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"Llavors, el senyor Foix. | |. es lluirà a contemplar » elogiar amb 
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llevant, salpicats d'alteroses xemaneies. e i petdien en una botrada de vapor 
p e ta brillantor del sol fonia amb te tintes de ta costa, roses nacarades, mig 
velades per un vapot d'or | | Davant, al peu mateix de I espectador. Sarna 
i l-es Com, q»«e amb llurs torratxes i colomars. relliscaven costa avall, 
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el casenu mr de 3arcelona que s'arraulia dessota son orgullos castell " 

NarefcOtkri LaFríwrfCPr(1890-9?) 
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Mireia Fren« i Sem. Directora d'aquesta Teu Doctunl. qui min aconsellat i pa» 

encertadament a l'hora de realitzar-b, i al mateu temps m ha brindat te fmsMttat 

d'empendre nous repita academics i personals 

També voWna donar tes gràcies a te Dra Isabel Coll. qui ja dfs deis anys de 

llicenciatura. ha cregut en te «evs un», e*r<mt»an( me i nfcríM-me el sett tvpcit que te 

cMat decisiu en molts moments difícils. 

Tanmateix, i també dífts de te Univers«*! vyldna recordar al personal i direcciá de 

te Biblioteca de te F acultat. amb qui vaig tew el plaer de treballar lam anterior a rkàci dri 

Doctorat, i qui va saber transmetre m aquesta eÄmarie especial cap als Ihbrev que m ennquf 

com a investigador i con a persona 

Fora de l'ambit universitari, timhé é* ét justícia »pair mek %mwmmm é personal 

¿•i Arxiu Administratiu de l'Ajuntament de tacefcam - i especialment a la Lara - te seva 

paciència, cl se« ajut i interès, i tota mesa de facilitats que em van «ferir durant eh gairebé 

dos anys que hi vaig anar. fent rae noti menys íeuup te uva del mjüatff 

I a un nivell molt més peffflefJ tamhé he d estar moh agrai imb em me» amics que 

han mostrat contínuament el se« »meres per allò que ssn*n que IM m il·lusionava, fies al 

puiM que alguns d ells - te Gemma, el Joaa-MiRei el tot i l'Aatato han catato!« 

directament en te realització d aquestós pàfines 

I per ültim. a te men famíha. ate meus germans i. lotwesot. als me» pares qui han 

demostrat una gran fe en els meus propostts í dete quals he reti« « a p e un suport 

incondicional, permetent dedicar me a conrear el me« esjient en un mon dominat pel 

materialisme 

A tots vosaít'es repeteixo el me« més sincer tgraïment per què amb el vostre ajut se 

m'ha concedí! el rar privilegi que un somni d'adolescent snap convertit en realitat 

Moto grec». 
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I. Introducció i Estat de la Qüestió 

I 





1 tarod·.no. C t g 4t U Qfc*é 

1. Iatroducció i Eattt <fc te Q§ett¡6 

1.1. PrcaeLUció 

Durant Vcstm de 1990. m plena eufona prc^ímpKa i dir» de U campanya 

annmesada "Olimpíada Cnimal". es présenla al pá principal de bt Cisa MiÄT coincidint amb 

la srva rccuperacH» ami a n i l d'exffnicions. la mostra anomenada Et Quadrat d'Or. Cemrt 

de tm BarieUtna nwéerwm Amb ella es pretenia pisar de relleu lot un llegat arqui tect« wie 

d'època BodenMüa, c*)ocentrat en in espai mek concret, el "Quadrat d'Or", n«;m ami) el que 

es volia al·ludir mctatî icament a Tarea central de rEixapk, alhora, també es volia explicar 

m tattaa cr aquesta ama, intentant rescatar de l'oblit ¡època "heroita" de la seva fcnrtació. 

tut rmwtrant. a trave\ d un ampltssim recull fflto^afie. una imatge que pot té a veure amb 

ractual i que era completament desetmeguda per la majoria dels barccumins que ens havíem 

criat amb el mte de l'FUxjmple múdemmi. 

Aquesta exposició, que tan pel se« contingut, com por la seva encertadívsima ubíeaeiá 

ca un dels millors exemples d'arquitcctur? modernista rnumpleru, va tenir un gran ressò 

social que es traduí en un major interés per I* Eiwunpk, ja ou tan sols des del punt de vista 

urbantaic simS també des de l'arquitectònic Atií, dins del grup de recerca vibre el 

Modernisme i el Noucentisme a Catalunya, que en el vi de! Departament ó'Hisiona de l'Art 

de ft Universitat de Barcelona, dirigeix la Catedràtica Mireia Freixa, es planteja m necessitat 

d'aprofundir en aquest tema. en el qual ja s'hi havia començat a treballar' En aquest context 

sorgí la idea de dur a torne la present Tesi Doctoral, la qual ha estat possible gràcies a la 

infrastructura % col·laboració del citat grup. i també gràcies a b financiado nhttgnda a través 

d'un beca de Formarien de ferwmà JUNTjtf fador, atorgada pel Mimmerm de Educació* v 

Geneta a l'autor d'aquestes pàgines 

Els objectius del present irehall sén diversos, CHT múltiples sén els punte de vista d o 

dels quals hom pot acostar se a mm reaktat tan complexa com és l'Rixaríiple de Barcekma 

Nosaltres ens nen volgut centrar bàsicament en l'arquitectura doméstica-' i en el seu estudi 

a partir d'una doble vessant: funcional i estètica, en d primer camp ens hem interessat per 

1 Cm Mtitifer <|M ém — É w é'wmm* pup. m SMM Barpu • Im Tems ttmm »«• toatorar m i'mpmmamm ét l'è^tmttà 
I SV Ml MBHRM v wB M flPVl 

* T»l i .. WB Í . «OMI •*» t t t n M waM IM* *mpW< ÍHM#«MM • f i l » — I M I «I PU CarM 
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l'míenor deb educís pel que fa a I « solucions de distribució i circulació arts hahttatgts; 

mentre que en cl segon he« paral atenció a ! evolució "esülísüta* de les façanes intentant. 

ca amidés casos, buscat eK lligams amh ris preceden*s autòctons i estÉMir paral·lelismes 

amb 'eaJrtzacKW* europees, així mm fent una mterprctaód des de diferents punts de vista: 

social, hiüofic, ecaèmk,,.. Tot mò, WÈmtímem dins dun període cronok>gK i d un marc 

esnaiai ameréis iUpnmer. el deiimrtema}^ dsdin eMk^e.iinKnt\ citats entail, «wrcpits 

entre IMP i 1888; tot coincidint amh ei* primers vint i vuit anys d'edificació de l'Huamplc 

Leleccki d'aquest període s'ha basat en entens d'urdre histèric ï artístic d'una banda em 

ha interessat estudiar la primera època d'aquest ham que (com queda clar a l'Estat de la 

Ovestin )̂, faa romàs oblidada, a favor de I era modernista, enmaran! el mistrc treball entre 

dues fites ta« importants per a la ciutat com son rendcmit de les muralles (#§ue, de fet, fa 

possible k cunstruccM) de l'I ¡sample» i l'Exposicié Universa! de 1181, que significa Testos 

de Barcelona a m a ciutat que vol arribar a «er awntipfiiita nu intentant trencar amb un 

passat recent província, alhora que també es el OKMaeal en què. justament a traves de la 

construcció dels edificis per al certtme« es considera que ^teix'danderai&meanaaiiDCtbmtv 

Així, n»/salires m situem en el penode pre-modernista de l·luuinple. la qual cosa permetrà, 

entre d'atees, establir una línia evolutiva que lligui les realitzacions "neoclàssiques" de la 

ciutat tntramu's amh l'esclat de Van novrau cataL i que ets permeti cop»' el procés per el 

qual un harr, sorgit del no res. es «»vertiría trenta anys després en el Quadra d Or* A 

més, és durant aquest període, taJ i com es veurà, quan a traves d'ur, llarg procés, es definirà 

b upoigta de vivenda que avui considerem t/pica de l ï isample, amh els cèlebres éfwm i 

damrn. 

El marc espaial. que òbviament és IT.ixample. s'ha hagut de delimitar amb força 

precistció, car la paraula "Ijxample" és prou ambigua i històricament ha tingut divers» 

significats, des de k grwi àrea que aharcahava el Pla Cerdà, fins l'actual Districte Municipal 

del mateix nom. N<»saltres hem entès 'Etxampfe" en el sentit que tema en el moment històric 

en ei que ens Mtuem i des de l'òptica de hi ciutat de Barcelona, de manera que é nostre 

estudi abarca tota l'àrea del Pla Cerdà, dins. peto, dels límits municipals de hi Barcelona de 
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I • c f m a t w tyamara 

I època5 Tits D U M M i hi« conmcni*: «Vane hands, to voluntat de fer cowtidir els 

•ask» Mate a n * el coáctate general d Euampte. elimmant mass com Sam Martí i Sant 

Andreu, contempfades en d Pta peri> tpr actualment «ago identifica com ¡Emampte: de 

lattre- »a» neccsiut metodològica d'adojuarmn a la fcmt estudiada, r Arxiu Adminivtuaatiu 

de VAjpammm de iarcdoaa» on només es trot» la dKaaeatacíó històrica referent als limiti 

municipals antics de b ciutat*, i per úkim. i aquest hi e m et mrtiu principal, pel fet que 

abres iavesÉpdnrs integrats en el mateix grup de recerca estan duem a terne artes Tesis 

Doctorals, centrant-se fus&ment en les diieretts viles ád Pta ds Bai velona'. A«í . gnmo 

modo establim els Units exteriors .'el límit interior el constitueix Ciutat Vella» del nostre 

treball ca els següents carrers: Marina. Cor» Catalanes. Nàpols, Provcnça. Tarragon» i 

Paral·lel 

Però dins d aquests Unte, «pe engloben apronandaneat unes dues <ectes cinquanta 

mañanes, que pode« contenir entre vint i trenta edificis cadascuna, ens hem vist obligats a 

triar MB carrers determinats. que he» pensat coa a reoresenous de les diferents ames i 

carscterístunjes de ràrea estudiada: coa a Meli central de l'Eixaropte vam triar primerament 

d Passag de Grècia i la ftaabb Catalunya; el pnmer coa a grsa eix de prestigi, veritable 

espina dorsal de l'F-íxampte de rèpoca. on trobem les primeres realitzacions i les de més 

qualitat; mentre que d segon coa a carner, que ú bé ara gaudeix també de prestigi, en el seu 

moment presenta, iot i tstar a I «rea central, un complicat procés erbanitzador ca comcídir 

d se« traçat amb d de ta Riera d'e» Malla i amb tes vies dd Ferrocarril de Martorell A 

bandí i banda d'aquest nucli central s'han escollit ds carrers de Roger de Lhiria. Passeig de 

Saat teta i Sicíla/Wellmgtoo, coa a representants de b Dreta i de Tarea dd Fort Pas, l'un 

central, mb exemptes mort primerencs coa tes Cases Cerdà i d conjunt dd Passatge 

Permatr>cr. i ds ihres ea a u posició allunyada. Tat amh una amplada execpcmoal, 90 m; 

i latere amb ks característiques d'un carrer normal A l'altra costat hem trot ds carrers 



Conte d'Urgell í 

de Vina de Sani 

de Ees vies del Ferrocarril de SmiX i d » 

d ampiad» normal, í I'shre aal» 30 m. Coa a vies 

Gra« Vit de les Coits Catalanes i el oner Maflorc»; el pnacr com a model de pan óx viari 

«pe creua lot riaaaple1 i que participi IM de les caraclerujques de les a i m centrals i más 

allunyades. í el segon com a vu d'amplada normal, propera al línut "nord* i a a via de 

Crack. Per útóm tres canos amb tracal dugonal. Peiai. i les Ronde» de Sani Antoni i 

i a mostra de carrers de Tire» de contarte entre l'Eixample i Ciutat Vella, el | 

a l'Esquerra. J'aítre a Sant Antoni i I altre a la Dreta, on trobem un tipus de 

derivat de la proximitat amfr el nucli anüc. Així. es pretén amb 

üoa visu» c* «es amplia i globairtzadora possible de 1* 

.1 estanfnt una interessant comparació entre les diferents àrees que el i 

i una evolució rjròpies, tot defugint ei tòpic que 

- a les iones més properes a la Diagonal i al Passeig de Gracia. 

lambfl de la investigarlo, explicarem el procés metodològic seguit. 

la font bàsica de la investigació a ccngitueixe« un conjunt 

• de soKicttud de penas d'obres particulars, consultats a l'Arxiu 

i de Barcelona, que fan referència a un pup d'uns quatre cents 

en efe carrers i entre els anys Émm esmentats. El M d s p s ha 

carrer per carrer, consultant tots els expedients que s'han pogut 

¡consten al fitxer i/o als llisuLs del'Arxiu 

> a l'edificació de nova planta de grans cases 

la construcció d'iras "cuanos" al terrat Aquest 

el qual >'u»veniren uns dos a»/s anà parale! al buxbtge bibliogràfic, el quaJ 

dos grans foc»: a lectura «asi exhaustiva del pensame« cerdantà. motivada 

per IcspeciaJ ubicació urbanística dels edil«» estudiats i per l'atcnoó que l'eaginyer presa 

a a problemàtica de a vtvenda urbana. í òtvtainent la lecture de tot alio referent a 

? intercalaren amb una estada de de« mesos a Berlín m es 

dum 

¡deT 

*m*m**tt* ctpiti 
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dugué* a terme uiu recerca. bàsica«*« bibliogràfica, sobre el propi tema de «arquitectura 

domèstica a l'espat ccntrccuropcu D e d'aquesta ciutat es realitzaren visite*, a Viesa • París 

per a completar la recollida de dades, de cavi a podar elaborar una primera part introductoria, 

tol donant una dimensió europea al lema que em ocupa, centrat en les fees ciutats referides, 

en les uuah es desenvolupen processos urbanístics força importants cronok^icament 

paiaHels a rüxampie Cena. 

Un cop completats eh bu.datges bibliogràfic i docunental, arribant a un total de cinc 

.entes cinquanta fttxes referent, a edificis, es passà a completar la infcfmacié obtinguda: un 

primer pas, basic, consistí en 'otografíar tots i cadascun del» pianols que constanven en els 

etpftlicnts consultats, unrvm a fer al votem de does mil cinc centes fotografies, que 

posteriorment s'arxivaren . clasf ificaren Al mateix temps es procedí a localitzar els edificis, 

car les ¡»dresses que anotes ah expedients soler ser inexactes, motees d'elles perquè no donen 

el ntínfero de la frtea. i h resta per que en donen el corresponent a aquel! moment, que no 

té res a veure amb l'actual, sobretot m els grass eixos que s ha anant perllongant pels 

extrems o en ¿I cas del Passeig de Gracia que inictaiment tenia el minero I a to confluència 

de li Placa Catalunya amb Fontanella i actualment el lé a ¡a confluencia amb !a Ronda de 

Sant Pete. Aqueja localització es dugué a terne comparan: els plànols dt situació que 

consten ea to major» deb expedients, realitzats a acato 1 500. amb plànols actuals elaborats 

per l'Unitat Operativa del Pla de la Ciutat de l'Ajuntament de Bartelan, realitzats a la 

mateixa escala Amb aquesta recoce sha aconseguit localiuar els solan on s'aixecaren el 

99% dels edifici* estudiats, de manera que se'ls ha pogut atorgar l'admss posta] actual 

Amb aquesta adresss i amb la fotografia de I alçat es procedí sepiidaoeat a dur a 

terme d treball de romp consistent en recorrer cadascun dels cansis estudia» p« a vis i» 

i/i5iíu ets edificis que encara es conserven Aquest trer^l responia a diverv>s objectius, d'una 

banda completar la nostra informació, observant directament fes peces estudiades i »encant 

let hmitanons que represena treballar només amb plànols; de lahra. constatar visualment els 

processos i mortificacions que havien paúl eis edificis des de la »va construcció i que, en 

part, es recullen a to pròpia docuiiientacid. iot observant fes remodelacions deb baixos, fes 

reformes ornamentals de fes façanes, l'afegit de remuntes, i, per Ü t » , comprovar 

l'existència o renderroc de l'edifici Amb aquesta recerca, scvmt conplacada, car ¡li ha 
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podem constatar ta «ipenivènca. a i rooh diverso* estas de conservació, d un COU 

aproxiuat dd tota? 

Per óhjm, í ami a darrer pas per s completar U4a «pesa infarmaeié rccullida. vam 

investigar ate arxius fotografies de l i ciutat f ^ ñ o w e « a l'arxi·i de f Institut Municipal 

d'Hisiona. l'Arxiu Mas i el de l'Institut Ametller) per a Inralítzaf fotografies d'època que em 

pcrmetevvin ací »star nos a l'aspecte que aquests edificis tingueren en el noaeH o pot desp»és 

de so cortsOuÄy Per a aquesta tasca ens v i ser de moto aprfa el votom-cartleg de 

I exposició "El Quadrat d'Ctr. Centre de la barceiona modernista", car allí shi publiquen ¡a 

majoria de fotografies existen», referents gairebé sempre L cimstrucewns situades en els 

carrers més importants Passeig de Gràcia» Plaça Catalunya. Gran Via de les G*ts Caulanes 

i Rambla de Catalunya 

Amb toia aquesta Liformaciri es pavsà a redactar la lea, l'índex de la qual erts 

agradarà comma amb brevetat; bàsicament es podrà dividir en ties gra» blocs: un primer 

de üpus istroducton que atiarcaria fes parts I a 1a IV; an segon on es reates ranàlisi deb 

edificis pròpiament diu. que ocuparà fes parts V a l i Villi » on tercer usi es recull 

exhaustivament el material estudiat, pasts IX a la XI. amb el catàleg i la bibliografía' 

Dics del primer bloc. !a pan I recuil acuestes linces i l'fcstat de la Qüestió; to II ens 

situa en 3'àmbit europeu a través de l'estudi del lena que ens ocupa en les tres ciutats abens 

esmentades, i les parts III i IV ens introdueixen ja en el conteu de h Barcelona del segle 

XIX. A h primera ens endinsem en qüestions de tipus urbanístic i referents a rarquitectura 

pública de 1* Ipoca; així temm un primer capítol en el qual desem im i snalítzem un espai tan 

singular com és el Pla Cerdà, on s edificaren fes cases estudiades, amb h finalitat no de dur 

a terme una recerca exhaustiva sobre el Pla. sinó d'incidir en aquells aspectes que mes 

condicionarien (o haurien d haver condicionat) els inmobles, fa* també esment dels models 

de vivendes que proposa el maletí enginyer Un segon capítol ens parà de fes Ordenances 

K Tpals, dement que també havia d mflutr en l'aspecte de final dels edificis; mentre que 

el «trcer ens Tx>stra I altra cara de la moneda, lot descrivint la realització del Pla durant els 

anys que ens interessen. penant de l i vessant teórica a la vessant practica i posant de relleu 

sobrem t r allò que es desvia dels propòsits iruciab del Fti i <¡ne inrotnrjleix let Ordenances, 
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anli un apartat especial dedicat a Its principals Mrarcvwi que contra aquestes es produïen 

Pel qae fit a te questions arquitectòniques, adjuntem una brett ressenya de l'evolució de la 

gnm arquitectura catalana del segle XIX, per poder comptar amb elements de comparació 

a !*hora de valorar larquttectura domestica 

Ea la part IV entrem ja oV pk en cl tena central de b Tesi, l'arquitectura domèstica 

barcelonina, però em centren» ea aquelb inmediatament anterior a l'estrjdtada Aquí ens 

trobem amb tres capítols crucials que ens establci xen eh precedents i el punt de partida «te 

l'arquiiectura de Ihixample, deutora, en pan part, i com succeeix a b majori* de ciutats 

europees, dels models locals anteriors a ell* Així ea el primer capítol s'analitza el sorgiment 

a Barcelona de ta tipologia "casi de veins'', tipologia central de b nostra recerca, i fes 

difeteats variants que es desenvolupen durant b primera meitat del segle XIX, algunes de les 

quals tindran b seva co.«iuïtat en ranpitectora de l'huampte, en el segoe passem del pta 

general a IM pb mes concret descrivint alguns exempics de reaiitza-cioiis importante éc b 

Barcelona »itramurs: i en el tercer escoltem atoe cop b veu d Ildefons Cerdà qui eas aporta 

el testimoni contemporani de l'època, tot descrivint minuciosament tous L> categoric* 

d edificis d'aqueib època, des dels mes ancosos als més miserables, completant així b nostra 

visié. 

D'aquesta manera arribes] ja al »toc central on analitza smb mes profunditat tot e! 

v o s » d'informació recollida; com aquest és molt gran. ha calgut organitzar el material 

divdwt k> hàtkanent ea BOU pam, tenint ea coop»: els paràmetres espai i temps Fel que 

fi al primer, vam cbtar per o VKIT el ternton de l'Eixample ea tres zones (te quals s'han 

esbossat ea definir l'àmbit espaial de b Tesi) tenint en coopte qüestions que fan referència 

a b seva ubicació respecte al nucli consolidat de Cn«at Velb, així con respecte al tipus i 

qualitat de te realitzacions arquitectòniqiies observades: b prunera l'anomenem Euample 

Centra1 i coraempb l'irta més cèntrica de l'època, indoest (d'entre els que hem trot) els 

carrers Anbau, Balm», Rambla Catalunya, Passeig de Gràcia. Roger de Lluna i b Gran Via 

de te Corts Catalanes, i Mallorca entre Muntaner i Girona ea aquest sector trobarem te 

tipologies de més qualitat, així con els exemples més primerencs, b segona, l'anomenem 

Zona de Contacte, i contempb b petita àrea de coincidencia de l'Eixample i Ciutat Vella, 

incloc« hi b Ronda de Sant Antoni, el carrer Pelai. b Pbça Catalunya i b Ronda de Sant 
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Pere, »MM influenciada per la proximitat del nucli antic i condicionada pel fet de 

els terrenys on s'aixecaven les muralles; per últim tenim l'Eixample 

representaria totes les àrees més allunyades del centre i de Ci'rtat Vella, i que recull d entre 

e's carrers que van escollir, els carrers d'Entenca. Comte d'Urgell, Passeig de San; Joan i 

Sicrtia/Welhngton. així com els extrems de la Gran Via de les Com Catatanes i del carrer 

Mallorca, entre Hostrafrancs i el carrer Muntaner i entre els carrers Girona i Nàpols, area 

Ofl ens trobem els exemples més senzills, lligats tipologicament a alguas models de la 

Pel que fa a U divisió temporal, s'han establert ires etapes, basades en les que 

distingeix Alben Garda Hspuche10 dios del que ell considera ¡a "primera onada 

urbana adora de l'Eixample". que, per a ell, abarcaría fins a '.890 la primera etapa 

l'estableix entre I860 i 1870/71, en un moment inicial de poca activitat constructiva, centrada 

a l'entorn del Passeig de Gracia, tmb un model edifkatori de haixt densitat; !a segona entre 

1870/7« i 1885. moment d'un gran auge constructiu que coincideix amb ia "Febre d'Or"; i 

la tercera des de 1885 fins a 1890, moment en que sestahilitza la construcció i es duen a 

terme important» realitzacions urbanístiques Nosaltres assumim aquesta subdivisió però amb 

la salvetat que, per ajustar-la al nostre àmbit croaològic. escurcem la tercera etapa fins a l'any 

1888, per la qual cosa l'anomenem també epikg. 

D'aquesta manera ens trobem amb tres parts, V , V i , i V I I , una per a cada etapa, dins 

de ks quals s'estudien detingudament \g& tres ames, agrupant els edificis per tes diferents 

tipologies existents, coctemplant-ks alhora des de tres pums de vista: el funciona!, representat 

pels interiors dels edificis, l'estètic, observat en ks façanes, i un de més global, intentant 

superar la divisió entre els dos anteriors i relacionant els diferents tipus d'interiors amb les 

diferents solucions de façanes; amb aquest estudi per etapes, ames i apologies no 

és possible pesentar la situació en cadascun d'aquests llocs i moments, si» 

no només termes comparatius, sind també una línia evolutiva que eatroca 

idttnA, ctltfefirquclacnmotntiadckl 

, Tni Doctoral iaédüi. llegida a la ETS A i . 1919. 
CM ancnyalar ajw aqoMU atbdtviuó en «tapca també l'a .13,1 
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"per hate" amb tes realitzacions de Ciutat Veite» i 'peí dalt" amb obres plenament 

modernistes Aque?acs cooclttskwis s'txi>lkiuen a U part corresponent. U V I I I , acompanyades 

d'atees obtingudes de te comparació amb els models J'edificis proposats per Cerda, aix» com 

de te corrtexljalització dels processos observats a Barcelona, amb «jueus vistos m tes ciutats 

europees referides en la part I I . Com a cSoenda de tes conclusKMs, s'afegeix un capítol 

especial que completa la "història" deis edificis d'aquests primers trenta anys de l'Eixample, 

tot explicant tes principals modificacions i remodelacions que pateixen, i que s'han pogut 

documentar, més enllà dels nostres límits cronològics. 

Per últim, el tercer Moc, s'inicia amb una part. Ia IX , dedicada a apèndixs, aportant 

dades que internen complementar tot I exposat; i segueix amè la presentació de lota b 

documentació consultada i utilitzada en l'elaboració % te Tesi, en forma de catàleg Aquest 

s'ordena per carrers i duts de cada carrer per la numeració de tes finques; ea ell es recullen 

gairebé" tots els expedients de sol·licitud de pernil d'obics buidats a l'Arxiu Administratiu 

de l'Ajuntament de Barcelona, agrupant tots els que far reference a un mateix edifici, 

intentant reconstruir la seva història, assenyalant i existència o no de bibliografia i de fotos 

d'època que n'anpliïn te informació, comentant el seu estat actual, i adjuntant sengles 

fotograf.es tan del projecte com de l'edifici construït **\í. s'ha pretès reunir un petit 

"corpus" de quatre-centes vint-i-una fitxes que no només il·lustra te recerca que hem dut a 

terme, sinó que també constitueix una mostra prou representativa i documentada que pot ser 

punt de partença pe* a posteriors investigacions. 

Amb tot això esperem haver acomplit el nostre desig de dur a terme » i estudi dels 

primers trenta anys de l'Eixample. centrat en la seva arquitectura domèstica, l'element 

principal que el conforma, però intentant donar un» imatge global, en el sentit d abarcar tes 

diferents àrees i els diferents nivells de qualitat que es pnxlueixen fugint del tòp:c rtKxternista 

del Passeig de Gràcia, i de l'Eixample petitburges del Passatge Prrmanyer. i alhora intentant 

lligar la ronstrucció d'aouestt àrea aoib el deserrvd^ sòcia1 

i econòmic de Barcelona, contemplant ho des del punt de vista del naixamení de tes grans 

ciutats indusüiids en el marc de l'Europa del segle X IX . 

** H M *gNf l lh i * jfÇüqak mi ta ÍMpM £S|M£ittfb ^pMI mt e t i p M ÉfíKUtttK» f * f (fivuiORI IBÜÖIH: t%tta* tlMml ¡ M P t a i Ä» VMm> pmktf-WC 
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1.2 Wmaá de la Qüestió 

II.!. Visió cronològica 

Ei pot ««aderar que hi primera aportació y*rc cl tema concret de l'arquitectura 

domèstica de TEixarapte la trobem ep dos textos que escriu el propi Idefons Cerúà m els 

moments en que dissenya el se« projecte d'eixample: h "Memoria def Anteproyecto de 

Ensanche de Barcelona" i la "Teoría de la construcción oc las ciudades aplicada al proyecto 

de Reforma y Ensanche de Barcelona"1. En aquests escrits parla dels habitatges des dun 

punt de vista higiènic, deftnint-ne l'estructura interna de cara a aconseguir um optima 

habttahtlitat que reclama obsessivament a través d'una minina ventilació i il·luminació. 

L'obra escrita de l'urbanista, perd, no pot haver exercit gairebé cap influència en la 

literatura posterior sobre el tema. D'una banda els escrits que ceabem de citar restaren 

inèdits'' i, de l'altra, la seva obra més difosa, la "Teoria General de la Urbanización"14 

només neaciosa la qüestió a l'hora de criticar els edificis existents a les ciutats velles (sense 

voler concretar en Barcelona perquè vol rondar una teoria de cañe universal). 

L'arquitecte Francisco Rogent y Pedrosa és el primer que s'interessa pels nous edificis 

que es construeixen a finals de segle a Barcelona ". La seva obra és un recull d'edtfkts, tan 

públics con privats, civils i religiosos, que s'havien bastit en els anys anteriors a bt 

publicació del llibre, d'aquí que parli d'"arquitectura moderna". Elabora cent fitxes, en 

cadascuna de les quals anaiitza una o més construccions des dels pur.:s de vista que 

preocupaven aleshores, és a dir, l'estil i hi descripció dels elements i materials decoratius, 

fent referèrxia a la disaibució d'usos i funcions D'aquestes cent fitxes, que eil anomena 

"làmines", car cadascuna d'elles va acompanyada d'una acurada reproducció fotogràfica a 

grin tamany, en dedica vint-i-dos a residències de l'Eixample contruides abans de 1888 i 

moltes més a edificis públics i habitatges de hi zona edificats çmrc aquesu data i la pubUcació 

de l'oro Tan ks fotografies com les informacions sobre artistes col·laboradors en la 

construcció dels edificis, així com tes anècdotes referents a aquests han estat molt utilitzades 

'' AfOTMi ém MOW « M U al ItSS i «1 l«V>. raapcctivaarM«. m tomem put*c«u i va» nrnamdn inèdit» • IArch«*-o General de la 
. M — m n , ;én éa Akalá ét Heu re», m fam» toéw al l'W7 Aajueat fat t i proptevr la wvi putOKtcCS. pinlaimta tnfc aktn k:uot. 

M à i M à ^ a l i v M al IM? s m t f ^ ^ i*m&,mmmmmMW*& 
dWl H U c a a i g M i i 
^•W« •Manar v W i K m H B i l l • 

11 ftapM y •aon.aa. f AigptiEmetmlaai—« Matcata»a hmnttom h « j Cia . IW7 
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I. Ilm¿wci¿i fa>idr taOáeenó 

ea lei puWicacioos nofteriors a aquesta 

Al i l 9 9 a comeaea a publicar a Barcelona l*"A^ar» de to Asocwoonde Arquitectos 

de Cataluña" ca el qual kl podem trobar ressenyes de cases contemporànies '*, sobretot en 

l'apartat dedicat al conctus d'edificis i establiments urbans que l'Ajuntament coavocava 

anualment des deJ tombant de aojfe-. Ea »quests aitides sovint es citaven algunes de tes obres 

•nteriots òe's arquitectes guanyadors aportant ne dades d interts ". 

Una atol fjublicació que caldria citar fou to revista "Barcelona-Atracción* hut'tetí que 

¡mbücà to Sociedad de Atta», ida de Forasteros a partir de 1910, ea el qual tronem articles 

monografies de qualitat amb alustrucions molt escollides sob»« lemes d'arqui*ectura i 

monuments de Barcelona Alguns d'aquests es dediquen, tot i que des d'un pant de vista 

retrospectiu, a lemes de rtuample, con ara d que escriu Bonaventura Bassegoda sobre 

l'arquitectura del Passeig ne Gracia, ea un numero de ta revista dedicat a conmemorar el 

centenari de to seva urbanització ". Ea resera es fa un repàs de to ntftoria del Passeig i 

seguidament es parto deb edificis mes importants dsl carrer, construïts fins a 1870, que caá 

i defineix estiüsúcameni i tipològica, lat diferenciant tes cases de pons de lloguer deb 

pajauets edificats ea els primers temps, feat esment de llurs arquitectes i de llar estat de 

conservad''. Les dades que aporta, algunes d'elles extreies del text de Rogent y Pedresa ' \ 

també han estat to base d'alïes csents posteriors. 

La primeia obra que troben dedicada exclusivament» to gran arquitectura domestica 

barcelonina to publica Rjunon Attach al 1944 * . Ea ella trobem un recorregut histèric que 

abarca des dels palaus medievals tas ab tatets modernistes, dedicant un capftol breu, però, 

ab edificis de 1 Eixample Cita to Casa Gibert (catJ9) com a punt de partença, tes 

141 que. per MC queden (.*» 4d M M amb* efaaoHgk 

BwehiM Ht t , paf* 2» 35 Aquí es parla d'FcrK lagiiir i e» U teferfam, ina i m mab htngwjbt, a It C » lunfddl* <ct.55). 
haabd* a partir de IHM 

'' tumgodr. •.- *La urfcenttatión y lot «Atea» del Tmm de Grat»' t BanMla—•Alact, M larcctum Vol, XVU. .1* 191, 1927. 

• FnuKMco l a p * y Mraaa« op ci . D'aquaala ohn «* peace aferanaa refettatita com an el» feilet» de I'cK-ukor Roatad Notaa 
a la can atajo« (cat 210) 
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edifJcacKvas dd Passeig de Ottern que ja havia refermeu! Eassefoda " i nK>tles d'altres dels 

p a « anpnfcrm modernistes Gaudí. Pmf i Cadafalch, Domènech 

situa« aquest penode an^uiteclòiïk: entre l*Expo5icró Umveraü de 1838 i la Internacional de 

1929 D ^ M t s o a a s a ^ t a n p i 4 ^ é ^ p a B é a 1 i a o % f t ^ e r ( a ^ d p i s p f Í K ^ o c q M 

pel propietari i les vivendes superiors per Hapten i fs algunes retocades de caire estilístic, 

sense entrar gaire en detalls. 

El Passeig de Gracia, el propi barri de Gracia i la Maça Catalunya són també l'eix 

venebrador de l'obra d'Alberto del Castillo a . Dedica dotze capítols de la primera part a 

explicar k història de la urbanització del pavseig. i tan sots in a parte de l'arquitectura Tan 

en aquest con en el que dedica a l'arquitectura de la Ptoça Catalunya, tronem el mateix recull 

de dades, molt ampliat però. que ja em havia presentat Basscgoda:3. Així, se citen una gran 

qualitat ú'edilicis del pcsseig. fent referència a ¡arquitecte, la data de construcció i lestii, 

i diferenciant dues tipologies d'habitatges de qualitat construïdes durant afe primers cinc anys: 

els palaus urbans de la part baixa i els xafcís envoltats de jardins de la part ato. A aquest 

recull de dades puntuals sobre els edificis afegeix també un munt de dades sobre ta història 

urbanística del passeig i d alguns carrers relacionats amb aquest, com és el d'Aragó o ta 

Diagonal. Quan a la Placa Catalunya, cital'inevitable (asa Gibert ícat.39). així com b Casa 

Estruch ( C Í ; 3 8 ) . a mes de ressenyar, un per un. tots els edificis de la píaca. de manera que 

ens podem fer una idea bastant clara de com devia ser. car ens fa una detallada descripció 

dels diferents teatres, cafés i edificis similars que ocupaven ta part central d'aquesta. En 

aquest pum és on esdevé més original. 

Si exceptuem i obra de Bohigas u, important perquè en ella es defineix per primer 

cop ta tipologia d'habitatge de Noguer predominant a lE'xample. deixarà de banda els 

problemes estilístics i parlant exclusivament de ta distnbjcio cels interiors, ao és & K a ta 

dècada dels setaMa que trobem un ventable esclat descrits que giren a l'entorn de Cerdà i 

l'Eixample, provocat per ta proximitat del centenari de ta mort d'aquest personatge, que fou 

celebrat amb una exposició. La majoria d'aqnests cserte, però, soten referirse exclusivament 
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I- IMMNKÍA i h a 4» li Que«»» 

ab aspectes urbanístics del pla, de manera que es pocs casos s'anatit/a l'arquitectura 

constraüa. Aquests pocs segueixen h M i oberta p a Boñigas n i es preocupen de l'anàlisi 

dels edificis a nivell tipològic, enquadrant-los en el conjunt de tes mansanes Cerdà *. 

La gran aportació de la dècada la realitza Joan Basscgoda Nonell durant l'any 1972 

dingcix l'ordenació i recuperació de la documentació nistorka de rArxiu Administratiu de 

l'Ajuntament de Barcelona, que fins aleshores havu romàs ea l'abandó i el caos. La seva 

ttnea va permetre l'obertura al públic de rarxiu i l'acccs al fons documental mes important 

pel que fa a rarquitectura domestica barcelonina de! segle XIX i, per tan, de l'Eixamplc. 

Alhora publica un llibre 2\ dedicat ais Mestres d'obres que actuen a la ciutat, on recull, 

entre d'altres, els primers frute de la seva investigació en aquell arxiu. Es aquest escrit 

dedica un apartat als habitatges de l'Eiiample, el» quals defineix a nivell tècnic i de materials, 

lot i que no parla ni de tipologies, ni d'estils. 

Salvador Tarragó m és el primer que escriu un article centrat a l'entorn de 

larquitectjjra del onmer Eixample Ls pbritqa uru aproximació àmplia al tema. establint uru 

perioditractó i una classificació per tipologies, seguint les ja establertes per Boh:gas **. 

També s'interessa pel Serna dels Mestres d'obres, arribant a afirmar que son els que millor 

interpreten l'esperit de Cerda a traves duna arquitectura funcional i austera Amb lot, no 

deixa de ser una apuuimació, car de les onze pagines que oci»pa l'article, deu son 

d il·lustracions 

La mapa exposició que se celebra al 1976 ea motiu del centenari de la mort de 

l'enginyer, va suposar un rctlançament de la seva figura i una revaforacid del se« pia. Amb 

lot no va suposar cap avenç important quan al lema de l'arquitectura domèstica, car el ext 

de Cerdà * sobre el particular encara seguia inèdit i tes aportacions dels investigadors 

* Vid, wpm. 

" Tal i «D «Mr «fur* é* U c«wc«té IWM <M irrn». hem •«*« per twçm el MM ' M M M ' , <CM mm* «MMÚ etmtimúmm «• 
It nunwiw m MtaH m**x dWM 

r l i igniK NMMK. I l,n Wr*w # < * « tff PtfflftW BWMIMK U l · lm tkmem A«nrtrfc». l«B 

* W4 . pip. 3 14 

• Oárt aaMpM, of. ca. 

** tat MIMMB » U ji vOada Two« 4t ta ttmmntetUm 4t tas cnateétt •!>•><• al pray**» 4t M a n y eivtiocbt dt aMWjom' 
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molt puntuals. Desprès de l'exposició, les < 

per qüestions üpofógnjueí. 

nhé orienten «t trebaJI de Maití Affc n el qual desttea per què 

• i exacted to vivenda típica de l'Eixample. 

que es troben afe xamfrans de les que es troben en eh trams laterals de 

Kim Uoberas n inaugura una nova línia d'investigació en estudiar l'i 

domèstica de l'Eixample des del punt de vista de les ordenances municipals. Amb lot, no 

arriba gaire lluny en la seva recerca i es limita a fer un recull de les citades ordenances, 

comentant tes somerament. 

Un atoe punt d'inflexió el trobem amb les reflexions de Josep Mará Montaner u . 

el qual explica molt clarament el naixamcnt é to casa de pisos de lloguer a to Ciutat Vella 

i la retodó entre aquesta i les cases del pnmcr Lixample, a través d'om anàlisi social i 

tipològica molt encertada. 

La celebració del Centenari de l'Exposició Universal no va aportar gaires novetats a 

J estudi del tema. Així, en el reculi de treballs dirigit per Pere Hereu Pavel 1,· només 

l'article escrit per Albert García Espuche i altres M parto de l'edificació de l'Eixample en 

urbanístics i quantitatius, fent referència als ritmes de to construcció. En el votem 
v tampoc no hi ha cap treball que faci referencia a l'arquitectura domestica 

de l'Eixample, només un article de Xavier Tafvnell M, resum de to seva tesi doctora! 

nbre U ntmçmèààa en ta wqwfcxtar» mèmmm de (• VIVMNIÍ ptanimite del b iHcke ét BMMÍMS* • Jgfe; 
• • $*, wm, pàft «2-«? 

12 C *Lt Bar. c l k « di Cméè. Bmmm ikUt-inatKhr c tmtmimam Jell i>nUi<>" • i i1 f | WÈfíUStWJ MSwe. n' 23. 

A OuMia i H H b . M . MnmM* tags, M . ¡ »y** fonok,. II . : *U < 
of. t i t , pig». 129-II. 

Tmioflt X.' *B» nunc* et IM ÍMMMWMM* • f f l t m # \}l*i*a*ml ém *mÉm¡ IlÜlff M 1'Wl—" tUM-Htt l of. e* 
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I tamdatctA i I M de I* Qbm/Pé 

treball , que estada l'evolució quantitativa de ledükacitf a l'Kixample 

amb les atoes i hatees de l'economia catalana, forma pan d'un gnip de Tesis 

s apareixen a finals dels anys vuitantes i ipe tracten l'arquitectura domestica de 

IKiwunok des de diferents punts de vista Miquel CCMMNIMS * ho fa des del punt de vista 

tècnic i economic; Txatxo Sabater *' analit/a a fans tes tipologies arquitectòniques dels 

primers de« any*; i Jorge Vila m, seguint Josep Mará Montaner4', revisa fes relacions 

entre els edificis de la Barcelona Vella i els dels primers anys de l'fcixample, demostrant que 

els darrers son l'evolució lògica dels primers 

L.'tnki dels noranta va veure tapanctó de nous treballs significatius propiciats, d'una 

banda, pa la celebració de la Olimpiada Cultural, i de! altra, pa la recuperació dels textos 

inèdits de Cerda **. Així, durant l'any 1990 se celebra ¡exposició titulada "El Quadrat 

d'Or" que va posar de relleu ei rk patrimoni arquitectònic que posseí i que posseeix 

r&xampk mitjançant una comptetíssima mostra de fotografies històriques, reproduïdes ea 

on volum catàleg *\ la publicació d'una guia que ens descobreix els edificis encara existents, 

sobretot d'època modernista **. i un ekle de conferencies a l'entorn de ! Hixampie, 

publicades en un altre volum dirigit pa Albert Garcia Espuche * \ que recull alhora els 

srtkies me? importants dels dos textos precedents Així, podnem destacar l'artkfe del propi 

O K W I M I I . M Sucfci. lto.Hfc.1 f M M H I - I gf kn uriatnti del £wqfc.ht ik Bretrijan Svielnaa te« dnctnnl M b , Ibpda • to 
ETS.A.B. d l W 

• ta ETS t l aiiW» 

, <5> ck. 

; • b téamm ikl anttpioyaet» dt Eraacfcc de BMMIOM* y • te T«otta de la tamtmxiém dt to« 

IW.I 
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coordinador * que ens parla de l'evolució de l'Eixampte des dun punt de vista ampli; e? 

de Santi Rarjau m que aprofondeix o i el «ema de la influencia de les ordenances en 

l'arquitcctuia encetat per Km Ltoberas *; el de Teresa Navas " que ens oarta de ta 

participació de les arts aplicades en l'arquitectura de I Ctxampk; el de M* Dolors Uopattn 

«pe ens descriu com efa ta vida ab pisos de l'Eixampte; i el de Jaume Puig ^ que fa una 

interpretació de l'arquitectura «pe desitjava Cerdà per a l'Eixampte a través de l'estudi dels 

textes recentment descooerts **. Apart d'aquests, ui ha d'altres articles, resums d algunes 

de les less doctorals ta citades, i d'atees no tan relact«mats ami» el nostre tema. 

Al 1992 apareix un darrer recull de trehalls ", que va servir de catàleg a l'exposkié 

que s'organitzà al Col·legi d'Arquitectes, a l'entorn de l'Eixampk, en notw de ta 

recuperació dels textes ia citats. En aquest recull l'inic article que ta referència directa a 

l'aiquitecture domestica és un resum de ta tesi doctoral de Jorge Vita *. 

Finalment, a ta tardar de 1994, cotncindtnt amh ta fa» final de redacció d'aquesta 

Tesi, i també comuemorant ta recuperació de quasi iota ta documentació generada i referent 

a Ildefons Cerda37, s'inaugura una magfK mestra intitulada "Cerdà, urbs i territori * que 

significa una revisió total i glonatitzadora de ta figu*"». de l'urbanista En aquesta revisa es 

fa al·lusió, més àmpliament que en exposicions anteriors, al tema de I' 

proposada per a l'Eixampk, ta qual s anahtza com a element basic del Pta, 

OmA Eiptikc A "Wi « a i emimtwi NMfis (1M0-I9I4)- • At** Owcfi ftyadM. •».<*> «*., fag» 3 0 221 

tmpm, t. "Arqwutatn. panaifc ntM i mAmmem. L'Myacte dati cdtfxu • I Eiumrk CUM* ' • Atwft Gwt» EiptKlw. of. . «I 
2Ö-B4 

, «p. cfl. 

N««»t. T *U< «tto a(<h>.adn «Itf^uiWvain <fal Mfk XIX UU1IU».K< ide«tnv«tuf>«tncnr • ARK« Gircia iufWihc. cd of **• 
2J5-249 

UvfMi, M* D : "Lm em** ét t'ftmmçàs pMtm mtimm' * Albert Gwiu Espiche. «I. "p « « . p i p 115 127 

Puif I "O pwpet* 4"Mmmf*l C « Ü i U leant IMWMCKI' t Albert ü«i\.i» bpuchr cd op, «it. pJgt II-26 

VM, Mtt 12. 

SW2 

VH. MM 42. 

«to taam tiMt • k M M 12, i «I pUnoJ tamul éá HMKM d'kxampk. locate« • k IU«I< 
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I htrodih.ci6 i g*M dt to QßMMa 

Aquest« i d'atees aponadnos es recullen en el corresponent catàleg" 

1.2.2. La "pt)lèmKa" sobre les Cases Cerdà 

Després d'aquesta viiio de conjunl que ens ha permès de veure els diferents punts de 

vista der, deh quais s'ha abordat el tema de l'arquitectura domèstica de l'Eixampta fins a 

l'ExposKHÍ Un;versaJ. ces agradaria fer leferència a u n qüestió que apareix de manera 

recurrent durant ta decada els setantes i vuitantes i que es certs moments prea caràcter de 

polèmica. Ens referim a les Cases Cerdà (cats. 313, 314, 318, 320), un conjunt de quatre 

edificis situats a ta cruïlla dels carrers Líúria i Consell de Cent que, pel seu nom i dau de 

construcció, s'havia crept popularment que havien estat els primers de l'fctxample i que els 

havia construïts el propi Ildefons Cerda 

A principis de 1970. Garret * àaieia ta qüestió adscrivint les cases al pensament de 

Cerdà, car, per ell, tan aquestes con els propers passatges de Permanyer i Méndez Vigo 

reflecteixen tas idees de ¡enguryer. No diu que aquest sigui l'autor del projecte, ni en cita 

cap atoe, però indica que el promotor, losep Cerdà, n'era pweffl També esmenta, per primer 

cop, a Bdtranuni. del qual nones diu que es .taiià. con a autor dels frescos que exhibeixen 

tas façanes, i l'existència de ta Torre de tas Aigües, l'autona de ta qual no té prou clara i 

atribueix o bé a Fonteeré o bé • Rovira i Trias 

A m guia d'arquitectura que Keraández-Cros i d'altres publiquen dos anys després *° 

to es fi esment de tas citades cases, (a cap de les quatre edicions), però si del Passatge 

Permanyer. el qual. iot contradient Garret, s'interpreta ja con a mètode per a poder edificar 

l'espai central de tas mansanes, primer pas cap a ta degradació del ?ta Cerdà 

En l'article anònim que apareix ata 'Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo" al gener 

de 1975 "' s'insisteix en què son el resultat arqu;tectonic més fidel a tas proposte 

" Cctúí. wjto t Imtan CMàle* ói VtTDotK.¿ ¿tUltné* » »antkma mn mamen úm IWMaenerik l*W. l«rcwc» Gsnef»ltf*t 
dr Crnkmyt. Daparumci« ¿'Otect Mbftpw« i ! M É w , té Becfa. 1994. 

* OMNI. IM "is a*m CmM j> M* atcMw* • DIM« dt • — - i — Barcelona 25 it jeoer ét 1910, pk$ 23 

** »iHÉMrto-Crw. I.E.. Mnn, O, hmfhm. %.: AMMU^HI^ fl( f jnnlm fcrv«kw« MfeKMMi del Cokpo Oficial it 
AiquMcfc* éi Catataia f Bakam. 1972 (NTu bt M «¿MMM mit. mmmén i ampfaadn. tai a 1W». 
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tipoftppes de Cerda, per to pam fondària de redifici p e permet MI» òptim* ventilate i 

il·luminació de toles les taMeiam i desmenteu f i e siguin alna de f urbanista, tot repetint 

BeJtraani com a amor de les pMlnres. 

El catàleg de reajHBCtd Cerdà m rqwcix tes ananaes informaiiom ja vistes t 

remarca U modernitat que representa to flexible distribució iaterior p e pet net adaptar la a 

tufa n e n d asos. 

Un tay després de reupoácid, Bassegoda *' resol definitivament el tema de to 

datació i autoría en kcalit/ar l'exputiem de permís d obres a I"Arxiu Administratiu de 

l'Ajuntament de Bffrcekm Nep te relace de Cerdà amb el projecte, i afirma p e la 

¡¡enáltela compmitiva quan a distribució interior no era freit d'una concepció moderna de 

I edifici, sinó de to potraa d'apest Alhora, però, comet un greu error en afirmar p e ion 

els primen edificis de IKixample. pan ja AUbcrch M ha via deixat clar o to documentació 

dipositada fJ propi Arxiu Administratiu així ho demostra» p e m primera construcció de 

i Fixampk fou la Casa Gibert (cat.39). 

Al!986 un dels esmentJrtsedifkss« restaurat Això proptcia to publicació d'un amele 

de I Juts Permanyer tó en el p a l afirma p e Ildefons Cerdà no té res a veure amb tes cases 

i p e apestes no forca tes primeres de l'Eixampte, citant to Cas* Gibert (cat.39) com to 

pomera construïda i ona p e bastí Pau Martorell al 1S6I a to mansana 

Borrell/DiptMació/Vitodoinat/ Corneli de Cant con to mes antiga p e es conserva. La 

publicació, l'any següent del Catàleg del patrimoni arquitectònic histonco-artístic de to ciutat 

de Barcelona**, ratificant f opimo de Permanycr. clou definitivament to polèmica. 

1.2.3. Valoració 

A ta llum del que fins ara s'h* exposat, podríem afirmar que. a grans trets, els estudis 

p e ha miscicat el tema p e ens ocupa, has seguit bàsicament Jnes ortsnmcioas: d'una banda. 

'* &t Ĉ MRMBBX, VÉMÜCS % PvMlMI» l *Tp 

" I H M | * É HOWB. J "im mm» é» Lww-Cn—i|u ét Om*» Previa I M pmmtm M Eanatltc La* am*M$é Mumm V«IU CM 
P"» «««fe <k M Cert« Sutw, pniywuf»» 4cl I m w ' * LaJaWMÉI Wtttttrnm: H ét ftlml Je |fT7. pi$ I« 
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fa bibliografía nét artiga, que abarcaría fins A anys cinquantes, es limita a recuiJir mam, 

dun, descripcions i classificacions estilístiques sense entrar en una asid» crítica Je 

rarquitectura, fent un eiercici è*awÈàé i acumulació de dades; de l altra, a partir dels anys 

seútantes i, sofeNtot, setantes, trobem un seguit d'escrits molt més crffe, que presenten una 

anàlisi més aprofondida de r arquitectura domestica de IKixample, centrada en qöestioas de 

caràcter menys erudit i estilístic i més tècne, lot i que sovint s'enquadra ea pehodes watt 

breus i punts molt coáctete m i s'mek« C I M a capítol marginal en estudis bàsicament 

urbanístics 

Aiií» el que trobem a faltar és una anàlisi més globalitzadora que tracti l'arquitectura 

domestica de l'Enampk con un fenomen amb entitat propia, no com un apèndix de l'estudi 

del Pla Codi (tot i que calgui integrar la ea el marc físic que aquest ccnstitueix». a traves 

de to contemplació d'un període de temps proa aupit que permetí ft* valorado« de caràcter 

històric, social i arquriectonx; des del dobic punt de vista funcional i artfóte. relacionant-la 

aanb h mstòna de Barcelona i de rarquÀcctura catalana de I època, ea un moment tan 

interessaat coa é» h gestació del Modernisme, ea el període inmediatament antenor a 

l'K)iposiciò Universal de ISIS. 

mM |MN§MMtMI MIMI' HHI tPHWI C i t A I • • • H I 
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Figvrs f: Piano) de l'l.ixampic asscnyjtUm I arc» i els carrers estudiats 
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II. 0 marc internacional: Vicn*, Berlin i París mm a caemples 
d'urbanisme i arquitectyrï domèstica europeus a la segona aeitat del 

segle XIX. 
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D. Bl aarc interaackxul: Viena, Berlín i Parí* con a einnplea 

é?«ti%aMiMÍ«9jMteci»mA^^ 

XDC. 

Fn el mart de l'estudi de l'arquitectura domèstica barcelonina de li segona meta del 

segle XIX, em ha semblat interessant de conèixer els sew paral·lels en el conjunt del 

continent europeu, representant lo mitjassant tres ciutats que. a l'igual que Barcelona» patiren 

ea aquella època un procés de creixement i expansió marcat per la presencia d'un pla 

urbaníttic rellevant Així. ens ha interessat Vtena. on es duu a terme l\rdenacK^ dels terrenys 

del glacis a traves de la Ringstrassc. Parts, on ei Baró de Haussmann apira la seva 

"Regulació" tan al creixement de la ciutat, com a la reordenació de l'àrea \n construïda, i 

Berna, que uo posseix cap pla urbanístic de renom internacional, però que és mostra d'un 

creixement força condicionat per el desenvolupament industrial. 

Ens trobem davant de tres ciutats que no només es plantegen el se« desenvolupament 

al mateix temps que Barcelona, sinó que «Inora, i això ha estat deem a l'hora de fa nia. 

presentes tres models moh diferents de creixement, tan a nivell formal com organitzatiu. 

D'una bajada, la Ringstrasse, amb una traca poligonal, servint d'unió entre dues parts de la 

ciutat fortament consolidades, i dissenyada sott els auspicis de la cort imperial de Franz 

Joseph I, esdevingui el carrer representatiu de les insütuctons austro-hongareses de 1 "altra 

el Pla Kaussmann que operi decididament sobre d vel Parts creant la imatge actual de la 

ciutat, rcvalontzaiu ne el centre, on s'instal la la burgesa acomodada que regia el Segon 

Imperi; i, per últim, els eforços, certoment infructuosos, dels ntiròcrates pnroians per ordenar 

iracwnalrtzaTelcrmcrntemirconto>laiMn 

d'eixample a gran escala, éesnaraats per la lentitud administrativa i pel ràpid 

desCTvolupainemd'equipamentsindustn^^ 

de toi control. 

Amb això també volem constatar que ú bé rarquitectura domèstica és un eix bask 

d aquesia part* l'urbanisme n'és laJtre Arquttectura i urbanisme són dues disciplines 

totalment interdependmts. car si bé la planificació condiciona l'cdifkaód, aquesta 

materialitza la primera. que sense la segona sena poc menys que un dibuix al tara. Per això 

he« cregut convenient donar igual importància als dos aspscles, tenint en compte que, a més. 
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se li concedeix actualment 

I amb aquesta consideració arribe« a un pont que ciaem que cal esclarir abat» 

d entrar en l'estudi de cadascuna de les ciutatr. (actual recerca l'nero duta a lerme basant 

NOS m d i principals estudis que sobre el tema s'Han publicat a iuropa. Con en el cas de 

Barcelona, hem pogut constatar, que m bé sobre la part urbanística hi ha un important volum 

btbtkigrafK:. pd que fa a i'arquóectura domèstica les apormciyns son escasses i puntuals. 

Tanmateix també s'ha comprovat que en d cas concret de cada ciutat í diss del capttol de 

rarquitectura domestica, tes recerques s'han orientat de diverses maneres ce«Krant se cr 

qüestions diferents Així, pel que fa a Viena el» estudis tendeixen a expHcar-la des dd punt 

de vista dds estils, incidint principalment en qütsttota formals; a Berlín efe ha inte isat més 

fes implicacions socials, i s'ha tractat nés a fons la part uc les tipologies (d'atea banda cal 

recordar que la destrucció de la ciutat durant te Segona Guerra Mundil ha limitat awlt d 

camp de recerca): mentre que a Pa*is d tema ha estat capitalitzat per l'estudi de robra dd 

Berd de Haussraann. veritable "alma mater" tan de les realitzacions urbanístiques con 

arquitectòniques 

Tot això. doncs, queda reflectit a ies pàgines que ara segueixen S'ha intentat cobrir 

fes llacunes i equilibrar aquestes diferències a Cavés de l'investigació personal, to* ¡menant 

dooar un caràcter globalitzador als tres capítols, que »*nan hagut d'organitzar des d'un punt 

de vista potser excessivament esquetntoc. donada te gran quantitat d'informació que s'ha 

treballat. Aquest esquema és bastant simple i és d mateix per a cadascun* é : les ciutats que 

hem tractat con a c^rftoh señaran. Di« d'aquest« hj ba una 'primera pari" dedicada a 

qüestions urbanístiques, que alhora ens posa en anteceden», fent una breu referencia 

històrica Després es pasta a analitzar fes realitzacions de te primera part dd segle XIX, per 

acabar amb ds pans piar que es realitzen a te segona mete, veritaMe "ntet fort" de t part 

urbanístxí dd carbol A a "segona firt" s'analitza l'arquitectura domèstica fent també 

referències ab procedents i explicant mes detalladament fes realitzacions arquitectòniques 

lligades a aquests »tens urbanísüc? que acabem de citar Al final és cadascun dds capítols 

dedicats a fes difercrts ciutats, un apvtat de valoracions intenta ressaltar eLs aspectes més 

interessants, a mote de conclusions "internes" qut sor represes per mes conclusjcr... de 

caràcter general, en que s intenta con??var sucintament I « d que s'ha vist, al ftnal d'aquesta 

segona part. Per últim, tot d «te « recull en aquestes pipíes que ara segueixen serà valorat. 
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cofrpknctó a Barcelona, en Ics conclusions ÜCIÍTCM Doctoral 
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H.l. Viena 
I I . 1.1. Deseirvolupaincnt urbanístic fos 1SS3 

HJ.1.1. Formació de la 'ScsTderiratadV barroca (5684-1804) 

A partir de la victoria de la Santa Aliança sobre els turo» ai 1684 i de te constitució 

de la nova monarquía Aostro-bungarcsa amb espial a Viena, aquesta delia de ser ciutat 

fronterera i comença a desenvolupar sc o » a Residenzstadt' dels Habsburg, amors que reb 

i « gran impuls economic M b la recuperació del Danubi com a nu navegabb 

Amb tot, sobtà per mantenir les fortificacions d'origen medieval que s havien anat 

reforçant durant els segles Ja al 1683 s'havia marcat amb fites la zona «pe nava de 

correspondre al glacis, és a dir, una franja de terreny al votant de la muralla i fosáis que 

nava de quedar lliure d'edificacions. Així. un cop esgotat el terreny edificable a l'interior 

de la tanemtadr3 havien crescut tot una sèrie de nuclis, mes enllà del glacis, anomenats 

Vorstädte3 Aquests nons barris, separats físicament de la ciutat pel glacis, i reconstruís cap 

a 1613 sense seguir cap pLruficació. desprès d'haver «tat arrasats pels turcs, foren prtitegtts 

posteriorment par l'anomenat *LintenwaH" o segeaa munlla iniciad, al 1704 Aquí 

s'instal·laren fabneants procedents de l'interior de ta ciutat, que no hi podra seguir 

desenvolupant les seves activitats per ta manca d'espai o que en foren expulsats per motius 

de seguretat, i, a ta segona meitat del segle XVII I , industrials de l'Imperi Alemany o d'altres 

p i n s europeus Naturalment el creixement de ta població va provocar un augment és 

l'activitat consavetiva en aquesta area fins al punt que ja a finite de! segle XVIII s'havia 

edificat en tot l'espai compres entre d glacis i el LinienwaH. 

El pitan deis Habsbtvg a Viena, d Hofburg, no tenia l'aparença de grandesa digne 

de ta nova sttuaoó política, per la qual cost fo* objecte de constants rmpttackms. Així. van 

sorgir tas anomenades Ates Leopoldnies i elf edificis a l'entorn de ta Joscfptatz, la 

Franaenptatz i ta MicKaebrpUf. La monarquia també va incidir a tes iones de Augarten 

Prater, Scbdnbninn i Ketzendorf, on va fer construir els seus palaus i jardins d'est», 

ordenant grans espais paisatgísticament, tot seguint el model de tes avingudes d arbres 
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parveares creada per Lhifs XIV. La presència d'aquests pan» va propiciar la creació de 

vies comunicació entre ells que després influireu e i el descnvotuptment urbanísüc de la 

ciutat 

També durant tot d segle XVIII a fes parts jtxf, sudorienta! i sudoccidetóaJ ta noblesa 

va anar edificant un gra« nombre de palaus amb ampits jardins, creant importants nuclis que 

Mollik4 anomena "tïutats-jardí bafrape»-. En funestes lites, però. no es dona cap actuació 

urbanística desiacable. 

La densificada de ta ciutat interior va propcñr divers« actuacions per a aconseguir 

mes sol edificable. Joseph II féu dissoldre les ordre religioses situades a ta Innenstadt, 

utilitzant-sc els jantes dels convents per a aixecar hi habitatges Més endevant es féu el 

mateix a i area dels ïubvftiis. També es tancaren eh hospitals situat* a difis de les muralles 

i es traslladaren a les Vorstädte, de manen que quedaren nous espais lliures a l'interur i es 

creà cl "Krantema^beáfc" o districte deJs hospitals a tas Vorstädte 

Al 1770 es repta el glacis L'area f'*i aplanada, s*tó construí ana carretera de 

circumval·lació i camins de vianants des de tas portes de ta ciutat tes ais carrers principals 

dels suburbis A ta resa déte espais es plantaren artires i es crearen jardins Al 1776 i espai 

fou dotat der menat i al 1786 s'obriren al públic els bastions, Ominé arbrats, esdevenint 

un Hoc molt apreciat per a passejar 

II 1 1.2 La cratat enmuraltada al segle XIX (1804-1858) 

Al 1804 Frani II deixa ta corona de lampen Romànic-Germànic i funda l'Imperi 

Austríac per ta qu?* coa Viena passa a ser ta Kaiserstadt. és a dir, ta ciutat imperial 

austríaui Desprfs de locupactó francesa (1805-09) ta ciutat va patir una període de recessió 

car es va prohibir to instal·lació d'indústries tan a ta ciutat com ab suburbis Aquesta crisi 

s'anà superant cap a 1130 amb d desenvolupament del tràfic de vaixells de vapor pel Danubi 

i de ta xarxa ferroviària (1838 entrada en servei el primer tram del Nordbahn5 entre 

Ftorisdorf i Deutsch-Wagram) Aviat, Viena va esdevenir un nus ferroviari important a 

«a&yftjfe ftt^t- mmi^^m !»*•*•*•• TITDWJIIJ 
MPtHH»* N W * * IR^^BHnjp# H M M H « rwWmmmSKt 

Vwhg GfcOM i # » . f% 2« 

FcrrorMTil 4(1 Notri 
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Ggfttt-earon*, i vi cobrar impottancu com a mercat fmxncer Aquests desorvohipamems 

«narencoinp^atsd unaugn»c«deUpoWac»ó'*»cr«sadeh23O0W 1800 als 

430 000 al IMS. 

Despr& de ta Revolució de Març. ei 2 de desembre de 1848 Franz-Josef I va accolir 

«I tron imperial. Al 1849 les «oves ordenances per a la ciutat comportar» ove l'any 1850 

s'aunexk»iessin les Vorstídte. i el 1862 eb «harte mes enllà del LinienrvaJI. dividint se la 

datat en dís*ictes i desenvolupant se les nies pans de manera coordinada 

Cap al 1S30 trobem una Inncmt2dt ífig. 1) totalment atapeïda d'edifkis que ja només 

poden créixer cap amunt. Com a únics espais d'oci hi havia els basoons des d'on es poda 

apreciar una bona vista de la ciutat, i en els quals s'instal·laren cates a I aire lliure, i el 

glacis. Aquest havia adquirit també una gran importancia económica car s'hi ubicaren eis 

nwrcats, qsse ja no cabien a h ciutat emmirallada, i els pom de carba i pedres. A més. b 

bona comunicactó que d glacis oferia amb ¡a Innenstadt havia contnbutt a hi ¿eac'kacid de 

les Vorstädte mes pròximes 

Al maig de 1809 Napotcó havu fct vote ks fortificacions entre la Kàrntneríor i la 

Schortemor, li qual cosa possibilità la primera ampliació de ta Innenstadt Així, cap al 1817 

shi construeix una ParadeputT*. i entre 1821-23 es construeixen eb Volksgarten, vora el 

Hofburg, esdevenint el primer parc públic de ta ciutat. El 1824 s'inaugura una nova 

Burgtor', a ta roña del Glacis, que ja havu esdevingut ona importaimssima area d'esbarjo 

de ta densa whs. A mes ene« 1802 57 s'hi construeixen tot una sene d'edifici* públics que 

no cabien a ta Innenstadt, con ara l'Institut Politècnic, ta Coca Imperial, la Duana Principal 

i l'Knglésu Votiva (que conmemorava que Franz-Joseph I havu sortit illes d'un atempta: el 

1853K a mes s'hi arrangen i es milloren contínuament eb canons que el travessaven 

connectant ta xarxa vürta de ta Innenstadt amb la oc les Vorstädte 

la al 1I52Ki ha un pniiKr intern «rnos d'ampluctó de ta ciutaí en terrenys del Gtacis, 

anomenat "Neu-Wien" t composat per 71 parcel·les al nord de ta ciutat, vora el canal, de ks 

quals 16 es reservaren per a construir ta un paveitó per a una projectada exposictó de 

productes industriáis El projecte, però. va fracassar perquè arenes es van vendre pared les 

En aquest període, to xarxa viària bàsica vienesa consistia en eb carrers principals que 

CIMF d'manxa i émmmtm mútm* ich tn i í iw « I ' Í M M HMM C«np *t Mm 

tatt és I* MMtaM* tan <t Hcfeuff o Mat lnyiiMl 
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vm de « M e n radial des de les VocafcÉe fias a la tarata* í qu 

• d Is per un «wer de càonwaMint que recorria el glaç». desdoblat a to zona del tw 

W i n . £as del font hi havu un altre camí «brat de circumval bcvo que m comunicava m i l 

el primer mitjançant rampes vora les paites. A hi Innenstadt hi havia a n larm de carrers 

iiregularc i estrets qiK n> podie* abxim^ de 

les 12 portes» de les quals quatre eren ¿ornés per a vianants Per creuar la ciutat només 

existia dos eixos un Nard-Sud i m Sudest-cest, de «neta que la resta de trajectes s" havien 

de fer passant per algun d aquests auras 

A b zona de les Vorstàttte kJ havia 48 carreteles que anaven fias a ta ciutat 

de les quais »més 34 estaven connectades al carrer de circumval lacuí i només 6 

parar directament a les portes de la ciutat 

31 



t a i 

deb 

II. 1.2, La 

La idea de crear una Ringstrassc no era aova del 

MU ta segona meitat del segle XVIII se < 

dd Glactv To* 

ta nova arca í dedicar la pnnctpalNient a 

car b manca de sòl edificable havia comportat ina forta 

manca d espais verd.« Un deb eacinples nies infemssants i ¡ 

FescrH de Agostino Gerfi mulat •Lefiera al Signor Caldam. Pünore e sctdtore m 

vari progetti supra ta cmi di Viema" de 1787 *. Oerti proposa enderrocar les 

per unir ta ciutat i per a poder ampliar el Holbmg ñm a les cavaBerraes imperials 

(just a 1'atoa banda del glacis) per dotar lo de la moaumentalttaf que li esqueia w A mes 

creu que calía crear una plaça aprop d'aqucst per dotar la ciutat d*un lloc de trabada, del «pal 

csrcixu. sJta el control de lull del monarca Tambe parla de fer un carrer a la zona del 

glacis, amb places i mercats, unint les does pam de ta ciutat, dotant cada barri d un ccnt.e 

i d'un mercat propi. Aquest carrer hauria de ser ampie, ventilat, amb bonks edificis, moto 

ravies. També hauna de terar estatué, esglésies, pre»«.. . 1 tot anèes 

: els terrer.ys de les muralles i el glacis per a edificar-hi edificis privats. 

wopostes es veieren aturades per l'ocupació francesa que fen pensar als 

ta conveniència de to conservació de les muralles. Amn ?-*. a parte de 1817 

laafi^ierlotmn^iedeprojeciesBiiAn^coma'ettojueekaiierñri. La majoria 

d'dls. però, foren redactats per enginyers militars eb quals n» prtveieren pas renderroc de 

tas amanes, sinó rampliació J'aquestes per a donar cabuda ab nous barris projectats que 

foren situats preferentment a ta /ona que hi havia entre les fortificacions i el canal " La 

Revolució del 48 feu que A M i to! es pases en reforçar les muralles de manera que el 1849 

es creà «na comissió encarregada d'estudiar aquesta possibilitat El reforçament no es dugué 

a terme pero en canvi sí que en eb nous projectes que s'anaren presentant es preveu la 

' Vitf JfeatfntfTdl 

mL»mm»< 

pm Kart MnM. of «i . p%B §1-1(0 

, m n. Vira* I W . r •* 

l * l « H k X W > 
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construcció de aoves casernes vora leí paites de ta caut... 

Totes aquestes vacil·lat**» propiciaren que al 30 de desembre de 1857 l'Emperador 

Franz lascph I prengués ta ferma decisió d'ordenar f elaboració d un Grundplan'2 per a 

I Cumple ds Vies ate letreays del Glaç» 

II .1.2.1. i l cuacáis 

Ea l'escrit " que l'Emperadur envoi el desembre de 1857 al Ministre de Listener, 

Freiherr von Bach. exposa con haurà de ser el Grundplan Primer de tot demana que es faci 

peasant en enllaçar ta laaeostadi amb fes VtirMädte i ea emhcl¡ir el conjunt. per a ta qual eixa 

demana l'enderroc de fes fortificacions i fonts. 

lamtvé s'uidica a què s havien de destinar els nous ¿spusi s'ha\ia de crear un amp'i 

moll al llarg del canal, i ea l'espai entre d Schoüentor i els VolLsgarten calia Anar un 

Camp de Man fcntrc aquest punts s'havia d'ampliar ta Innenstadt ea direcció al Rana« i a 

l'Alser seguint ta lima dd casal dd Danubi i dd Camp d'mstraccio. tot incorpurant ta 

Voóviircae i consbuint uns caserna fortificada a ta vora. Des d'aquesta caserna fins al Camp 

d Instrucció ori« deixar an espai lluiré ea lima reca d una anótela de 100 Ktefter M La 

placa devaat ád Hofburg no s'havia de modificar, deixant lliure r«paj «are ta Burgtor i fei 

Cavallerisses Imperials A ta zona de ta Kàrntnerujr ta ciutat s'axainptana ea direcció ab 

ponte Llisabedi i Mondschein fam a ta Karolinentor L'espai entrr aquesta i d canal on hi 

havia to Franz-Joseph-Kaserne també havia de quedar lliure 

M À cndeva.it es defineix ta Ringstrasse, car m demana que a ta /ona dd moll dd 

canal i al voltant de ta ciutat interior es deixi lliure un cinturó vian <qu». rebé d nom de 

Boulevard) d almenys 40 ktaftnr d ample, compost d una calcada per a vdactes, amb voravia 

i un camí per a cavalls als dos costats. Aquest cinturó hauria de combinar edrfkis amb places 

i espais obeïts 

Con a edificis públics es prevea coaaaiar, a més de fes noves casernes, una aova 

Piafe atoe 

V«g«i tüMBfBpçié iattaps s K M lie&ít,» Qp.€at.. fè§ IIMk féautitf&è atMÉ* <M Iran wi MMBÍ 

" to R a t e «rtn» 1 M m « I M É M Í W M 
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i Militar, n a nova Comandancia de te Ciutat, on Teatre de l'Opera, els 

aus mercats i ' j t ma lèrie d'edificis 

- les Col·leccions Imperials, així com dues 

havien de col labour juntament amb fes 

acomYuürmilitanneiNb^dperínMtredelanuval 

Vet a dissenyar el Grundplan I* 

un jurat format per «na comissió amb representants deb Ministeris de I"Interior i Comerç. 

de la Cancelleria Militar, autoritats poitcials, un diputat de te Baixa Austria i l'Akakfc de 

Viena Els premis havies de consistir ea 2 000. 1.0001 500 Ducats Imperials d'or. 

AI 30 de gener de 1858 es publiquen les bases, en la elaboració de les quals havia 

participat hi mateixa comissió que havia de formar el jurat funcionaris dels Ministem de 

l'Inferior, Comerç i Finances, delegats de b Policia, del Consell de te Baixa Austria, de 

L'Ajuntament de Viena, i els arquitectes Luwdig Förster. Edward van der Nill i August 

von Siccardsburg Aquestes bases, jioitanient ainb un niapa exavte del glacis i eis seus 

foren enviats a les diverses ambaixades europees a Viena per donar un caire 

al concurs. 

Tots els concursants reberen, entre molts altres, dos plans cadastrals de Viena en 

En un cana que representessin els seu projecte fent paleses fes 

te Innenstadt i fes Vorstädte i en Fahre havien de mostrar detalladament 

el seu pla. Amb ells calia també que lliuressin una memoria explicant i justificant els 

projectes que. a mes, serien exposats públicament durant cawrze dies. 

I-es bases, en què es demanava tot aliè que l'Emperador havia assenyalat en el seu 

«•sent, tenien un apèndix en què es feien indicacions soúre els edificis públics que cal» 

incloure en el pla D'una banda sindicava te superfície que aquests havien de tenir i de l'ahra 

es demanava que se situessin en una plaça o carrer de gran amplada denotant la seva 

importihcu. i que fossin construccions aïlUdes. lliures pels quatre costats 

L'interès que va despertar el concurs va exedir toies fes previsions. Fins a principis 

d'abril de 1158 es van enviar fes bases a 509 concursants que ho van demanar, i al 31 de 

juliol de 1858, data límit de lliurament, havien arribat 85 propostes al Ministen de I'taterior 

Un cop endegades fes deliberacions, d jurat va dessignar usa: 
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cerní a entens ée jwdicació: 

II. VmM*m i tràfic fimM 
ai R(Tgulaciö del Danubi í del Cwial 
hi Creada de « A 
c) Instal·lació de ports 
d) Instal·lació de llocs d'arribada de vaixells 
1.2. Femmmih 
a) Cometi©* de b ciutat amb la xarxa ferroviària 
b) Sitnacié ée les estacions 
O Localitacié de l'estaciò central 
1.3. Previsió despots per a maxatzrns 
1.4. Connexió ée ta dum r ' subwMs amb les tarreteres í canals navegables 
2. ConsiderackMS •ilitars 
3. Coastderacioss del tràfic interior 
3. I. La connexió orgànica ée la cmtat amb les Vorstädte, la configuraría dels amen. porus 
i connexions transvenab 
3.2. La regularía ée k ema úmerm 
3.3. La configurado éel Boulevard 
4. Necessitats pràcüfacs ée b poblano 
4.1. Mttèàmga 
4.2. Meraaa 
4.3. Consideracions higièniques 
5. TractaaKat dels edificis oficials 
6. CofcsiéerackKs sobre Pexecvciö é d projecte 

El resuhat de les deliberacions i l'aplicació d'aquests punts va portar al jurat a deckftr-

se per tres projectes, de la síntesi dds quals hauria de sortir d Grundplan ELs projectes 

guanyador foren d d Edward van der Núll i August Stccard von SKcardsburg (fig 2). d de 

Ladwig Förster (fig 3>. que b Moliopafia ha ciui tradicionalment com a guanyador del 

concurs, i d de Friedrich Stäche (fig.4) 

II 1 2.2 Anàlisi dds projectes premiaLs 

Tenint en compte que una descripció minuciosa deb tres plans fbra mofi llarga, 

intentarem for um anàlisis comparativa en referencia ab tres objectius principals I. 

Regulació de b Innenstadt, 2. Configuració del Boulevard i dd «oll, 3. Configuració 

urbanística dd glacis També em interessarà al final fer una curt» referència al projecte que 

presenta P«er Joseph Lenné, Director General dds Jar oms Reials de Prissía, i autor d'un pla 
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d cumple de Bolín 

/. Reptioctó ée la auuu interior 

Os »nurteckrs Vau der Null i Stccardsburg van planejar uns awpfacié del ííofburg 

mit jam; a« hi oatmmcàfi d un nou HnftargAeatef" pensa mm a ala en correspondencia 

a l'Escola d Equtfacio També vas p u n a n I eliminació deis edificis al vohant de te 

Minontenàirche i la construcció d un ana Ajuntament ai and oest de la placa Am I M . 

Förster Mea d Hofburgthcatcr na hi havia rEscola d'Equttactó Més interessant, 

però. es que prevé« rohertara de drvenes iries das de tat Innenstadt situa carrers paral·lels 

ah d « eiios principals de fa datat» totteicagai^ifaiKiiMtoasiiJiiBeperadesc^^aioaar-

los. allkira que també va planejar F obertura d'ates vies. vuit la Schettentor i al Sal/gnes 

& d projecte de Friedrich. Stäche d Hofburg queda iotalmem lliure gràcies a la 

c»MistruccM> de la Schautlexgassc. ciutítt una Mea de Fischer von Lrlach La Ballhausplai? 

també es remodclada situant hi cl Hofburtheater Alhora preveu la coasoaceió de 

F Ajuntament, del Palau de Justícia, d un mercal i de I Acadèmia de Comerç a tarea de 

I'amiga Zeughaus, vora tai Schottentor 

Rejácele a les instai. boons defensives, aotaes el projecte de Fömar prevea conservar 

di bastions a lite« vara tai part extema de la Burgntaz i vara la Fran/ Joseph Kaserne hn 

el primer cas per dotar el Volksgarien duna plataforma d'observaat\ í en segon per motius 

estètics. Os atees projectes proeien (enderroc total de les fortificaejaas. 

2. la confiftpraaó del Boulrvard i d mol! 

El Boulevard segueix ea el projecte de Nüll 1Stccardsbwg l'espai ocupat pds fosáis. 

Comença al mol' J lloc on tu bava els antics Banys Imperials al Rossau i acaba devaat de 

tai Stubemor. na queda ancrTomput per la Frairu-Joseph-Kaserne sense comptar !a 

etreumval lacio Alhora proposen una regulato del casal. guanyant hi terrenys per a 

construir-hi un port. 

Forster projecta un Boulevard tancat que va cap al cnoll i one se iituava a la fona 

mitja del Glacis. Fil proposava a nies d aixaupíar d canal de 3S a 76 nettes, però se li 

critica mot que projecti un Boulevard massa estret, irt»rtotar^eadelrfc^>argitaiCasertta 

Fortificada (Actual Rossauer Kaserne). 

Vai sipÉcif BLl JL2 

I* 
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D El out atenmcitaal 

En el projecte Stäche d Boulevard i el n. nen un primer cinturó, donat que ell 

proptraveunsiírfemadecifTers, an*cinccarrer><ir... Ters radiáis El Boulevard tenia 

forma dun hexagon irregular i seguia et traçat dels fosal» tu» a la Franz Jo^ph Kaserne on 

es desviava per poder ámbar fias al molí A i'aJtra extren, el Boulevard acabava devant de 

la Rossauer-Kasernc i lenvoitava per amhar ños al canal 

J, Configuració urbanística del Glacis 

Fn el projecte de Nüll i Skcardsburg es dona importancia a l e u Hofburg 

Hofsiallgrf>äucV\ creant una plaça rectangular tancada per edificis monumentals I edifici 

del Comandament General i ur museu al costat nord oest de te plaça 11 edifici de V Guàrdia 

Imperial i un segon museu a la banda del devant. 

El Camp de Mart re situava «és al wxú i anava des del Boulevard fins a la 

Joscphsstadt, quedant «quest espai totalment lliure d'edificacions Els edificis privats 

quedaven situats en dos sectors, al nord entre el canal i el Camp de Mart, centrats per la 

Rossauer Kaserne, i a la zona suü-oest. entre el Hofburg i la Kaiser JoserA-Kaserne. 

D'aquest projecte es crítica ('excesiva concentració de l'edificacació privada i també 

el fet que I Academia de Cant, els Tribunals. l'Escola Evangèlica i l'Institut de Segon 

Ensenyament queda massa aprop del Camp de Mart. 

Ludwig Förster contempla la conservació dels jardins existents entre el Hofburg i els 

estables Con situa el traçat del boulevard a la zona mitja del Glacis, té espai suficient per 

ampliar la Innenstadt i pot dividir simètricament el Glacis. 

IttstaHa FArxiu Imperial, la Biblioteca del Palau i els museus en un enorme edifici 

de 3.600 Klafter quadrats (30.930m2), només superat en extensió per la Rossauer-Kaserne. 

de 10 567 Klafter quadrzts (MOOS m2). L Ajuntament! ubica ea usa »nació dominant al 

cap d'un carrer qve creuava el canal cap al Danubi. La erfbea principal que reb fa referència 

a renorme edifici 

En el projecte d'Stache trobem que l'eix Hofburg-C'jvalknsses és molt semblant al 

del projecte de Null i Siccardsburg, pero ell no modifica els jardins ja existents. Situa blocs 

de vivendes entre el Boulevard i el Camp de Mart per a separar-te i donar un aspecte 

"tancat" al primer, i dispersa els edificis públics pa tot el carrer, amb una petto concentració 

i t 
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(Ajuntament, Patau de Justícia, mercats i Acadèmia de Comerç) a lEkndbastti (vora te 

Rossauer-KasenK) A te zona del Wasserglacis situa un edifici enorme per a exposicions 

industrials. Aquest «tener i tes vivendes vora el Camp de Mart li sou nvoit critícate. 

Més enllà del Glacis, només Förster té en compte un» regularcio de tes Vorstädte i 

preveu reformes a te Leopoldstadt Stäche preveia construir, en un futur, sui una sene de 

canals a te mateix* LeopoMstadt per a convertir-la en in espi comercial sembla.it a 

Amsterdam. 

4, B projecte Lomé 

Aquest projecte (fig.5) preveia d'envoltar te Innenstadt, a te (pal «11 DO preveu cap 

actuació, d'i» ampli jardí, que havia de servir de connexió entre les dues par» de te ciutat, 

agrupant-hi alguns edificis d'habitatges i públics Així el boulevard queda reduït a un camí 

força irregular dim d'aquest jardí, ta qual coïa no agrada. Lemné resol te 2ona de l'Església 

Votiva situant-hi edificis públics de caire educatiu (museus, biblioteca, universitat. ) al seu 

voltant. 

II 1 2.3 El Pla de Base 

Al maig de 1859 el Ministre de l'Interior, Freiherrn von Bach va presentar el 

Grundplan (fig.6) a ¡'Emperador, qui l'aprovi l'u de setembre del mateix any 

Segons aquest pla tes superfícies s'havien de repartir de te manera següent: superficie 

edificable: 21,2 %; superfície dedicada a vials. 50,5 %; superficie de «ones verdes: 18,7 %; 

superfície ocupada per l'aigua (riu Wien, Port): 9,6 %. De tes superfícies edificables es 

dedica un 18,8% a edificis públics, un 73,7 % a edificis priva», i un 8.2 % a edificis 

militars. 

La xarxa viària es defineix a través de dues anelles tatcades al voltant de te 

Innenstadt: Ringstxassc Franz-Joseph-Quai, de 5 400 m de llarg; i Lasterstrasse-Franz Joseph 

Quai de 7.075 m de Iterg. El traçat de te primera s havia definit tenint en compte 

consideracions de cave militar i viari, buscant te nuHor relació entre el carrer, ta Innenstdt 

i ta connexió amb tes carreteres provinents de tes Vorstädte. La Lastenstrasse fou pensada 

com a complement de te primera. També es planeja una millor connexió juno te Leopoldstadt 

a través de cinc ponts sobre d can/j, del« que destaquen els dos col·locats ate extrems de la 

Ringstrasse que haurien possibilitat te seva continuació cap a la Praterstrasse i L'Augartm. 

Quan a amplades, te Ringstrasse havia de medir 57 m, te Lastenstrasse, 23 m. i el 
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moll, 38 m Els altres carrers havien de fer entre 16 i 23 m. Els 57 m de la Ringtstrasse 

s'havien de dividir de te següent manera: dues voreres laterals de 3f§0 ra cadascuna, seguides 

de dues calçades laterals de 7,60 a . Entre apenes i te cagada central dues andanes centrals 

afinades, de 7,60 • cadascuna, i al mig te citada calçada de 19 m d'amplada 

Els edificis de caire cultural i relacionats amb te Casa Imperial ( Museus, galeries, 

Hofburgtheaíer, Hofbihbothefc i Hofappartamcnts) se situaren ate voltants de! Hertwirg. 

L'Opera se situà vora te Kàrnmerstrasse en els terreys on hi havia hagut el fesat. perquè allí 

hi havia te profunditat suficient per a construir els espais subterranis que l'edifici necessitava 

i també per te proximitat al pttev. 

També ea un cercle de 2.000 n K3 voltant del palau poden observar la presència de 

vuit casernes, cinc d'existents i tres de noves. Per prevenir que tes masses de tes Vorstädte 

irrompessin ea te Innenstadt i per dominar te Ràngstrasse es planificaren tes dues 

Wachthauser. que juntament amb els observatoris de vigilància de tes casernes controlaven 

lot el passeig. A mes, es pensà protegir l'irea del Hofburg amb una reixa i dedicar tes does 

aadaades centrals de te Ringstrassc & te circulació de te cavalleria Per relligar tota aquesta 

estructura militar es construiria l'edifici del Comandament General a un lloc equidistant de 

tes atots casernes. 

Per a l'Ajuntament es trià un lloc mes o menys central vora te íiossauer-Kaserne i te 

Universitat se situà darrera ta Votjvkirche. també aprop d'aquesta enema. Els vuit mercats 

se situaren ea els emplaçaments que aquests havien tingut des de feta temps ea el glacis 

Cal desasar el fet que la superfície dedicada a edificis públics en el Grundpian va 

resultar ser el doble de te one originàriament s'havia demanat en tes bases del concurs. 

Per a l'edificació privada es creen dos barró lligats orgànicament amb te Innenstadt 

i amb tes Vorstädte: un a Pàrea de te Schottentor fins al moll. i Viltre a te zona compresa 

entre te placa devant del Hofburg i la Karolinentor Aquestes àrees es trien per raons 

climàtiques i higièniques, àrab parcs pròxims, i es comed» entre elles mitjançant atares 

àrees menors. 

Els parcs m pensen precisament per evitar una densificació de te zona, com havia 

passat a te Innenstadt, i b ïeva ubicació es basa en part en el projecte de NüP< i Swxardsnurg 

Arab MX, mofees iones verdes aniran sorgint fins a 1917 pactes a l'alliberament paulatí de 
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Si comperem el Gruodptao anb ds diferents projectes guanyadors, veiem qve del 

projecte Nfflf-Skcardsburg s'agafa bàsicament l i sotoctó pensada per a2 sector compris entre 

la Rossauer-Kaseme i b Votivkircbe, i ta solució proposada per a Tare« del Hofburg 

Del projecte de Förster s'agafa el traçat del Boulevard des de b BurgpUtz fins al 

canal, així com el traçat de le Lastensftasse des de l'Elisabethkircbe fins al canal. Timbé 

d'aquest projecte provenen hi asteado' de h Rossauer-Kaseme, l'Ajuntament i l'Opera. 

De Soche només s'agafa la situació del Camp de Mart i els blocs que el separen de 

h R'ngstrasse (que curiosament havien estat critícate), així con et traçat d'aquesta caire ta 

Burgplatz i la VctivSurche. 

11.1.2.4. La realització 

11.1.2.4.1. Organització i finançament 

Per a organitzar i coordinar una operació tan complexe con era l'edificació de la 

Ringstraße es formen tres òrgans basics: la Wiener Baucorpi.£ion, la Stadterwertenings 

ComissH>n i eii Stta*erwaterungsfo«KÍsl\ La primera la formaven tres delegats del Ministeri 

de l'intenof, un delegat de l'Staadialtcrei (equtparable al que anomenem Hisenda de TEstat), 

un del Magistrat i de la oficina de construcció de ta ciutat, wd con professors de l'Acadèmia 

de Btlles arts. arquitectes i mestres d'obres La seva funció eia aprovar o no els projectes, 

delimitant les atóetenos i alçades, i vedi* per al compliment del GrundpUn 

La comissió d'iZixample 5 encarregava de l'enderroc de fes fortificacions així coot de 

l'erecció dels edificis amb càrrec a t'Estat. Tanbé era responsable d'obrir eb nous carrers 

i construir-hi les infrast/uctures públiques necessaries Era coafosta per vuit delegats de 

l'Estat i notáis dos de l'Ajuntament 

AMO la venda dels terrenys ocupats per tes muralles i glacis, es van constituir els Forn 

d'Eixample Al principi vas comptar amb 303 559 flonns i es van dedicar primerament i 

prec» a l'enderroc de les íortittcactons També serviren per a construir els ponts i els molls 

del eina! i 1 arracjaoem de les instal·lacions necessaries per a edificar els nous edificis 

públics AqiHTStt fons, pero, no vM fitarà m U u r b ^ 

de les noves canalitzacions i conducció d'aigües, si la creació de les zones verdes, ni la 

i t 
l i fKUv in t f l Cormmó Vmeu de CawMWMtó, Cammfi «TEixMrpfe át it Cmut. i Fa« ptr a l'faxwnple ét ta C i M 
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regulació «id rir. Wien, u ta coostmcció del KM Ajuntament i matats, obres que anaren a 

càrrec de r Ajuntament de Viena que eníre ISM-1914 va gastar 27.60) (19 Guldens 

CIM que els terrenys pertetryicn a l'Estat fou aquest el que va acaparar el 

protagonismo a traves del Ministeri de l'Interior 

II. 1.2.4.2. Matetialitzacid del Pla de Base. 

Ei GrundpUn tal i con fou aprovat, es va anar duent a lerne seguint una sene 

d'etapes més o menys establertes Aquest procés s'allarga aproximaoamait fins a 19I0 (fig 7) 

i incorpora, com aviat veurem, M utia sòrie de modificacions que s'anaren introduint 

pauUünament cada cop que es plantejava la realització d'un nou espai urbà. L'ordre que es 

va seguir fou el següent: 1) Enderroc de les fortificacions i urbanització del Boulevard i el 

molí. 2} Erecció de l'Opera i ordenació dels carers adjacents i de kt zona nord, propera al 

comú. 3) Urèantaaríó de la Kmíspkm, anterior a la cubnaó del nu Wien. 4) Urbanització 

de kt part interior de la Schwanrnberxplatz. 5) Construcció a\ la wem entre kt Karisplctz 

! L¿ autai tnirnor à) (^mtrucaó del Stadtpark t d'larea arcimdam 7) Construcció de kt 

ftossauer-Kaserne i arm dels contorns. 8» Urbanització de kt plaça devant de la Vomvkirthe 

i zones pròximes. 9} "Remodelació" de kt zuma on s'M hauria d'haver construït el Camp de 

Mart, ubtcanthi el Parlament, l'Ajuntament i kt Universum. 10) Edificio de l'àrea de la 

Borsa. 11) Dtfimaó definitvc de l'eix Hqfbwj-Cavailensses Imperials (projecte de 

Kaúerfiorttm de Gottfried Semper). 

L'eaderroc de les fortificacions començà el vint-i-vuit de març de 1858 i s'acabà a 

l'tgost de 187S. ja que el darrer tram es va anar obrint lentament segons les necessitats del 

Gràfic. TOLS els materials aprofitables foren venuts i s'aprofità la terra per reomplir el rosat 

i anivellar ets terrenys. 

Al novembre de 1861 s'aprovà el perfil definitiu de la Ringstrasse, de 4.400 metres 

de llarg i 56.65 metres d'anaple. La calcada central (14,90 m) i les dues laterals (6,25 m) 

foren empedrada. L'andana interior (9 ni), reservada per a vianants, rebi mosaic i l'exterior 

(8,95 m), reservada a la cavalkria, fon coberta amb tetra. El pnmcr aram eme 

i'Aäperbrficke i la Burgtor fon inaugurat al primer de maig de 1863, la resta s'acabà d 1870 

El Franz Joscyh-Quai" tenia una calçada de 14,40 m d'ample, andanes per a 

Nom fat f n « «atonal nt< t\ aeM. 
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vianants dt 6,*5 • entre I* Aspern i ISíephamebnhJte, í de 12,45 m entre I* Áspera i el 

Fcrdtnawfatifückc Po« waugurat el nateix dia que d primer tram de fe Ringstrasse 

U Lastenstruse tenia 26»5 m dampfe i d pràner tt» fe« urbanitzat entre 1862-64 

La »va funció de regona Ringtrasse no es va acofnpin fe que ao fea la vota sencera a la 

Innenstadt, de manera que fe Ringstrasse esdevingué l'únic carrer de comunicació tangencial 

La connexió entre fes Vorstädte i U Innenstadt a través de carrers tranrversals fou un 

problema que s'anà sntoctonant a poc a poc car era difícil connectar «quests carrers amb els 

de la Innenstadt, asok estrets. Així es fera planificacions de detall que anaven modificant el 

Grundplan. Aquestes n.odf fkacions fora maä nombroses pero aquí només en referirem fes 

dues més significatives 

11.1.2.4.3. Principals ao¿iíicacio«s del Pla de Base 

Al 1868 l'alcalde de Viena. Joseph Zeünka, va demanar al Munstre de l'Interior el 

canvi de funció de l'espai destinat al Camp de Mart, argumentant que, d'una banda, 

íntemimpta la connexió entre el districte VIII i la Innenstadt, i, de l'atea, que h pols 

aixecada pels exercicis militars era dolenta per a la salut de la població Donat que en aquell 

moment Sa influencia dels militars no era tan forn com al principi de la pUniftcació de l'àrea, 

al inateu any es decretà b parcxHació i venda dels terrenys. Aquí l'Estat decidí de construir 

d Parlament i la Universitat (one inicialment savia d'anar darrera de la Vouvkirche». i 

1*Ajuntament manifestà fe intenció de ubkar-hi b nova Casa de la Vila. El 1869 es convocà 

un concurs de projectes per al nou Ajuntament, allí on indicava el Grundplan i aquest fou 

el pretext per fer veure que ot l'espsu assenyalat no cabria l'enorme edifici que fe corporació 

municipal volia edificar, i que cava fer ¡a» al <^oip de Mart Al 1870 rEmr«rao\>r va aprovar 

el oou ordenament segons projectes de hriedncU Schmidt Dos anys mes tard es decidí de 

situar el nou Burgtneater al devam de l'Ajuntament, variant també r ubicació que proposava 

cIGnindplan 

Al mateu setembre de 1859 el propi Emperador va decidir que un els nous 

apartaments imperials, coa efe jardins i fe biblioteca s'havien de construir juna a fe banda 

est de fe Burgplatz i no disemináis en diferents edificis coa proposava e« pla que ell mateix 

els museus al Hofburg, ja que es tractava de fes Col·leccions Imperials Així, després de 

presentar diverses solucions que preveieren fe ubicació dels museus al lloc de Ics caserne? de) 

Comando General i de fe Guardia Imperial, situades entre ei Horburg i fes Cavallerisses, al 
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1869 Gottfried Semper proposa UM plawfkae^ Segons aquest 

pk, que ell anomena ÍUiser Forum (fig.8). taa eis museus ami l'ampliació dd Hofburg 

haunen de presentar un mateu estil, realçant d palau com a peca protagonista dd conjunt 

Ls idea, que i m acceptada per l'emperador, ai convertí en projecte al 1870, però en ta 

praoca només ss duri a terroe parcialment 

11.1.2.4.4. L'edificació 

Tot i que Més endevant ens dedicaren en profunditat al tema de rarquitectura 

domestica a ta Ringstrasse, ara ens agradaria fer unes consideracions sobre l'edificació en 

general. 

Kurt MoHtk :' en distingeix quatre rases: 

Primera fine. 1854-68: s'edifica l'àrea que s'havia anomenat "Neu Wien" (des de 

1854) i algunes parcel·les entre d moll i d Salzgnes i a 1 àrea de l'Opera i la 

Kirntnerstrassc (des de 1860) 

Segona fase. 1868-77: s'inicien iots és edificis públics de la Ringstrasse. especialment 

a les àrees de ta Borsa. Ajuntament. Kaiserforbm i Pauu de Justícia. 

Tercera fase. 1878-87 r activitat constructiva es concentra a larca de l'Ajuntament 

Quarta fute. 1118-1910 : es coostrueix a l'àrea dd Stuben viertel. 

Cal assenyalar que tot i que una de les canes principals de I'cuumple de ta ciutat 

ntvñi estat ta manca d'habitatges, i que per mb molts bancs i íomobiliàrtes havien comprat 

parcel·les per edificar cases de lloguer, fou l'obra pública la que va acaparar d protagonismo 

arquitectoa-c de b worn, ocupant gran part de l'espai edificable amb enormes edificis 

monumentals, fer a comprovar-ho incloem a continució una llista de lots els edificis pübbcs 

construïts a ta zona de ta Ringstrasse fins al 1910. Al tad es fs referenda al nombre 

d'edificis privats. 

I. Edificis per i ta Con Imperial 
1. Amr»l>ació dd Hofburg 
•ai aíiwnaawwai n̂ ™iiai aws ^fw^pamf 

1. Votivkiiche 
111 ßdifkis per a radmiaistraciò iatperial 
1. Parlament 
2. Vcrwahungsgenchtbof (Cort dds Tribunals administratius) 

" Kot M A . ep. «i. pi* 171 
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.1. Manten de iurfci* (rcmodelació de l'botel Britannia) 
4. Äckcrtwuniciaeriiun (Ministen per a 1'cOificacio en els terrenys comunals) 

S U à M i m i V fa n i m m 

é. Miñ ia i deb Fmoc«mls (remodelactó de l'edifici d'tubitatges m u 
Scfcfflartar) 
7. Direcció de li M k m (remodelactó d'w hotel) 
8. Palau de Justícia 
9. Ministen de Finances 
10. Correus 
11. Caixa Postal 
IV. Edificis aülitars 
1. Rossauer Kaserne 
2. Edifici del Comité Tèrrak Militar 
3. Edifici de la Guàrdia de Corps 
V. Edificis per • l'adsaiaistraciò Municipal 
1. Ajuntament 
2. Direcció dels tardas Municipals 
VI. Edificis per * la fonuetó 
1. Edifkri d'exposicions de la Societat de Com&ttuccM de Jardins 
2. Museu d'Histèria de l'Art i Museu d'Historia Natural 
3. Casa dels Artistes 
4. Edifici de te Secession 
5 Museu Austríac d*Art i Indústria 
6. Escote d'Arts Decoratives 
?. Universitat 
8. Institut de Química 
9. Acadèmia de tes Am Plàstiques 
10. Institut de Formació de Profesan 
11. Academia de Comerç 
12. Escola Estatal de Comerç 
13. Institut Academic 
14. Institut Moñeipal 
15. Escola Estatal Superior 
16. Escola Evangèlica 
17. Escote Municipal Burgesa 
18. Escola Municipal Popular 
19. Segona Escola Municipal Popular 
VII Edificis per al teatre i concerts 

. upera 
2. Hoftmrgtbeater 
3. Kursalon al parc 
4. Teatre Popular Alemany 
5. Wiener Burgtheater (Teatre de te Ciutat de Viena) 
VIII Edificis d'economia i serveis 

2. Banc Privat General del Tràfic 
3. Wiener Giro und Kasseverein 
4. Banc dels Lander 



» « M W . 

^k •¿Tjfl̂ &M^HÉMM*' S^^«u| |Ay|MM «cÉálMUMÉA 

UI Hotds (edificis priva» però accessibles li públic, uo havien esUi previstos a cap 
planificació) 
1. Gran Hotel 
2. Motel Mctropol 

4. Hotel Imperial 
5. Hotel Bristol 
X Número deis edificis privats construïts fins a 1910 
ISSf-é7: 121 
liéi-77. 214 
I87S47: 149 
1888-1910 72 
Tt3ttt;S90 

Així cal només comparar tes xifres, i veurern que en front d'un total de 590 edificis 

privats destinats a habitatges, els 13 edificis públics representen un percentatge molt elevat, 

sobretot si tenim en compte la magnitud d'aquests edificis i sis espais públics, parcs i places, 

que ek envoltaven. Això ens demostra com h Ringstrasse i la seva zona d'influencia lot i ser 

pensada com solució deb problemes derivats de la manca d'habitatge a la ciutat interior, va 

esdevenir el marc Meal per a desetvotaptf d programa polític de la nova societat burgesa que 

havia sorgit a l'Imnen austro-huagarts després de ta Revolució de IS4S. Aquesta tendència 

també la veurem seguidament en els edificis private. 
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0.1.3. L ' o v v M m domestica de ta Ringstrassc 

SI I 3 1. U nova organització de la construcció 

Amb l'odificació de te Ringstnuse s obrí el camí per a te amsütució de i s 

Baugessefechaften2 Aquestes van actuar com agents edificatoris assumant totes tes 

responsabilitats que suposava el procés de creació oci nou barri, des de ta parcel UCK>, 

passant per ~ planificació i te realització deis edificis La més imoutant. a tall d'exemple, 

fou te Wiener Baugçscllschaft. que havia eUat ludida, entre altres, per arquitectes con 

Heinrich Freiherr von tostel i Karl Freiherr von Haseaauer i que arriba a ser tan forta que 

va poder sobreviure a te cris borsària de 1873. i que ^ntre 1869 i 1902 va construir 123 

edificis de vivendes i negocis, tlcls quals 37 se situaven a te zona de te Ringstrasse 

Tan aquestes societats, com tots els atees constructors van gaudir d'un exempcié 

d'hnpostos durant trenta anys. efe quals sotten representar un 40% dels guanys, i eren una 

font important d'ingressos de l'Administració. 

Gràcies a això i a l'activitat, sovint especulativa, de tes societats, el preu del sol a te 

zona va experimentar una alça a partir de I860, arribant-se al punt més àlgid entre 1875-78. 

Amb tes pujes també es van destacar dues zones especialment cares, te més a la 

Kärntnerstrasse. entre te RinpVasae i te ciutat interior, i ta següent, amb diferència, al sector 

de ta Kirntnemng entre l'Opera i ta Schwanenbergplatz 

II. 1.3.2. Precedents tipologies i formals 

El precedent tipològic mes remot el tenim en els grans WohnhoP de caràcter feudal. 

Aqursts no foren gaire usuals en te zona de te Ringstrasse, però en veurem un exemple 

important en l'anomenat Heinnchhof, edifk: que ocupava sis parcel ks i se situava devant 

de l'Opera, prenent li part del protagonsme 

Una atea referència foren els palaus nobles barrocs, dels quals es copia la separació 

dds Wohnràuire24 dels senyors dels dels criats, així com l'aïllament de tes 'Toiletten* i de 

tes escates. Aquesta mena d'edificis es veurà però només a te Ringstrasse on predomina fins 

als anys setantes. També üpològicament són bàsks tk edificis de lloguer de te Innenstadt. 
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sobretot pel tpe fií a l'mchisió duna piante noble per ate propietaris i la divisió horitzontal. 

Con a antecedents formals caldna paite de l'arquitectura vienesa de ¡aprimara meitat 

del segle XIX, p e Klaus Kggert n situaría dms d'un "racionalisme tarda" que es pot 

resumir amb quatre principis: 

I. Principi de Yesterometnsme anorganic. 

Es et pnncipi de la simplicitat entes en el sentit "il·lustrat" del terme: allò senzill però 

grandiós, constrastant amb raparositat i riquesa ornamental. 

A Viena resterometnsme es mostra *» li reducció de l'edifici a un cob limitat per 

senzills murs sense divisions estructurals Aquest es definit per ta distribució de les finestres, 

les proporcions de les obertures i llur relació amb el mur tancat. Pere també tes portes, 

finestres i ornaments segueixen les formes esteromèbiqties, compactes, de línies i angles 

icctes. 

2.Principi de te indiferenciada 

Aquest consisteix en rhomegeneïtat formal i en la manca de jerarquització dins de 

l'edifici: cap part del mateix no predomina per sobte de les atees. Les cases consitien en 

blocs plans, dominats només per cossos sobresorünts de superfícies llises En alçada, els púm 

tenien tots el mateix valor, només ea perden una mica es tes paite ahes. Con a ornamentació 

predomina m esquema normalment geomètric format per la repetició de petits elements o 

unitats seriades. També les finestres, que eren tote gairebé iguals, apareixen com elemente 

seriate estructurats cartesianament. Això també es pot aplicar ab conjunts d'edificis, ja que 

aqueste s'assemblaven molt els uns als atots. 

3. Principi de Vaïllament 

Tot i que els edificis no es diferenciaven els u&s dels atees, se'ns presenten totalment 

separats, aïllats, no hi havia cap dement que els unís ni tan sols les coruñés de ¡a plante 

baixa. 

L'escultura aplicada es Kminva a s e m ^ ^ 

o angles rectes. Així, l'ornamentació esdevé va element aplicat, afegit a la superfície de 

l'edifici, separant l'esfera útil de l'artística. 

i f * u p •>!*: 
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4. Principi d'imbricado 

Aquests principis no s exclouen §ts tan ati atoe, and que s imbriquen i es 

111.3.3. FI nous habitatges 

Abans de passar a veure l'evolució tipològica i estilística dels nons edificis, cakína 

comentar ne alguns aspectes »Je carácter general 

Pnroer de tot voldríem esmentar el debat que sestahleu a Viena (i a atoes ciutats 

centrecuropees, com també veurem a Berlín2*) en el moment de decidir quina hauria de ler 

la tipologia arquitectònica més escaient per a te noves vivendes. Els arquitectes R von 

hitelberger i Heinrich Ferstel defenses la caseta umfamiliar "a ranglesa", de dues o ires 

plantes amb façana perpendicular al carrer. Arribe« a definir dues variants, una per «artesans 

i cotrerciants burgesos, i I'ahra per a funcionaris Així. en el primer cas (fig 8¡, fat planta 

baixa es reserva per a booga. ei primer pis per a vivenda i el segon i tercer per a tato o 

dependències de la casa, en e' segon model (fig 9) se'ns parla d una "Etagenhaus" ,¿s a dir. 

una casa on se situí una inca familia per pts. Alpe« tipus d edifici prove ea part 

d'Anglaterra però majontariasnent del nord d'Alemanya i dels Països Baixos. 

¡ña contra, Ferdinand Fcllner al se« fuiietó "Com ha de construir Viena* :7 drfecsa 

el tipus d'edifici que predominava a ta Viena del segle XVIII, amb ample façana al carrer i 

planta racional. Aquesta (fig 10? té forma de "T" amb és accessos al centre separant te 

habitacions "per viure" que donen al carrer i te habitacions "de servei" que donen al patí. 

Curiosament ell no va emprar mai aquest tipus a la zona de la Ringstrasse. 

Tambe* caldria fer esment d una de te pruneres condicionams que era inusual a la 

ciutat: la forma i el gran tamaav de te parcel·les Aquest venia donat per te dimensions 

del! palaus barrocs i amb ells s'acabava irob la tradició medieval de parcel·les llargues i 

estretes L'amplada de te cases, però, varia durant el llarg període de construcció del carrer 

( p e abarca gairebé' mig segle). Aixi si bé ate anys seixanta es construiré« edifica per a te 

classes mitges, amb vivendes modestes, cap als asys vuitanta predominaran te pans cases 

per a te classes elevades, ja que seit d barri preferit per Taka noblesa, els empresaris i els 

m Vtt c*Aol BJ.4.1.2. 



banquers que necessitaran pam vivcndcs de ortete represeiOaöu 

Un tercer pum a cementar sen« l>structwa de to pròpto vtvenJes La majoria d'elles 

leses ile tres a cinc habitacions, les de mes de m, de owe senyonal. sonen ser encastes i to 

d'una o óves corresponien al servei. Quan a ia divisió interior dels edificis podi» -Jistingir 

dos paràmetres bàsics que ja eren típics de l'antiga ca» de Uopkir vienesa Ea primer Hoc, 

tenia hi diferenciació vertical que és una herència del pata barroc i la trobem a to millors 

cases de lloguer de la Innenstadt a ta segona meitat del segle XVIII i a ta primer* del XIX: 

als pisos inferiors observem grans vivendes (una al més baix) pe* a »anilles de fortuna, 

mentre que ab pisos superiors son cada cop mes pétales, però d'igual alçada, per a famílies 

mes modestes. Això va canviar ona mica a finals de segle m& l'invencio de l'ascensor. 

En segon lloc, tenim ta diferenciació bortuontal que »JS trobà per primer cop en to 

cases patrícies de ta ciutat medieval, en què d front del cam er% lloc per a mostrar-se i per 

al comerç D'aquesta característica participen totes to cases de ta rtingstras.se, en to quals 

veiem una forta diferenciació entre to nahtiacions one donen al carrer i to que donen als 

patis (to primeres, naturalment solien ser to més importants) 

Aquesís dos paràmetres, pero, no es p o t e aplicar a tots elf edificis, ja que n bi 

havienalg^Bdecaiaan,nosio§eHpeffiB^pera«mawmctasse. Aquests son els que basti 

ta Wiener Gesellschaft entre el Pártame« i ets museus. 

També caldria afegir que. mdependenüneot d'aquest; paràmetres, la planta baixa solia 

wr important ja que ea ella existia ta possibilitat de situar-hi activitats comercials, tot i que 

aquesta no fou ta regla. 

II. 1.3.4 Les tipologies de ta Ringstrasse 

Durant els anys seixantes ta majoria d'edificis construïts foren cases de lloguer 

burgeses, amb ona estructurà molt homogènia Com a exemple d'això tenim ui casa del 

Franz JcsqjhvKai. 41 (I860)2* (fig.II) que presenta el tfpK model en forma de "U\ 

Aquesta üpoiogia és habitual a ta Ringstrasse a diferència de to de to Vorstädte, on trobem 

l'abans definida diferenciació bontzonal amb «na vtvenda de i? many mig a la banda del 
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cunar i habitatges pete a la zona del patí. 

També hi ha edificis en forma fie "U" t»~» mmtmoúma que tauquea tocs efa costats 

del pati. emprades sobretot a te zona de l'Opet«. Us exemple n és Llisabcthstr 10 (1862) 

(fig 12) amb dues erigies a Tate que dóna al carrer, i una de sola a les altres «es. Hi tea 

quatre viveodes petites per pis, fet del devaat Warn quatre Mutacions c tes del darrera només 

es tenen oes. Per a no costniir-hi dues escales de veïns, es fa un pott per sobre el patí. 

Usa aim tipologia té i a m d *H". és a dir, con un edifici amb forma de "T" amb 

una ala posterior. A l'exemple, Werdertorgasse, 17 (1867) (fig. 13) veiem que l'ala del carrer 

i la central presenten dues crugies. mentre que te purterior només en té una. L'escala de veïns 

se situa a Tate centra) i ées d'ella surt «a passada cap a te viveodes de te part posterior. La 

diferencia catre tes vnendes del devant i les del darrera no radica *n el nornbre d habitacions, 

sinó en l'organitzacó de tes nebenriunie^. car a Tata posterior no hi ha habitacions per al 

servei i el rebedor es converteix ea un estret passadís. 

D'aquestes cases burgeses se'n d'ferencien tes Nobdzinshaus^. amb façanes 

semblants a tes dels palaus. Tenen un ample front de façana, moltes nebenraume per al 

servei, separació cafre bany dels senyors i bany per al servei, i separació d'escales Poseeixen 

un gran safcf con els palaus barrocs i habitacions de 50 a 60 m2 Seguint el costum de 

rèpoca als banys no hi havia banyera, sinó que aquesta es trobava ea una habitació apart. 

L'exempk* el tenim ea l'edifici construït per l'industrial tèxtil A. Pollak, Ritter von Rudin. 

a te cantonada Kartnernng. 10. Akademiestrasse 9 (1863) (fig. !4). Al primer pis, oa habitava 

d propietari, hi havia una enorme vivenda amb set habitacions intrrcomunicades i moltes 

vorráumen ", nebenriumen i wirtschaftsräuiflen n. Al segon pis hi havia dues vi vendes 

amo un gran saló i tres grau habitacions. Fus aquest pis arribava la gran escaücata 

principal, mentre que al tercer i quart pis calía accedir per rescaten lateral. Ln aquests hi 

havia quatre petits havitaiges, d mes gran dels quals s'oncnftva al carrer i tenia tres 

habitacions i va gabinet; i el mes petit, uiu sola habitació i dos gabinets. 
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UM tet remarcable d'aquesto prime» edificis que ex construeixen en b Magnusse es 

una cola manca d'orürc en les plantes no M te atajarte, sovint l'escata te srtua a la 

cantonada del pati i, a tes plantes kanes taha « a relació entre el vestíbul i rescata havent 

d'arribar a aquesta en alguns casos a través de passadissos angulosos, Kl pnmer sistema 

d'enllaçar d vestíbul o entrada ante rescata conátí ea un sistema ea forma de T: el vestÉn! 

es divideix al ñna! en dues tia una que porta cap a l'escata principal i MM atei que porta 

cap a la secundaria. Aquest sistema, --Me ja s'utilitzava ea d segle XVIII. fou molt comú i 

esdevingué un punt de parteaçt de ta futura tendencia a apupar eh espais de comunicacM 

i a monumentaiitzar-los 

També era patea ta tendendia a iractar tes plantes com tes façanes: hi ha una voluntat 

de dotar-tes d un centre que notmalment coincideix amb eb coures marcats a tes façanes 

(Franz losephsKaj. 37; 1861)) (fig. 15) Així« darrera deLs accents de ta façana trobem tes 

fWntacioas principals <k ta casa, de manera que interior i exterior es corresponen. 

Es habitual trobar habitacions seguides a te baadf de tes mtfgeres amb enfilades. 

Aquesta habitacions no tenen només nuns practiques, sirio que vr«tes en el plànol funcKinen 

coa «at mena denmarcamem Així tes habitacions de ta banda del pati, enve »hades per tes 

de tes mitgeres. queden enmarcades com tes façanes. Aquesta ordenació, que és molt normal 

de l'època respon més a raons artístiques que practiques, ja que el que es vol es 

münumentalitzar ta ptama. com vetea a Mantera. 5 <1861) (fig. 16). L'ordre depèn de tes 

dues direccions principáis que es creuen en nagte recti al centre de l'edífki. 

Les escates soten ser de forma semicircular, ovals o radones coa en lera Josefina" 

A tes «o te s laterals això perdura llargament Una particularitat tipkament vienesa sún tes 

Pawtatschen o galeries ata pisos superiors, ea voladís, sobre ei pati, que coeieasn tes escates, 

estalviant-se així l'espai que ocuparien aquestes. Això és mott corrent a ta Innenstadt a la 

primera meitat del segle XIX. 

Una categoria que sorgeix cap a finals de la dècada é, lanomcnda "Parting*, ja que 

només ta trobem ea aquest sector de ta Rmgstrasse, ea ta qual els baixos perden ta funció 

comercial i s'utilitzen com a habitatge, reatçats del carrer, i Tescata principal arriba fins ai 

darrer pis Amb tot, tes característic ss que aés d defineixen tes presen* a to façana. Corn 

M ********* ai R|M * AM** a. raw I m i I»». 
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exemples tum* Parfcrmg. 4 i 6 (1865) de Johann Romano Riöer vom Ringe « August 

Sdiweod-Mwcm Ritlrr »on Lonruberg; Partneg. 16 (IftVl) í Dofcoc kari íoicger Pbtz. 2 

<1867) 

TmaM€aßßemmmnmm9na^mAffmsWekKEM^:Opeimi^ 15 (¡861-62). 

(un exemple noiprriwenc. anomenat "KottncfcaoT) (fig. f?}, Scnottejmg. 28 30 (1869) 

Schottcnnag. 18 18 A. Scbottcnga«e. I0;18?0> Dr Karl Luegcr Rmg. iO<18f9Hfíg 11) 

i Schottennng. 2 M 6 <l 870) I Juts ptanies presemw UM ctari ordenació Trobem una umtat 

clara d Heinóchoof. o r en ocupar una mansana %encera totes les ale» tenca el matoK valor. 

La claret« s'augmenta pe) fet que hi tu tres paus unrians També a Schottennng. 20-% hi 

ha una unitat en cl pati. Normalment se's solia continu; un d'unitari per n diverses 

parcel·les, per a donar coherencia ai conjunt 

Eh anys setantes so» el gran moment de les societats constructores tai qual coïa, però, 

no sàgnífka una racionalització total de les planíes com caldria suposar, en ser lots els edificis 

defe mateixos promotors. Timbé és el moment de lones alces m eh preus del sòl ed:fkablc 

a la Ringstnsse. de manera «pe fes parcel.les ton a i s densament rmficades ÜB exemple és 

l'edifici que la Wiener Baugesellschaft construeix a rSchmerlmgplat/. S (!S69> (fig. 19). S hi 

manté la tona de *U" pero s*b* afegit una crugia mes a l'ala del carrer fent-la més ample. 

En aquest moment hi ha OB canvi en hi distribució de les habtt*c«om que afecta tant 

les plantes en tona de *U*. com fes en toma de *T" el rebedor esdevé passadís (com en 

algunes cases que hem vist als anys seixantes) i això permet un accés directe a fes 

habitacions, dimmant-ne fes sales de pas. Quan tls access»«, veiem la presència a moltes 

cases i palaus ü'un vestíbul ampliat aJ fons del corredor d'entrada que arribava fias ú pati. 

L'escala principal solia situar-se en un espai quadrat al costat d'aquest vestmul ampliat i 

girava a rentare d'on cerne imaginan 

Ea eis anys vuitantes s'edifiqueu efa darrers terrenys mases de la tona del'Ajuntament 

i de hi Voövtircne Ferstelgasse. 4 (fig.20) esdevé exemple de li distribució racional de fes 

vi vendes que trobarem d'ara en endevant La rerjreseiitaüvrtai ve donada per el satt, n^jador 

i habitacions socials Hi trobem dos dormitoris separats, un per al senyor de hi cas« i raltre 

per a ta senyora. í fes habitacions del servei son allunyades d'aquestes Hi veiem ta presencia 

d un bany que no arribi te aquest» moretnts a fes grans vivendes. mentre que a fes petites 

no arribara fias al tombant de segle. 

Hi ha una atea apología ame no només és típica de fe Ringstrasse, com totes fes que 
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estem veta*, mó tarnte de ta resto de ta ciutat: es l'anomenada "OoppdtrakieT* 

CocsisteiJ en unir Tata que dona al c u r e i ta talerior a través de I escala de veïns uue queda 

al oug. com per exemple veiem a la Nestorgasse, 4 (1878) (fig 2!), amb una vivendi al 

devant í dues al darrera. 

Al tombant de segle ja IM veiem una racionalització toca) de tas plantes, l'acces separat 

a cada habitació a la IOM de la Ringstrasse nontis queda per construir el harrt de ta 

Postsparkasse", mentre «je a ta worn de I Opera ja s han enderrocat a l p » edificis dels 

anys seixantes per a construrr-ne de not». Les flanes acusen rarribada del Jugendstil, pero 

I« distribucions BO vanen gaire .l'única novetat es ta desaparició de ta casa de lloguer noble. 

car apestes families ja prefereixen tas viles suburbanes; i d triomf de tas mitjanes i grans 

vivendes burgeses, amb ptantes mort complicades L'augment del preu del sol provoca ta 

construcció de mansardes i sdifkis de set pisos, així con stsú-soterranis que reaken tas 

plantes baixes, barrant el pas directe cap ata patis, d'on desapareuen les cavallerisses, darrer 

rastre de ta influencia deta palaus barrocs en I arquitectura de ta Ringstrasse 

lí 1 3 5. L'evolució de tes façanes 

MI .3 5.1 Etapa de f*niat0ficisae primerea* (1S5O-I860) * 

Les tacaves dels primers edifkts d'aquesta etapa participen encara de tas 

carattrrúúques que s han deftait quan partaven dels precedents A ! edifici sra»' a ta 

ftiedricfcstiisie, 6 í 1S6G) (fig .21) trobem ja fermes orçaniques i es trenca amb ta angulositat, 

tot i que redifici consisteix «acara en un cub exclusivament pla. ¡imitat per 'fnies rectes. Els 

pisos segueixen igualrtzats. van perdent valor cap a dalt però gairebé BO es nou. mancant hi 

un ritme. Els elements decoratius §on plans i indeterminats i no estructuren del tot l'edifici 

En atoes construccions de r època trobem cornises amb relleus que separen els pisos 

i que en ds superiors són menys importants. Aquests relleus sotas consistí? en franges 

<J elements senzills senats. &ns 'i una cenefa sense princjpi ni final i sense unitat en ella 

* S'h* <m&am Is *viaó m tapií piaçawi» pa. tomm IfpM, a*. c* 
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Miste . 'tÄficb Je li LJcfr&Btonst: l l i r ? . 1855 i l£57respectivimem) (fig.22). Aquesto 

edifica marquen I'inici a l'arquitectura docnesúa viene?* del raka.t*rirent de l'art 

atanor »bRevcJució Francesa i laconsc ie^ Aixt, es buscaren 

¡es possibilitats destrucoirar l*cdif*ri per nrvetls, tan per pisos com per sones que efs 

apupen. La separado per zones « a encara poc clan» i es sufrrtposaren les mes sobre tes 

allies de manera cjne I* maja i ta swpeno- »Mea ser encan digual alçada i valor 

El principi d igualtat del racionalisme encara eia patent al principi Ho veiem ea tes 

petites unitats com ara eb CAOS dr finestres i pisos i ea de «es g r a t » com tes zones que 

abarquen més d'un pis S'intenta reduir el número dels elements d'igual valor però ao sera 

fins que s'arnat a um jerarquia de valors ea l'esüvcturacio rtaka de tes zones qje 

s'aconseguirà ta unitat compositiva Així» ho tronem només ea cases concrets d'aquesta etapa 

com a Türkerstrasse 17 (1861 )(fig.23) on veiem una partKióbont/^mulritmkaarnndtMnini 

de la zona maja i amb una relació entre tes zones de 1:3:1 

Ea aonest sentit també cal assenyalar que moh sovint ea IHistorkisme Primerenc es 

ressalten parts sones de i edifici més elaborades ea contrast a ta massa principal mes unitana 

Les accentuaciom de pam solies soten ser taritzontals i verticals i parteixen de centres 

puntuáis o fcnals que romanea notáis ea l'edrnci. Aquests serveixen d'eaaarcaiaeMt ¿ï tes 

supo fica» murals, la aval cosa cas mostra que és considerada con a full El mur full 

aparéis, així, teasat pel marc. 

L'idea d'enmarcarnem també fa referencia a l'ordenament dels marges verticals de ta 

casa. Añí ell Erker'7 enmarquen el marge vertical de tes cases. Els primers ek trobem a 

j<btensteinstrassc 12 0855) i en tots els casos sc an dements d'ennweament i no 

acceanKfaa mai tes pam mitges 

A Schlickgasse. 3 (I860) veiem com s'imcia ja I accentuació de ta part superior de 

l'edifici tail l'estructuració ea diferents arvetts de ta corana principal. Això ens portari a 

l'anomenat "Kcnsotenstockwerfc' (pis de les measates) ea que, coat vete» a Fran/ Josephs 

Kai, 45 (1860) (fig.24), tes tnènsvtes de ta corn« s'allarguen i es transformen ea piUsírcs, 

de amera que el nivell de tes golfo esdevé fot «a pis sencer pujant ta part mes significativa 

de l'edifici cap anant. Això significa l'inki c*e allò que rtcdrkni aaoameaar 

•desjnaterialització de r arquitectura": abans de ta Il·lustració tes pitesttr, i columnes més 

Trifc—e* o Mt!» Atmfk wihái Jpki 4**mm i Afcwyt. mxí coi ría— pákm uiBmmy 

54 



paastáapoftiBtisesilaaveaataBta 

aguaitàveu I r * ' i acá «tuesta iám ésmpmm completament 

._ <r -.«a tendencia a recatear te cantonada con a ¡loe on es concentren les 

tensions de les dats façanes que ni coeve r i x « . Aquesta esdevindr* sovint el punt mes 

important de l'tdifki t s*ai%aQptara la «va direccionaiitat cap a la radíana* i te polígona! itat. 

weafpat-ae ds costats t u * angle obtús i arribant eo alguns casos a convertir tes cantonades 

en pa.ellom (Wtlfiscbgasse. S . ¡861 > (tig 25) 

L'acctntuació de la part central és rnott incipient encara i només ta trobem a nivell 

dels portals, ja que manquen els cossos sobreMXtntts ave abarqytn tots els pnos. 

EJ volum es manifesti pnraer en fes cantonades, tradicionalment rectes i planes, no 

ca iota 2'alçada de l'edifici sino imrjançant eis Erkers Aquests comencen «neat con una 

estructura ove sorge« tfnu&ment de lintenor de ledifki cap enfora i esdevenen veritables 

estructures devant dels murs, sovu* de dm r j ^ 17 (1861) (fig 26) Quan 

el centre ds l'estructura de dos pisos es -otuposa d'un veritable Erker s'anomenava "Erfcer 

agrupat" a 1st el conjunt Aquests se solea anar ea lH»s»onasine Primerenc retanvament 

afilats, i esdevingueren el precede»* uunedut de ta foraació dels coraos sobresonmts Això 

serà també un pas més cap a ta superació de I edifici com a cub pla. L'agrupació d Erkers, 

permet mediar entre la superficialitat i ta corporate!. 

Ea aquesta etapa no trobem una excessiva vertkaützació de Icdiftci, sinó que solen 

predotnmar eh names horitzontals Quan existeix, ta trobem a traves de tes finestres 

(FixorKhsü 6)(fig.21,odeleslisenesíWa3agasseJ2,1857) (fig.27) de caràcter pla Allà 

oa es troben tes estructures verticals i horitzontals, g e s t e s es creueu sobrtposam se. arribant 

ea ocaaons gairebé eliminar ta superfície plana del mur Ea casos sons es verucalitza 

l'hcnzontalitat del sostre amb una batasttada amb estàtues snare ta c o m » principal o amb 

"Eckpavilloos" (pavellons caatoaers) (Walfischgasse, 8) (fig.25) Aquests veiticalitzadó i la 

eliminació de ta superfície del mur son dos passos raes per a trencar amb ta «dea d'edifici 

com a cub. 

Una atoa caractertirtka es Ids del contrast tot cercat Es comença contrastant 

ta «nerfície ana ornamenrar'ocs sotes, molt denses i complicades, qae acabaran ocupant 

parts senceres de redifki. Sovint els contrastos son suavitzats per un tercer element con és 
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d ce de J'EAer agrupat que ajaos tf ta funció i t jerarquitzar to 

VtgßiMimmm lactaa*«*. Arab lot, ao t'ajrita cacan a ana complerta aaüat de l'efifki í 

Us. No hi ha aa nine uanan m lej façanes de to una de k 

Quan a tes mmsmaoickm es «ende« a saperar ¡a superficialitat aagater i es va cap 

mntears. M I aïllats com inserits en espsnes Itmals bes Mim trencades 

a tes woes superiors dels g*$tx on racumutecio de emanes sonve pitasttes 

de trencament Q clímax el trotarem andí el trencament i/o 

; de tes ñnestres. Augmenta l'ós d'allò organic, s'arrodoneixen tes 

de ks finestres i els jocs linials de rectes. F Is ornaments jctuen encara 

peto, com a ana capa sepernosada amb «ones v&ors limáis 

Ua ato« pas important sera l'entrada de l'escultura de cos rodo que tindrà una funció 

La veurem per tmmer cop a Törkenstr 21 (5857) i Operating 21 (1862) però és 

poc usat ca aquesta etapa fci ame» p u a amb eh gram dements decoratius 

els trobarem ca forma de medallons (Wjlftschgasse.8) (fig 25» 

I I 1.3.5.2. Etapa de IHistoncisaie Madar (1860-1175) 

Les "Nobelzinshaas" es defineixen exteriorment a traves d'arcades a ta 

d'usa casa normal dt lloguer, però ens mostree Mané un poderos ce« 

ajee li representa una categoria de patea, i una gran monumcntalitat general amb un 

ordre colossal de pilastres a ta zona central de ta façana principal, albora que té un sentit 

d'ascensió atopic deb edificis normals i una tina elegancia Dels pate» prové l'alçada deli 

frontons de tes finestres de la planta oble, aiaí coa d let «pe es destaqui ta planta baixa 

coa a zècol de l'edifici, to qual cosa no es troba habttualmciu ea tes cases senzilles La 

inonunientalitat. perd no es tan gran con ea va pata. 

Ea d tipas "Parkring" trobem «a gran portal, «a bated que ocupa més d'una finestra, 

frontons a tes finestres de to zona principal, i una absència d esqueme, vtrocals tan en I esywi 

com ca ta superfície Hi podem distingir tres zones, ta batia i te ate que ocupen m pis. i 

ta aátia qne n'ccupa dos. Aquert tipas de casa em mostra un aspecte tancat, tranquil, 

i es diferencia de tes rftm»ques cases, mes modestes, i deis pateas car falten els 

veríicabi hi ha algumeJeoenö d e c o r a 

Ea aquest moment ds cossos sobi esq tints agafen prtxagoMsne i ds poden trobar 

d¿ daes atañeres diferents: coot ea eta "Wohnhöfe" (fig.29). on tenim ds accents 
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•J conn i/o • les cantonades anV> cossos sobrenortints més ans que la resu de l'edifici; o 

com ca les cases de viraries més simples amb cos sohicsoftiat al centre També trobem, 

però, edificis sense CIM sobfesorößl GOM ara ds edificis tipus P&räring. 

La casa de vtvendes èi IHtstoncisme Madur «estri m% estructuració dramàtica en 

zones El dramatisme es fa palès ea ds canvis de rioa», ptovocats per les diferents alçades 

i ta diferent intensitat i manera d'elaborar eis difierems pisos. Ea aquests edificis tronen 

nonnalmea: uoa émmó ea tres zones. 

La zona del sòeol es conccbyda com a part inferior de Tedífïci, tancada, neniar, sense 

eh motius rics dels eixos normals Habitualment té arcades amb carreus encoixinats, darrera 

de les quals hi to locals comercials La part ?* d'aquesta zona es redueix normclmem a 

l'entresol, també en raspéete formal, contrastant amb tes alçades dr la planta baixa i la planta 

noble, més ahes A vepdes es retoc»« amb cl daner pis. també poc ah. ermarcant b ioaa 

principal. 

La zona principal és nwjontáiiament de dos pisos i ea alguns casos pot ser de tres 

A vohes les finestres d aquesta zona se situen directament les vacs sobre tes atees, donat el 

gust de l'Historicisme per composicions de diversos pisos, cua que podem trobar ea toies 

tes tipologies. 

La zoiia superior sol ser d un pis, és poc alta i poc accentuada, però més que la part 

aha del zoco!, amb te qual enmarca ta zona principal Això es correspon amb l'anomenada 

'Importància del cap* ja que serveix per a preparar ta descarrega patètica que representa la 

cornisa principal coa passa per exemple al Heimvhhof (fig.30): l'esquema del pis superior 

d'aquest edifici es composa d arcades alternades amb fjüa^res amb ptmura mural que enmarca 

tes primeres Aquest motiu és seguit a Dr. Karl-Lueger Ring, 10 i 12, ífig.3i) i ea menor 

p i a a Scboöeanng 18-18 A. 

Ea relació a ta formació de ta cornisa principal veiem que ea rHistoricismc es passa 

d'una simple moühara a enormes enteles que raguamen. A reatautameot es desplega tout 

ta rapeta i així podem veure coat s'hi despleguin dos ordres de carletas (Johannesgasse 22, 

1863 i SdnBeariag It-It A). La coráis« principal pot arribar a ser moh alta con per 

exempk a Lòwelstr. 22 ob és més del doble que el pis ait 

Ea el cas dels pavellons snore ta cornisa principal, a tes caoton-des i cossos 
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iohresivfàflis araetfs es desenvohaDen Itiuremcflt is u c són d mazna fttnrt de l'edifici. 

III 3 5 3 Etapa de i'WMiieÍMe T a * (I875-IS90) 

Si l'HïJtorictsme Madar ens nostra um graa umtat en restructuració de tes cases 

d'aabáatgts, ÍTÉI ma composició fumacat >erart|Wtzada, que o mantindrà ca els edificis 

públics de IHtsioncisme Tardà, ea I arqutectura domèstica d aquest darrer període veiem 

un descawotupament contrari que toma cap ah principis dd racionalisme, segons eh quals 

cada part té una unitat per dia mateixa i es comhmc amb ta resta de puts de l'edifici creant 

«na umtat indirecta Totes tes païts traen el mateix valor i se suro« ea wm mim. 

Una üpotogia neva és l'Aitadengruppen Typus" Es tracta de grans edificis 

continuant ta tradició del HeiWKhhof, que es mraifesten exteriorment com un conjunt de 

cases soles, unides per un finíate central i pavefloas estrets a tes cantonades. Les arcades 

formen pomades a ta planta baixa que abarquen dos t w s i sotea ler taa amptes com dnes 

finestres Aquest opas el trobem al voltant de lAjui*àment (Rathausplatz 7-9, IS77; 

Rathausplatz 2-4, 188O: Reichsratstrasse 7-9, 1883. i Refchsratstrasse 1113. 1888Kfig 33» 

Un segon tipas és el Woaofcof arah un cos sobresortia vohimicós i amb moviment 

sobre ta «ma del sostre, com «K. cúpula. (Wionngerstr 2-4,1884; Wihruigersü 6-8.181%: 

i Fraz Josrpb-Kai. 1115, 1?47M%*4). 

Com a tweer tipas tenim d complex« format per fies edificis de vivendes totalmem 

independents, seguint el tipas creat per tes cases de Hemrich Freifaerrn von Ferstd 

(Roosevdtpiatz 74-9, 1678-79, i Roosevdtpiatz 10-11 1880) (fig 35» Hi trobem veritables 

monuments a ta aoaa dd terral <*ie es moeea ea espai i superficie, accentuats per 

direccíonalitats contraries. La casa dd mig té aa enorme frontó dividit ea nivells al qual se 

u subordina d frontó transversal. Les ca^esddftano unen pavdkim a les cantonades, d pes 

¿els quils resideix ea ta zona de sostre, fantasiosa, de quatre parts i amb prou importancia 

per ella murtra Cap d'aquestes cases, que només tenen dues zones, no té espais per a 

botigues a ta planta baixa, tot i que no es tracta de cases nobles car ta planta noble estaria 

woh aprop dd terra, a ta «oaa de socol. Aquesta tipologia només ta trobem a ta 

Roosevdtplatz. 

Una quarta tipologia és ta casa normal de veïns aa» tribuna central de més d'un pis, 

sostinguda per aJtlantt o cande», relacionada amb d portal. La tnbuna és ornamentada amb 

riques escultures El primer edifici d'aquestes característiques serta Sctaottennng. 21 i eas 

recorda d apas Parkring. 
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A RaAausptotz, 7-9 (»ig 33) v e * » con d i efeaests dd o » sobresortia! canal 

s agrupen i es verticiKtaes eh um sota ds nitres diferenciats i poc connectats At\ò ess fa 

parlar d'una sdeneadencia de fes parts ase uunbé veieiB a les cottasnes de Wanringerstr.. 

é-S» deslligades de to r e » dd pis, o en ds pUars dds pavellons laterah de Reicnsratsfr . 7 9 

(figJ3). 

També cal parlar dd moviment que és present a les façanes d aquest moment Així 

les cnjmcs de to aosa principal de l'eftfici esmentat JÓO desplaçades fora dels nínxols, i 

s empren volums corbats creant sensació de moviment Atoo, però. serveix més a les pam 

de r edifici que d conjunt 

L'escultura adquireix un simbolisme tectonic: aquesta sdistitse« columnes, arcs, 

ds ¿It ments decoratius, que han adquirit gran independencia, se solen situar 

Í sobre o vora fes mrnsules (essest I'dement més corre« ds busts sobre aquestes), 

no es troben esquemes que fonmn una xarxa vertical o nonizooul per tota la 

La divisió ea amos hontzootab no és la mateixa que en el període 

Desaparea to simetria entre ds costats i la part central de l'edifici i es crees 

relacions indirectes entre ds costos, com ea I edifici ose asea esmentant, oa trobes* ase to 

part superior dd abeot tajnbé podria pertànyer a to zona principal. 

Les formes comences a estovar se, per» so arriben a dtfcsr-se, ja ose esam son 

s dissolució to Dodem veure es tes «Mfas^nsi sobretot, es els ersns 

sobre to HSM dd terral dds edificis de Rathausptatz. 7-9 i 2-4 (fig.33) També tos 

m i ea fan cada cop met ptoses deixant ose r edifici tonn ai 

a un cub Això només és un mdici ase prepara d camí cap a la Secessió 

o tos petits com ds de rHtstoricisme Primerenc, sinó grans i 

S'empren menys motilares i esdevenen més castessdes, primes, tobes i 

La seva manca de protaeonisnie també té a veure amb la desaparició dd 
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II. 1.4. Vaforacicm 

Ei desenvolupament de Viena va lligat intímame« a la seva funció de seu dels 

Habsburg con a ciutat mal, primer, i imperial, capdal de 1"Imperi Austro-hangar, després; 

així com a b seva uNcació. en ma «na propera a l'antx imperí Otomà Aquests dos 

pji ¿metres expliquen la necessitat que té la crtuat de romadre aneada días d un tinturo 

defensiu importan i d fea gra» dcsenvohipaincnt més enllà de les ••railes, que propicien 

que n a important atea de terreny (el Glacis»romangui sense edificar a! bell mig de la cuitat 

(« cocKidjrem d conjunt format per ia innemtadl i les Vorstädte*, la qual coa dona on 

carácter especiri a I operació whaaistica vienesa. 

La situació que troba I Emperador Franz-Joseph 1 quan accedeix al fix» és proa 

peculiar: wa Imemtadi tnnabttahie, amb una eicvadissifna densitat de població, sense cap 

pmsibilitat d encabtr-m més habitants, ni tampoc mis activitats, on ni tan sols hi ka espai per 

a atacar h màquina burocràtica impera! que creix imparabiement. si per allotjar al nombre 

cretxeat de funcionara i ñutan.. . Al votant d'aquest ata concentració humana, el glacis, 

una franja important de terreny lliure, que cada cop peni mes d ses caràcter d'espai militar 

per donar catada a totes aqudies activitats que so troben espai Mac suficient a r interior de 

la ciutas mercats, passejades,... I al se« torn. al votant d'aquest glacis, les Vorstädte one 

ban crescut, també con a resposta a la nanea d'espai de la Innenstadt, perd lambe* limitades 

tot i que també amb la seva corresponent franja de glacis, mok més estreta, i més enllà de 

la qual ja s'havien començat a desenvolupar ds Vororte, o suburbis més aUroyats. 

Es evident, doncs, que ds problemes plantejats son dos. resoldre d greu probiema de 

li nanea de vrvenda one es p§t«a a la Innenstadt, i, i creien que aquí resideix I* "originalitat" 

de l'actuació vienesa, cohesionar, connectar, does parts de hi ciutat, (i no dues parts 

qualsevol*, smó "les" dues parts més importants que formaven la cuitat, car la Leopoldstadt, 

a l'atea banda dd Danubi, era més aviat un apèndix). 

Aqmsm necessitats manifestades, com hen vist, des de pruners de segle, a u-avés de 

nombrosos escrits, xocaren, d'entrada, amb les necessitats defensives de la ciutat, 

icprcvfiaadn. òbviament, pd poder multar, d qual na només s'oposà a l'enderroc de les 

iorüficaoons. Sinó que en algun moment va assenyalar biiecesatatdtreíony-les. supeditant 
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de ta lnneustasd. a 

ta figura clan a d prods de 

to de ta documentació, lot i 

d fruit de 

M 

dd 

deia 

les 

rmsaies 

a CT a ^ w %w9 

dd pia que 

a què la 

(almenys de, 

) ist i estar al conc« de 

i actrva en tot d procés, drs de l'anunci dd 

dd Gruadpbn Ell assumnx tot d i 

b idet dd concurs, la idea de "Rinsstrasse* con a 

rsuttaat. així com és dl , es útoma instancia, qu: aprova o oo fes 

L figura de l'Emperador, i que va exercir d se« 

b tasta deb arquitectes que p i e ^ ^ E» 

molt restrictives que deuen un marge de uumotwa moh estret, 

al desenvoiopent de b ciutat, smo que es busquen idees per 

d se« propi. Així. ea b Rúiptrasse 

d un pb d'xuuir'. coa d Pb Haussman per a Parli, o d Ma Cerdà 

I* 

una noca ta 

al 

m os eo ta 

r autoría de ta 

foven ds tres 

que és om en dona d vist i-pUu Això 

de rjubfrcacions que parlen dd tema i 

, o si avis oo, d ment d'haver guanyat 

de què ja hem partat abastament ds 

Tampoc és tasca fácil atribuir a algú ta idea de 

és demanat a fes bases dd concur 

ta solució més "lògica' 

va carter de circumval·lació 

b idea, que a nosaltres ens pot 

m d moment De fet, no i 

ano ta presencia d'uns canias de ronda que ds recomen, 

fiff que la idea J'un audi vuni fos contemplada coa a ornea solució possible 

Com acabem d'esmentar, fes bases deixen molt poc marge a ta inventiva dds 

àa d'un boulevard (ta Ringstrassc) i rarrajament dd canai. 

Les característiques d'aquest dos eixos basks, també ami moh definides, així com ds usos 

que calia donar a radasnm dds sectors en què es dividí l'espai, tancat* on cana situar fes 

de vivendes i fes d'edificis ndbhcs, i saina mena d'edificis ndMks s'havien d'i 
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ate 

d pla vían ja havia 

que lligaven eh dos 

I* 

iDoh en la localització dds "c 

de control dd carrer, n 

de pods' de r Imperi 

al problema de la coonectivßat. demanant que ta 

de cohesió entre U lonensta* i ks Voi^äÄe. cobes»ó que en 

des d'antuvi, car exista una «twrt xarxa de 

i un carretela de ronda que feia de tec d'unió entre 

U constituirien la rtne de ponts que es | 

d* 

aiireadd 

let es una 

i dk pens 

principal de 

d-

d casal dd Danubi i sobre d nu Wien. 

Un punt. perd» en d oval s'insisteix den poc, és en la 

per a b reforma de la Innenstadt, les quals. en tot < 

Hofburg, que també és objecte duna ampliació í i 

si tetin en coopte Tato densitat de poWacsó 

això estava comportat* i qiK havien estat el 

Sembla one es vulgui compensar la i 

patín la Ifrmtftuff so creant ne de nous al ien interior, smó sanant tqursts a la 

des de les tases dd concurs es preveu dotat d àmplies zones verdes 

al Ueure de hi població. Així. senate one d'una banda, es vulgui continuar ia 

idcstjeriodeb habitants que tradkrona 

'Mi ds problemes one r obertura de toves places i 

a hi Innenstadt hauries coraporsat a les autoritats, evitant haver d'expropiar i 

uriemoitzacions Així, tret de les operaciom one afecten al Hofburg i a hi seva aera 

d'mfluenci*, Förster és l'un* dds arquitecte* premíate que es planteja un» reforma de ta 

paral Ids ds principals eixos de < 

d'aquests 

Dds «es projectes, que ja han esta «donis, en snt d Gruudptan D'< 

» a Imtenor de ta Innenstadt, d r*otaeomsme l i 

les vies de comunicació, one com hem vist, ocupen d 50,5 % de la superffccie de 

r antic Glacis L'espai dedicat a vivendes és mportant, aixi coa a dedicat a zones verdes, 

les «als, lunrament amb les zones destinades a edificis públics, dvüs i «¡mars, te de 
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amb el conjunt Així, per fer nn breu repàs. 

a lArontament. la 

í de caràcter dvk 

de ks tra casernes que es prevenen en d 
É*a f S H M k dMBW*4BMMBt 4BBHMafeB^MBEaMPB? S lhaMM!^ tt^BSaW M M M k 

sad, í que també va forçar ef caçat de b 

i del prutagomsflM d'aquests ea relació 

d Camp d¿ Mart, que era <ni pun. 

per al disseny de tot cl pta. 

i et ?artan»e!Ä. es a d», tres 

na, varad 

, i a mes. a rmats de sette s'endemx 

s'o*»cava també vora al casal, a I* 

d "esquivar la*; per 

el canvi d* 

ubicació en un llot tan 

nanas, es a dar, una 

la casa {•penal. L u 

enesrregades de vetllar per ta 

ja no ds turcs, smó la 

lï 

de 'edrfia dd GenöakxamianuO. que perd la seva 

era Teñí Hoftwg-K.K Hofsttll·jngeo, ea favor deis 

d'ah carácter cfvK, ea aquest tas lligada al prestiçi de 

ae conserven eb triütars son les daes Wachthäuser. 

i ordre de la Ringstrasse i oer evitar que I encime. 

habrtava a ks Vorstädte i ab Vororts, "ataques" la 

Ateo cas dóna pea a comentar tes innumerables roodiftcaoom que pateix cl 

al pont de fer-lo gairebé irreconaxiWe. Si mirem an plànol de 1910 (fig Jh 

i es pot donar per varada la reahtzarió de la Rmgstrasst. i d comparem amb el 

(fig.6) d qa: més ens crida i iUenció es la gran concentració d'edificis p£M¡cs i 
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espra rtpresentttius: fei Paradepbtz i U Franz Joseph-Kaserne han desarnregut, l'àrea devant 

del Hofburg s'ba organitzat (només parcialment; seguint el projecte de Kaiser Fjrum 

presentat per Gcüfiied Semper, que fi dóna una enorme mooumentalitat; s'ha creat el parc 

devant de l'Ajuntament, que ai seu torn ocupa ara un espai preeminent con passa amb b 

Universitat, que quedava amagada darrera la VotivKirchc. i d Parlament; s'han ampliat el 

Stadtpark i b Karlspfatz... i s'ha escampat un regttzell d'edificis públics de «Xa mena, que 

juntament amb els espais representatms baa fet disminuir l'espai destinat a vivendes. 

Les funcions d'aquests edificis públics eos donen la pava del caràcter social de la 

Rmgstrasse Si rrarem la Insta que hi ha al capÈo3 ïl. i 2.4 4. venem que predo una» les 

edificacions destinades a l'admitiistració. a la cultura i al comerç, és dir. serveis típics d'una 

societat burgesa. A.xí. mentre que la representació del poder imperial queda restringida a 

l'inacabat Kaiser-foram. el poder de la burgesia queda realçat amb tot una serie d'edificis que 

van des de l'Ajuntament, rmxninwntal, magroficarnem emptaçat. fia« a l'Escola Evangèlics, 

passant per la Borsa, l'Opera, ta Universitat, t iotes aquelles institucions que conformen una 

cultura i una soneut típicament burgeses. 

Així, nodrien concloure, quan a raspéete urhanisbc, que la realització de la 

Rjigstrasse no aconsegueix sesoldre pSenanant cap deis problemes plantejats aJ pnncipi 

densifkxió de la Innenstadt, manca de vivenda i integració de fas Vorstädte amb el centre: 

i» es duu a terme cap actuació lemarcaMe de reforma de la Innenstadt, el nombre de noves 

viveades queda moít muta i aquestes s'adrecen, com veurem més endevant, a les clases 

mitges artes; i per últim no s'arriba a ma cohesió pieria entre les dues parts de la ciutat, ja 

que, tot i que es respecie» eh anocs camins que les comuniqueu, i que s omple el buit que 

el Glacis representava, la Rmgstrasse amb els seus grandiosos espais i monumentals edificis, 

que obstrueixen els carrers que la creuen, ha esdevingut um frontera física i psicològica. 

Quan a 1'srqurtcctura domèska el més destacante és la manca de grans novetats pel 

que fa a les tipologies d'habitatges Com ja s i a mat assenyalant, els opus de plantes i de 

distnbucions que trobem a la Rmgstrasse son molt depenents de les que es podrien trobar en 

fas cases de lloguer de la Innenstadt i en eh palaus barrocs. En primer Noc seguim trobant 

el orougonismc deb patís interiors prop» de cada casa, al votant dels quak s'organitzen les 

vivendes. Aquests només esdevenen comunitaris en els grans Wohnhöfe déte anys setantes, 
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a través duna 

i ao per 

i també perquè 

sobretot en tes 

á qual li eren més 

les llargues i espectaculars enfilades, comunicant ds espais de recepció de cada 

«pe els passadissos reservats per a sones menys puMoues, on la pr rvacitat de cada 

habitació era mes necessària. Només a finals deis anys vuitantes s'arribarà a una total 

racionalització de tes plantes, amb Tés sistemàtic de passadissos que donguin accés directe 

a tes diferents estances. Un tercer aspecte de dependencia d tomi ates plantes baixes pel que 

fa ab espais d'accès, mote dels quals conserven l'antic esquema en forma de T . amb wu 

entrada estreta seguid* del vestíbul ampliat al fons amb tes dues escates a banda i banda, i 

un accés al pati interior. Es curiós veure com aquest esquema s'aplica com a solució a 

diferents problemes: en edificis amb escala principal i escala de servei, en d'altres amb escaJa 

directe al pis principal i escala normal de veïns, en d'altres en edificis amb dues escates 

principals, una per cada vivenda dels pisos, o bé en edificis que per qüestions estructurals o 

bé peroré són mok ¿ram necessiten dues escates que arrenquen en un vestíbul comú. A la 

vora d'aquest accessos, tes plantes baixes soben dedicat-se a activitats comercials, poques 

eren desusades a vivendes (d gruix d'aquestes d formaven tes pertanyent t la tipologia 

"Parknng"). i només en tes millors ones es dedicaven a dependencies de servei (cotxeres, 

cavallerisses, Inbitaciocs pel criats, cuines . ) 

La gran novetat va radicar en d tammy dds edificis, condicional pel de tes 

parcel·les, molt més grans one tes de hi Innenstadt, d'engen medieval Aquest tamany hava 

provocat d tractament "palauenc* dds edificis, sobretot d'aquells que agrupaven diverses 

solars i tenien una presencia imposant Tot i ds avantatges que tes àmplies parcel·les de la 

Piagftrasse ofenen, el pes de la tradició era tan fort que te presencia de pawlatscnen. 

dement, típic d'una Innenstadt mancada d'espai, no era gens estranya, tot i ser contradic">na 

D'aquesta manera veiem com l'urbanització de la Ringstrasse no aporta bàsicament 

novetats tipològiques, ja que d que es fa és adaptar ds antics esquemes de la Innenstadt a les 

noves dimensions de tes mansanes, cercaot-U, però, ona funaoeaJitat Hi ha intents 

d'aprofitar aquestes noves dimensions, com ara A grans Wohnhöfe, perd aquest no són 
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gaire irisà*. Ja que fwutia mes nsudWe coostnnr divcnos patis, gairebé un per edifki, que 

na pas un de comunitari per KM te mansas«, de manera que aquesta tipologia fou deixada 

de banda 

Tampoc es dugueren a terme els tipus proposats en el debat arquitectònic produït and 

de K urbanització de ta Ringstras« Com sol passar en totes les pans operacions 

urbanístiques, ta magnitud de les inversions provoca ta voluntat de guanys segurs i 

cuantiosos, cosa que no s'hauria aconseguit amb tas cues umfamiliars. que d'altra banda, no 

atrien ajudat gens a solucionar el problema de ta wenda 

No és gens fàcil infestar veure una clara articulació entre ¡es tipologies de plantes i 

les d'alçats. De fet, nones alguns edificis del principi que busquen esfectes artístics en tas 

plantes i els edificis "Parkring" mostren una correspondencia directe entre distribució i 

façana Fel tax fa a ta festa de tipologies, no vetan que usa determinada planta obligui a 

espiar un determinat opus d'alçat (si viceversa), saó que t'um^ que podem constatar és que 

una façana rica es correspon, sobretot en tas etapes madura i tardana, a una vtvenda 

acomodada. La manera en què aquesta façana mostra ta seva riquesa, no depèn tan de com 

es interiorment l'edifki, sinó de quina és l'estil o ta moda. 

Quan a facwits, doncs, pode« establir una evolució clara des d'allò que podríem 

definir con «na arquitectura "il·lustrada", és a dir, seguint aquells corrents de resposta al 

barroc, que ja s'uncien a finals del segle XVIII, i que s'han definit de modes i diverses 

maneres N , cap a una complexitat de formes que, ai sen torn, produirà un cansament que 

conduirà a íadvsument de ta Seaession. Aquesta evolució, que no trenarem a repetir, 

segueix fres direccions bàsiques: renriquiment del rer«rtori formal, passant de les inotllures, 

corones i simples frontons, com elements decoratius, a grass carletas i estàtues de cos rodó; 

la zorjticació vertical de ta façana, que perd el sen igualittrisme inicial i queda dividida en 

tres pam, divisió que si bé en us principi és obvia, més endevant esdevé poc clara, però 

sense que en cap cas la façana torsi a ser el lot homogeni d'us principi; i el protagonisme 

cada cop més creixent de ta part superior de l'edifici que rep els accents més personals deb 

arquitectes a través pavellons, cupuks, harases de formes complicades, frontons,.. .Aquesta 

direcció va acompanyada també de ta tendència £ ressaltar altres ames de l'edifici a través 
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de graos tribunes, que se situen *!s extrems o III al centre de te façana, corresnonent-sc tot 

«wat ami» eh accents del coronament. 

Per i aquest ennousment i complicació de les façanes eb arquitectes no dubten a 

utilitzar qualsevol « K M d'ekmettí decoratiu, ja siguin d'algun estil moh concret del passat. 

o hé de filiació met«ys clara Ek dañas so« gairebé sempre de carácter vegetal © geomètric, 

mentre que ete primers soten provenir en majoria del aún clasic: encoixinats, frontons, 

columnes, atlants, cariátides, pilastres, nahistres,... a través, però. del renaixai·ient, i sobretot 

del ne barroc centreunjpeu. (maotzat per retapa raoonaltsöO que deixà notante mostres a 

Austria i Viesa. I és d'aquesta tradició de ta que creiem nosaltres que depèn bàsicament 

Carquitectura domestica de ta Ringstrasse, anterior a 1890, tan a nivell de planta com 

d'alçats. El Tombant de Segle ja seit usa atea historia. 

L'arquitectura pública de ta Ringstrasse, però, va seguir ei seu propi camí, amb un 

cave molt més representatiu, i més sensible a les transformacions sòcK>-econòmiques. haurà 

d> fugir (Ws ni«Ws que han esoevii^ut ottsofcts i s'ad ; 

creixent i una economia desenvolupada, i alhora sucumbirà t l'encant dels histoncismes. 
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IZ.2. Berlín 

11.2.1. Desenvolupament urbanístic fins al segle XIX 

11,2.1.1. U creació de la R e s i d í a dels Hohenzollern 

Al 1640 Friedrich Wilhelm, der Grosse Kurfürst, teda tas liases de Testat prussià i 

designa Berlín con a Renden déte Hohenzollern Això marca l'imci del desenvolupament 

del que fins aleshores havia estat un petit poMe de pescadors. 

En aquell moment el que ara coneixem com Berlín era una "doble ciutat* composta 

per ta unió de dos pobles: Berlín a ta voia del riu Spree i Colin a una illa que aquest forn» 

al devant. que comptava amb SO ha d'extensió i estava votada per la muralla i els fosats 

medievals, originals del segle XIV. Hi destacaven el Müntandam, primer pont de 

comunicació entre les dues ciutat* i alhora barrera per aj tràfic fluvial, que obligava els 

vaixells a aturar-se en aquest punt, descarregar i carregar a l'altre banda per seguir viatge, 

la qual cosa va propiciar ta creació d'un mercat (fig.37). 

Al 1307 tas dues ciutats s'havien unit políticament però al 1442 foren sotmeses pel 

Príncep Elector «pi construí cl Castell a ta tita de Collit i dissolgué ta unió A finals del segle 

XV el castell esdevingui residència permanent del Príncep i ja a) 1538 patí tas primeres 

remortelacions. 

Després de ta Guerra dels Trenta Anys ta ciutat, que comptava només amb set mil 

habitants (n'havia perdut més de tres mil durant el conflicte), es dotà de noves fortificacions 

que substituïren tas nv*lievtls 

Cap \ ta segona meitat del segle XVII Berlín començà a créixer, s'hi instal·là una rica 

burgesia comercial i artesana!, així com un gran nombre de soldats i funcionaris. S'hi van 

restringir fortament tas activitats agrícoles a l'interior, de manen que fora d aquesta, als 

costats nord i oest de l'Spree començaren • formar-se petits llogarets que iniciaren l'expansió 

fora muralles. D'altra banda, ta ciutat també s'aixamptà amb nous barris: al 1658 es van 

fundar Fnednchswerder i Neu Colin am Wasser, al 1673 es fundà ta Dorotneenstadt, i al 

1688 ta Fnednchstad, els dos darrers de traçat regular, amb carrers rectes i mansanes 

quadrades. A ta Friedrchstadt s'instal·laren els viu mil refugiats hugonots. expulsats de 

França després de tas Guerres de Religió, ate quals el príncep havia atorgat asil a 

Brandenburg nvrcès a l'Edicte de Potsdam de1685. Cadascun d aquests barris comptava amb 

el seu propi recinte enmurallat que els separava ja que, administrativament, eren encara 

69 



11.2.1.2. La capital de Prfssia. 

Al 1701 Friedrich 1 focj n o a m l rei "a" Prussia per la qual cosa Berlín esdevingué 

Königliche Residenzstadt1 Aiiè provocà que al 1709 suotssin ets "hams" de Berlín. Colin. 

Fnedndiwerder, Dorotheenstadt, Fnedncrstadt i Neucolro am Wasser, formant la ciutat de 

Berlín, hi qual al 1717 comptava ja amb 626 ha 161.000 habiten» (fig 38) 

ER aquest moment i sobre» amb 1 impuls de Friedrich il < 1740-86). gran amant de 

fes arte, s'»n»oà el procés de momimemalitzack'» de la crutat. a !a quales volia donar l'aspecte 

duna capital reial. Aquest embelliment el tmbem sobretot a l'inict de l'avinguda Unter den 

Linden, »«tic camí que unia el castell dels Hottenzollern amb el seu vedat de cacera, el 

Tiergarten, i la seva residencia d'estiu, et Ouaiottcnburg (iniciat el 1695 i moh ampliat 

durant aquest període), llocs i BOOK que encara fenen un pan protagonisme en la imatge de 

la ciutat actual. Així. caldria destacar l'erecció de l'anomenat Forum Fndenzianum. que el 

rei »nieta precisament al 1741, poc després d'accedir al tron. El Forum va consistir en la 

creretd duna plaça on s agruparen una sene d edificis representatius del tarannà "culte" del 

nou monarca: s'aixecà l'Opera, primer teatre d'aquestes característiques fora d'un palau reial 

de tota Alemanya, hi Biblioteca Reial, la catedral catòlica de Sant Eduvigi i el Palau del 

Príncep Heinrich, gerat del rei, que esdevingué seu de la Universitat A tot això cal afegir 

el conjunt de hi Gendarmenplatz. amb fes catedrals bessones, alemanya i francesa, iniciades 

molt modestament al 1701 però momimentolitzades amb una torre rematada amb cúpula 

cadascuna, seguint els models delí Invàlids de Parli i de Sant Paul de Londres, a partir de 

17S0. 

El desenvolupament incontrolat de nous ban» fora de fes muralles (suburbis 

Spandauer Stralauer i Kòperucker > de traçat totalment irregular i caòtic fa que als anys vint 

del segle XVIII s'hagi de construir una nova muralla, que en molt trams, perd, consistia en 

una simple empaí.ssada Ds fet. només lema funcions fiscals i era un element de control 

d'entrada i sorüda de persones, apart de servir també psr a aiè els soldats de hi cada cop més 

nombrosa guarníssiu de Berlín no desertessin (cal tenir en compte que dels 81.000 habitants 

que la ciutat tenia al 1737, uns 10.000 eren militars i llurs familiars) 

A poc a poc s'enderrocaren les antigues fortificacions, la qual cosa permet d ampliar 

la Fnednchstadt, per allotjar-hi ara els refugiats de Bohèmia, i crear tres places que seran 

RcuMtk.ia mal 
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emblemàtiques tai al nostre segfc: et "Rondeu" o Bdk-Àtliance-Piatz (na Mehnngplau). 

el "Adtock* o Le¡pt¡§er Platz, i el "Quarrt" © Pariser Piatt, 3oe on e! 178« es construeix 

hi I M de Brandenburg con a contrapunt monumental al final de lavmgude Unter den 

I..#IÍH1CII. 

Al tomfvint dels segles XVIII i XIX (fig 39} Berlín ja posseïa 1 .300 m de superfície 

i ! 36 000 habitants (deb quafc uns 30 000 ere« militars i llurs familiars), b qual cosa la 

sitiuva ci>m a segora ciutat de l'àrea cultural akfiianya, desprès de Viena. En aquell moment 

Ja s'havien desbordat les noves muralles pel nord i per Test i només quedava tm gran espai 

al sud sense edificar: al nord M havia els hospitals de la "Chanti" i la "Invahdenhaus" i els 

nous barris de hi "Nene Vorstadt" o "Neu Voigtland" on s'instal·laren obrers de la 

construcció provinents de Saxòma, sobretot de Votgdand; també fora muraüa el Tiergarten 

s'havia convemt en parc public i esdevingui lloc preferit de descans deb berlinesos, i mes 

enllà, m rosari de palaus de la monarquia envoitava la ciutat: el ja esmenta: Schloss 

Crwirioöenburg a l'oest. l'Schloss Niederschönhausen al nord, i l'Schloss FriedrJchsfeldc a 

lest. 
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II 2 2 Deserrv«>lupame«t urhan.sòc fins a 1862 

11.2.2.1. B pnmer BcbauungpUn (pla d'edificaoó) o pa Schnud 

Cap a 1812 s'observa ante preocupació com en el Köpenicker FeW i ¡a Stratauer 

Vorstadt, inks espais encara buits dins de les muralks, es produeu un cmmmm desordeni 

t irregutar que havia estat possible gràcies a què no existia cap meng de planificació, ni 

d'ordenances de la construcció, nones »ees mínimes normes de 1640 que «o feie» cap 

referencia a qüestions urbanístiques 

Al 1816 Berlín rep restates de Ciutat Reial Tot i que això (i permetia decidir en 

matèria d'urbanisme, a l'hora d'afrontar la realització d'm pla d'eixampte de la ciutat calia 

encara complir algunes condicions legals: «t primer lloc eia necessari alliberar els terrenys, 

tan a dins con a fora de les muralte, de les càrregues feudals per a convertir les petites 

explotacions en parcel·les edificables; problema que es comença a resoldre a partir de 1817 

amb una nova normativa, tot i que a I'interior de la muralla no ni va haver un veritable 

alliberament dels terrenys fias a ta revolució del 48. 

En segon lloc calia redactar unes ordenances de la construcció, les quals no van 

aparèixer, en un primer projecte elaborat pel Magistrat i el Polizeipräsidium, fins a 1821. i 

no foren aprovades fins al 1853. 

La tercera condició era el mediment de ta ciutat i la creació d'un pla topogràfic que 

no es realitzà fns el 1823 per encàrrec del Ministen de Comete, Indústria i Edificada, en 

nou fulls a escala 1:2.000. 

La quarta era decidir si els costos de urbanització dels nous carrers els pagana 

l'Ajuntament o la Corona. Això ho resolgué' una decisió jurídica de 1823 que decidí que la 

ciutat havia de pagar tots els nous carrers a parar de 1820. 

Al 1823 d Polizeipräsidium, que desde 1822 havia recuperat les competències en 

matèria urbanística, va pendre finalment r inicuo va de dur a temé la confecció d un pla 

d'edificació per al territori interior de ta muralla. Aquest primer pto que engloba i anomenat 

Köpenicker Feld el disserya rOberbaurat Scftmid al 1826 (fig 40) 

AI 1827 el Magistrat va sol·licitar al ministen de l'Interior ta planificació dels 

territoris fora muralles, ja que en alguns Uocs tom el Berliner Feldmark ja s'estava edificant 

de manera irregular, la qual cosa tren sentit a l'ordenació reptar dels terrenys enmurallatv 

El rei es mostrà d'acord i auf al 1827 s'encarregà també a Scan«! ta redacció dun pla de 

construcció per a ta rodalia de Berlín. 
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En H M primer« reunió al 16 d'agost de 1827 amb delegats dd rei, la policia, el 

Ministen de l'Interior, el Magistrat i l'Oberbaurat Schmid, es decidí reunir tot el material 

cartogràfic existent i aturar tota pebcio de permís d obres que puguesstn arribar a estorbarla 

planificació futura També es discutiren quins havien de « r els límits de to planificació, ja 

<iue ds límits oficials de la ciutat eo eren gaire clars 

Eii una segona reunió es va (jfítaf rjer divHür el pla en cinc seccions diferents I entre 

els camins (Chaussen) que vas a Pankow i Frankfurt; II entre el c*mí de Frankfurt i l'alt 

Spree; III entre l'alt Spree i el camí que va de to Hállesehes Tor a la Hascnheide; IV entre 

aquest darrer caní i el baix Spree; i V entre el baix Spree i ei caní (Chaussee) cap a 

Pankow Els ptms per a tos seccions I IV foren aprovats z\ 1830. «ny en que es demanà al 

Polizeipräsidium que comences a assenyalar tos alineacions 

Entre 1831-32 s'atiamptoren els límits de ta ciutat cap al nordoest fins als 

Schönhauser Graben i ta Markgrafendamm Al marteix any ja es col·locaren les primeres 

tes que marcaven tos aiineaciotis Schmid. pero, guarda els plànols en ta seva oficina i no 

els féu públics, la qual cosa provocà ta indignació deb propietaris que hi havien d'anar a 

mirar si es podia edificar o no a l'espai desitjat. Al I84Í. després de ta mort de Schinkel. 

ScMñd fou anomenat director de ta OriertaudeputaoW. i presstonat per tots, va lliurar 

finalment els plans al Polizeipräsidium al 1844 Aquests plans, perd, s han p-rdut i només 

en queden tos seccions 11 i I I I , en molt mal estat de conservació per ta «pal cos« no n'és 

viable l'anàlisi. 

112 2 2 Les intervencions de Lenné 

Peter Josef Lenné, Director General dels Jardins Reials de Prussia, i com a tal. 

responsable de ta transformació dels Tiergarten en parc public, va rebre l'encàrrec de revisar 

i completar el pta d'edificació elaborat per Schmid al 18% i 1827. 

Lenné enllesteix el seu "Projectierte Schmuck und ürenzzüge von Berlin mit nächsten 

Umgegend" (fig 41) al 1840 i amb ell intenta integrar tots els sectors que ha de treballar: 

I MMMftS tJTfli&tt* 9ÈMÍ CtHW Ai NtfftDfVMHr aflMl pPUJWClf* 

Él i la ttw rodiM. 

OfJ^i «pir« 
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d Zoologischer Garten, Landwchrtanal, Kopeoicfcer FeW i Puivermühkiigeiande. on s'havia 

de sisar d Camp de Mut, vora la Cas» d'Invalids, la preso i diverses casernes Ell enllaça 

tots aquests sectors amb w "Otrtdstrasse"* que circula per ta part nord i est de la ciutat 

Aquest carrer surt del patí de I Ca» d Invàlids, ulla pel mig el planejat parc Fnednchsfuir; 

i arriba a l'Spree devant de ta Luistnstadt (nora que rebé aleshores el Kopenicker Feld), 

tamte projecüxb per d l . just en front del canal, la qual cosa ens dona a entendre que aquest 

carrer va ser pensat primerament com a canal an* avingudes arbrades laterals. 

En ta memoria, presentada amb el pla al 1840, ens explica com serà ta Luisenstadt 

"el carrer més important forma «w anal navegable que va de l'Spree, més amunt del 

JanowKzbrücke. fins a ta muralla entre ta Kottbusser i ta Hallescher Tor. La funció d'aquest 

canal és servir a ta indústria con a via de comunicació. Dos estanys un de rodó i un de 

rectangular, i dos mercats adjacents serviran per a carregar i descarregar els vaixells, pero 

no s'exclou que algun empresari poguí construir algun canal adjacent lateral que meni a la 

seva pròpia fabrica" \ 

Per donar continuïtat a aquest canal, Lemté el pensi allargar fins als fosats de ta 

muralla, fent-los navegables, en tota ta seva llarga longitud, per a poder-hi instal·lar un gran 

nombre de fabriques a les ribes. Auf el canal facilitara el tràfic entre les fabriques, sobretot 

si tenim en compte que vora els fosats que vol transformar ni van a parar tas estacions de 

termini de les limes de l'Anhaltischer Bahn i del Potsdamer Bahn, que aviat s'allargaria fins 

a Hamburg i Magdeburg. 

Mes endevant ens parla de ta Girtdstrasse ja citada i ens dw que aquesta comença allí 

on d canal va a parar a l'Spree i envolu ta ciutat en un gran arc que puja cap al petit turó 

que hi ha eme 'a Hamburger i la Rosenthakr Tor, des d'on es veu tota la ciutat. La funció 

daquest ctrrer era dotar ate habitants de ta part ttord-est d'un lloc de passejada ombrejat. 

però segur, que seria omplert de boniques cases de can» que l'adornarien. Entre ta 

Landsberger i ta Königstor es volta crear un parc. travessat per I avinguda, en terrenys que 

rtemnyiCT nMjontimrner« a T Ajuntament La funció dd boulevard i dd parc eia ta diversió 

de ta població i h seva samt i higiene, donat que al Beriín d'deshores només hi havia u» 

passeig i un parc, Unter den Linden i d Tiergarten, respectivament, que quedaven molt 

* Memön« eta* a M m Otim i HMM K i ron CtetwOttMmáim Vol I. Mmc hwM Vote. l«k. Ng, 477 

74 



apartats dels tor» nord-onentals on hi viven tai major« del obrers. 

Aquest fov el pla més important que Leone fia a Berlín Timbé vi dissenyar projectes 

per a àrees més puntuals que completaven te planificació gener»« No es coneixen tots els seus 

plans, però en caldria destacar ¡anomenat *Generalszug* (1844) que serveix de contrapunt 

al carrer-cinttvd a te banda sud de te ciutat Consisteix en va carrer que gairebé en línia recta 

baixa des de el "Knie" fins a te Hasenbeide i atrvessa un seguit de places de formes diferents, 

unint Charkicenburg amb la Luisenstadt, dissenyada per ell. 

Aquests plans van representar Vintent d'enllaçar els diferente espais desenvolupats fora 

muralla, amb elements urbanístics procedents ¿e models anglesos ('Squares", avingudes, 

passejos vora el nu, estanys i canals); i alhora es el preludi d'tina serie d'intents d'unir Berlín 

amb el poMe de Charloüenburg (desenvolupat arrel de l'existència de te residència reial 

d'estiu) mitjançant carrers de circumval·lació beguint el model de París i el dissety de Unter 

den Linden t intentant equiparar els diferente desenvolupaments urbanístics de te ciutat. A 

más, també es preocupa de donar usa úiona imatge i alhora una frontera per a te creuem 

ciutat, en un moment de forta i incontrolada expansió 

112 2 3 La situació urbanística abans de 1862 

A mitjans de segle aquestes pJaiuficacRms només s havien realtot en part: el Camp 

de Mart havia quedat retalla« per te presó i diverses casernes; i el carrer de circumval·lació 

no s nava iniciat, tot i que s'havia dut a terme el canal. El problema de Lomé és que tot i 

que coneix tes mancances, tes ¿sterna resoldre amb elements urbanístics que ja no es 

corresponen! amb tes necessitats de creixement d'una ciutat capitalista El 1842 el rei decrete 

um «arma per te qual toles tes obertures de nous carres necessitarien te seva aprovació però 

dl no pot controlar l'és d'un sol que ha passat a mans pnvades. A més, tes companyies de 

ferrocarril esdevenen un greu problema, ja que en mirar d'acostar al màxim Iters estacions 

a ta ciutat envaïren tes rodalies de Berlín i es convertiren en barreres que impossibilitaren del 

tot els designs retalls d'un creixement harmònic de te ciutat. 

Fins aquest moment tes actuacions s'Havien concentrat principalmente* te constructed 

del Kopemcker Fekl. de te Frankfurter Vorstadt, te instal·lació del Lxndwehrkanal en relació 

amb tes estacions Anhalter i Potsdamer i en te configuració i situació definitiva del Camp de 
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Man que coatí tes cuerees í te presó. Aquesía planificació I M fruit d un intercairn de 

penjaments entre temé i Fnednch Wilhelm IV. 

A parar del moment en que Fnednch Wilhdm IV cau autelt i l-enné perd te seva 

influencia, ta planificació de la ciutat es Pep* per una mena d acord tacit entre tes necessitats 

de tràfic i efe interessos privats dels propagat». Així, a principis dete anys cinquanta queda 

clar que a l revisar el Pla d*fidtf¡cactó, a causa, sobrekH, de tes mstaHacMXis ferroviàries 

i de tes questions í drets feudals encara no resolts dd tot. que el fan ñviaMe. Un Mame de 

1852 indica que en tes seccions 1 i V del Bebauungsplan situades al sector nord-oest, s'ha 

constraït tants edificis i estacions de manera irregular que el pla no es pot dur a terme ja que 

molts carrers queden tallats. 

Un exemple d'això serà el "ham" que fai "Wr/en-Credit-Gesellschaft" (una de tes 

múltiples societats constructores) aixeca pel se« compte i sense seguir ta planificació oficial, 

ate afores entre els carrers Brunnen i Rad, amb cáseles de dos pisos t TangiesaV que serà 

un destorb en el desenvolupament poste- m de ta ciutat (fig 42) 
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