focos industriales” (Soria,
1996, 87). El creixement urbà concebut per Cerdà era “infinit”. Lluny de ser aquesta una mesura especulativa (tal i com destacaren
lectures posteriors36), la uniformitat de la quadrícula d’illes de costats iguals es justificava sola ja que era “la expresión genuina de
la justicia, de la igualdad, de la regularidad en todos los conceptos y para todos los servicios públicos y privados, y antítesis, por
consiguiente, del privilegio y del monopolio” (Cerdà, 1861, 707). Aquest fet acostava l’urbanisme de Cerdà al del GATCPAC, que
valorava positivament el primer projecte d’Eixample. De fet, en compartia la mateixa voluntat de “justícia i igualtat”. Tot i la manca
de zoning, el grup destacava, sobretot, la inclusió de jardins i espais públics en el sí de la trama urbana i algunes coincidències de
plantejament, com la importància “estructural” de la Gran Via:
Este proyecto (el de l’Eixample de 1859) tiene los defectos capitales de la época que no supo prever la importancia del
enorme desarrollo industrial ya entonces iniciado, pero presenta algunas cualidades, como son: a) Las de edificar
solamente dos lados del cuadrado de cada manzana. b) Dejar jardines en el gran espacio libre comprendido entre los dos
bloques de edificación, así como pasajes para peatones. c) Dejar también espacios libres para edificios de carácter
colectivo. d) haber previsto y emplazado acertadamente el gran eje de la ciudad paralelo al mar, que es la calle de Cortes.
e) disponer de parques públicos y espacios para estacionamiento (AC, n.13, 1934, 14).

Tanmateix, la Barcelona jardí ideal de Cerdà no només donava importància als espais públics enjardinats, sinó que tenia com a
model residencial predilecte la casa aïllada amb pati, fet que no menciona el GATCPAC. Amb aquest model Cerdà basà el seu
avantprojecte d’Eixample de 1855 (figura 3.32). Seguidament, però, l’enginyer admeté que la casa unifamiliar no tenia cabuda en el
nou Eixample de 1859 per qüestió de viabilitat econòmica, però, en canvi, si que hi tenien cabuda els jardins, que en el fons eren

35
Micel Lévy en el seu Traité d’hygiène publique et privée, Paris, 1850, defensava una
densitat de 250 habitatges per hectàrea o 40m2 per habitant (Soria, 1996, 258).
36
Així ho deixa entendre Josep Puig i Cadafalch a l’article La Barcelona d’anys a
venir, publicat a La Veu de Catalunya el 1900. Posteriorment l’anarquista Martínez
Rizo, en el llibre on defineix l’ideal urbà anarquista, la Urbanística del Porvenir de
1932, també en fa una valoració similar (Masjuan, 2000, 181).

els garants “que la vida de la campiña y la vida de la ciudad se encuentren reunidas en ésta de la misma manera que lo están en el
hombre el cuerpo y el espíritu” (Cerdá, 1859, 1480).
Así, la primera condición que se ha de llenar en las ciudades es el aislamiento de las construcciones, y que la clase,
número, capacidad y situación de todas ellas sean las más adecuadas al objeto y a las necesidades que deben satisfacer.
Pero ya que esto no pueda conseguirse en el orden actual de las cosas, cuidase al menos de aproximarse a ello cuanto
sea dable por medio de un sistema de “intervías”37 abiertos por dos de su lados, que sea, por decirlo así, una verdadera
transición del actual sistema al de las casas completamente aisladas y rodeadas de jardines, que es en rigor el único
admisible (Cerdá, 1859, 1478).

Per tant, l’Eixample de 1859 introduïa el bloc residencial, però restava rodejat de jardins gràcies a “l’invent” de la illa semi oberta
amb espai públic a l’interior, sistema que partia de la casa amb jardí (figura 3.33). Per Cerdà els jardins tant privats com públics
tenien una especial importància per a la “sanitat” dels ciutadans:
Para ello será oportuno que así como cada casa ha de tener su jardín especial, cada “inervías” o grupo de casas tenga
para el uso y servicio particular de todo el grupo un gran square o jardinillo en el centro del “intervías”. Estas plazas
estarán principalmente destinadas al salto, a la carrera y a los demás ejercicios y juegos de todo género que constituyen la
gimnástica infantil al aire libre; al mismo tiempo que los ancianos podrán encontrar en ellos los paseos cómodos, seguros y
saludables que tanto convienen a la salud (Cerdá, 1861, 915).

Aquesta manera d’entendre el jardí com a “element sanitari” és també ressaltada a la “ciutat ideal” de l’article de Rahola de 1914
qui, alhora, compartia amb Cerdà la necessitat que “la vida de la campiña y la vida de la ciudad se encuentren reunidas”:
En nuestros días los hombres pueden vivir aislados, y en contacto, trasladarse en pocos minutos a través de las más
vastas distancias y gozar de todos los provechos de las grandes colectividades, al par que de la independencia del hogar
solitario, proveyendo cada día a la reparación del desgaste que ocasiona la intensidad de la acción humana, encontrando
el aire oxigenado que reclama la inmersión obligada en la atmósfera turbia y en los bienes de la naturaleza al mismo
tiempo que los beneficios de la civilización. Por este camino vamos a la ciudad ideal, diseminada en amplios espacios
libres, donde el hombre posea su hogar íntimo a la vez aislado y en comunicación, donde pueda sustraerse cada día a la
agitación de la lucha por la vida y al cansancio del trabajo continuo, viviendo como el campesino en su granja, en el seno
de la enorme ciudad compenetrada con el paisaje y con la calma tan codiciada en el torbellino de la vida urbana (Rahola,
1914, 10).

37

Cerdà quan parla d’Intervías es refereix a les illes.

Figura 3.32: I. Cerdà. Avantprojecte d’Eixample per a
Barcelona, 1855 (a Soria, 1994, 244). Figura 3.33: Fomento
del Ensanche de Barcelona. Estudi per a dues illes de
l’Eixample amb jardins a l’interior, 1863 (a Soria, 1994, 299).
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La “ciutat ideal” de Frederic Rahola és una reacció a “l’aglomeració” de la gran ciutat que provoca “la inquietud seguida y una
hipertrofia nerviosa que propenden al agotamiento” (Rahola, 1914, 10). D’aquí sorgeix
La ciudad jardín, la ciudad lineal, la ciudad parque, que vienen a poner coto a la densidad tóxica de población, que tienden
a dejar el hombre espacio en que pueda moverse seguro y lograr el diario reposo, donde pueda recrear su mirada en el
paisaje y ensanchar sus pulmones en el aire puro alcanzando los bienes del campo dentro de la urbe dilatada y populosa
(Rahola, 1914, 10).

Ciutat jardí, ciutat lineal i ciutat parc són els models citats, per tant, al primer Civitas que farien possible la quimera d’una ciutat
“higiènica” i harmònica amb el paisatge que anhela la SCCJ. De tots ells, el més prematur fou el de la ciutat lineal de l’enginyer
madrileny Arturo Soria, de 1892. El model de Soria cridà l’atenció dels urbanistes ja que solucionava amb un plantejament
aparentment simple un problema d’abast territorial. El projecte de la ciutat lineal partia dels mateixos paràmetres higienistes de
Cerdà (necessitat de sol i aire “pur”), però afegia un principi de racionalitat ineludible: les noves formes de transport podien allunyar
els habitants dels centres de les ciutats, focus de malalties i molèsties quotidianes, permetent que aquests visquessin en un
ambient saludable en el camp, millorant la seva privacitat, però sense menystenir la necessitat de vida col·lectiva i contacte social, i
garantint un temps de desplaçament raonable als àmbits de treball. Aquest plantejament el portà a projectar per a les afores de
Madrid un tipus de barri que es desenvolupava al llarg de la via fèrria que havia de connectar Vallecas i Fuencarral. La forma
urbana del barri la donaven illes de cases situades a banda i banda de la via. La via esdevenia una “calle mayor”, una espècie
d’artèria de comunicacions que aglutinava infraestructura viària i ferroviàries (de dia tramvia, de nit tren de mercaderies), pas
principal de serveis bàsics: aigua, llum i telefonia, avinguda, en definitiva, on totes les construccions hi feien façana. Aquest model
s’havia d’estendre per tota la perifèria de Madrid (figures 3.34 i 3.35). Arturo Soria escrigué el 1894:
El sistema de construcción de ciudades, que yo trato de principiar en Madrid como una barriada nueva en sus arrabales, se
funda en el principio, que a mí me parece razonable, de que la forma de la ciudad debe subordinarse a las necesidades de
la vida urbana, y no éstas, que debemos considerar como anteriores y fundamentales, a aquella posterior y circunstancial.
La necesidad de la locomoción sólo se satisface bien por medio de una vía férrea, llámese ferrocarril, llámese tranvía;
luego si la forma de la ciudad ha de ser forma derivada de las exigencias de la locomoción, la condición principal a que ha
de satisfacer es que el eje de la ciudad sea una vía férrea, que a uno y otro lado de esta se coloquen las manzanas
formando una sola calle mayor o principal de suficiente anchura, y que el número de vías férreas colocadas en el centro de
la calle sea proporcionado a la importancia del tráfico o actividad comercial.
Completase este pensamiento aislando cada casa de las demás y dando a todas un espacio considerable para huerta o
jardín, con lo que desaparecen casi todas las causas de insalubridad de las grandes ciudades modernas; se hace posible

que puedan vivir vecinos los pobres y los ricos, pero sin confundirse, los primeros en suntuosos palacios al lado de la vía
férrea, los últimos en modestas viviendas un poco más distantes de la vía.
Es decir, que el crecimiento de una ciudad no se haga aumentando pisos y comprimiendo edificios y habitantes, sino
desparramando las casas y dando a cada individuo más sol, más luz, más aire que al presente, haciendo compatibles
todas las comodidades, afeites y perfiles de la vida civilizada con las conveniencias higiénicas de la vida del campo (Soria
[1894], 2004, 65-66).

Figura 3.34: A. Soria y Mata, ciutat lineal a Madrid, 1894. A la
part superior la planta publicada al llibre Russland de El
Lissitzky el 1929. A la part inferior una illa tipus. Les illes més
grans, davant del tren són les de les classes benestants. Les
petites, dels obrers (a Soria, 2004, 17). Figura 3.35: A
l’esquerra, A. Soria y Mata. Secció tipus de la ciutat lineal,
1911 (a Soria, 3004, 34).
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Arturo Soria també entenia l’establiment de jardins i horts com a una mesura higiènica que feia que “desaparezcan casi todas las
causas de insalubridad”. Tanmateix, el seu model, a diferència de l’Eixample de Cerdà, situava els habitants en funció de si eren de
primera o de segona classe, allunyant les seves cases a major o menor distància del carrer central. Aquesta manca del valor de
“justícia i igualtat” venia donat per la naturalesa del projecte: si el de Cerdà era un pla aprovat i promogut per les institucions
públiques, el de Soria era una proposta de creixement promoguda per una empresa, la CMU (Compañía Madrileña de
Urbanización), que necessitava d’inversors per implementar-se. Tanmateix, el model de Soria no descuidava les classes
desafavorides; l’enginyer criticava l’actual solució de superposició vigent a l’Eixample de Barcelona, però també a ciutats com
París, basat en què els més pobres havien de pujar més escales que els rics. Per ell, les classes socials no tenien perquè viure
juntes. Simplement calia garantir la sanitat de tots els habitatges i fer que gaudissin d’un mateix privilegi, o sigui, d’un jardí:
En la ciudad lineal (…), ricos y pobres vivirán juntos, de conformidad con recientes altísimos consejos, pero no atados a
una misma escalera y superpuestos; todos gozarán su parte de tierra y de sol, sin que sufra menoscabo la dignidad del
ciudadano, que se afirma y robustece cuanto más aislado, independiente y libre es su hogar (Soria, [1894], 2004, 18-19).

El jardí, per tant, era entès per Soria com un espai que fomentava la salut, un espai que donava dignitat als habitatges i, en tercer
lloc, un àmbit que permetia enfortir la personalitat del ciutadà. Tanmateix, més enllà de la morfologia de la proposta, allò interessant
del model d’Arturo Soria és que s’escapava de la taca urbana i esdevenia un sistema il·limitat de dispersió dels assentaments
humans en el territori. Aquesta virtut del projecte fou la que despertà la curiositat dels arquitectes russos que, com El Lissitzky,
publicaren els seus esquemes38, ja que encaixava perfectament amb el propòsit comunista de trencar les fronteres entre camp i
ciutat defensat en el conegut punt nou del manifest comunista de Marx i Engels39 (tot i que en el seu detall, la promoció a través
d’una empresa privada res tenia a veure amb el manifest40). Aquesta quimera, centrà gran part del debat urbà des que fou
pronunciada el 1848. Com hem explicat, Cerdà defensava la “ruralització” de la ciutat. Tanmateix no plantejava una dissolució del
sistema “camp” i el sistema “ciutat”; la seva proposta donava mesures per apaivagar els problemes de tant un sistema com de
l’altre, però no plantejava la fusió dels dos. Això, però, canvià amb la proposta d’Arturo Soria. Soria demostrà que la millora de la
tecnologia del ferrocarril possibilitava implantar un model urbà que, per primer cop, donés resposta a aquest ideal. Des del moment
Figura 3.36: M. Ginzburg i M. Barshch. 1929. Projecte de
Ciutat Verda per Moscou. Esquemes de les línies
d’infraestructures amb habitatges al voltant de Moscou (a SA,
n.1-2, 1930). Figura 3.37: Grup OSA. 1930. Proposta de
dispersió urbana del projecte de Grosplan de la Federació
Russa (a SA, n.6, 1930).

38

El Lissitzky publica una planta de la ciutat lineal d’Arturo Soria al llibre Russland de
1929, com hem vist al capítol 2.2.
39
El punt nou parla de la dissolució de les diferències entre camp i ciutat per mitjà de
l’extracció de la indústria de la ciutat. Veure el capítol 2.2.
40
El GATCPAC per contra decideix promoure la CRV a través d’una Cooperativa.

en què els mitjans de transport foren veloços, era més viable fer créixer la ciutat “desparramando casas” (Soria, [1894], 2004, 66),
conclusió, aquesta, que coincideix plenament amb les investigacions dels “desurbanistes” russos del col·lectiu OSA, les propostes
dels quals ja hem tingut ocasió d’estudiar (figures 3.36 i 3.37).

Figura 3.38: A. Soria Mata. Ciutat Lineal seguint la línea del
ferrocarril per l’entorn de Madrid, 1892 (a Soria, 2004, 64).
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També als postulats defensats per a la SCCJ partien de la quimera de la fusió entre les avantatges de la vida al camp i les de la
vida a la ciutat. Tot i que l’article de Rahola a Civitas parlava de tres models – la ciutat jardí, la ciutat lineal i la ciutat parc – com els
que permetien “alcanzar los bienes del campo dentro de la urbe dilatada y populosa” el model defensat en exclusiva des de l’entitat
barcelonina amb Cebrià de Montoliu al capdavant era el de la ciutat jardí. De fet, existí una certa disputa entre els defensors del
model ciutat jardí i els de la ciutat lineal. Malgrat la primera pedra de la ciutat lineal es col·loqués molt abans del naixement de la
SCCJ41, Soria, però també el conseller de la CMU Hilarión González del Castillo, es dedicaren a assistir a conferències arreu de
l’estat defensant que la seva era la veritable “ciutat jardí”. Una d’aquestes conferències fou la que el maig de 1913 donaren W.
Thompson i H. Aldridge, president i secretari del Congrés Internacional de Ciutats Jardí i construcció Cívica, tant a l’Ateneu
Enciclopèdic de Barcelona com a el Instituto de Reformas Sociales de Madrid, portats per la SCCJ i acompanyats per Cebrià de
Montoliu (Civitas, 1914, n. 2, 35) (Masjuan, 2000, 124). En la sessió de Madrid, Soria i González del Castillo defensaren que el
model de la ciutat lineal era més avantatjós que el de la ciutat jardí al estar més ben comunicat, tenir menor densitat de població, al
garantir un hort personal per a cada ciutadà i perquè era interclassista i no només popular42. De fet, un any més tard, el 1914,
González del Castillo anà a Barcelona a explicar el model de la ciutat lineal i proposà una possible implantació a Barcelona: la
ciutat lineal marítima fins a Vilanova i la Geltrú (Masjuan, 2000, 126); una proposta que hagués passat pels terrenys de la CRV i
que no difereix massa del que ha acabat ocorrent en aquest sector de la costa, que ha esdevingut completament urbanitzada, en
part, gràcies a l’existència d’una línia de tren.
Malgrat aquesta connexió, el model que més ressonà en el debat urbà de principi de segle a Barcelona, com hem dit, fou el de la
ciutat jardí, propagat, principalment per la unió de promotors, intel·lectuals i arquitectes en el sí de la SCCJ. Cebrià de Montoliu,
autèntic ideòleg de la societat, defensava fil per randa el model de les Garden Cities d’Ebenezer Howard els esquemes del qual
traduí i publicà a Civitas (figura 3.39). Tanmateix, el primer que introduí el terme residència jardí com una figura de planejament per
a Barcelona fou Léon Jaussely en el Pla d’Enllaços43. Aquest Pla significava, en certa manera, una reacció a la monotonia del Pla
Cerdà criticada abastament per intel·lectuals com Josep Puig i Cadafalch a través d’articles com “la Barcelona d’anys a venir” 44 de
1900:
41

Es col·locà el juliol de 1894 (Soria, [1894] 2004, 31) i la SCCJ es fundà el 1913.
El model de la Ciutat Jardí estava basat en l’habitatge obrer.
43
Pla d’Enllaços, concurs convocat per l’Ajuntament el 1907.
44
Aquest article fou publicat a La Veu de Catalunya,
42

Figura 3.39: C. de Montoliu. Esquemes de la ciutat jardí de
Howard traduïts al castellà, 1918 (a Civitas, n.14, 1918).

Aquesta ciutat nova feta tan a la moderna, respectant el parer del barceloní comú, és un dels horrors més grossos del món,
un dels horrors que de segur no té igual sinó en les ciutats cursis de l’Amèrica del Sud.
(...) Aquesta organització quadriculada de la planta de la nostra ciutat nova s’ha reflexat en la casa feta a semblança de les
galeries de nínxols dels cementiris, amb tants pisos com la llei permet, a lo que obliga la necessitat d’utilitzar un terreny
més car que en la major part de les capitals d’Europa; sense espai per a cap altra terminació que la mansa capçalera, o la
barana calada horitzontal que textualment prescriuen les bases de l’Ensanche, i que amb un zel digne de millor empleo
venen cuidant d’imposar els administratius de les oficines de la Comissió d’Ensanche, més gelosa del compliment de les
lleis tontes que de les sàvies i prudents.
Qui contempla la part nova de les ciutats del nord, amb cases aïllades com a Colonia i com s’havia projectat a Barcelona, o
amb cases amb jardí al davant de silueta moguda, per a una sola família com en els squares moderns de Brussel·les, qui
contempla aquelles ciutats en que la cultura del Nord els hi ha conservat sa bellesa d’aire antic com a Bruges, la ciutat
flamanda i Nurenberg la més bella de les ciutats germàniques, qui recorda aquells balcons punxaguts com la nostra antiga
casa de l’Almoina, com els de les cases pintades en nostres retaules i veu aqueixes cornises, aqueixes cinc rengleres de
balcons un sobre l’altre, sense més art que la repetició d’un tema cursi al voltant de les obertures, emmotllats amb ciment
barato; sentirà odi contra els que pogueren fer una ciutat bella i l’han feta sempre més lletja; tot just començada i ja
necessitada d’una reforma que doni organització a la quadrícula indefinida; tot just nada i ja envellida; sentirà ràbia als que
han fet impossible aquí lo que té tothom amb preus elevadíssims dels terrenos: lo estar cadascú a casa seva: els grans
squares, els boscos immensos, els parcs grandiosos; sentirà vergonya de que en aquest país que tenim arbres tan
hermosos; en que el clima permet fer de casa una part del carrer en que una riquesa creada com per encant ha fet néixer
una ciutat amb una rapidesa nord-americana; en que l’afany de progrés ha portat aquí tot lo bo i dolent de tot; no haguem
fet realment la ciutat nova vista pel barceloní: la més bella del món (Puig i Cadafalch [1900] a Torres, 1985, 87).

Evidentment, la crítica a Cerdà anava paral·lela al ressorgiment del nacionalisme català capitanejat per la Lliga Regionalista, de la
qual Puig i Cadafalch en formava part, que a les eleccions generals del maig de 1901 guanyà a Catalunya. Rere el Pla Cerdà, s’hi
veié sempre una imposició de l’estat45 que impedia una Barcelona estèticament esplendorosa. Tanmateix, més enllà de l’estètica
de la ciutat, la protagonista de la crítica de Puig i Cadafalch era, també, la falta d’espais lliures i enjardinats, qüestió que, com hem
vist, no era de la incumbència de Cerdà que plantejà una ciutat conceptualment diferent a la que s’acabà construint. El Pla
Jaussely féu front a aquesta mancança, proposant noves places, reactivant el parc del Besós del Pla Cerdà i ordenant una gran
àrea urbana amb residències jardí sota una divisió per zones que determinava tímidament la dimensió del teixit urbà segons l’ús (el
45

Com se sap, el projecte de Cerdà no fou el guanyador del concurs organitzat per
l’Ajuntament de Barcelona, sinó que fou un projecte imposat pel govern espanyol.
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primer zoning que tingué Barcelona). Les illes de la residència jardí havien de ser les més grans −de 100x200 metres− ja que
havien de garantir el bon establiment de les cases en un entorn obert i estaven situades a la part alta (figura 3.40).
El nou creixement de la ciutat, per tant, estava pensat amb un sistema de casetes i jardins. Els croquis dibuixats per Jaussely
(figures 3.41 i 3.42), definien un àmbit territorial ampli per a l’extensió de la ciutat que tenia a est i a oest “la plaine”, planes que
eren comunicades a través de l’eix de la Gran Via. Entenem que la Nova Barcelona que Rubió elaborà per a l’exposició de 1929
tenia en aquesta particular visió de la ciutat de Jaussely un plantejament de referència. Una referència que arribà fins al GATCPAC
el qual, com hem vist, estructurava també el creixement de la ciutat bo i seguint l’eix de la Gran Via. També trobem similituds entre
el model residencial amb què havia de créixer la ciutat proposat pel francès i el que proposà Rubió: una “taca” de suburbis jardí que
s’estenia per aquestes planes. Aquesta similar concepció es fa força evident quan en el seu llibre de 1926 Rubió explica que “las
llanuras que hacia el Este y el Oeste permiten extender la ciudad por los llanos del Besós y del Llobregat, así como remontar los
valles de estos ríos y dilatarse hacia el Vallés” (Rubió, 1926, 30).

Figura 3.40: L. Jaussely. Pla d’Enllaços de Barcelona, 1907. A
la part alta, falda del Tibidabo, s’hi proposa la zona de
residència jardí (a Torres, 1985, f. 42104).

Malgrat el Pla d’Enllaços i el lideratge en el sí de la SCCJ de Rubió i Tudurí a partir de 1920, el model originari defensat pels
fundadors de l’entitat des de 1913 distava molt de la taca extensiva de Jaussely. El model que com hem dit es basava en els
esquemes de Howard, partia de la descentralització com a mesura per a frenar el creixement de la ciutat. Tot i que la junta directiva
de la SCCJ estava formada per personatges de gran influència a la societat civil catalana i de la òrbita de la Lliga Regionalista com
el propietari i industrial Joan Güell a la presidència, el polític i economista Frederic Rahola i el polític i arquitecte Josep Puig i
Cadafalch a la vicepresidència i l’advocat Cebrià de Montoliu a la secretaria general (Civitas, n.4, 1915, 123), els principis que
movien l’entitat tenien ressonàncies utòpiques que anaven força més enllà dels paràmetres tècnics de l’urbanisme higienista. En el
primer número de Civitas es definien els objectius de l’entitat:
a) Promover el desarrollo y reforma de las poblaciones, según planes nacionales y metódicos que aseguren, para el
presente y para el porvenir, su higiene, su belleza y su eficacia como instrumentos de progreso social y económico.
b) Estudiar, propagar, plantear y fomentar la creación de ciudades jardines, villas y colonias jardines, según los principios y
métodos que para las mismas se recomiendan por los autorizados tratadistas del moderno movimiento de referencia.
c) Promover y encauzar, bajo líneas semejantes, la construcción y reforma de casas y barrios populares, sea en el interior
o en las afueras de poblaciones, sea bajo la forma de colonizaciones rurales o rurales industriales en el campo.
d) Fomentar el embellecimiento y ornato de las poblaciones por todos los medios a su alcance, procurando conservar y
realzar lo típico de cada una y cuantos elementos de belleza posean.
e) Preservar y aumentar las reservas higiénicas de los centros de población, particularmente mediante la conservación y
creación de bosques adyacentes, zonas rurales o silvestres, parques y jardines urbanos y espacios libres interiores de
toda clase, con los planes correspondientes para facilitar el acceso a los mismos.
f) Y, en general, será también de su incumbencia todo cuando contribuya a la mayor belleza, higiene y bienestar de las
poblaciones. (Civitas, n.1, 1914, 2)

Dels objectius crida l’atenció per una banda: la determinació a promoure una actuació en el medi rural i encaminada al progrés
social – “casas y barrios populares” –, però, per altra banda, també un plantejament conservacionista pel que fa al patrimoni
arquitectònic – “conservar y realzar lo típico” – i al patrimoni natural – “conservación de bosques”. En el mateix número de Civitas la
redacció explicava què entenia la SCCJ per ciutat jardí:
Entiéndase por Ciudad Jardín una colonización interior, basada en la descentralización de la industria y su traslación al
campo, a fin de hacer más sana y más barata la vida urbana, beneficiando a la vez a la agricultura con las ventajas
sociales de la ciudad y las mayores facilidades para la venta de sus productos.

Figura 3.41 i 3.42: L. Jaussely. Esquemes pel Pla d’Enllaços,
1905. A dalt, viari, a baix zones (a Torres 1985, f. 42202 i
42101).
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La ciudad jardín debe ser un centro urbano, establecido según un plan metódico, formando un conjunto orgánico completo
y autónomo, o independiente como tal de otros centros existentes, y distinguiéndose de las ciudades comunes en una
mucho menor densidad de población, con el aumento correspondiente de espacios destinados a la vegetación y al cultivo.
Obtenidas las precedentes ventajas por la colonización de nueva planta en tierra agrícola barata, la ciudad Jardín debe
asegurar su permanencia, sometiendo su desarrollo a un plan económico y administrativo que impida la especulación
privada de terrenos o la haga redundar en beneficio exclusivo de la comunidad, ya sea conservando ésta el dominio
general del suelo, ya por cualquier otro medio que le garantice el control indispensable del comercio privado, a los
antedichos efectos (Civitas, n.1, 1914, 8).

Aquesta definició centrava les bases del que era la teoria de la ciutat jardí. Un model de descentralització urbana que busca una
vida en contacte amb l’exterior, trencar diferències entre camp i ciutat i evitar l’especulació del sòl, principal escull a vèncer per a
una planificació “cívica” de la ciutat. A continuació d’aquesta definició, en el mateix article s’establia la diferència entre ciutat jardí,
suburbi jardí i colònia jardí. Els suburbis jardí eren aquelles zones pròximes a la ciutat que es desenvolupaven com a barris de
residència amb cases aïllades. Les colònies jardí eren aquells assentaments humans dependents d’una Indústria ubicada en un
medi rural. Cal dir, en aquest punt, que amb posterioritat s’ha confós sovint el suburbi jardí amb la ciutat jardí i s’ha anomenat
d’aquesta manera qualsevol urbanització de cases aïllades de la perifèria de la ciutat. Per Montoliu, els tres principis de la ciutat
jardí eren: 1) el domini públic de la terra, 2) la limitació del número de cases per hectàrea segons plantejaments científics i 3) la
limitació del creixement de la ciutat, fonamentat pel manteniment de fonts productives com la implantació d’indústries provinents de
la ciutat i 4) la conservació de vastes àrees agrícoles amb capacitat suficient com per aïllar cada nucli nou (Civitas, n.14, 1918,
207), principis que no tenen cabuda al suburbi jardí. Sorprèn que el primer principi fos el domini públic de la terra – un concepte
defensat també pel GATCPAC per a la CRV. Diem que sorprèn, sobretot, si tenim present que la junta de la SCCJ la formaven
personatges de l’elit econòmica de Barcelona, com hem vist. En un inici, no semblà que aquest aspecte creés cap mena de
contradicció als membres d’aquesta societat que, en reiterats articles, defensaren el dret a l’habitatge digne per al proletariat, un fet
compartit també pel GATCPAC, i la socialització de la terra ja fos per via pública o per via cooperativa.
Montoliu però, no creia que el model de Howard fos l’únic possible per a la millora de la ciutat. Per exemple en els articles de
Montoliu sobre ordenació urbana es deixava entendre que el planejament ideal per a Barcelona era la combinació del sistema de
les Ciutats Jardí anglès amb el sistema Grösstadt alemany:
(...) justo es confesar que, si el problema de la habitación puede decirse que Inglaterra ha abierto camino, en cuanto al
problema de la urbanización en general, particularmente por lo que refiere al ensanche y reforma de las ciudades

existentes, Alemania ha dado al mundo un relevante ejemplo de prácticas iniciativas y hermosos modelos a imitar (Civitas
n.14, 1918, 206)46.

O sigui, el model alemany era vàlid per a millorar la ciutat existent, la qual podria ser reorganitzada amb xarxes de transport,
infraestructures, espais lliures, serveis i una adequada zonificació residencial, mentre que el model anglès (la ciutat jardí), més
teòric, podia aplicar-se pel creixement de la ciutat, essent un model residencial de referència pels nous barris i pels nous
assentaments localitzats fora de la taca urbana. Aquí s’estableix, també, un altre paral·lelisme amb el “fer” del GATCPAC, i que és
la utilització “reciclada”, si se’ns permet l’expressió, d’experiències urbanístiques que s’estaven desenvolupant arreu d’Europa i que
arribaven a Espanya amb un cert retard47.
La concepció urbanística de Montoliu, per tant, mantenia una certa distància amb els posteriors plans per a Barcelona de Rubió i
Tudurí i, fins i tot, amb l’anterior Pla d’Enllaços de Jaussely. La concepció urbana de Montoliu, profundament humanista, partia d’un
concepte d’organització social de clara inspiració anglosaxona, basada en gran mesura en la ciència cívica de Patrick Geddes. La
forma d’entendre la ciutat com a un organisme que garantia l’equilibri i la dignitat humana s’escapava força de la ortodòxia de la
tècnica urbanística d’aquells moments. De fet Montoliu estigué rere la fundació el 1909 del Museu Social de Barcelona, clarament
influenciat pel Museu Cívic que el biòleg i sociòleg escocès proposà per Edimburg, i que estava enfocat a entendre i millorar la
forma com vivien les persones. L’humanisme de Montoliu tenia també origen en els textos de John Ruskin el quals ell mateix traduí
l’any 1901, i que parlaven d’higiene, d’harmonia amb el paisatge i de proximitat amb el camp a l’hora de planificar els assentaments
humans48. La ciutat jardí de Montoliu, per tant, era la resposta que la ciència cívica donava pel creixement de la ciutat, una resposta
46

Aportacions que Montoliu fa a Plans i Ordenances municipals. Article “La Ciudad
Jardín”, publicat a CIVITAS n.14 de 1918.
47
Veure en el capítol 2.2 com el GATCPAC utilitzà paràmetres de les ciutats
‘desurbanistes’ russes del grup OSA per a donar resposta a un punt de la ciutat, en
una organització similar a la de la Ville Raideuse de Le Corbusier.
48
Cita: “Mediante una acción higiénica y curativa en las casas que tenemos; y luego
con la construcción de nuevas casas fuertes y hermosas, en grupos de limitada
extensión, guardando armonía con el paisaje, de manera que no haya en ninguna
parte ningún suburbio purulento y miserable, sino calles limpias y atareadas por
dentro y el campo libre al exterior, con una cintura de bellos jardines y huertos en
torno de las murallas, de modo que de cualquier parte de la ciudad pueda alcanzarse
andando en pocos minutos el aire fresco del campo y gozarse de un dilatado
horizonte –tal es objeto final”. Ruskin 1909, citat per Montoliu a l’article “La Ciudad
Jardín” (CIVITAS n.14, 1918, 206). Per a Montoliu, la cita de Ruskin és una visió
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basada en la descentralització que buscava l’harmonia social i l’harmonia de la ciutat amb el paisatge i la naturalesa (Busquets,
2004, 215 i Roca, 1993, 118).
L’idealisme de Montoliu no s’acabà imposant a Barcelona. No és d’estranyar que un home amb tant il·lustres ideals es desesperés
per l’immobilisme de la societat catalana i acabés, finalment, emigrant als Estats Units per mirar de fer realitat el seu ideal cívic.
Com hem mencionat, amb la seva renúncia al capdavant de la secretaria de la SCCJ s’hi col·locà Nicolau Maria Rubió Tudurí el
qual capgirarà el rumb de l’entitat, que d’uns inicis basats en la moral i en la utopia, acabà sucumbint a la realitat i admetent la
impossibilitat de desenvolupar a Catalunya un model territorial basat en les ciutats jardí (Masjuan, 2000, 152). Podríem parlar que
si Montoliu treballa sobre el ple – el nou establiment de nuclis residencials – Rubió, sota el mestratge de Forestier, treballarà més el
buit – el sistema d’espais públics de la ciutat. A nivell territorial, del canvi de rumb s’acabà destil·lant com sistema residencial de
referència per a Barcelona el suburbi jardí, model urbà en el que Rubió basà el seu Regional Planning de 1932 i que compaginà
amb els gratacels. Pla contra el qual, com hem vist en el capítol anterior, malgrat algunes coincidències, reaccionarà el GATCPAC
de la Segona República presentant el Pla Macià juntament amb Le Corbusier.
Les teories de Montoliu no quallaren en cap planejament concret. A la revista Civitas es mostraren articles, ressenyes, informes,
notícies; documentació en general vinculada a aquests valors i que, de forma molt diversa, tractaven des d’exemples nacionals de
Ciutats Jardí −el parc Güell i el Tibidabo a Barcelona, Neguri a Bilbao (figura 3.43)−, internacionals −Ruislip Manor, Ealing,
Letchworth, Hamstead (figures 3.44-46)−, fins a projectes de lleis per a la preservació del paisatge, recomanacions i aportacions a
les ordenances municipals, articles d’opinió o reproduccions d’articles teòrics i/o conferències de William Thompson49 i Raymond
Unwin, entre d’altres intel·lectuals. Però cap planejament teòric ni tanteig arquitectònic concret relacionat en fer evolucionar la
teoria de les ciutats jardí en el territori català. Tanmateix, es nota l’herència del llegat teòric generat des de Civitas en diversos
plantejaments urbans dels anys vint i trenta. Per exemple, l’abast del pla de la Nova Barcelona de Rubió, de 1929, pla que
considerava Collserola com el gran parc central de la ciutat i que hem vist al capítol anterior, tenia una directa relació amb l’abast
del que des de Civitas s’opinava que havia de tenir la “Mayor Barcelona”:

Figures 3.43-45: Diversos barris jardí publicats a Civitas:
Neguri prop de Bilbao (Civitas, n.11, 1916), Ruislip Manor
(planta) i Ealing, prop de Londres (Civitas, n.2, 1914).

profètica, que amb la iniciativa de Ebenezer Howard, apòstol de la idea, deriva cap a
la teoria de les Ciutats Jardí.
49
Com hem senyalat anteriorment, William Thompson era el president del Congrés
Internacional de Ciutats Jardí i construcció Cívica.

Entendemos de absoluta necesidad que por las oficinas municipales se proceda sin tardanza a la confección de un plan
general de urbanización de toda la zona suburbana de Barcelona, por cuya denominación entendemos, no sólo el presente
término municipal con los de los pueblos agregados y su necesario enlace, sino toda la región que virtualmente, sino
legalmente, debe considerarse como el territorio de la Mayor Barcelona, o sea toda la extensión actualmente ocupada por
su llano de río a río y limitada al norte por la vecina cordillera del Tibidabo, la cual debe también por entero quedar incluida
en el proyecto50 (Civitas n.2, 1914, 53).

Paradoxalment, però, qui més fidelment recollí el llegat de Montoliu fou el moviment anarquista. L’enginyer anarquista Alfonso
Martínez Rizo51, en el seu llibre La Urbanística del Porvenir (1932) defensava un model de creixement urbà basat en els mateixos
principis de la ciència cívica. El moviment anarquista era, sens dubte, el moviment ideològic més incisiu i renovador de la
Catalunya de la Segona República52 (AC, n.23, 1936, 26). A nivell polític era majoritari entre la classe obrera i en pla ideològic tenia
ben lligat un sistema de valors trencador que harmonitzava la vida de l’home amb l’entorn social i natural53. Els sindicats
anarquistes foren els que tingueren més afiliació durant la Segona República; les seves files les ocupaven majoritàriament obrers
immigrants54 de procedència no catalana (Oyón, 2008, 501). El model urbà de Martinez Rizo partia d’un coneixement exhaustiu
sobre les tesis de la ciutat jardí anteriorment citades. Podem sintetitzar quest model en quatre punts: 1) desconnexió de les actuals
50

Article on la SCCJ valora i critica el projecte d’urbanització de Les Corts presentat
per l’Ajuntament de Barcelona.
51
Alfonso Martínez Rizo, anarquista i Enginyer, originari de Cartagena.
52
El GATEPAC, justifica la creació del Sindicat d’Arquitectes de Barcelona a la reunió
de delegats de la CIRPAC al Castell de la Sarraz (Suïssa) de setembre de 1936, tot
dient que és necessari entrar en contacte amb la CNT al ser el moviment obrer més
important de Catalunya (a AC n.23, 1936).
53
La tasca duta a terme per historiadors com Eduard Masjuan, l’economista Juan
Martinez Alier, o l’urbanista José Luís Oyón ens acosten al coneixement sobre l’abast
de la influència d’aquests valors en la societat i de retruc en el debat urbà dels anys
trenta.
54
Els obrers immigrants residien majoritàriament en els suburbis populars del “pla” de
Barcelona, però també a les segones perifèries, a Ciutat Vella i a la Barceloneta
Aquesta classe obrera es caracteritzava per la immobilitat social (només un de cada
deu fills d’obrers passava a traspassar la barrera del treball manual) i per la divisió
entre treballadors qualificats (majoritàriament de parla catalana i ben remunerats) i no
qualificats (normalment jornalers murcians o andalusos). A grans trets, la distribució
social de la ciutadania barcelonina era d’un 20% de burgesos, un 30% d’obrers
qualificats i d’un 50% d’obrers no qualificats. Aquests últims eren els que en major
mesura omplien les llistes d’afiliació a la CNT (Oyón, 2008, 496).

Figura 3.46: R. Unwin. Planta del suburbi jardí de Hampstead,
prop de Londres, 1905 (Civitas, n.14, 1918).
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àrees metropolitanes i reubicació poblacional d’acord amb les necessitats de treball, 2) planificar el territori d’acord amb l’estudi del
medi i de les seves possibilitats biològiques i fixar amb aquests paràmetres les dimensions de cada ciutat tot garantint l’autonomia
dels nuclis, 3) preservar franges d’espais lliures sense edificar que envoltin els nuclis (aquestes zones tindrien el paper de reserves
higièniques i de lleure i alhora serien destinades a conreus per a l’abastiment de productes frescos per a la ciutat) i 4) organitzar les
ciutats evitant l’excés de trànsit i segons una zonificació que s’adapti a les condicions naturals i meteorològiques (Masjuan, 2002).
Com pot comprovar-se, aquest era un plantejament molt similar al de Cebrià de Montoliu i Ebenezer Howard. El que teoritzaren
ambdós pensadors tenia plena sintonia amb els valors anarquistes de l’autosuficiència humana i de la ruptura amb la conurbació
urbana centralista. Els elements claus de la ciutat anarquista eren: el nucli urbà delimitat i controlat demogràficament per a ésser
autogestionat pels propis habitants, l’habitatge en contacte amb el terreny i amb hort per al cultiu propi, la presència de parcs i
l’entorn vegetal i agrari per evitar el solapament urbà i garantir l’autosuficiència agrícola.
Curiosament, la Lliga Regionalista, partit que tenia molts afiliats a la junta de la SCCJ, presentava plantejaments urbans i
residencials força pròxims als anarquistes. Tanmateix, si el focus argumental anarquista estava situat sobre el control del
creixement de les poblacions i sobre l’autosuficiència de l’individu per abastir-se de productes, el focus dels plantejaments
conservadors requeia sobre el manteniment de la moral del treballador que trobaria en el jardí i en l’hort una fórmula per a realitzarse com a persona. Un polític de la Lliga, Lluís Duran Ventosa, argumentava a la Veu de Catalunya55:
Si els treballadors, en arribar a casa seva, trobessin el seu hortet on els esperés el meloner per a regar, les mongeteres
per entrecavar i els tomàquets per a fer l’amanida dels vespres, un altre fóra el sopar que farien i pla bé s’enriurien del
“Centro”, dels companys. Bon goig a ficar-se al llit, que l’endemà s’ha de matinejar i tenir un parell d’horetes per arranjar
l’aviram i treballar un xic la terra, la qual sempre generosa, retorna el mil per ú del temps que s’hi esmerça. Uns pams de
terra i una caseta alegre canviarien de mort a vida l’ésser dels obrers de la ciutat” (Duran Ventosa [1922] a Masjuan, 2000,
146).

Pel contrari, el model comunista s’allunyava força d’aquests plantejaments. Per Andreu Nin56 la casa amb jardí “rinde tributo al
sentimiento individualista y constituye por consiguiente un gran obstáculo al desarrollo de espíritu colectivista” (Orto, 1932, n.6, 42).
Un raonament contra la casa individual que ens recorda clarament el que Le Corbusier opinava sobre la ciutat jardí al CIAM de
55

Crònica de Josep M. Junoy a La Veu de Catalunya n.31 de 1922.
Andreu Nin i Pérez (1882-1907) militant del PSOE primer, i de la CNT, fou un
membre clau de la Internacional Comunista i la Internacional Sindical Roja proper als
postulats de Trotsky, fundà el POUM.
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Brussel·les57. Tanmateix, en els plantejaments urbans de Nin s’entreveu la influència del debat “desurbanista” que estava ocorrent
entre 1930 i 1931 a Rússia i que derivà en la ciutat lineal industrial del llibre Sotsgorod de Nikolai Miliutin, evolució socialista del
madrileny model lineal d’Arturo Soria. Al mateix article d’Orto, de 1932, Nin defensava que “es necesario enlazar las unidades de
producción entre sí y con las líneas de transporte”, que “la zona habitada tiene que ser paralela a la de producción” i, també, que
“el territorio agrícola debe extenderse en las cercanías del punto habitado” (Orto, 1932, n.6, 47). Tanmateix, defugia de
plantejaments dispersos tot defensant la importància de la ciutat en el sí de l’acció revolucionària: “La ciudad se convierte en la
arena en que se desarrollan principalmente las grandes luchas sociales de nuestros días y el centro dinámico de las revoluciones”
(Orto, 1932, n.6, 41).
Potser Esquerra Republicana, en un discurs menys centrat en “la ciutat” i més pendent del problema de l’habitatge obrer fou el grup
polític que s’acostà més a les tesis del GATCPAC. Malgrat tot, s’entreveu una divisió entre l’Esquerra Republicana “rural” i la
“urbana”. Per exemple, Jaume Aiguadé Miró, membre d’Unió Socialista de Catalunya, primer, i posteriorment membre d’ERC, partit
amb el qual fou alcalde de Barcelona58, davant el debat ciutadà sobre les cases barates argumentava59:
No creiem pràctica la casa-família, la petita torreta que ha estat l’ideal dels nostres constructors de cases a bon preu. La
Gran Ciutat està lluny encara de poder pensar en les Ciutats Jardí (...) en canvi, els grans casals, la casa bloc, fins la casa
caserna que anomenen els francesos i el nostre poble en diu hospicis, feta sana, construïda alegra, és l’única solució que
avui se’ns presenta60.

57

Un extracte d’aquesta conferència fou publicat pel GATCPAC a AC n.2 i n.3, com
hem vist al capítol 2.2.
58
Fou alcalde de Barcelona entre el 1931 i el 1933.
59
El problema de l’habitatge preocupava molt en la Barcelona del milió d’habitants.
Sabem, pels arxius del GATCPAC, que Aiguadé Miró per a solucionar aquest
problema arribà a proposar que es construïssin “barraques” a les cobertes de les
cases de l’Eixample. Segons la valoració feta pels arquitectes tenia punts bons, com
evitar l’insalubre contacte amb el terreny de les cases autoconstruïdes i propiciar una
relació, quasi obligatòria, entre els diferents estrats socials de la ciutat, però era poc
recomanable.
60
“La solució al problema de la casa higiénica i a bon preu”, Noticiari de l’Ateneu
Enciclopèdic Popular, n.27, 1922, 68.
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Pel contrari, Francesc Macià líder d’ERC, el 1932 utilitzà enmig de les seves propostes de govern l’expressió “caseta i hortet” per
determinar què es mereixia qualsevol català61, tot vinculant aquest model residencial amb la llibertat i el benestar afegint que “tot
país és lliure si, a més, té benestar”. La vinculació que Macià féu de la “caseta i l’hortet” amb la llibertat i el benestar demostra fins
a quin punt els postulats de la SCCJ i tot el debat sobre el creixement de Barcelona que hem batejat com a la Barcelona Jardí
arribaren a quallar en l’imaginari popular. Tanmateix, aquesta Barcelona teòrica i imaginada, la de les illes obertes de Cerdà, la
dels parcs i jardins de Puig i Cadafalch i Rubió i Tudurí, la de la descentralització de Cebrià de Montoliu i els anarquistes i la que
s’enllaça amb altres potències industrials d’Andreu Nin, guarda una gran diferència amb la Barcelona real, centralista, compacta,
densa i a voltes insalubre, que hereta el GATCPAC l’any 1931. Davant aquesta Barcelona real, l’expressió “caseta i hortet” del
President Macià era el producte de la mitificació popular de totes les teories que conformaven la Barcelona Jardí, i que, de retruc,
acabà afectant el plantejament de la CRV. Per entendre de quina manera les propostes del GATCPAC guardaven relació amb
aquesta Barcelona Jardí i de quina manera les seves teories influïren en la proposta de la CRV, caldrà endinsar-nos a comparar les
dues principals plataformes de divulgació de la SCCJ i del GATCPAC; les revistes Civitas i AC.
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Posteriorment, en la inauguració de les casetes de baix cost del GATCPAC del
carrer Torres i Bages, el 12 de març de 1933, Macià esmenta: “hi ha dues maneres de
resoldre el problema que planteja el voler proporcionar una llar digne a cada família
treballadora: la de l’habitació individual i la Casa Bloc. La primera pot oferir totes les
garanties de comoditat, però la segona permet que l’estatge pugui ésser amb lloguer
més baix. La Generalitat procurarà estudiar les dues solucions i la que resulti millor
serà la que aplicarà (...) (García, Rovira, 2011, 29).

3.4

AC versus Civitas
Entre el primer número de la revista Civitas62 i el primer número de la revista AC63 passen disset anys. Durant aquest període
comprès entre el 1914 i el 1931, la modernitat del racionalisme arribà al primer pla de l’escena arquitectònica catalana. El brutal
salt estètic i conceptual que això suposà es pot visualitzar a les portades d’aquestes dues revistes (figures 3.47 i 3.48). AC, en
particular, té un especial interès en evidenciar aquest salt i desmarcar-se del món acadèmic. Fa això explícit amb una ratlla
vermella que, en diagonal, separa el món dels edificis noucentistes i neoclàssics de la Via Laietana del món modern, de la
màquina, el de la fabrica Van Nelle, a Rotterdam, Holanda, de J.A. Brinkman y L.C. Van der Vlugt.
Les dues revistes divergeixen en moltes qüestions. Com hem anat veient, amb AC el GATCPAC vol promoure entre la
intel·lectualitat catalana l’arquitectura “maquinista” de l’absència de decoració “inútil”, de l’aprofitament dels productes
industrialitzats, de la seriació i de la racionalitat en la implantació humana en el territori. I a l’escena internacional, introduir-hi els
valors meridionals de l’adaptació al clima, dels materials vernaculars, etc. El primer número ja parla de l’arquitectura meridional
com la de les “terrazas, toldos, losas voladas, luz tamizada” en contraposició a l’arquitectura septentrional de “grandes superficies
vítreas” (AC n.1, 1931, 13). Per acabar-ho d’evidenciar, les últimes planes de la revista són per a imatges de cases de pescadors
de Sant Pol de Mar. I, fent referència a elles, hi adjunten la frase: “Aparece el Stándard: ausencia de toda preocupación estética”
(AC n.1, 1931, 25). Seguidament a les imatges de Sant Pol de Mar, l’article sobre el concurs de la Ciutat Verda de Moscou. De
Catalunya a Rússia en tan sols girar una pàgina.
Civitas, pel contrari, adjunta en els objectius de la SCCJ impresos al dors de la portada de cada número, com hem vist: “Fomentar
el embellecimiento y ornato de las poblaciones por todos los medios a su alcance, procurando conservar y realzar lo típico de cada
una y cuantos elementos de belleza posean” (Civitas, n.1, 1914, 2)64. I seguidament, en el número u de la revista, un article sobre
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Publicació de la SCCJ. La primera edició sortí el març de 1914.
Publicació del GATCPAC. La primera edició sortí el primer trimestre de 1931.
64 Vegeu el capítol 3.2 d’aquest treball.
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Figures 3.47 i 3.48: Portades del primer número de Civitas,
1914, i portada del primer número d’AC, 1931.
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la ciutat clàssica, amb imatges i planimetria del fòrum de Pompeia, d’un fòrum tipus de la primera època imperial i una perspectiva
de la ciutat d’Efeso. Ornament, recerca de la bellesa i història.
Ambdues revistes deixen clar, en el primer número, de quina naturalesa és l’arrel ideològica de la seva recerca. Si Civitas arrenca
d’un posicionament moral davant la vida, AC es situa en un paradigma de renovació social i tecnològica producte de l’aprofitament
de les avantatges de la societat maquinista:
CREDO DE LA CIUDAD JARDÍN
Creo en la nobleza de la vida.
Creo en la dignidad del trabajo honrado, llevado a cabo
con alegría y debidamente remunerado.
Creo en la utilidad de los buenos descansos y los sanos
recreos.
Creo que cada familia debiera tener su casa y cada
casa su jardín.
Creo en la necesidad de una buena alimentación.
Creo en la cultura del cuerpo tanto como en la cultura
del alma, para la salud de una y otra.
Creo en el encanto de las flores y de las bellezas
naturales.
Creo en la alta vocación de la mujer en la santificación
de la infancia.
Creo en la ciudad dichosa.
Creo en el soberano poder de la Belleza.
Creo en el Amor y la Bondad.
Creo que la Verdad existe y cabe buscarla.
Creo que la Felicidad es de este mundo y cabe ganarla.
(Civitas, n.1, 1914, 24)

EDITORIAL DE AC 1, 1931
Los sistemas arquitectónicos, históricos, no fueron obra de fantasía y de capricho, expresan los
caracteres esenciales de una época y de una región; estructura social, procedimientos de
construcción, materiales propios, necesidades económicas, exigencias espirituales.
Nuestra época se caracteriza por un gran movimiento universal de renovación.
Nuevas estructuras sociales aparecen. Las sociedades modernas tienden a ser regidas por las
necesidades colectivas i guales para todos los países cultos. Fábricas, escuelas, deportes.
Habitaciones, espectáculos. Transportes vías de comunicación. URBANISMO.
Se conocen nuevos procedimientos y materiales de construcción de uso universal.
Debemos adoptarlos. La estructura de un edificio cambia con los materiales. Las necesidades
económicas – LEY DE ECONOMÍA – exigen la rapidez sin olvidar la perfección. La industria
(maquinismo) puede resolverlo produciendo elementos-tipos fabricados en gran cantidad.
SERIE.
Estamos en presencia de un estado de espíritu nuevo que anula costumbres y tradiciones y que
tiende a se universal. La Arquitectura contemporánea, debe estar de acuerdo con estos
caracteres. Adaptar un sistema histórico, es falsear el sistema, y negar la época. En las
Arquitecturas regionales, producto de las condiciones de clima, costumbres locales y materiales
de que se dispone, sólo el clima tiene un valor absoluto. Lo esencial subsistirá. Lo episódico, lo
accidental, debe desaparecer.
Una división de la arquitectura universal fundándose en las condiciones de clima puede
preverse.
Arquitectura meridional, terrazas, toldos, losas voladas, luz tamizada. Arquitectura septentrional,
grandes superficies vítreas.
La Arquitectura responde a una utilidad, un fin. Debe satisfacer la razón. Partir de elementos,
programa, materiales, espacio, luz… desarrollándose racionalmente del interior (función) al
exterior (fachada) de una manera simple y constructiva, buscando la belleza en la proporción, en
el orden, en el equilibrio. Suprimir la decoración superflua, superpuesta. Luchar contra el falso
empleo de materiales, arquitectura de imitaciones. Llevar la arquitectura a su medio natural, es
decir, al técnico, social y económico del que está actualmente separada es el programa
(aceptado por muchos, pero que pocos tratan de realizar) que el grupo GATEPAC se propone
llevar a la práctica coordinando esfuerzos y trabajando colectivamente.

Difícil és, per tant, trobar punts de contacte entre ambdues revistes. Aquestes diferències en la forma d’entendre la vida es
traslladen en el camp de l’arquitectura, fent-se evidents a través dels projectes publicats. Per exemple, si prenem un cas que tingui
relació amb el projecte de la CRV, trobem moltes diferències en la manera de tractar la relació de la ciutat amb la costa d’una
revista envers l’altra. En un article aparegut al número setze de Civitas, de l’any 1918, es parla del Passeig Marítim de Barcelona65 i
es ressalta la necessitat d’emprendre aquesta obra que uniria la desembocadura del Llobregat amb la del Besòs. Com a exemples:
Santander, San Sebastian, Boston. La justificació: “es una mejora que abrillantarà sus timbres de metrópoli europea y contribuirá a
afianzarla en sus anhelos de capitalidad del Mediterráneo” (Civitas, n.16, 1918, 13). La formalització és de bulevard: “porches,
terrazas de pórticos, kioscos, miradores” (Civitas, n.16, 1918, 14) . Entre mig del passeig, un port esportiu, casinos i balnearis
(figures 3.49 i 3.50).
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Es tracta d’un projecte de l’enginyer de camins José Ortega amb la “Jefatura de
Obras Públicas de la Província” i promogut per l’Ajuntament de Barcelona.

Figura 3.49 i 3.50: J. Ortega. Projecte de Passeig Marítim per
Barcelona, 1918. Imatges i plànols publicats a Civitas, n.16,
1918.
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En un sentit molt diferent es planteja el GATCPAC la línea de costa pertanyent a la CRV. Referint-se a tres imatges de la pineda de
la platja de Castelldefels (figura 3.51) comenten: “Afortunada y milagrosamente, virgen de todo intento urbanístico debido a la falta
total de medios de comunicación”. I, davant una font apareguda enmig de la pineda que algun propietari havia fet construir,
exclamen: “pequeñas infiltraciones urbanísticas, hasta ahora sin importancia, en esta zona. Horroriza pensar a dónde llegaríamos
por este camino. Ideal de estos urbanistas: una plaza Cataluña cerca del mar” (AC n.7, 1932, 26) (figura 3.52).
La intenció del GATCPAC, per tant, és evitar la urbanització, el manteniment de la virginitat de l’entorn:
En el año 1932, una ciudad de más de un millón de habitantes encuentra en sus inmediaciones una gran playa bordeada
de árboles, en estado absolutamente virgen, sin edificios, sin casinos y chalets (tipo Côte d’Azur) que hubieran hecho de
ella, algo completamente inaprovechable para la realización del programa que proponemos (AC, n.7, 1932, 25).

Per aquest motiu es dedica tota una tela de l’exposició explicativa de la CRV als baixos de la Plaça Catalunya66 a diferenciar la
urbanització típica del S.XIX (tatxada amb una creu) amb la no urbanització del GATCPAC (figures 3.53 i 3.54). També l’editorial
del número 13 d’AC, número on es publica aquesta tela, dedica un gràfic a representar tot allò que suposa la manera d’entendre
l’urbanisme pels defensors de la ciutat jardí (figura 3.55). Hi abunden plantes i imatges publicades a Civitas. També comentaris:
“Ciudad jardín, solución anti urbana, grandes distancias, poca densidad, dificulta y encarece los servicios colectivos” (AC n.13,
1934, 13).

Figura 3.51: Pineda de l’àrea de Castelldefels fotografiada pel
GATCPAC (a AC, n.7, 1932). Figura 3.52: Element urbanitzat
situat a l’interior de la pineda del delta del Llobregat al qual el
GATCPAC mostra com a exemple del que no ha de ser la
CRV (a AC, n.7, 1932), Figura 3.53: A la dreta, GATCPAC,
tela número 4 de l’exposició de març de 1933 sobre la CRV (a
AC, n.13, 1934).
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Vegeu la primera part de la tesi. Exposició sobre la
CRV de març de 1933.

Figura 3.54: A l’esquerra, GATCPAC, detall de la tela número
4 de l’exposició de 1933 sobre la CRV (a AC n.13, 1934).
Figura 3.55: GATCPAC. Il·lustració de l’editorial de AC n.13,
1934, on apareixen urbanitzacions tipus jardí publicades a
Civiats.
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Conceptes i formalització dispars. Tanmateix, si llegim els perquès d’ambdós projectes – passeig marítim i CRV –, trobem una
coincidència en el punt de partida: l’obertura de Barcelona al mar. Sobre els objectius que un projecte com el del passeig marítim
busca, a Civitas la SCCJ opina que “Barcelona necesita, para disfrutar en todo el tiempo de su privilegiada situación, poder
asomarse a contemplar las bellezas siempre atractivas del mar que la baña, y acercarse a él para saturarse de sus tónicas y
refrescantes brisas” (Civitas, n.16, 1918, 13). I sobre la CRV i la relació de Barcelona amb el mar a la revista AC no es diu quelcom
massa diferent: “La capital de Cataluña por su privilegiada situación, por su calidad de ciudad marítima, podría poseer una ciudad
de reposo ideal. Se ha repetido insistentemente −y siempre con razón− que la Barcelona actual vive separada del mar” (AC, n.7,
1932, 25).
Aquestes coincidències en la finalitat última que una i altra agrupació d’intel·lectuals persegueix també succeeix en d’altres
temàtiques. Per exemple quan a les revistes es parla de la organització i creixement de la ciutat i es vincula aquesta a la
construcció d’habitatge obrer hi ha una coincidència altra vegada en el fons: en primer lloc, en què el desenvolupament d’un
habitatge obrer de qualitat és una mesura essencial de la ciutat “sana” i és una acció imprescindible per a un correcte creixement
urbà en el futur. I, en segon lloc, en què per actuar cal una política d’aprovisionament de terrenys per part de les institucions
públiques. A Civitas, per exemple, s’aconsella aconseguir terreny barat i promoure iniciatives públiques per a evitar l’especulació,
promovent, al seu torn, la construcció d’habitatges. En un article signat per Puig i Cadafalch on la SCCJ dóna consells a
l’Ajuntament de Barcelona per al “Proyecto Consistorial de Adquisición de Terrenos para Casas Baratas” s’apunta:
Entre las medidas generales, que son aquel género de actuaciones que se dirigen al fomento y mejora de las condiciones
generales en que se desenvuelve el problema, preséntese como la más importante, por mas que sus efectos sean de largo
alcance, la llamada «política territorial» o «fundiaria» que consiste esencialmente en un superior dominio sobre el comercio
de terrenos y el desarrollo urbano de la propiedad, con el fin de regular en beneficio de los intereses colectivos el
movimiento de precios de las tierras, evitando las alzas excesivas que produce la especulación, (…) que en las ciudades
de rápido desarrollo, como la nuestra, llega a ser uno de los factores más importantes que dificultan o imposibilitan la
construcción de casas higiénicas y baratas al alcance de las clases menos acomodadas (Civitas, n.7, 1915, 207).

En la mateixa direcció s’orienta l’opinió del GATCPAC, quan en les conclusions del IV Congrés del CIRPAC, desenvolupat al llarg
dels mesos de juliol i agost de 193367, a l’abordar el capítol de “exigencias de orden general” s’ordena que:
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El CIAM IV que s’havia de fer a Moscou, s’acabà desenvolupant a bord del Patris II
del 27 de juliol al 13 d’agost de 1933. Aquest número 12 de la revista AC està

Por una parte, la gran importancia de los trabajos que deben emprenderse para la reorganización urgente de las ciudades,
y por otra, el estado actual de las mismas y la parcelación anárquica de la propiedad, son dos elementos antagónicos
difíciles de armonizar. Éste antagonismo plantea la cuestión más grave de nuestra época: la urgencia de reorganizar el
terreno urbano, de manera que las necesidades de orden colectivo, así como las de cada individuo, dentro del organismo
ciudad, puedan satisfacerse plenamente. Los intereses privados deben siempre someterse a los de orden colectivo (AC,
n.12, 1933, 14).

I en el número 13 d’AC el grup opina: “no se puede continuar ignorándose (...) que los abusos de la especulación particular son la
causa principal del caos urbano actual” (AC n.13, 1934, 12). Per tant, tan un grup d’intel·lectuals com l’altre coincideixen en la
preponderància dels valors col·lectius per sobre dels individuals. Fins i tot, podríem assegurar que la SCCJ és més clara a l’hora de
presentar les seves postures i es posiciona a favor d’un control del preu del sòl i de l’especulació. A AC, en canvi, les opcions són
més ambigües, tot i que, a tenor de l’organització de la CRV, entenem que es prefereix el control públic del sòl.
Tanmateix és evident que la SCCJ i el GATEPAC són absolutament divergents a l’hora de plantejar quin tipus habitacional ha de
respondre a la demanda d’habitatge obrer. En el cas de la SCCJ es defensa un model de casa aïllada o adossada, individual, amb
jardí. Aquest model és descartat pel GATCPAC per antieconòmic i poc racional amb l’ocupació del territori. El model proposat per
aquests últims és la casa bloc col·lectiva, tot i que els primers exemples de casa obrera construïda pel GATCPAC poden ser
interpretats com una versió moderna dels exemples exhibits a Civitas.
En l’argumentari del perquè la SCCJ considera que la casa aïllada és la opció òptima per a la classe obrera s’utilitzen arguments
basats en la necessitat del contacte amb el sol, l’aire i la terra. Així es desprèn de l’article del secretari del Congrés Internacional de
Ciutats Cíviques, H. Aldridge publicat a Civitas:
He aquí, pues, el tipo de una habitación normal i sana para una familia obrera: tres cuartos de dormir, una gran sala
común, fregadero y baño y, si es posible, sala de recibir (…).
Hay una característica esencial de una buena casa que es preciso, también, señalar con claridad. Quiero decir la
necesidad de reservar un espacio suficiente para el jardín. Ninguna casa obrera puede ser considerada como
convenientemente acondicionada, si no tiene un jardín, por pequeño que sea. Por preciosos que sean los jardines públicos
no satisfacen ciertamente la misma necesidad del jardín privado. Este jardín puede no tener más que algunos metros

plenament dedicat al “IV Congreso Internacional del CIRPAC sobre la Ciudad
Funcional”
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cuadrados, pero dará a la mujer y a los niños la ocasión de gozar del aire puro y de la luz directa del sol, sin abandonar el
suelo de su casa (Civitas, n.9, 1916, 39).

Per contra, el GATCPAC, en el seu número d’AC dedicat a l’habitació popular argumenten que:
La casa aislada, familiar, cercada de jardín, no es económicamente aconsejable. Además, desde el punto de vista
urbanístico, ensancha la ciudad desmesuradamente, aumenta el presupuesto de conservación urbana, encarece y
complica la vida por las grandes distancias a recorrer y el coste del transporte. Higiénicamente, no hay necesidad de esta
solución. Tan sanas e higiénicas como las viviendas de la ciudad jardín, pueden ser las de los grandes bloques de
edificación en altura, que son los que precisamente pueden solucionar el problema de la habitación obrera (AC n.11, 1933,
27).

Llegint ambdues cites entreveiem una diferent escala a l’hora d’enfocar el dilema de la residència obrera. Per una banda, i tal i com
hem anat veient en el capítol anterior, els defensors dels jardins privats semblen preocupats pel dret individual i la correcta
influència que l’habitatge té sobre la personalitat dels homes. Mentre que les preocupacions modernes del GATCPAC fan
referència al col·lectiu, a qüestions de pura sanitat i a la necessitat d’organitzar social i dimensionalment la ciutat que és, en el fons,
la residència d’aquest col·lectiu.
Així, no és d’estranyar que els exemples de casa obrera exhibits en una i altra revista siguin radicalment diferents. A Civitas en un
article de desembre de 1916, es mostren diferents exemples de cases barates promogudes per la Caixa de Pensions de
Barcelona68 (figures 3.56 i 3.57). La casa per l’estament més baix de la població és una caseta adossada de planta i pis, amb jardí
al davant i al darrera. La casa tipus mig està agrupada, dos a dos, i té un jardí que la rodeja. La casa “tipus màxim” és aïllada.
La diferència, doncs, ja sigui per la divergència en el model (casa bloc versus casa aïllada) o ja sigui per l’estil (modernitat versus
noucentisme), és més que notable. La casa bloc és el model desenvolupat pel GATCPAC que més s’allunya de la caseta
adossades de la SCCJ (figures 3.58 i 3.59). El salt estètic i conceptual té a veure, és clar, amb la distància de disset anys entre un
exemple i l’altre; anys en què la tecnologia féu un salt espectacular i l’adquisició d’acer i formigó deixà de ser tant problemàtic i, en
quant al tipus i estil dels edificis, els referents de la modernitat racionalista centreeuropea apareixien reiteradament en revistes
Figures 3.56 i 3.57: J. Martorell. Cases barates promogudes
per la Caixa de Pensions de Barcelona, 1916. A dalt tipus
mínim i tipus mig. A baix tipus màxim i tipus xalet (a Civitas,
n.11, 1916).
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El nom complet de l’empresa és “Caja de pensiones para la vejez y de ahorros de
Barcelona”.

divulgatives69. També pot comprovar-se aquest salt tipològic i conceptual en la manera d’entendre la col·locació d’aquestes
tipologies residencials dins la malla de l’Eixample. Si el GATCPAC organitza una illa amb blocs aixecats i jardins i espais col·lectius
a planta baixa, Jeroni Martorell converteix una illa en un “concentrat” rural, amb vial sinuós i placeta inclosos (figures 3.60 i 3.61).
Tanmateix, tal i com hem citat hi ha altres models de residència obrera que no difereixen tant. Aquest és el cas de les primeres
cases barates inaugurades per Macià l’any 1933 i dissenyades pel GATCPAC (figura 3.65 i 3.66), o les “cases arbre” projectades
per Le Corbusier, que omplien una illa de 400x400 del nou Eixample del Pla Macià (figura 3.62-64).
Les “cases arbre” de Le Corbusier tenen l’interès de situar-se a mig camí entre el poble i la ciutat. En paraules del GATCPAC:
Poco tiempo después de iniciado el trabajo de urbanización de Barcelona, hablando con Le Corbusier, le expusimos la
dificultad de aplicar a esta ciudad su sistema de grandes bloques de habitación, sobre todo en los distritos más apartados
del centro habitados casi en su totalidad por gentes procedentes de otras partes de la Península, como Murcia, Aragón,
etc... A esas masas de inmigrados no se les puede incorporar a la vida urbana si no es paulatinamente, lo que plantea el
problema de buscar un tipo de vivienda más en armonía con sus hábitos (...).
Estas consideraciones movieron a Le Corbusier a estudiar un tipo mínimo de viviendas económicas y que pudiesen
acoplarse de forma que la densidad por hectàrea no resultase demasiado baja (cosa que hubiera acarreado todos los
inconvenientes de los trazados en ciudad jardín) (AC n.13, 1934, 30, 31).

El resultat d’aquests habitatges “amortidors” pels immigrants provinents del camp són unes cases adossades que mantenen el
contacte amb la terra amb uns baixos sense paviment i amb “foc a terra”70 – “la planta baja, casi totalmente libre y abierta a la
fachada, hace las veces de patio; es el lugar de desahogo y donde se vive en verano” –, que tenen un espai al davant per a un
arbre i que s’organitzen d’una forma força “rural” en agrupacions de cases que deixen places – “están dispuestas formando
pequeñas plazas o en redientes, dejando delante de cada vivienda espacio libre para arbolado” (AC, n.13, 1934, 31). Per tant, allò
que intuíem en el capítol 3.1en parlar del Pla Macià, que el rol del GATCPAC en les tasques de planejament era el de proporcionar
un coneixement del lloc, un cert realisme i un raciocini “de peus a terra” en la seva col·laboració amb Le Corbusier, es confirma
com hem vist, en conèixer les inquietuds dels catalans. La sensibilitat que emergeix de les paraules dels arquitectes al considerar
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Le Corbusier ja havia editat el seu “Vers une architecture” i moltes Siedlungs
alemanyes estaven construïdes i es mostraven els seus exemples habitacionals en
Congressos Internacionals, també apareixien pinzellades modernes a Catalunya en
revistes com La ciutat i la casa o D’ací i d’allà.
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No té paviment al terra. Una segona variant del projecte mostrada a la revista AC,
n.13, 1934.

Figura 3.58 i 3.59: GATCPAC. Casa Bloc a Sant Andreu,
1933. Barcelona, maqueta i planta d’un habitatge tipus (a AC,
n.11, 1933).
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que als immigrants “no se les puede incorporar a la vida urbana si no es paulatinamente” demostra fins a quin punt valoren la
importància que en el si de la personalitat i el benestar individual té el contacte amb la terra; un valor que nosaltres atribuïm a la
immersió profunda i inconscient dels autors de la CRV en la cultura d’aquells qui defensaven la importància del jardí en el sí de
l’habitatge.

Figura 3.60: GATCPAC. Estudi de distribució de blocs
d’habitatges en una illa de l’Eixample, 1933 (a AC, n.11,
1933). Figura 3.61: A la dreta, J. Martorell. Proposta de
distribució de les “cases barates” promogudes per la Caixa de
Pensions de Barcelona en una illa de l’Eixample, 1916 (a
Civitas, n.11, 1916).

Figures 3.62-64: A l’esquerrra, Le Corbusier. Estudi
d’habitatges mínims per a Barcelona, 1934 (a AC, n.13, 1934).
Figures 3.65 i 3.66, : A la dreta, GATCPAC. Habitatges al
carrer Torres i Bages de Sant Andreu, Barcelona, 1933 (a AC,
n.11, 1933).
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Amb aquests exemples que hem mostrat, hom pot comprovar que les divergències entre allò defensat a Civitas i allò defensat a
AC, són àmplies l’hora de formalitzar l’arquitectura i en la conceptualització del “com” s’han de resoldre els diferents conflictes
urbans i socials que l’actualitat planteja. Però, en canvi, també es pot comprovar, que malgrat les divergències evidents, podem
identificar punts de trobada en el pla dels valors i que se situen, aprofitant els mateixos exemples, en la manera d’entendre una
Barcelona oberta al mar en parlar del passeig marítim, o en la interpretació que el contacte amb el terreny és important pel
benestar obrer en el cas de les cases per a immigrants de Le Corbusier.
Els punts de trobada entre els dos col·lectius els trobem també en molts dels valors que portaren a la ideació del projecte de la
CRV per part del GATCPAC, cosa gens estranya si recordem que és una de les poques propostes per a Barcelona que
comparteixen tant el Regional Planning de Rubió i Tudurí com el Pla Macià de Le Corbusier i el GATCPAC, com hem vist. Aquests
valors pertanyen a temàtiques molt diverses, que les hem sintetitzat en tres punts: 1) la necessitat del repòs i del contacte amb la
naturalesa i amb un entorn no urbà, 2) la preservació del paisatge i 3) la col·lectivització com a base per fer possible un acostament
dels serveis a les classes més desafavorides.
La necessitat del repòs i del contacte amb la naturalesa i amb un entorn no urbà:
Sobre aquest punt trobem múltiples referències a ambdues revistes. Ja en el credo de la SCCJ que hem citat anteriorment hi ha
una creença que resa: “creo en la utilidad de los buenos descansos y los sanos recreos” i una altra que diu: “creo en la cultura del
cuerpo tanto como en la cultura del alma, para la salud de una y otra”. Igualment, malgrat la formalització d’aquest “aire lliure” sigui
per a uns el jardí privat i per als altres el parc col·lectiu, el cas és que s’atribueixen les més altes propietats sanadores al contacte
amb la terra i amb l’aire pur. A AC el GATEPAC argumenta:
El deporte, la vida higiénica al aire libre, el perfecto equilibrio físico, constituyen hoy día una necesidad ineludible para las
masas.
El ritmo veloz, absorbente y dinámico de la vida moderna, exige estos paréntesis de contacto directo con una atmósfera
absolutamente sana.
(…) Es un hecho vivo el cambio de costumbres y necesidades de los últimos veinte años. Existe un afán de contacto
directo con la naturaleza (reacción psicológica contra la vida urbana). Y la humanidad busca instintivamente los medios de
mejorar el individuo (AC, n.7, 1932, 17).

Aquesta “reacción psicológica contra la vida urbana” és detectada també pel moviment de la SCCJ, però amb un caire molt
diferent. Així en el ja mencionat article de H. Aldridge, aparegut en el número nou de la revista Civitas s’argumenta:

Los hombres envejecen harto rápidamente. Perdemos demasiado pronto nuestra juventud. La ciudad produce excitación,
mas requiere su tributo de energía nerviosa. No puede caber duda sobre la importancia de este objeto. De todas las
modernas demandas que tienden a obtener mejoras de condiciones, la demanda de espacios suficientes para jardines es
ciertamente la más notable. Recordad que del alojamiento del pueblo y de la educación que en él se desarrolla depende el
verdadero bienestar de la nación (…). El historiador francés Michelet, con una admirable comprensión ha hecho observar
que “de todas las flores, la flor humana es la que más necesita el sol” (Civitas, n.9, 1916, 39).

Per reforçar aquest punt d’acord amb la diagnosi – la ciutat emmalalteix – i la recepta – contacte amb la naturalesa – en l’article de
Frederic Rahola sobre la ciutat ideal, en el qual basàvem el capítol anterior71, trobem una reflexió que sembla induir a la construcció
de la CRV:
La ciudad que ejerce esos dos vivos influjos contrapuestos, el uno que impulsa al mundo hacia el progreso y el otro que
lleva al hombre hacia la decadencia física, elevando así, a la vez, su espíritu y quebrantando su cuerpo, ha dado margen a
una reacción poderosa que se manifiesta en el desarrollo de los deportes y en el ansia de dotar a la ciudad de algo que les
restituya los dones de la naturaleza, de la cual lentamente se ha ido alejando (Civitas, n.1, 1914, 9)

I per acabar aquest conjunt de relacions sintòniques, volem destacar una curiositat: la SCCJ, amb Cebrià de Montoliu al capdavant,
assisteix al primer Congrés de Ciutats Jardí i Construcció Cívica i promou una de les conclusions, concretament la cinquena que
diu: “El Congreso considera como la forma racional de habitación la casa pequeña (de una familia), destacado o de otro modo con
jardín. Las leyes deberían facilitar la construcción de tales casas” (Civitas, n.6, 1915, 182). Per altra banda, el GATEPAC en el IV
Congrés del CIRPAC del 1933 fa una aportació interessant al conjunt de mesures que han de garantir l’ús urbà de “el
esparcimiento” o esbarjo (un dels quatre usos bàsics de la ciutat moderna72). El CIRPAC incorpora73 de forma literal l’esperit de la
CRV en el següent punt:
Hay que exigir también la creación de grandes zonas de esparcimiento próximas a la ciudad (zonas de reposo). Estas
zonas deben ocupar los emplazamientos que reúnan las mejores condiciones y más atractivos naturales (proximidad a
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Article “La ciutat ideal” de CIVITAS, n.1, 1914.
Sobre les zones de la ciutat el CIAM concreta: Las zonas de HABITACIÓN,
PRODUCCIÓN, REPOSO con la CIRCULACIÓN como elemento de enlace, son las
determinantes de las formas de aglomeración urbana. Las funciones de esas zonas
deben quedar perfectamente definidas (AC n.5, 1932, 17).
73
Així ho assegura Paola Di Biagi al seu article “El 1er CIAM versus Atenas: espacio
habitable y ciudad funcional”, de les actes del V Congrés DOCOMOMO Ibérico, El
GATCPAC y su tiempo, 2005.
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lagos, playas o ríos, arbolado, buena orientación y buenas condiciones climatológicas). Al crear estas zonas de reposo y
esparcimiento hay que dotarlas de buenos medios de comunicación con la ciudad que permitan el transporte de grandes
masas de población durante los períodos de vacaciones, fin de semana y días festivos (AC, n.16, 1933, 16).

La curiositat rau en què l’aportació catalana a ambdós congressos fa referència al jardí, per una banda, i als parcs per l’altra; o
sigui a garantir per a l’home un major contacte amb la naturalesa. O, vist d’una altra manera, podríem dir que fa referència a
garantir per a l’home una fugida de la ciutat “tradicional”; fugida que, pels primers, significa habitar a una caseta amb jardí situat en
un ambient suburbà o rural i que, pels segons, significa poder-se desplaçar als parcs periurbans “que reúnan las mejores
condiciones y más atractivos naturales”, per a practicar l’esport i el lleure col·lectiu. Aquestes aportacions catalanes tenen relació
amb la “Barcelona Jardí”, aquesta Barcelona teòrica, que mai s’arribà a executar; una ciutat “verda” inexistent, allunyada de la
realitat “especulativa” imperant, però que estava situada en l’horitzó de molts dels qui pensaren en el futur de la ciutat i, entre ells,
la SCCJ i el GATCPAC.
La preservació del paisatge:
La preservació és un dels eixos reivindicatiu de la SCCJ tant del patrimoni artístic i arquitectònic com del natural. L’entitat promou,
per exemple, la primera llei de Parcs Nacionals portada al Senat pel Marqués de Villaviciosa de Asturias i a Civitas hi transcriuen el
discurs que aquest llegí al Senat74. A part d’aquest fet concret, a la revista, es publiquen articles sobre la defensa del paisatge, el
patrimoni artístic i arquitectònic, notícies de congressos d’excursionisme o ressenyes sobre l’evolució legislativa d’aquesta
demanda. Els comentaris que la redacció despatxa cap als atemptats al paisatge són els més càustics apareguts a la revista i ens
recorden, fins i tot, la indignació mostrada pel GATCPAC en referir-se a l’academicisme o, com hem senyalat anteriorment, a les
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Fragment del discurs del Marquès de Villaviciosa de Asturias al Senat: “¡Qué
pléyade de artistas de pintores, de músicos, de poetas no avalora constantemente el
tesoro del Arte que poseemos en España! Pues en la Naturaleza no existe eso,
porque en la Naturaleza, ¿dónde creamos la Naturaleza; dónde renovamos el valor de
la Naturaleza? ¿Dónde está la política forestal que debe privar sobre todas las otras?
(…) Es triste, ciertamente, y si dejando la llanura de Castilla nos aventuramos al
Norte, cuando me pierdo en los bosques de Asturias o del Pirineo y me quedo absorto
contemplando la magnificencia de la Naturaleza, hay un ruido monótono y seco que
me encoragina y desespera. ¿Sabéis cuás es, señores Senadores? Es el hacha, ¡el
hacha del salvaje español, al que no hemos logrado civilizar todavía!” (CIVITAS, n.5,
1915, 139).

petites mostres d’urbanització ubicades a la pineda de Castelldefels. Per exemple, referint-se al Tibidabo, sota un títol que resa:
“Notas de guerra por los campos atrincherados del Tibidabo. Ejemplos típicos de incuria y devastación de uno de los más
hermosos parques naturales de las inmediaciones de la ciudad” es denuncia la proliferació de construccions, antenes i cartells
publicitaris al cim d’aquest massís. Referint-se a les casetes unifamiliars de segona residència s’escriu al costat d’una imatge
(figura 3.67): “Grupo de casas recientemente construidas, que empiezan a obstruir uno de los más bellos panoramas del Tibidabo,
hasta ahora salvado milagrosamente”. I referint-se al parc d’atraccions s’escriu: “(...) Nótese el prodigioso desarrollo que, gracias a
los desvelos de una poderosa empresa particular y con la completa libertad de acción que le granjea el Ayuntamiento de
Barcelona, está tomando la nueva urbe de Tibidabópolis, fundada en la cumbre misma de la famosa montaña (...) (figura 3.68)
(Civitas, n. 5, 1915, 141). Els cartells de propaganda també es denuncien amb duresa. S’escriu al costat d’una imatge (figura 3.69):
Uno de tantos anuncios antiestéticos que afean y obstruyen las vistas más esplendidas. Siguiendo el ejemplo de otros
países, y a instigación del Touring Club de Francia, hace poco se promulgó una ley en la nación vecina, prohibiendo la
colocación de toda suerte de anuncios en los parajes cuya belleza aconseja esta forma de protección (Civitas, n. 5, 1915,
140).

Com pot comprovar-se el concepte de preservació és estètic. Es critica allò que “molesta” a la vista. També s’estén aquest criteri
de preservació a l’article “reforma interior de poblaciones” del número quatre de gener de 1915, on es parla de com s’ha actuat en
nuclis urbans històrics com Bruges, Berna o Nüremberg. La visió global de la preservació que des de Civitas es difon és força
contemporània, en els sentit que situa en el mateix sac de la potencial degradació tant el patrimoni artístic com el natural. A l’article
“para la protección de los monumentos naturales y artísticos, particularmente los primeros” de l’abril de 1915, es parla de la
vinculació que els centres excursionistes han de tenir amb l’inventariat del que s’ha de protegir.
El GATCPAC no obvia tractar el tema de la preservació. No és un tema proscrit ni oblidat de la modernitat. Però si la sensibilitat pel
paisatge natural és compartida tan a Civitas com a AC, el concepte d’intervenció en el patrimoni arquitectònic és radicalment
dispar. La SCCJ amb els exemples de Bruges, Berna o Nüremberg, dóna a entendre que el que cal mantenir és l’estètica de la
ciutat antiga, acceptant com a vàlida la interpretació de les seves arquitectures a l’hora d’intervenir. El GATCPAC al seu torn,
considera que hi ha dos aspectes a preservar: En primer lloc, cal preservar l’ambient que envolta les obres del passat. Com ja
parlàvem en el capítol 3.1, en el número 13 d’AC, on s’explica el Pla Macià, el GATCPAC opina que el casc antic “tiene un
ambiente que debe respetarse” tot adduint que amb la proposta que plantegen “el GATEPAC cree ser más respetuoso con el
pasado” (AC, n.13, 1934, 20). En segon lloc, cal preservar les obres d’interès patrimonial. En aquest punt, el grup es distancia de la

Figura 3.67-69: CIVITAS n.5, 1915. Diferents visions de la part
alta del massís del Tibidabo.
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forma d’actuar de molts dels dels arquitectes pertanyents a la SCCJ. Defensen el manteniment de les bondats i de l’arquitectura del
passat, però en cap cas la interpretació històrica a l’hora d’actuar en elles. Aposten per una actuació sense perjudicis amb els
mètodes que ens brinda l’actualitat, emulant l’esperit amb el que foren també aixecades les arquitectures històriques i es senten
preocupats per l’eclecticisme que impera en les actuacions al patrimoni construït. Aquesta preocupació ja es fa palesa en un
prematur article publicat en el segon número d’AC i titulat “Respetamos la buena arquitectura del pasado”. Amb frases com “no
queremos tocar ni una sola piedra del pasado digno. No creemos que nadie con suficiente autoridad para modificar (nos horrorizan
las restauraciones) un sola de esas obras admirables que son orgullo y elementos de educación para nuestro espíritu” el grup fa
una dura crítica a aquells qui interpreten i modifiquen les obres i defensa que cada obra és producte d’una època i que “es
necesario, ya que vivimos rodeados de interpretaciones arqueológicas de la arquitectura del pasado, tratar de recobrar una
virginidad de visión que nos permita captar y comprender todos aquellos conceptos y todas aquellas formas al parecer olvidadas”
(AC n.2, 1931, 22, 23) (figures 3.70 i 3.71).
No obstant, com apuntàvem abans, s’entreveu un cert consens entre els intel·lectuals d’ambdues entitats a l’hora d’abordar el tema
de la preservació del paisatge natural i de la intervenció en aquest. Cal recordar que aquest tema és una premissa de la ideació de
la CRV. En la tela número 12 de l’exposició sobre la CRV que es féu als baixos de la Plaça Catalunya l’any 1933 apareixia un lema
que exclamava “aquesta urbanització no significa la destrucció del paisatge, és la garantia de conservació de les seves avantatges
naturals”. I, com hem vist a la primera part del nostre treball, la declaració de Parc Marítim, fou paral·lela a la redacció del projecte
de la ciutat. La particular forma d’entendre la urbanització de la ciutat, basant-se en les premisses d’aprofitar la virginitat del
paisatge i d’evitar un excés d’intermediaris entre individu i naturalesa a l’hora d’assentar les arquitectures, era vista com una forma
efectiva de garantir el descans dels ciutadans, però, també com una forma de preservar el paisatge i els seus valors naturals; a la
Memòria del projecte s’argumenta: “el destinar aquesta zona a parc marítim ens permet la conservació de tot l’arbrat que, d’altra
manera, desapareixeria a ben segur en un espai de temps molt breu”75. Podríem arribar a dir que els principis de “sinceritat
constructiva” defensats per a la intervenció en el patrimoni construït es traslladen al patrimoni natural en forma de “mínima
intervenció” i aprofitament de recursos. Així mateix, la urbanització de la CRV es pensà per a alterar al mínim les condicions de
relleu d’aquest paisatge: “La modificación de las rasantes se ha reducido al mínimo, estableciendo unas nuevas rasantes
Figures 3.70 i 3.71: AC, n.2, 1931. Dues imatges crítiques
amb les intervencions a Ciutat Vella. A dalt referència al
pinacle de la catedral de Barcelona. A baix, rebuig al projecte
de Taber Mons Barcelonensis de 1927.
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Memòria de la CRV de 1933, apartat “Parc Marítim”, Annex 6 (fons GATCPAC,
AHDBCOAC, C37/245).

provisionales para con el menor movimiento de tierras posible obtener un acondicionamiento suficiente para un tránsito normal”76.
La base teòrica d’aquest “respecte” a l’hora d’urbanitzar, podria tenir com a origen els plantejaments defensats pels arquitectes de
la Ciència Cívica, a tenor del que apareix a Civitas. En plena sintonia estan els arguments de la ponència que, sota el títol “l’art
d’urbanitzar”, presentà Raymond Unwin a l’Ateneu barcelonès el 25 d’abril de 1914 i que quedà profusament recollit a la revista:
(…) podemos decir que es imposible llevar a término felizmente una obra de tanta importancia como la construcción de una
nueva ciudad si no se empieza por aceptar, lisa y llanamente, las condiciones naturales del terreno donde tenga que
construirse, siguiendo después con firmeza el orden definido en un plan que descanse felizmente sobre la base natural
topográfica. Desviar un rio, arrasar una colina, rellenar un valle, o simplemente, sacrificar un grupo de árboles frondosos a
los arabescos arbitrarios de un dibujo preconcebido serían otras tantas locuras. Estas características naturales deben
tomarse como clave de composición, aunque procurando, por otra parte, no caer en una falsa imitación de las mal
llamadas líneas naturales (Civitas, n.11, 1916, 105).

La col·lectivització com a base per fer possible un acostament dels serveis a les classes més desafavorides
Un últim punt coincident entre ambdues revistes fa referència a la defensa de la col·lectivització per a dur a terme els propòsits
urbans. Cal puntualitzar prèviament que quan el GATCPAC parla de col·lectivització es refereix, principalment, a una tutela pública
de la ciutat. Tot i que en un inici els arguments esgrimits a AC no entraven en detalls sobre com dur a terme la necessària
col·lectivització de la propietat, el GATCPAC a través del projecte de la CRV, com hem vist a la primera part del nostre treball, es
decantava per la titularitat pública dels terrenys i la gestió mixta entre institucions i societat civil per tal que el propòsit del projecte
arribés a bon port. Pel que fa a la SCCJ, la col·lectivitat que es defensa a Civitas, especialment per Cebrià de Montoliu, fa més
referència a la no pertinença d’una propietat, o sigui, al lloguer o a la col·lectivització dels béns per mitjà de cooperatives. Montoliu
afirma que seria interessant que cap veí pogués dir “esta casa es mía” i en canvi tots poguessin dir “estas casas son nuestras”
(Montoliu, 1914, 37). Per a Montoliu la plusvàlua de la revenda de terrenys no hauria de revertir sobre el propietari d’una casa, sinó
sobre la comunitat que, amb el seu esforç, ha fet créixer la ciutat jardí77: “La Ciudad Jardín debe asegurar su permanencia,
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Memòria de la CRV de 1935, apartat “Urbanización”, Annex 6 (fons GATCPAC,
AHDBCOAC, C37/245).
77
En aquest cas, entesa en el sentit literal de la paraula, com a un nucli
descentralitzat on, degut a la implantació d’un focus productiu, una comunitat de
treballadors se n’hi va a viure.
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sometiendo su desarrollo a un plan económico y administrativo que impida la especulación privada de terrenos o la haga redundar
en beneficio exclusivo de la comunidad” (Civitas, n.1, 1914, 8).
La col·lectivitat de la Ciència Cívica es vol rural, en una ciutat modernitzada pels mitjans de transport. Vol la conjunció de la
preservació de la individualitat i la necessitat humana de la vida en societat, de la vida en col·lectivitat. En la ciutat ideal de Frederic
Rahola es parlava que “los hombres pueden vivir aislados, y en contacto, trasladarse en pocos minutos a través de las más vastas
distancias y gozar de todos los provechos de las grandes colectividades” (Civitas, n.1, 1914, 11). De la mateixa manera, la CRV és
també, i per força, eminentment col·lectiva. De fet no podria funcionar sense la col·lectivització dels serveis, dels equipaments i de
les cèl·lules de residència, com hem pogut comprovar al capítol 1.5, a banda de la necessària ajuda pública per a començar a
funcionar. Una ciutat de dotze quilòmetres de llarg per 1.600 metres d’ample, amb només 12.370 llits78 és insostenible. Només la
rotació i el compartir espais fa factible el bon funcionament d’una ciutat d’aquestes característiques.
Pel GATCPAC l’anhel de fugir de la ciutat és col·lectiu: “Los ciudadanos de Barcelona sienten una gran predilección por la playa,
invadiendo todos los domingos y días festivos las más cercanas a la ciudad” (AC, n.7, 1932, 25). I una necessitat col·lectiva precisa
d’un projecte col·lectiu:
La orientación general del proyecto es profundamente democrática; encaminada sólo a satisfacer una necesidad social de
las clases media y trabajadora, y en él se prescinde en absoluto de casinos y hoteles de lujo. Nuestra anterior generación
proletaria pasaba los días festivos recluida en salas de espectáculos y de juego, en tabernas etcétera. Hoy el trabajador
busca la manera de satisfacer sus ansias de luz y descansos. Los organismos directores de la ciudad han de dar realidad
a ese deseo. Han de mejorar la vida de las masas en todos sus aspectos. Y la organización del reposo periódico es un
punto importantísimo. Es un caso de urgencia, para solucionar el cual hay que actuar de una manera enérgica, apelando si
es preciso –por tratarse de un caso de salud pública- a las leyes de expropiación. Hay que evitar, sobre todo, que se cree
en dicha zona un centro de explotación, un negocio con clientela de clases privilegiadas. Que sea irrealizable el proyecto
de los que sueñan en transformarla en un Jean-les-pins o un Cannes. De llevarse a cabo, ésta sería una expoliación más
al pueblo barcelonés (AC, n.7, 1932, 28).

Per tant, expropiació i funcionament democràtic, són les claus de l’èxit de cara a la construcció d’aquest projecte. Dos mecanismes
essencials d’una societat que es vol col·lectiva.
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Projecte de 1932. Vegeu la primera part d’aquest treball.

Hem vist, doncs, que el moviment modern català dels anys trenta té, en la seva base ideològica, força lligams amb l’anterior
moviment de la ciutat jardí dels anys 1910 i 1920. La CRV és, segurament, el projecte del GATCPAC on més s’evidencià aquesta
vinculació, ja que sorgí d’un anhel social que podríem titllar “d’emocional”, malgrat que la justificació que del projecte es féu fos
totalment “racional”. La CRV era una resposta moderna al desig de contacte amb la naturalesa dels ciutadans de Barcelona.
Aquest desig nasqué de la impossibilitat de materialitzar-se la imaginada “Barcelona Jardí”, impossibilitat que desembocà en el
fenomen de la fugida del cap de setmana, però també, en la mitificació de la “caseta i l’hortet” de Macià.
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3.5

LA FUGIDA URBANA i LA “CASETA I L’HORTET”
El éxodo de la ciudad al campo es una reacción natural, humana, lógica, contra la sensación de ahogo que la falta de
espacio en las grandes ciudades y su organización social producen en el individuo (AC, n.7, 1932, 18).
(…) la gran masa de ciudadanos siente esta ineludible necesidad: salir –huir- de la ciudad para encararse con un ambiente
reparador y sedante. Reposo. Euforia física y espiritual deseo humanísimo y común a todas las clases sociales.
(…) De existir, la Ciudad de Reposo que necesita Barcelona, influiría enormemente en la psicología y en el espíritu de sus
habitantes. Este optimismo, esta expresión de equilibrio perfecto, únicamente pueden poseerlos las personas que hallan
en un contacto directo con el sol y el aire libre la compensación del desgaste que produce la vida trepidante de las grandes
ciudades (AC, n.7, 1932, 25, 24).

La sobredensificació de la ciutat de Barcelona producte d’una manca de planificació79 urbana provocà el distanciament entre el
ciutadà i l’entorn natural. La manca d’ordre a l’hora d’ubicar la immigració provinent del camp i la tendència a la densificació del
casc antic, però també de l’Eixample, eliminant els espais lliures de les illes de la proposta original de Cerdà i augmentant l’alçada
edificable, féu desenvolupar a la població un “rebuig” a les condicions de vida de la conurbació barcelonesa. La realitat urbana de
Barcelona dels anys trenta descrita pel GATCPAC presenta una dantesca situació:
La densidad del distrito V, es, según estadísticas oficiales, de 1.025 habitantes per hectárea (la cifra más grande de las de
31 ciudades examinadas en el IV Congreso de la CIRPAC). París no llega a 850 como máximo! La mortalidad del 10, 15
hasta 20% es frecuente en el distrito V. Son estas cifras, también máximas encontradas en los rapports de ciudades,
presentadas al IV Congreso, consecuencia lógica de la enorme densidad, si se tienen en cuenta las condiciones de vida en
esta zona (AC, n.13, 1934, 15).

Sobre l’Eixample:
Los defectos señalados al hablar del proyecto de Cerdá, se han agravado notablemente, por la inexplicable y vergonzosa
claudicación de los organismos públicos ante los intereses particulares. Éstos han ido luchando poco a poco por todos los
medios para imponer unas ordenanzas municipales que faciliten mayores ingresos a la propiedad, cuyos representantes
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Cal recordar la disputa històrica, ja iniciada per la SCCJ, de control sobre el preu del
sòl, control que mai s’ha efectuat i que ha propiciat la “normal” tendència especulativa
a l’hora de planificar la ciutat de Barcelona.

tienen voz y voto en las comisiones municipales y ejercen una constante presión sobre los demás miembros de esas
comisiones.
Los brillantes resultados urbanísticos de esta política, saltan a la vista; se ha ido suprimiendo todo lo que facilitaba la
instalación de servicios o construcciones de carácter colectivo previstos en el proyecto (AC, n.13, 1934, 15, 16).

El rebuig a aquesta ciutat que acabem de descriure, com hem vist, es traduí, a nivell tècnic, en teories urbanes que buscaven
conjugar les avantatges de la vida en el camp amb les avantatges de la vida a la ciutat, el que hem anomenat la “Barcelona Jardí”.
Però és a nivell social on aquest rebuig calà més fons. Des de principi de segle es canalitzà, bàsicament, a través d’associacions,
moviments populars, que exalçaven la naturalesa. El més representatiu fou l’excursionisme, tot i que també n’arrelaren amb força
d’altres com el naturalisme o el nudisme. Aquests moviments s’articularen des dels centres obrers i els ateneus (Masjuan, 2002, 4).
Tanmateix és en l’arribada de la Segona República quan el moviment associatiu es mostrà més agitat. Els ciutadans s’agruparen
en múltiples entitats tant lúdiques, esportives com polítiques. Una dada que reflecteix aquesta agitació és que entre el 1931 i el
1936 es crearen a la ciutat de Barcelona 77 associacions juvenils noves, 21 de les quals d’índole política (Solà, 1999, 38). La
proliferació d’associacions juvenils demostra aquest interès de la població per formar part activa de la societat. L’activitat reina de
tot el conjunt d’associacions, però, era l’esport i en concret l’excursionisme, com dèiem. Només a Barcelona l’any 1936 existien 252
associacions esportives, 54 de les quals eren excursionistes (Solà, 1999, 47). L’anhel de fugida de la ciutat prengué expressions
socials diferents. Si per uns, per exemple, cultivar un hort era una mesura alliberadora, pels altres l’esport i l’excursionisme eren les
excuses per assolir aquest alliberament.
L’interès per l’excursionisme és un indicador de la voluntat ciutadana de conèixer l’entorn natural i fins i tot vincular-s’hi. Les
associacions excursionistes no només desenvolupaven programes de sortides sinó que també tenien un paper fonamental en el
coneixement del medi i en la preservació del patrimoni tant natural com arquitectònic. El GATCPAC no restà aliè a aquest
moviment ciutadà. Sabem que, com a mínim, Josep Torres Clavé era soci del Centre Excursionista de Catalunya i estava federat
per la Federació d’Esquí de Catalunya80. Segurament, de tota l’obra del GATCPAC, la CRV és el projecte on més evident es fa
l’interès dels arquitectes per l’excursionisme, el contacte amb la naturalesa i l’esport. Com hem vist en la primera part del nostre
treball, gran part de la superfície del projecte estava ocupada per camps on es podien exercitar un ventall ampli d’esports diferents.
També hem pogut veure al capítol 1.2 com s’apuntava cap a un canvi en la forma d’entendre l’exercici físic. El GATCPAC criticava
en diversos articles que antigament “una buena salud era casi siempre mirada como signo de vulgaridad. Los intelectuales tenían
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Ambdós carnets estan dipositats al fons Torres Clavé (AHDBCOAC, C1867/1.4).
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forzosamente que ser débiles (…) la cultura física y el esparcimiento eran demasiado prosaicos para ser tratados seriamente”
(GATCPAC 1933, 141).
Els plantejaments més radicals i trencadors a l’hora d’entendre la relació entre home i naturalesa eren els que es situaven en
l’òrbita llibertària. La defensa d’una vinculació sense intermediaris entre el cos humà i l’entorn natural influencià, al nostre entendre,
la manera de plantejar la urbanització de la CRV, on es traduí aquesta “obertura” en la nuesa de l’edificació. En l’òrbita del
moviment anarquista s’hi situaven altres moviments com el naturisme, d’un gran seguiment a Catalunya, i que suposava la ruptura
total i absoluta amb les normes d’urbanitat i amb el recel, històric, de la fusió entre l’home i l’entorn natural81. El naturisme tingué
una forta expansió entre els anys 1903 i 1918. La Revista Blanca a Madrid i Salud y Fuerza a Barcelona foren les primeres
publicacions d’índole naturista aparegudes a Espanya. El títol de l’editorial del primer número de La Revista Blanca evidencia la
direcció del moviment: “Hacia la conquista del estado natural” (Masjuan, 2000, 433-435). Després d’un període de repressió, el
moviment ressorgí en força durant els anys de la Segona República. Sense anar més lluny, i a tall d’exemple, el GATCPAC,
després de decidir que realitzarien una ciutat pel repòs a les platges del delta del Llobregat la tardor de 1931, rebé la petició d’un
tal senyor Guardiola de passar una conferència sobre nudisme al local de l’entitat, petició que fou acceptada82. També, en l’entorn
llibertari es situaren moviments a favor de l’alimentació vegetariana i del control de la demografia (Masjuan, 2000).
La vinculació entre el naturisme i la CRV es fa força evident si observem el material gràfic generat per les revistes d’aquests
moviments i els cartells dels actes naturistes. És especialment suggerent un cartell de M. Monleón, de 1936, on una dona nua
passeja per entre les dunes i els joncs d’una platja com les del delta del Llobregat (figura 3.72), estampa que ben bé podria servir
de teló de fons d’algunes de les paraules que el GATCPAC deixa escrites sobre la CRV. També són suggerents moltes de les
portades de les revistes i publicacions que el moviment llibertari generà i que tendien a mostrar aquesta relació directe de l’home
envers l’entorn natural (figures 3.73 i 3.74). A la portada de la revista Pentalfa, n. 198, apareix la platja de Gavà amb gent
despullada, una àrea inclosa a la CRV on el 1935 s’hi feien acampades naturistes (figura 3.75) (Masjuan, 2000, 453). El GATCPAC
també evidencià, encara que d’una forma menys radical, la necessària ruptura de “modals” a l’hora de ”conviure” amb la
naturalesa, amb una intel·ligent translació a l’arquitectura. Com comentàvem en el capítol 1.2, a AC es fa mofa de la vestimenta
Figura 3.72: M. Monleón. Cartell naturista, 1936 (a Masjuan,
2000, portada). Figura 3.73: Detall de la portada del butlletí de
l’associació d’idealistes pràctics, de signe anarquista, amb la
imatge d’una acampada i uns llibres com a signes
alliberadors, 1935 (a Masjuan, 2000, 457).
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Fins ben entrat el segle XX hi havien platges per a homes i platges per a dones.
Acta de la junta de 3 de novembre de 1931 (fons del GATCPAC, AHDBCOAC).

amb què alguns es passegen per la platja. Amb una selecció de fotos totalment intencionada es compara el rei Sol, Lluís XIV83,
amb uns personatges prenent el sol amb poques mudes, o amb una dona jugant a pilota, una relació que pot també tenir una doble
lectura: l’absència de roba es vincula a la idea anarquista de l’absència d’autoritat (figura 3.76). Aquesta “llibertat” en el vestir reflex
del “espíritu de la época” pot traslladar-se directament a l’arquitectura, un salt “llibertari” que despulla els edificis de tota decoració i
els situa en el paisatge amb una senzilla nuesa, metafòricament parlant, sense urbanització, sense basaments, sense paviments.
Per referir-se a projectes de piscines alemanyes de Paul Bonatz i F. E. Scholev o de Kurt Jahn, els arquitectes parlen de:
“construcciones creadas con el espíritu de nuestra época, responden a la actual vida de playa. Son un dato más que da idea de la
rápida evolución de la humanidad, en los últimos veinte años. En ellas el individuo encuentra todo lo que necesita para su
mejoramiento físico ante el mar y la playa” (AC, n.7, 1932, 41). I al costat d’un grup de gent asseguda a la platja s’apunta la cita
amb la que obríem el capítol: “este optimismo, esta expresión de equilibrio perfecto, únicamente pueden poseerlos las personas
que (se) hallan en un contacto directo con el sol y el aire libre” (AC, n.7, 1932, 24).
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La utilització de la imatge de Lluís XIV per a simbolitzar una actitud inadequada per
a desenvolupar el lleure i el descans enmig de la naturalesa fou també utilitzada per la
revista 8 en Opbouw, de l’agost del mateix 1932.

Figura 3.74: Portada de la revista Helios (a Masjuan, 2000,
446). Figura 3.75: Portada de la revista Pentalfa, amb una
imatge de la platja de Gavà amb banyistes despullats, anys
trenta (a Masjuan, 2000, 452). Figura 3.76: A l’esquerra, dues
imatges aparegudes a AC, n. 7, de 1932, on es compara la
vestimenta del Rei Lluís XIV amb unes persones dormint a la
platja.
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Podem resseguir aquesta evolució llibertària amb la manera en què alguns dels membres del GATCPAC anaven a les platges.
Així, Josep Torres Clavé en l’àlbum particular el veiem gaudint de la platja sempre amb un banyador mínim, en contrast amb la
seva dona (figura 3.77). És força particular la seqüència de fotografies de joventut de Josep Lluís Sert, que de comparèixer a la
platja amb els amics vestit amb “traje” i barret a finals dels anys vint, passem a veure’l semi despullat entre les columnes d’un
temple grec, força anys més tard, en el CIAM d’Atenes de 1933 (figures 3.78 i 3.79).
Si la influència llibertària es fa força evident en l’esperit en què el GATCPAC creu que els usuaris de la CRV han d’assistir a la
platja, tampoc podem deixar de banda la possible influència que aquest moviment tingué en la decisió d’incloure els horts de
lloguer al programa de la ciutat. Cal recordar que els 2.700 horts de lloguer representen un terç de la superfície de la ciutat. Com
hem vist a l’anterior capítol, l’hort anava associat a “la caseta” i aquest binomi difícil de trencar és considerat per a moltes corrents
de pensament el model ideal per a l’habitatge obrer. Com dèiem al capítol 3.3, el moviment anarquista considerava el model “jardí”
com a indispensable per a l’alliberament de la població. Per Martínez Rizo, “todas las casas tienen que tener un patio individual y
jardín comunitario como complemento indispensable para la vida agradable y sana de la familia y la colectividad” (Masjuan, 2000,
185). Si Ildefons Cerdà utilitzà els 40m2 de Levy84 per a calcular les illes de l’Eixample de 1859, Rizo a la Urbanística del Porvenir
argumentava que la ciutat anarquista havia de garantir 100m2 per habitant (Masjuan, 2000, 187). Com hem vist, la caseta amb
jardí, també formava part de l’ideal urbà de l’avantprojecte de Cerdà de 1855 i, al mateix temps, la pretesa “moral” familiar que
aquest model garantia el feia també atraient per la Lliga Regionalista. La casa amb jardí, però, interessava sobretot a determinats
especuladors que des de la primera llei de Casas Baratas de 1911, crearen empreses com Fomento de la Propiedad S.A.
receptacle de les subvencions aconseguides a resultes d’aquesta llei. Pels propietaris dels terrenys, molts dels quals estaven al
mateix torn a la junta de la SCCJ, el model residencial de la casa i el jardí era una garantia per estendre la taca urbana
indefinidament, fet positiu ja que revalorava paulatinament tots els terrenys agrícoles de l’entorn de Barcelona.
El discurs del GATCPAC però, es distancià de tot el que comportava la “caseta i l’hortet” i el model de la ciutat jardí. Com hem vist
en el capítol anterior, a AC escrivien: “la casa aislada, familiar, cercada de jardín, no es económicamente aconsejable” (AC, n.11,
1933, 27). El motiu principal radica en què ampliar la ciutat la fa insostenible econòmicament donat que s’augmenten les distàncies
i el pressupost de manteniment. Finalment, argumenten: “Tan sanas e higiénicas como las viviendas de la ciudad jardín pueden ser
las de los grandes bloques de edificación en altura” (AC, n.11, 1933, 27). Per tant la postura del GATCPAC sembla clara. Respecte
Figura 3.77: J. Torres Clavé, la seva muller i un fill a la platja,
sense data (fons Torres Clavé, AHDBCOAC, C1867/9).
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Veure el capítol 3.1.

els models que hem anat veient, el model de la ciutat jardí no és rendible, no és més higiènic que el bloc i, a més, genera un
problema de mobilitat.
Tanmateix, els arguments esgrimits per a desacreditar la casa amb jardí parteixen de plantejaments racionals: dimensió de la
ciutat, transport, higiene, però obliden el factor emocional. La “caseta i l’hortet” respon, com hem vist, a un desig social i el desig
social dels habitants de Barcelona és el del contacte amb la terra, en un moment en què són freqüents les diagnosis que
atribueixen al distanciament amb la naturalesa els possibles problemes psicològics i físics dels ciutadans. Si observem l’entorn més
proper dels membres del GATCPAC, veiem que la majoria disposaven de segones residències on anar a reposar i fugir de la vida
urbana. La família Torres tenia cases a Vallvidrera i a Tiana on hi passaven els estius. En quant a Josep Lluís Sert, és coneguda la
seva residència d’infància al capdamunt de l’Avinguda Tibidabo en forma de villa Palladiana, de l’arquitecte Sagnier, i les
escapades que la família feia a Comillas, Cantàbria. Per tant, la contrarietat que, en ulls de persones de classe benpensant, ha de
suposar veure que hi ha segments de la societat que no poden disposar del privilegi d’aquesta escapada urbana, genera, amb tota
seguretat la idea de la CRV. I així mateix s’insinua a AC: “Hasta ahora tan sólo las clases acomodadas han podido satisfacer esta
necesidad que, siendo colectiva, había de estar al alcance de todos” (AC, n.7, 1932, 25).
El GATCPAC, doncs, amb la CRV no té cap intenció de projectar una ciutat nova, un model urbà que determini una manera de fer
ciutat. Tenen clar des del primer dia que aquesta ciutat servirà per a la fugida de la ciutat de la classe mitja i treballadora; servirà
per respondre a l’anhel popular de contacte amb la naturalesa; és, a fi de comptes, una enorme “segona residència” col·lectiva. El
seu disseny està enfocat a satisfer aquesta fi, “encauzar de la manera más inteligente posible este éxodo periódico de días festivos
y fin de semana” (AC, n.7, 25). Tanmateix, la resposta a aquest anhel de fugida no es fa per mitjà d’una urbanització de cases i
jardins, no es fa escampant la propietat privada, sinó que es fa col·lectivitzant la pernoctació amb hotels tipus cabina i disseminant
la resta de serveis per la platja, la pineda i l’ermot. La caseta col·lectiva, però, es combina amb la caseta efímera. La naturalesa
que pot “contactar-se” a través de la casa amb jardí és una naturalesa artificialitzada. Com hem anat veient el GATCPAC atribuïa al
contacte amb la naturalesa la millora de l’individu: “existe un afán de contacto directo con la naturaleza y la humanidad busca
instintivamente los medios de mejorar el individuo". Tanmateix, la manera de garantir aquest contacte “directe” no és a través de la
casa aïllada i el seu jardí privat sinó a través de la llibertat que suposa poder ubicar una petita construcció efímera i de fàcil
muntatge a qualsevol punt del paisatge natural. Aquest és el propòsit de la caseta desmuntable.

Figura 3.78: J. L. Sert vestit a la platja amb amics, 1928 (?) (a
Illescas, 2008, 101). Figura 3.79: J. L. Sert, en el fons, en
banyador i entre les columnes, 1933. Visita a un temple grec a
tenor del IV CIAM a Atenes (fons GATCPAC, AHDBCOAC,
C1873/15).
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Així doncs, amb la CRV, el GATCPAC col·lectivitza i modernitza l’anhelada “caseta” de Macià i la fa viable econòmicament i
territorialment. Ara bé, i l’hortet?
Resseguint tot el curs de la nostra investigació hom s’adona de la importància de l’hort en la cultura catalana i espanyola des que la
immigració del camp cap a la ciutat allunyà la major part de la població de l’exercici d’aquesta pràctica. Hem vist, per exemple, que
per Cerdà la urbanització de cases amb jardí és l’ideal resposta a la quimera de sumar les avantatges del camp amb les de la
ciutat. També a la ciutat lineal d’Arturo Soria apareix en un dels cartells propagandístics de la ciutat el lema “para cada familia una
casa, en cada casa una huerta y un jardín” (figura 3.80). Hem pogut comprovar que per l’enginyer el jardí és sinònim d’enfortiment
de l’individu. En la ciutat lineal “todos gozarán su parte de tierra y de sol, sin que sufra menoscabo la dignidad del ciudadano, que
se afirma y robustece cuanto más aislado, independiente y libre es su hogar” (Soria, [1894] 2004, 18-19). També es repetia en
reiterades ocasions la necessitat del cultiu individual des dels articles de Civitas. Recordem l’aportació catalana al primer Congrés
de Ciutats Jardí i Construcció Cívica que feia referència al treball de la terra en l’habitatge popular. I, l’únic exemple d’habitatge
popular aparegut a Civitas materialitzat en forma de bloc, corresponent a un grup de cases barates de Sevilla, s’indica que es
dedica una superfície important del jardí de l’entorn a horts, a mode d’una parcel·la per veí (figura 3.81) (Civitas, n.5, 1915, 144147).
Anys més tard, Rubió i Tudurí també utilitza el recurs dels horts de lloguer per organitzar la finca “La Satalia” a la muntanya de
Montjuic a Barcelona (Torres, 1985, 111) (figura 3.82). Alhora des dels arguments llançats pels moviments anarquistes es defensa
el treball de la terra pel cultiu de la personalitat i la consolidació de vastes franges agrícoles que individualitzin els nuclis urbans i
garanteixin “l’abastiment de productes frescos per a la ciutat” com hem vist (Masjuan, 2002, 6).

Figura 3.80: A. Soria. Cartell publicitari de la ciutat jardí. A
baix a mà esquerra l’eslògan “para cada familia una casa; en
cada casa una huerta y un jardín”, 1894 (a Soria, 2004,31).

Arribats als anys 30, les actuacions del GATCPAC no s’allunyen massa del plantejament de parcel·les d’horts en els seus projectes
per satisfer la necessitat del cultiu autosuficient. Per una banda, en el qüestionari que el grup elabora pel IV Congrés del CIRPAC
en base a la ciutat de Barcelona per tal d’extreure les conclusions sobre com ha de ser la “ciutat funcional”, asseguren que cal la
“supresión de los suburbios, ciudades jardín y huertos que ya no corresponden a los nuevos medios de producción que puede
dictar una economía bien dirigida”. Però malgrat aquesta conclusió racional, el fet és que tant les primeres cases barates del grup
al carrer Torres i Bages (figures 3.64 i 3.65), com la proposta d’habitatge popular, la casa arbre, integrada en el Pla Macià per Le
Corbusier (figures 3.62-64), no desisteixen de proporcionar “un tros de terra” als habitants. Aquest últim exemple, com hem vist,
interpreta l’enyor dels immigrants al contacte amb la terra bo i proporcionant un ampli porxo obert sense pavimentar.

Figura 3.81: A l’esquerra. Real Patronato de Casas Baratas
de Sevilla. 1913-1915. 62 habitatges per a obrers. A la part
superior de l’emplaçament, 40 parcel·les d’horts (a CIVITAS,
n.5, 1915). Figura 3.82: N. M. Rubió i Tudurí. Urbanització de
La Satàlia, a Montjuïc, 1919 (a Torres, 1985, 111). Figura
3.83: Imatge de zones d’horts de la perifèria de Barcelona (a
Busquets, 2004, 247).
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Però és a la CRV on es dóna una resposta arquitectònica a l’anhel del cultiu. El GATCPAC no obvia aquesta necessitat ciutadana i
és conseqüent amb els propòsits del projecte de satisfer un major “contacto directo con la naturaleza” i una “vida al aire libre”, per
pal·liar la “sensación de ahogo que producen las grandes ciudades y la rígida disciplina de su organización social” (AC, n.7, 1932,
17, 25). Per aquest motiu, com és conegut, se situa aquesta vasta franja de 2.700 horts de lloguer que separa la ciutat de la plana
agrícola del delta del Llobregat85. A la Memòria del projecte es justifica:
El poble de Barcelona ha mostrat de molt de temps una gran afició pel cultiu de petites extensions que acostumava a
cultivar els dies festius. Així recordem que en el segle passat els barcelonins per poc que el seu estat econòmic els ho
permetés, adquirien una petita extensió de terreny als afores i primer a les immediacions de Gràcia i Sant Gervasi i més
tard cap a Horta, es dedicaren al conreu, com havem dit abans. A la muntanya de Montjuïc, per a bastir el parc de
l’exposició es tingueren de treure una sèrie d’horts que s’hi trobaven situats.
El desenvolupament de la ciutat va envaint aquelles extensions per edificar-les i avui l’extensió que ja té actualment, així
com la manca de comunicacions adequades (que les distàncies ja més llargues precisen que siguin més ràpides) fa que de
mica en mica es vagi perdent aquell costum tant arrelat entre els nostres ciutadans.
En la Ciutat de Repòs, nosaltres no hem pogut desatendre aquesta aspiració i hem dedicat una zona de parcel·les per a
conreu, d’una extensió bastant important, la qual, endemés de l’objecte que acabem d’esmentar en té un altre de força
interessant. Es el de tenir una garantia d’aïllament de la zona de repòs, amb la resta de la ciutat, ja que tal volta en data
molt propera les edificacions de Barcelona, tindrien tendència a posar-se en contacte immediat amb aquest parc marítim 86.

Així doncs, és paradoxal que el GATCPAC, crític del model de la ciutat jardí, acabi dissenyant un nucli satèl·lit, situat a una certa
distància de Barcelona, comunicat directament per una via rodada amb el centre d’aquesta i que garanteix la seva independència
respecte el territori que l’envolta gràcies a una vasta franja d’horts de lloguer. No són, emperò, aquests els mecanismes defensats
pels intel·lectuals de la Ciència Cívica i de l’urbanística anarquista per portar a la pràctica el model de les Garden Cities de
Howard? Si un dels motius que es defensa des de la Ciència Cívica a l’hora de justificar la necessitat de les Ciutats Jardí és evitar
el continu urbà que deteriora la condició humana, quin continu urbà hagués evitat la CRV?
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La utilització de la franja d’horts per a aïllar la ciutat està plenament reconeguda pel
propi GATCPAC en diversos documents, a banda de la Memòria. Per exemple és un
dels arguments de la reunió de la ponència d’enllaç celebrada el 1934 (fons
GATCPAC, AHDBCOAC, C35/235) o també s’argumenta en articles com l’aparegut a
l’anuari sobre 1933 de la Sociedad de Atracción de Forasteros.
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Memòria del projecte de 1933, Annex 6 (fons GATCPAC, AHDBCOAC).

Al nostre entendre la CRV és la col·lectivització moderna de la “caseta i l’hortet”. Concretament, és la modernització de la idea
d’evasió urbana que aquesta “formula” porta implícita. Tots els valors que condueixen a l’anhelada fórmula són resolts a la CRV
però a una escala major, en una variant formal moderna i amb una organització col·lectivitzada. La CRV permet la fugida de la
ciutat, en un entorn eminentment natural, lluny del brogit de la vida urbana i on hom pot reposar i cultivar la terra, a part de banyarse, practicar esport, veure cinema a l’aire lliure, esbargir-se en el parc d’atraccions... en definitiva, la CRV dóna resposta a diverses
problemàtiques amb un únic gest: mitjançant la reinterpretació de la “caseta i l’hortet” dóna una resposta territorial i sostenible a
l’escapada urbana i alhora, mitjançant la concentració de terres en terrenys de baix cost i, fins i tot, insalubres, equilibra l’històric
dèficit d’espais lliures de la ciutat de Barcelona. La diferència és que els intel·lectuals de la SCCJ defensaren un model individual,
en ares d’uns valors individualistes. Mentre que el GATCPAC amb la CRV aplicà aquestes demandes individuals a l’empara d’un
model col·lectiu, ja que fonamentà la seva viabilitat econòmica i territorial (evitar la despesa de territori) en la rotació d’usuaris.
En GATCPAC sembla referir-se a la intenció de traduir en clau “moderna” els anhels “rurals” de la població barcelonina en aquest
text mecanografiat:
La possessió d’un trosset de terreny on poder-hi bastir una petita caseta i plantar-hi uns quants arbres, ha estat gairebé
sempre l’ideal de la majoria de famílies d’ací que no tenen cabals suficients per a poder ésser propietaris en gran.
La satisfacció d’aquest desig ha fet bastir la major part de barraques amb el seu hort que a Montjuïc i altres llocs encara
subsisteixen amb èxit de públic i de tipisme que tots coneixem.
Ara caldria donar a les casetes forma i mides que permetessin les màximes comoditats i higiene d’acord sempre amb un
pressupost mínim per tal de poder fer econòmicament assequible aquesta solució decent de caseta mínima de platja i pla
que allí correspon.
El projecte del GATCPAC preveu ja aquest cas i exposa en el seu estatge una de les solucions.
Aquestes casetes donarien el caire modest de la urbanització i així també ho serien els banys populars, la piscina, els
camps d’esport, els frontons de pilota ma, etc. l’hotel per passar-hi la nit del dissabte al diumenge o bé els vuit o quinze
dies de vacances podent menjar al restaurant annex. 87

Així doncs, la fórmula del GATCPAC materialitza la fugida urbana i manipula el mite de la “caseta i l’hortet” valent-se de diversos
mecanismes extrets de la teoria de la ciutat jardí, així com d’altres investigacions modernes pretèrites, com hem pogut veure en la
segona part del nostre treball. Els mecanismes propis de la ciutat jardí utilitzats a la CRV són:
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GATCPAC, text mecanografiat, (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C22/149).

Figura 3.84: GATCPAC. Detall del primer plànol de la CRV
publicat pel grup. Envoltant l’àrea d’intervenció del projecte hi
ha escrites les sigles Z. A. que signifiques Zona Agrícola. És
curiós veure el grau de zel dels arquitectes que per evitar
l’acostament de Castelldefels al límit de la CRV envolten el
nucli urbà d’aquesta població també de zones agrícoles (a
Mirador, 5 de novembre de 1933).
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1- Garantir la sensació de vida en un entorn natural virginal qualificant de parc natural o marítim els terrenys on s’ha de situar el
projecte, ja que així els “avantatges naturals”88 del paisatge queden preservades.
2- Utilitzar mètodes desenvolupats per a la teoria de la ciutat jardí per tal d’aïllar la CRV i preservar-la del creixement desmesurat
de la ciutat de Barcelona. Això és: a) delimitant l’extensió de l’àrea d’intervenció; i b) rodejant-la d’una franja agrícola. Aquesta
és una de les finalitats de la franja de 2.700 horts de lloguer, mecanisme que forma part del projecte des dels primers tantejos
(figura 3.84). A més dels horts, l’àrea agrícola comprèn tota la plana del delta del Llobregat a excepció de la zona del port franc,
segons es pot deduir dels anàlisis presentats al IV CIAM89.
3- Emparentar-se amb les conclusions de Rubió i Tudurí, quan afirma a “El problema de los espacios públicos” de 1926 que
“estos grandes parques, si por desgracia son imposibles en el centro de la población, lógicamente habrán de hallarse situados
en los suburbios” (Rubió, 1926, 9). Els terrenys insalubres i negats de la CRV, al no tenir propietari, eren econòmics. Els altres
terrenys tampoc tenien un cost massa elevat.
Creiem que aquests mecanismes permetien un ús massificat de l’hàbitat vacacional evitant la massificació de l’urbanisme
vacacional. Massificació que, a la llarga, hem vist que ha provocat la destrucció del territori de la costa. Així, a part de les
atribucions romàntiques de permetre una vida en major contacte amb la naturalesa que creiem que porta implícita la CRV, també
pensem que, a nivell territorial, aquesta “Garden City” de vacances, col·lectiva i moderna hagués evitat el continu urbà que durant
el “desarrollismo” dels anys seixanta i successius ha omplert la costa catalana de construccions sota l’excusa del turisme. Aquesta
“fatal” possibilitat sempre esgarrifà al GATCPAC. En la ponència d’enllaç entre la Cooperativa de la CRV, la Generalitat i els
Ajuntaments afectats, el tema de la requalificació dels terrenys fou protagonista. Com comentàvem al subcapítol 1.1.6, des de
l’Ajuntament de Gavà es criticava que als agricultors afectats per la CRV “se’ls privava del conreu de la terra per a donar el conreu
de la terra mateixa als treballadors de Barcelona, constituïts en agricultors espontanis i aficionats90”. I Fàbregas per part de la
Cooperativa, juntament amb Duran y Reynals per part de l’Ajuntament de Barcelona, contestaren que molts agricultors particulars
són urbanitzadors en potència, fet que, lamentablement, s’acabà confirmant durant els anys de dictadura franquista.
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Figura 3.85: GATCPAC. AC n.25, 6, referent a la vida al camp.
Figura 3.86: GATCPAC. AC n.25, 8, referent a la vida al
districte V.

Lema de la tela 12 de l’exposició de 1933 sobre la CRV (fons GATCPAC,
AHDBCOAC, Armari 1). La declaració de parc està citada a la ponència d’enllaç de
maig de 1934 i en diversos documents del projecte.
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D’aquest aspecte n’hem parlat al capítol 1.2 i 1.3 d’aquest treball.
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Acta de la “reunió de la ponència d’enllaç entre la Generalitat, la Cooperativa la
CRV i els Ajuntaments afectats per aquest projecte” celebrada l’onze de maig de 1934
(fons GATCPAC AHDBCOAC, C35/235).

A banda del desastre turístic, però, la construcció de la CRV estava pensada també per evitar un altre desastre urbanístic: la
destrucció de Ciutat Vella. El Pla de Sanejament de Ciutat Vella i la CRV són, com hem dit en alguna ocasió, dues cares de la
mateixa moneda. Així mateix es deixa a entendre en l’últim AC, el número 25 de l’any 1937. En aquest número plenament
submergit en l’atmosfera revolucionària de la Guerra Civil, es parla que “l’ambient forma l’individu” i per a exemplificar-ho apareix la
imatge d’un pagès català, aparentment feliç (figura 3.85), i acompanyat de la nota: “el camp produeix aquests bells tipus, físicament
i mentalment sans, malgrat l’edat. Amb una herència magnífica, llur formació integral es deu a l’ajut de l’ambient natural. Llur forta
personalitat moral caracteritza una raça” (AC, n.25, 1937, 6). Sota el mateix títol “l’ambient forma l’individu” dues pàgines més enllà
apareix l’altre extrem d’aquesta realitat: el districte 5è, amb diverses imatges d’aquest barri (figura 3.86) i acompanyades de la
frase: “l’individu que neix, viu i es desenrotlla en els barris baixos de la ciutat, ha d’acusar forçosament en la seva formació física,
mental i moral, les catastròfiques condicions de l’ambient” (AC, n.25, 1937, 8). I finalment, quatre pàgines més enllà, altre cop sota
el mateix títol, apareix la imatge d’unes noies joves a la platja, rialleres, acompanyada de la nota: “cal treballar per la formació
immediata d’una generació físicament i mentalment sana, en un ambient d’aire, sol, llum i optimisme” (figura 3.87) (AC, n.25, 1937,
10). L’agricultura i la platja sanen l’individu que viu a la ciutat densificada. La CRV complementa Barcelona.
En el mateix número de la revista, s’explica el Pla de Sanejament per a Ciutat Vella. Com explicàvem al capítol 3.1, aquest pla es
caracteritzava per la delicadesa amb què, actuant com ho faria un cirurgià, el GATCPAC plantejava el “sanar” del casc antic, bo i
extraient algunes illes i reconvertint els buits en places amb equipaments. Però aquesta intervenció sembla incapaç d’aconseguir
pels habitants de Ciutat Vella l’entorn que en la última pàgina d’aquest número d’AC s’exposa que és l’ideal per a la “nova vivenda”:
“envoltada de tots aquells elements que són necessaris a l’individu: espais verds, camps d’esport, jardins, clubs obrers, escoles,
biblioteques” (figura 3.84) (AC, n.25, 1937, 34). Si observem aquestes condicions ideals de la figura 3.88, s’acosten molt a la
idiosincràsia de la CRV: blocs solts en el paisatge. Per tant, la CRV ofereix als habitants de Ciutat Vella la possibilitat de sortir del
barri dens per esplaiar-se en un ambient realment obert, el que evita solucions pel seu sanejament basades en l’enderroc massiu,
com els que Le Corbusier proposava pel mateix casc vell de Barcelona91 o per l’illot insalubre de París (figures 3.89 i 3.90). El
GATCPAC fa valdre així el que deia en justificar la CRV i que transcrivíem a l’iniciar aquest capítol: “de existir, la Ciudad de Reposo
que necesita Barcelona, influiría enormemente en la psicología y en el espíritu de sus habitantes” (AC, n.7, 1932, 24), evitant,
alhora, allò que s’alertava des d’una altra de les seves cites: “privar a los principales monumentos históricos de nuestra ciudad, de
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Versió de La Ville Radieuse (Le Corbusier, [1935] 1964).

Figura 3.87: GATCPAC. AC n.25, 10, referent a l’esbarjo a la
platja. Figura 3.88: GATCPAC. AC n.25, 35, referent a les
condicions ideals per a l’habitatge.
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su marco actual que los sitúa en un ambiente que debe respetarse” (AC, n.13, 1934, 20) en el que seria l’altra gran influencia dels
postulats de la SCCJ en l’arquitectura del GATCPAC: el valor de la preservació.
Partint doncs del plantejament de Cerdà de “rurizad lo urbano, urbanizad lo rural”, el GATCPAC no només busca unes intencions
similars des del punt de vista de la obertura de la ciutat i del necessari contacte amb la naturalesa que els habitants han de tenir,
sinó que també es veu obligat a extrapolar a una major escala els seus propòsits per aconseguir allò que en plantejaments teòrics
serien solucions òptimes, però que la realitat imperant a la ciutat impossibilita de portar a terme. Així, si el succedani de la caseta i
el jardí de l’avantprojecte de 1855 de Cerdà fou la illa oberta per dos dels seus costats amb jardins a l’interior de l’Eixample de
1859, el succedani de la illa oberta amb cases blocs damunt d’una àrea enjardinada, plantejament ideal per a la ciutat obrera i
implícit en el Pla Macià del GATCPAC i Le Corbusier, és el parc satèl·lit per a les vacances situat a l’exterior de la ciutat; un àmbit
que permet que tots els ciutadans gaudeixin dels avantatges naturals defugint de transformacions urbanes impossibles de dur a
terme amb la velocitat necessària a l’interior de la ciutat (figura 3.91). Amb aquesta extrapolació, el GATCPAC, com féu Cerdà,
amplia l’escala d’intervenció bo i activant el territori. Podríem arribar a dir que amb aquest salt d’escala el GATCPAC completa
l’últim esglaó de la “Barcelona Jardí” exercitant-se, també, amb una arquitectònica “fugida urbana”.

Figures 3.89 i 3.90: comparació de les àrees enderrocades pel
Pla de Sanejament del Casc Antic de Barcelona, del
GATCPAC, 1934, i l’îlot insalubre n. 6 de Le Corbusier (a la
dreta), París 1937 (elaboració pròpia).

Figura 3.91: Muntatge: evolució de la “Barcelona Jardí”. El salt
d’escala de Cerdà: de l’Eixample de cases amb jardí de
l’avantprojecte de 1855 a l’Eixample de 1859. El salt d’escala
del GATCPAC: dels blocs redents del GATCPAC i Le
Corbusier a la CRV, l’exteriorització del parc d’esports i del
descans (elaboració pròpia).
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