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11.2.3. EI segon Bebauungsplan © pla Hobrecht 

A principis de 1858 el Königliche Regierungs-und Baurat Rome demana a lanes 

Hobrecht que eSabon un nou pla d'cixampte de Berlín en nom del Regierungshaumeistei 

Köbkke HdwecM t i ¡wa^tof«ett^^eiit l teMalfoTOamleiMtftari^rtaaderOder 

i Kustnn. accepta h proposta i s insuha a Berlín EI Ministre de Comerç confirma el seu 

nomenament a » t Directe* del "Cormssaroi per a lelabcraoo dur. pla de construcció de 

la rodalia de Berlín" i li demanà que es revisessin iotes tes planificacions anteriors i que ev 

mtdíss» tots els sectors novament per a poder crear un nou pla topogràfic. A partir d'aquí 

es projecta «? nou pla de construcció amb l'ajut de lot el material recollit que havia de seguir 

tes seguem* condicions: 1. Els carrers s'havien de projectar de manera que Duguessin absorvir 

tot el tràfic que hi circularia, amb mañanes que havien 4e seguir el model de tes de la 

Friedrichstadt entre hi Koch i Behrenstrasse. 2. S'havien d'evitar al màxim c!s angles aguts 

i obtusos 3. Els carrers havien de »enir tes següents amplades; 48.88 a 56.4 m (és a dir. de 

13 a IS Ruthen)6 si eren "Promenaden", 26.32 a .13,44 m (es a dir, de 7 a 9 Rutena) si eren 

•Hauptstrassen", 18,8 a 22.56 m (és a dir, de 5 a fe Ruthen) si eren "Nebemtrassen", o 11,28 

a 15,04 m (es a dir, de 3 a 4 Ruthen) si eren "Verbindungsstrassen" A més s'havia de crear 

un carrer de circumval.lack) d'amplada especial. Aquests nous carrers s'havien de 

correspondre amb els antics. 4. Els carrers havien de seguir la direcció sudoest-nordest, o 

nordoest sudest. taxí com cana procurar que enfoquessin cap a una església, monument, 

edifici important, lloc, jardí o bosc. 5. S'havia de respectar al màxim ds carrers ja existents 

sense vanarlos per res i també tes pírcete procurant no dividiries 6. Odia situar espais 

lliures per tota la ciutat 7. Calia situar els dipòsits d'aigua el mes aprop possible dels rius 

Spree i Pankc. o deb canals7 

Els treballs de medictó s'uucaren al maig de 1859 i es dissenyi un neu model de fies 

de pedra per a q i * no es poguessin moure tan fàcilment de lloc. com havia passat amb tes 

col·locades al 1130 

A I agost de 18S9 senJtestefxen els sectors 1 i Vi l , al gener de 1860 els IX i XI . 

Segons te memoria que acompanyava als darters, es fan patests tes dificultats que té per a 

* 1 BnÉw *qu<rtà i I2p*n. 4*a*r . J 3 « 

* áfM'flH MrtMKsinni láa tMSmtw tatpMUN per O M « i U m n , «p.cit. pig « 5 
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elaborar eh dot diners, ja que es un sector on s'hi «oben grans infrastructures: l'estació 

d'Sietrn, ta caseiro «el cainp d exiTCK.s del Regime« de U Guàrdia de Reserva, els f<»saLs 

del Panke i de Schönhausea. h Casa d invàlids i cl puc adjacent, cementiris, indústries de 

fabricació de màquines . També s assenyala «pe tóra imitól establir carrers que les creuessin 

ja que ma« no arribarien a ser realitzats Al final diu que os renuncia • fer m pla 

"arquitectònic' amb figures geomètriques i carrers simetries i que s'aposta per solucionar els 

proMemes de tràfic i comunicació 

Ai sector XI es trata amb molts carrers ja traçats anteriorment com la Schönhauser 

Altee, la Brunnen- i la Badstrasse, i la xarxa de carrers del "barri" creat per la "Waren 

Crtdit-íieselLschaft", que presenta moltes dificultats car són mol! estrets i no son suficients 

per a suportar el tràfic. 

Al juliol de i860 s'enllesteix el problemàtic sector III i entre agost i novembre 

d aquell any Hobrecht viatja a Hamburg, Londres i París, amb lent frec del Ministre de 

Comerç d'estudiar els sistemes de drenatge d'aquestes ciutats 

Al 1861 s'ir.icta la polèmica i molts propictaiis comeiKen a queixar-se sobre l'amplada 

i el traçat dels carrers, ja que diuen que von massa amples, que n'M ha massa i que parteixen 

llurs parcel·les. Això porta a què s'eliminin moto carrers diagonals que irradiaven de places 

i que s'aiiamplin aquestes. D altra banda cal eliminar alguns carrers, ja que els traçats s'han 

vist interromputs per edificis construits durant l'elaboració del pia Aquell any Hobrecht 

abandona la seva tasca, i el pla, acabat per Seesshaft es aprovat, per sectors, a l'agost de 

1862 <%43). 

11.2.3.1. Descripció i anàlisi del pla 

Per a la descripció del Pla, ens basarem en la Memòria General que presenta el propi 

Hobrecht al divuit d'agost de 1862 V que completarem fent referència a alguns partgrefs de 

lankte que Gustav Assmann presenta defensant aquest pla V 

Segons Hobrecbt, "el ami pla d'edifícuckS abarca ta ciutat de Berlín, la de 
Cluriotteaburg, tretors de Rúáorf, Wilmersdorf, Raakkeudorf, 
Wetssenjcc, Ltcfcteuberg i de les colònies Hoheairhonfciuifw, 
Friedrichsberg i Bunhat>a. L'àrea abarca U M Milla i 3/4 d'alUrgada per 

KArvcn. «p « . plf 4M 
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I . Fli 

« R U H inji aBnaBB^BaanaSBi« K M I SaBw * IWWWI» W T ^ ^ ^ ^ a aj<nBf sansSB ^ H P w l B ÄWPaV » SnoSaSjaj 

coapte el Tierganea) de 30.000 Morgea i es osa attca a^s de 
i sag BKS graa ose d tErraoft se d » se MS annuies. ni 

abarcad sel worn ate sodas arribar a VHBJC fias • est aniso 
totio^s*hape«iateaaaadecsitataEaAiKadeSOfeabitaatsperl 
de amera qac ai cabran sat 1,5 «ailioas de penoses. Segons el 
creixeacat actaal de te ciatat es trigarà SO aays ea arribar a afaesta 

xifra." w 

La peça dan del pla eren tes Gürtelstrassen L'exterior havia d'envoltar tota la ciutat 

per fora, 11'interior només envoltava la part nord-est. ¿nam parallel ai primer A partir de 

ta fixació d'aquests Jos carrers, només calia anar establint els carrers itteriors de 

comunicació La (kmse Günelstrasse. o cinturó exterior començava a ta plaça del línie 

(actual l mst ReutCT Platz) i seguia, a ta banda sud. gairebé en Imu recta fins a la 

Hasenheide, recullint la idea de Generalszug de Leone. A ta part nord havia d'abarcar I M el 

ternton de ta ciutat de manera imnterroiEpuda, i anava cap a rtest, des del Charlottenburger 

Brücke, seguint el tram rede de l'actual Seestr. fias la Reinkkendorferstr Després creuava 

l'àrea de Lowseabnmaen fins a Weisseaste en Mata recti i passava per Hohenschönhausen, 

1 ichtenberg i Fnednchsberg cap a ta Markgrafendfcinni i Srralow a rOberspree. 

El cinturó interior, que no es podia construir del lot áqgm ata edificis que ja aleshores 

r interrompien, començava, a l'oest, tamba al Knie, seguia ta direcció de Itctnal Marcfasfr. 

i anava cap a I Spree a traves de ta Moabiter Chaussee, cotmnuam per ta Invalídeos«, i ta 

Hauptstr . A Test, començava a l'Obertaumbrücke (pont de ta Fusta Aha), seguia la direcció 

de ta muralla, creuava la Frankfurter Chausee per "Neveo Welt" i anava des d'allí fins al 

camp d'exercicis PappeS. S'havia previst de connectar el final de ta Hasenheide amb 

r Obert*, umbiücke i amb ta Markgrafendamm per a Ea qmJ cosa el cinturó interior es 

perllongaria dss de l'Oberbaumbrücke creuant el Kopemcker Feld i el ündwebrfcanaJ cap a 

ta Hasenheide. Des de ta plaça or es creuen els dos 'Gürtel", l'exterior sud seguiria fins a 

creuar l'Sor«, i enllaçar amb ta Markgrafendamm Així ht hauria una comunicació directe 

gairebé en lina recta entre Charlottenburg i Treptow. 

Hobrecht segueu explicant que "el tràfic des del teatre de la datat cap als barris 

Baró f—m 4* I S M * ) I M M M U ai IIIA a MS J H baNuatt «1 IM I Tt*Éé voMnem rnpt «jaa I IHÍMMIIÉMII I» m 
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L i 3s ca d sector V, • hi riba 

• m m o o m oci MaMweafaaaai. L I # ai sector v, i 
• ^Wl^aS aBBp \ ^ ^ a a » ^Saa* ™ ™*^B^^ ̂ ^^^°a ^ÄS^apap íllí^^^PaKBI ^WfclÄ ^hi^f lMHB aPBWWPllWHBWa^B ^ E J O ^ P ili^W «BNttMBaAff at 

E H d wiSKSSy oCr M I PCSPM QC* CJUfVCCS S I U M Í fPCfiPÖCEaW TnP̂ S CMMI OMHHKi. 

a la perifèria: Íes wsaitnei sais pcütts soa aaa auca sais graos qae tes 
<s^k H K Sa^MMM^anuwAMP^NauH^ âaaJhaMk auaav BM§a*vjs^HM4k^ht • •̂aaaapSMfiaYftEBkBaL*. o i d A i v A f f w ^ ^ f l É ^ W v M I • a ^WMMB MtMBHbaaaaiMk apeaaaaî t MWMB a a BI^TBH aajpajar̂  » ^ « H M B H aajû HsajiaBĵ  a TOMI afcj^a vaVKwwa) * 

Nosafs a Pajea qae pertaay--* a la dissoltaaWarea^re4it Gesellschaft* 

Al llarg ée tes Maies fèrries s'aaa süaat cauen paral·lels a osada 
I S v B B a l S G K B l H i MEv D Q I a M i S O C SS^EaWVSB»* fRB saVHaWNNsl w B 6 9 « C S i H U a » O B S 

a*s«Bsaaaa asa' • a îÄ»^^fc*sss» ai aup wvav aw^p^ VMÍ «Mass* aaaa* ast esa? anar saansajiai ̂ aaaaaiWR sĵ mtns v^oas Ŝ MMP a n a v asm w as* 

paral·lel. Això aa fel «pe sigai taa difícil d'elaborar d sector 10 oa fes aa 
l'Aaathxr i la 

Les places s'aaa disseayat qaadradet per a aaè els edificis ao 

detalls mes stère el pla: (pian a I «npUda déte carrers, ens 

it *aa determinai e« faceté de dot factors, d trifte i la edificació Així, segons 

rofdeaaaça vigent Tacada d un edifici no havia d exedir r amplada del carns-, de minera que 

si es vo to edificis de caic o més pisos calia fer carrers d'una amplada mínima de 60 pet». 

Pel que fa al tràfic, calia que h calcada fos proa tapie per permetre ta circulació de diversos 

vehicles de tol üpus alhora, i que les voravies no fossin estretes per a donar cabuda al gran 

tttffc de vianants i tanbé per a que servis« de espai de joc peLs nens, ja que els paus dels 

edificis es consideraven na ta tancats i sense prou circulació d'aire fresc. 

[/amplada dels carrers variava des dels 18 Ruthen (67,68 m) ds més Emples, fias a 

5 Ruthen* 18.8 m) eh roe 

i a voravies i a vials fias qae ao aagi 
és Uaecessrtat local. Aast» tots* 

A ble calcada i 
I*; 

Oa 
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aaig i paaaejos ah costat*. Els casias per «to cavalls i per ate t r a m e s 
ae sttaaraa al aaig allà na wo separí* les voravies ai de les calçades ai 
deb paaaejos*12 

Les calçades no havies de ser mai més amples de 4 Ruthen í 15.04 m) ni més estret« 

de dos i mig Ruthen (9,4 m) Les voravies havien de tenir entre un i d » Kuthcn (3.76 i 7,52 

m) Els canrrs rnoft arnptes i amb poc tràfic podien tenir jardins devant dels «tifias, aquests 

peto so evea oNigatorís. També s'havia penal de planta/ arbres ab carrers. 

Quan a les maraajvs indica que no havien de leaEr menys de 30 a 40 Ruthen (112.8 

n a 150,4 m) de llargada ja que sinó serien massa petites per a edifica/hi. Havien de tenir 

forma quadrangular, perquè és la que tenen la majoria d'edificis. Aní calia evitar eís angles 

massa aguts perquè eren difícils d'edificar i sovint s'havien de retallar creant xamfrans 

Per utam drà que per moous de segui eat no es recomanà situar carrers o fronts 

d'edificació al llarg de les vies del tren, de manera que a les parts del pla on hi havia 

ferrocarrils se'ls lev passar pel mig de les mansanes adeqaadaroeut amples i se sducwcaren 

els creuamems amb els (rairers ajïtt̂  pas?»s a diferents nivHis. Tot i que això contradiu el que 

acaben de Uegir a l i Memòria que presenta Horxecht aquesta fou la solució que born truba 

actualment e Berna, amb Unes fernes que creuen les mansanes 

El primer que destaca d aquest pla és la crearié dels dos carrers de orcumval lactf 

{pe agluünm les ciutats, aleshores independents, de Berlín i Charkmenburg. i que són 

connectats amb els centres respectius a traves de tes antigues carreteres disposades de foi ma 

radial, ^ue serveixen de frontera entre els diferents sectors. Cal assenyalar que bastants dels 

carrers i places que es projecten en el pla Hobrecht de 1862 s'ag&íea de plans aprovats o 

dissenyant! amb anterioritat Així, començant per hi secció 1 i anant en sentit horari ens 

trobem: part del sector Ui del pla Schmid; el Generalszug de Lenné; el pla per aJ sector del 

Humbokfchafen, part de l'antic sector V del pla de 1852/53; el pla de hi 'Waren-Credit 

GeseUschaft de 1858; part dels sectors 1 i I I del ni* Schmid de 1830 així com part del pla 

Lenné per a l'àrea de hi Frankfurter Bahnhof de 1843 Cal afegrr que hi ha mofis carTcrs^ue 

foren soHxnttts pels propietaris dels terrenys, i que no coneixem l'ongen del traçat dels 

carrers del sector XIV. (Cal tenir en compte pero que del pb Schmid han desaparegut els 
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sectors 1 i IV, no es coneixen ton ds plans de L o a ! , ai tampoc es coneix et pu tíe 18S8 per 

all terrenys a loest de te Poadamerstr. ni el pla per a üetzow i Chariooenburg) 

Hobrecht oo cop«, sinó que tafean harmonitzar tutes aqiiestesptamfkaciom interiors 

a efl i donar-les aailai, mitjançant ets carrers de ctrcunrvahVió 

& capa» encara no construïts son dvitfts eft b»n is (pomalment seguint la pauta 

marcada per let carreteres radials) que dau d'm pum central, normaltnent ona plaça, que pot 

ser poligonal, rectangular o quadrangular Só« pensades com « f a n verds, ja que no es 

preveuen nares, o con a Noes per a esglésies o mercats A mes es deuen espais lliures von 

els cásate per a Boc d enmsgatzematge 

Els carvers sole« few ires anotades diferents, els de ctrcumvaHació 56,4 m. eis 

carrers de comunicació en direcció sectorial i radial de 33,84 a 45,12 ra. i és carrers locals 

que divideixen els barrà en Mocs 18,8 m Aquests olors «olea tena- diferents fonies. 

predominant la rectangular i la quadrangular i tenen unes dimensions similars a les de la 

Luisenstadt (creats per Leaaé), ja que s'iatagnea aiwjardinsintenorsobéambusuidusirial 

Tanibé cal afegir que en aquest pla, H(î recht es limita a detjrnuiui tls espais deúieats 

a vials No es fa cap romficació m s indica roínunainem qum 

edificable Tampoc auca con hauran de ser els habitatges, si a què es destinaran els 

interiors de fes mansanes. de manera que es deixa la porta oberta a l'especulació a través 

d'edificis amb un nombre interminable de paos interiors 

Apart d'harmonitzar ¡es planificacions anteriors a ell. dates parcialment d terme, 

Hobrecta agafa altres referents a l'hora de dissenyar cl seu pa Així podem veure que molts 

elements provenen de ranca planificació regular de r Absolutisme a Berlín, és a dv, la 

Fnednchstadt: na l'ordenació de l'avinguda Unter dea Lmden. coa Iss dimensions de tes 

places (xAdavmenmarkt. Pariser, Leipziger i Belle-Alliance, així com U Sora» dels Mocs 

formes pan d'aquest precedent FJ tram del carrer de ctrcuim'al lació ciitre el Knie i t l palau 

de Chariooenburg fou «a desig exprés del rei, copiant les avingudes rrbrades franceses 

També aj ha aaa influència anglesa, prou clara en els sectors que dissenya després del 

se« viatge a l-ondrcs, ea els quah situa les típiques "Squares* angleses. :jue també havien 

influenciat Leaaé, i carien amb dos opus diferents de voravies, unes d'amples per • la 

circulació i comerç, a aaa tanda, i unes de més estretes pert» amb cases amb jardí devanter 

que embelleix el carrer i dóna tranquilitat a ta casa, a Tatas, tal i con es feia ea els carrers 

més BOUS de Loadles, i com poden veure a ta secció X dd seu pla 
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Ea resum. I* « m o d de Hobrecht és acomeguir una antat amb pro« llom, an c, sol 

i verd. per la qual cosa es fa vm pU de p i » dimensions que no preveu o no indica que sha 

de te a k* superficies privades & pena cu grans carrers i places per encabir-hi edificis de 

i tamhé m grans mamxnes per a que no manqui espai í es pugui edificar sense 

No es prevé« cap parc perquè aquests es poden crear ca qualsevol moment en 

qualsevol de les «amanes (ja hem dit que oo temen cap és concret assignat) i perquè els 

carrers i places ja són pensats com a tab i no només cos a espais dedicats ai tràfic. U 

criticada uniformitat del nia responia sones a entens pràctics, ja «pe s havien deixat de 

els artístics 

II 2 32 lacríbcadcl pla 

De totes les crítiques que s'aixecaren contra el pla i qu 

l'indignactó deb propietans deb terrenys més afectats pels vials, el text d'Erast Bcxh. 

berlinés. " constitueix la protesta més enraonada 

Pnmer de tot es cntiat que el pla sigui massa centralista, ja que es pen» con a 

del centre i «0 dels nuclis penfèncs que son engoHits per b ciutat, que. a 

deaa i compacte. 

També es veu malament que els carrers arbrats hagin assumit fes funcions dels parcs, 

ja p e note deb arbres es monen per manca de cura i per r enverinament del terra a causa 

de fes fuites de gas de les canonades de renlhirornat Aquí Brach tona a parlar A; fes 

londinenques i tes compara amb el lamentaba estat que presentaven fes places 

A part d'això, Fautor es meravella oue es tigui b innocent esperança que en un 

es deesdetu convertir un parell de mansanes edificables ca parc. ja que fins 

havia passat exactament el contrari i s'kevtea anct escapçant els pocs parcs 

is trobà que fes mansanes &m nas» grans i 40è això facilitava U sr/a massificjc 10. 

ja que no hi havia cap norma que regules ¡edificació d'aquestes. Ea contrapartida es 

proposaren malsanes més petites separades per més carrers í places 

limhé es denuncià que era un pla d'un abast desmesutat i que es forçava un 

. wmmB tWWí 
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: cap «I «ori i mtf-ctt, quan l i tendèncu natural e n creuo cap al sud-oest on ja 

hi havu diversos nuclis consolidats A t e n era un pla que oo distingeix entre lea ames 

urhana suburbana í rural. 

D'ahra banda tampoc s'estava d'acord m ami» b sÉtoado* ni an* el traçat dds carrers 

de cBvunsvaHació: a la pari nord-oes de te ciutai les (Sues anr lles «$ tocaven, perdsnt ei seu 

sean; a la part «ord-est passava molt lluny del centre (Wçtssemee». mentre que a la banda 

» d se situava moh aprop de les muralles i BO «harcava tres nuclis tan importats com 

aleshores eren Schooeherg. Wslsmerdort i Tempetof. A me» ja preveia que ta realització de 

te ctrcumvaH*:t0 exterior eia iapossMe. sobretot a àrees com te de l'Übertaumbrocke i 

d altres on hi havu moltes insfeMactons ferroviàries i ¡ndustnals A mes, no s'havia previst 

te propera construcció del Ringhahn'*. aprova! al 1867. te anal co» demostrava una pan 

Pet últim es denunciaven els pews defectes tècnica del pla. ja que sembla ser que les 

no eren correctes, te «pal cosa portarte problemes a l'hora de delimitar tes 

í 

11.2 3.3 La 

El pla fou modificat diverses vedades, ambant-se a conèixer fins a cinc 

diferents Cada modificació havu de ser aprovada pel magistrat, el l*olizeiprisKfeum i 

finalment el rei. Tot i les »traites amb ds propietaris i les queixes d aquests perquè el pla 

no s'havia fet públic, aquest pte tirà endevant fins a 1919 (fig 43) 

FJs canvis pnncipals es produirvn arrel de la instal·lació de gram infrastructures que 

ei pte no preveu, con ara el ferrocaml de circumval·lació, tes diferents estacions de 

capçalera, fabriques i canals Així. a Neukölln te consüuccio del Neuköllner 

Schiffihrtskanal" canvià tota l'estructura del pte i fie« totalment inviable el carrer de 

circumval·lació, ei qual també quedava tallat per tes esteses ferroviàries de tes esmcwns 

Anfeaiter. No es realitzaren teles les puces, i tes que es van fer es reduïren de 

cedint a tes pressions dels propietaris. Bs blocs es dividiren mitjançant passatges, 

que no tenien cap lògica que els connectés amb ei pte, possibilitant te massiftcació dels 

M U w * 

§4 



l. «-occió áe cases de lloguer es gran aámtm en d període anterior a la Gnen» 

Franco-Prussian« (IH0-T1)«Inmta • l'àrea de hi Uiístastadi, áms encara de to muralla, on 

ja car» al I WO s'havien construït canals i amen i càrrec de IRstat En el »aar del 

Bebauungsplan es comenti a edificar en els carrers ja existents, o stgni, a les antigues 

carreteres car eren ets Mes vials ja urhaniuats FJI eh carrers nous el propietari havia de 

pagar d*avençat a I* Ajuntament el prca déte trehaJis d iirbanitracio. ia qual no es duia a terme 

fins anys més tard, de manera ajac efe edificis romanien durant moh de temps envoltats de 

pote i fang. 

Després de te Guerra Franco Provuana Berlín adquircx gran importància pottka i. 

a més. els prens del sol començaren a popar, car efe interessos one efe diaers produïen als 

nanes Miaren, donat ant cate pagar mdeimut/acions de guerra a Franca, es preferí invertir 

en terrenys i cases de lloguer Això porti a te creaeätt, després de 1871. de molies 

Baugesellscïttften. «te més ove a edificar, es dedicaren a te compravenda de terrenys 

\A companyia més important d'aquell moment fon te "DeutKh-HollindLsrlie-Atoen-

Bauverein*. ta anal va actuar al sector nord de te ciutat entre te Prenzlauer i te Schönhauser 

Aflee. Per aprofitar al màxim efe recursos invertits es va concentrar tota te producció 

necessari* a pen d'obra, constraint un forn de maons i un moJtf dasserrador per a proveer els 

edificis en construcció. A més, tes peces prefabricades s'u&litzaren àmpliament 

Sanem one entre í 873-76 aquesta companyia va construir 34 edificis de S pisos a te 

Wörther Platz (avui KottwitEptefi) i als carras adjacents Abans d això te propia company« 

havia impulsat modificacions en ei pla d eixample de h zona per a tenir una òptima 

parceHaoú. tot creant te Wörtherputtz 

Gets* i Kürvers '* distingeixen quatre fases d'edificactó, basant-se en I activitat 

constructiva Així, els anys one marquen el límit entre «na etapa i una atea corresponen a 

moments de minina activitat, mentre que efe anys centrals de cada període sempre 

corresponen a moments de màxima activitat 

* op c« ««i. a faf no 
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Primera feu* 1863-186« 

Al sud-est s'edifica a l'àrea de ta limemtad, al volttni dd Uuscnstädti sehen Kanal, 

dim mam de lea «urate. Fora duquesses ei eoMMeòi a Tàrai de ta Kottbusser Tor. 

Al md-ocu es trchalk a banda i banda de tai MÉes de ferrocarhí Aahaher i Potsdamer 

i al llarg de fes carreteles de TempcJhof i Potsdam. Ai sud del Tiergarten, aJ sector 

tradicionalment ocupat per vil·les serryoruk. es mmaem a edificar edificis de lloguer 

Al nord ¥ kc gra« activiw entre l'Ackerstr. i Schönhauser Alle. La anags coloma 

Neil Voigtland és reedificada completament amb edifkis nous Al nord de ta PlísateJUUR he 

i al » d de ta Tectohmgerpiat? es bafleii on nou harrí. 

A l'est s'aixequen cases de lloguer al voltant de fes estacions Frankfurter i 

Schksischer. sobre» al voltant de lAadresmtatz 

Segúmfm 1869 81 

Al sud-est s'editka entre e!LanuVefetaiia]irSpree. seguint aquesta direcció. Al sud. 

owe el canal i ta Bergmannstr 

Al sud-oest hi ha gra» activin* entre el Lantfweftrkanal i ta Wiwerfeldstr. 

A l'oest. OHtfiottenburg creu cap a Tiergarten seguint te carretera de Berlín i també 

a Tarea oest de l'Schlossstrasse 

Al nord-oest es coKMca a construir a Moabit a fes Strom, Wilsnacker i 

PerJebergerstr Ai nord es desenvolupa larca Je ta Nordhahnhof i el Cao» de Man eure 

ta Biunnenstr i ta Schönhaoserallee. mok deasaneat. Al nord del Ringbahn es treballa a 

Wedding on l'edificació no es tan densa. 

A Test se segueix treballant a r interior de ta muralla ease fes dues estacions ja 

esmentades. També a ta frankfurter Alfee fins a Lichtenberg. 

Tercera feit 1R82-95 

Al wd-esi creti ledifkacio a btada i banda de ta estació Gflrtiäer te al 

Lamhvrhrkaral AI sud d'aquest es construeix densament a h Kottbusser Damm i la 

Berltnerstr cap a Neukölln o« hi ha un centre independent. A! sud de la ciutat es bfsíeix 

I ara. a banda i banda del carrer de ciícumvaHació entre Neukölln i Chartotterrfwrg & «*ea 

ta Chamtssoplatz. 

Al sad-oes s auequen edificis entre ta Ntilkrdorfplatz i a) ferrocarril de Potsdam, 

fins a Schonebers A l'oest de ta Nollendorfptetz s edifiquen eta blocs a banda i banda de ta 

Kleist i ta Taucntzienstr., mentre que 0»ai1ottenburgescfcs€ßvolup«cipaJsuda I àreaentre 
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O Rnarc 

la ßtsmart i la Kantstr 

Al nord-oest» • Moabit s aixequen divert» "SicdHingskerne" a banda i banda de la 

Bemsd i de la Stephans» També es desenvolnpa l'àrea a l e a i oest de! bolita! de Moabit 

i te situada entre el S-Bahn i FSpree Al sud del fw es trebaRa al Hansa Viertel i te Hansa 

platz A Wedding trobem els pruners carrers tancats al nord del Rrnghahr Dins de Fàrca 

delimitada per aquest creix te construcció cap al nord. sobretot a te Siewenimmüerstr. i cap 

a l'est, entre ta Schfiabamer i te Prenzlauer alïee. 

A l'est, s'eixampla te construcció ab dos costats de te Frankfurter Alee, es densifica 

te Büschmgplatr. i curs el Rmgbahr. í el ferrocarril de Silesia s'edifica l'àrea ie Boxhagen 

Qmmafiw !8%-1908 

Al sud-est creix Kreuzberg juntament amb Neukölln Al primer s'edifica l'àrea entre 

el Laadwearkaaal i te Karl Marxstr. i ai segon Tafea a l'oest de ta Hermamwr La 

Hasenhndc i el Tempelhofer Feld, amb llurs instal·lacions militars limrien el creixement cap 

al » d i separes el sud-est del a«taesL 

Al sud-oest tenini larca més important de creixement d aquesta fas« Clor lottenburg. 

Wilsmcrdorf i Schoneberg (Tactual City bertas»), que creixen cap al sod, arribant fins a 

Steglitz, on hi havia hagut v i t e i cat» de camp. 

Al not d-oest es descovotapa Moabit. Al sord es crees àrees tancades a Wedding al 

voltant de te Spanplatz o al nord-oest de te See i te MülLstr A loes: del Nordbahn es 

traspassa el I IBM del Ringbahn i es creep tes àrees entre el Camp d'Hxercicis i ¡aGurttlstr. 

sobretot al voltant de F Arminptetz Al nord-est d'aqura carrer es desenvolupa Weisseasee 

amb cases de lloguer, con a suburb! separat físicament de Berlin. 

A Fet se segueix construint a l'àrea del carrer de circumval·lació interior Les noves 

àrees s agrupen al vota t de te AmwaJderpuKX al nord de Frwdnchsnain. al voltant de te 

Peteisburger i te Forckenbeckpiatz Entre Fescorxador. el ferrocarril dE l'est i d ferrocarril 

de circumval·lació es desenvolupa una nova àrea de d'edificació aneada. 
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11.2.4. L'anumecturi domèstica 

11.2.4.1. Ls vtvenda obren a la pnmera meitat de segle 

H.2 4 I . I . La» •FaaMlicafcawcr· i tea primats caaes 4c llogwer de Bertfa 

Eh precedents de te ca» de lloguer berlinesa els tronem a un dels primers suburhís 

fora muralles, ranomena Votgtknd En acudia zona, aleshores gatrebé desèrtica, s'instaia 

el 180* te Foneria Retel; per poder solucionar qualsevol cas d'urgència o avaria calia çne dia 

i nit. M hagué? mi d'obra a te vora. per te qual casa al 1815 és costrumen tes 

"Familienhiuser'' ai costal de te fabrica. 

Aquestes cases, de tes quals no queden plànols però si descriptions, temen *n pent 

jardí devanter que donava al carrer i una porta al darrera que donava a te taboca Fren de 

dos pisos i estaven pensades per a vun famílies, quatre per pis, amí» una entrada pròpia per 

i cada familia Al pts superior, on això no era puvsibíe. s'agrupaven tes entrades de dos en 

dos. Copiaven el model de tes cases pageses i ere« allargades an* una o dues habttaciom que 

es connectaven ¿'una directament ami» Tatet (sense cap nena de passadís) i te cuma. No 

tenien cap mena d espai per a tes necessitats físiques i se amo» que s'hauren de satisfer o 

bé en recipients o bé fora, al carrer. 

Es co·ndet'a que ds edificis aixecats entre 1822-28 per el Kammerher Baron Heinrich 

Otto von Wülcknttz vora te Hamburger Tor són el primer exemple de veritables cases de 

lloguer de Berlín. El primer dels edificis corrtiruïts ert allargat i tenia capacitat per a vint 

famílies: cadascuna disposava d'uní única habitació de 3,77 per 3,77 m i uiu esma de 3,77 

per 1.88 m. La casa ien« planta baixa, pis i golfes A te primera hi havia vuit vi vendes. al 

segon vuit més, i a tes darreres quatre mes (ftg.4*). 

Vora aquesta es construí una segona can de dos pisos d'alçada que lente, a mes, 

viveades al soterrani. Aquí alguns dels habitatges a més de te cuina i l'habitació tenien un 

petit "gabinet" 

Al mateix 1822 es presenten tres projectes més, dos déte quals son rebotiats per raons 

de seguretat, paco que ens mostren tipologies interessants: el i<omer es un edifici rectangular 

amb soterrani, planta baixa, dos pisos i dos pisos de golfes Hi la quatre viveades per nivell 

(melosos ek dos pisos de golfes) que consten de does habitacions, «na alcova, te cuina i un 

petit espai que es podrá qualificar de "reoedor", tot i que l'alcova i te cuina donen 

directament al repte (fig.42). El segon projecte mostrava un edifici amb quinze vivendes 

d una sote habitació per pis i constava de soterrant, ptertfa baixa, un pis, i dos pisos de 
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golfes EI tener pwpetfc en ¡pal que d segon però amb una cuina comuna per pis i sense 

vtvendes a les golfes, que MO es realitzà, ja que només es preveu al projecte per a facilitar ne 

l'aprovació 

Els ires edificis que es wan construir s'agrupaven amb d'atees formant una mena de 

patis, CM hi havia alguns sa vets comuns, segwat el model de tes cases camperoles í les 

casernes, per ta qual casa * les cases de noguer berlineses de poca qualitat se les anomena 

Mietskasernen'?. 

Cap dels espais comuns (patis, escates o passadissos) no tenien il·luminació A mév 

a les vivantes no hi bava wàters, «no que calk que eh habitants anessin a «a cobert ai mig 

del pati an* terrines, que oferia una capacitat de qtaranta-qwatre "place«;" per a un conjunt 

de 2.200 persones. Això provocava que molta geat BO els pogués utilitzar i satisfessin les 

seves necessitats al pftt, tes escales o la pròpia vivenda, provocan gtews probtenies samtaris. 

Albura tes fonts d tprovtswianient d'aigua que també hi havia al pati així com l'edifici de 

tettines careixten de qualsevol mena de despès, de manera que tes «f ies negres 

s'acumulaven al subsòl amb l i gras amenaça que aim) suposava per a ta salut pública. 

n ) A 1 ? I « fvfinma ót> fa niwtta 

A ta vista d aquestes condició» peúnes de vida i higiene, ja poc abans de 1848 es 

va plantejar * tes frans ciutats industrial', com Hamburg, Londres, Manchester i ta propà 

Berlín, el probten« de ta vivenda obrera 

A Hamburg, on un greu incendi caire el 5 i el 8 de maig de 1M2 àtom 20.000 

persones sense casa» es creà «na conwss»ó per a ta reconstrucció que va aisserryar un model 

d'habitatge ob.er del qual tampoc tenim plantes però si una descripció el principi més 

important era el de ta vivendi tancada amb divisions a l'interior, organizada al vohant d'usa 

"plaça*; el segon era rutilització de tes golfes i el soterrani, no com a vivenda, sinó com a 

rebost; d tercer consistia en què cada vivenda comptés amb d seu propi WC i ítem de gas. 

Es preveiercn botigues, tallers, safarejos i llocs de reunió així con escotes, hospitals i un 

banc. 

També hi hagué projectes utopies con d de Johann Hinnch Wienern que preveuen 
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en què es posava l'èmfasi en sttnar-hi esroles, 

. Mía mena de pobles o harm en conjunt. 

O m a resposta a aquestes idees de caire socialise el gohcrn v; 

i» Jahrbücher deutscher Bildung, Gesmnung und Tat", el i 

de te qual. Victor Amé Huber, vurtja el 1844 a Anglaterra per estudiar el tema de te 

vivenda Allí va descobrir eh "cottage*" obren de Manchester i Birmingham, que va i 

més adients «pie el sistema de "casernes" alemany. ja que cadascú podia tenim te seva ] 

cas« i te seva intimitat, a part que eh edificis anglesos eren baixos, amb jardí devsntcr i no 

possibilitaven te massifícació A partir d'aquí, i en el marc d'aquesta revista, s'elabora el 

concepte de "coloniUació mteruir" que preconitzava un modus vivendi mes cristià per a la 

classe obrera 

El gran interés que hi havia cap al 1846 a Berlín per a millorar te vivenda obrera va 

cristal·litzar cap a l'abril d'aquell any quan es reuniren els fundadors de te societat Häuser 

Bau Vérem19, a te qual assistí Qui Wilhelm Hoffmann. En te reunió s'acordaren uns 

requisits mínims que haurien d'acoapbr tes noves vrvendes: no haurien de ser pensades pet 

a mes de 100 families; haurien de tenú- te mateixa concepció que els edificis públics, amb 

ate, separació de tes diferents construccions...; no haurien de superareis 

! pisos d'alçada; haurien de comptar amb habtuKKjns nomfe per a dormir. cuin& pròpu. 

i amples que els de tes "Familttnhíuser". i una sèrie d 

•> com ara safarejos i estenedors, escote, sala per a necessitats hospitalàries 11 

i oficina de íreball. En canvi no haurien de ten« cap menjador comunitari per a no 

te vida de fa.nflia. ni cap economat per a respectar te llibertat de comerç. A nivell 

organüzttiu es preveieren lloguen baixos i control deb habitants, triant-los prèviament i 

vigilant el seu cocnportamenr" 

Deu mesos mes tard Horfman publica un fuSktó amb d titol "Die Aufgabe einer 

Berliner gemeinnützigen Ballgesellschaft*21 en què va presentar un projecte de vtvendes 

• • - - - n > - * M 
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obreres IM eaai^M^a^ßmn em wernilB Im cmmétedlmti^tmú'^mMfméeik^^ 

(petites cases de pages per a tes families amb un mar que les separara! però amb novetats 

femes quatre pisos (tes amenors. només planta baixa), I escala era de dues vingudes, a 

I'interior de la vivencia es trobava ne espai que few de distribuidor entre la cuina, dormitori 

i habitació, i a més hi havia una 'habitació per a inters" en qué el sotter podía vturc sense 

barrejar-se amb la familia perd compartint la taula amb elh (fig.4S). 

No es cumpliré» tais eh requisits demanats en la reunió, ja que no hi ha via cap 

passadís, ni safareig, ni escoles, ni espais de reunió En aquest projecte s'adaptà ta vivenda 

obrera a ta burgesa es tractava d'habitatges tancats per a cada família amb separació entre 

l'habitació "d'estar", el dormitori i ta cuma, amb rebedor^istribukkir que els separava Es 

va introduir el model de família cristiana, el principi de vigilància mútua i un sistema per a 

recompensar ab qui conservessin tes viveades ea boa estat El que no es popé solucinar fou 

l'aprovisionament d aigua fresca i els WC privats, perquè a Berlín encara en mancaven tes 

mfrastmetures necessàries per a aquestes instal·lacions 

La "Berliner gcmeinmit/igen Baugesellschaft* fou fundada finalment al 1849, després 

de ta Revolució de març del 48, L'activitat constructiva s'incia al març j'aquell any amb ta 

pnmera fieari d'un e&fia a ta Ritterstr . 28. Entre 1849-52 aouesta societat va construir sis 

grups de cases a ta Rraerstr dotze cases de quam pisos al nord i al sud-eü de Berlín, i inicià 

una urbanizada de "cottages" desant ta Schönhauser Tor, a ta qual, perd, no es construïren 

més de sis cases. Aquests edificis seguien ves tipologies diferents, segons tinguessin una, 

dues, o tres viverales (fig 44» 

Aquestes estaven completament aïllades < s'intenta que toies te» habitacions fossin 

mdepeadeots Els dormitoris temen usa finestrt. mentre que tes habitacions ' d e « » " 

(Wotmrànme) en temen dues i calefacció amb estufa de carbó que, amara, es poma fer servir 

per cuinar A tes cunes hi havia, a més, fogons. Els paviments eren de parquet o rajola, i 

els sostres estaven arrebossats. Les esottes eren de pedra amb barana de ferro, per evitar que 

cremessin ea cas d'incendi. 

Els llogaters d'aquesta ones eren vigilats i podien ser expulsats si cometien alguna 

mmoralitat o incomplien alguna llet. Així es va crear te figura del "Vi/rwirt" que era 

l'encarregat d aquesta vigilància i que lema dret a entrar a totes tes vivendes per a vigilar 
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Ewe 1852-53 aquesta societat va iniciar redificació d'Ma segona urbanització de 

casetes imb jardí anomenuJa "Bremertohe*. mai m acabada Üs sis "cottage" construís 

s'enderrocaren cap ate anys 80. i no se n'aixecaren més perquè aquesta apologia de casa 

duen no «s corresponu amb les necessitats d una gran ciutat, la poMacfó de ta qual 

augmentava a gran velocitat ffig,4S), ai tampoc amh els interessí» dels propietaris Jd sol 

edificat del qual volien treure el màxim teudraen». 

11.2 4.2. Les vivendes del Bebauungsplan 

B • * w* * ^* ^ a* * * » • M ^ P I » v*^MBMMv^iMmiffBHununimM|mnMP nmmm^UÄ*BÄ^^up ^».«a^UpA * m^&m* ^iwi ^AÍF^^WUW^^P^··8'» ^ma^ u vßm0+w 

Les "Bauordnungen" de 1SS3, %A i ser anteriors a la aprovació del pla. foren tes que 

més influenciaren en efe edificà d'aqurst. donat que les aprovades al 1887 i 1897 no 

representen grans canvis, tal t con es veurà a continuació 

En el primer text veiem per primer cop indicacions sobre ta qualitat de les vivendes, 

tractant patKulartment les de lloguer. Sobre les apologies i l'uiilització dsl sotar, les 

ordenances m donen gaires indicacions només aquelles que ran referència a lemes de 

seguretat contramcendis de manera que cada propietari podia edificar el seu terreny com 

volgués. >a que no es limita ni el número de putis, ni el dates posteriors d edificació, (com 

veurem més eadevant. ef pati es un element moh important en els edificà berimes», ja que 

permet ta densifícació de tes mansanes). 

En referencia ate patà, l'article 27 indica que havien de tenir una superfície suficient 

per a què un equip d extinció hi pogués treballar cómodaniem (5,60 m d amplada per 5,60 

ta de llargada:; el 31 deia. a mes, que aquests havien d'estar comunicats amb el carrer per 

un passada per on poguessin accedir els cotxes de bombers 

Quan ab habitatges, els articles 87, 38 i 89 ordenaven que estiguessin fets d'una 

manera que els proporcionés llum, awe, sequedat i salud, i que tes habitacions tinguessin una 

alçada mínima de 8 peus (2,61 mf* (7,5 peus (2,475 m) en els edificis antics renovats) amb 

gram firKísrres que donguessin a i exterior icaiefacckV A més els seterranis es podien habitar 

només si estaven per sobre del nivell de l'aigua" i el seu sostre es trobava 3 peus íO.99 m) 

sobre el nivell del carrer FS terra i els murs s'havien de protegir contra l'humitat. 

a UB $m «qnvil mmmmmÈmmm • JJ cm 
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Quan a Falcada dels edificis (article 28) els nous només podien arribar fias a 36 peus 

(i 1.88 m) en carrers d'amplada menor a ¥» peas (15,18 m) En carrers de 46 a 48 peus 

(15,84 m) es poda arribar fins a ou» quam de l'amplada; en vies més amples no hi havia 

cap limitació 

Els fettes de 1887 i 1897 exigeixen bàsicament ona major superfícies dels patí?, en 

virtud d'una millor il·luminació i ventilació de les vjvcndes. així com també d'una major 

eficaç« de les tasques contra-incendis D'aquesta manera al 1887 es demana que els patís 

tinguin una superficie minima de 60 m2, mentre que al 1897 aquesta superficie havia de ser 

dc80m2 

112 4 2 2 El tractat de Gastro Assam« 

Per poder esbrinar com eren fes cases ¿e lloguer berlineses de l'època del segon pla 

d'eficació. ta gran majoria de fes quals (juntament amb gran part de la documentació) van 

desaparèixer sota tes bombes de la Segona Guerra Mundial, ens hem de remetre 

necessàriament a un mamal d'arquitectura. El seu tftoí "Grundrisse für städtische 

Wohngebaude nut Rücksisckit auf die fur Berlin gehende Bauordnung*2* ens indica la seva 

gran utilitat tan per ab arquitectes de l'època com per a nosaltres, ja que proposa totes les 

tipologies possibles que es p o d « utilitzar a Balm. A més el fet que es publiqués al 1862, 

després de l'aprovació del pla. ens indica que anava dirigit a l'edificació de Tarea d'eixamplc. 

Abans de tot cal deixar car quelcom que és molt obvi en aquella ciutat però que sobta 

una mica vist des de la nostra perspectiva: ta parcel·la s'ocupa normalment tenint en compte 

un punt més o menys central que és el patí, a partir del qual es defineixen els diferents 

edificis que es basteixen al seu volant. Així, la "casa* que dona el carrer s'anomena 

"Vorderhaus* o "Edifici devanter". Els dos edificis a banda i banda del pati, són tes 

•Seitenflügel" o ates laterals, i l'edifici que tanca el quadrat (els patis soten ser o quadrats 

o rectangulars) és el "Qoergebàude" o "edifici travesser" Aquesta estructura es pot anar 

repetint, afegint patis posteriors« i no es estrany que a voltes falti una o tes dues ates laterals 

i que hi hagi una successió d'edificis paral·lels. Tots aquests patis sempre es comuniquen a 

traves de passos oberts a la planta baixa. Aquest sistema de patis fou allò que va permetre 
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d'edificar a l'interior de les ctormjs mansanes berlinés» (fig.46). 

las rzüáds oferts per Assmann es van pensar tenint en compte dues coordenades. 

I'adequactí « te funció (vivenda) i te rentabilitat «Exima del terreny Aixa es conjuga amb 

les exigències d'higiene, llum i ventilació que demanaven tes ordenances 

En un primer moment s'aconsella que ets soten fossin ocupats només per un edifici 

devatter i una o ducs ales laterals, segons l'amptada. Es creu convenient deixar oberta la part 

posterior, deixant espai per a situar-hi un jardí Nones en el cas en què el propietari de te 

parcel·la posterior hagi construït ja un edifici en aquella part, ^'aconsella d'edificar va edifici 

travesser que el tapi, tancant el pati. En cas que es vulguin construir petites viveades i/o 

tallers, s'aconsella que enlloc d'cdifkar ates laterals es faci una sèrie d'edificis ttavessers els 

uns darrera dels atees, ja que necessiten menys murs (és a dir, es poden fer superficies més 

àmplies per als tallers) i menys accessos verticals (amb una escala per edifici n'hi ha prou), 

amb iot, s'tndica que cal tenir en compte que el valor de tes vivendes baixa en respecte a! seu 

allunyament del carrer, de manera que tes vivendes del segon patí tindran menys valor que 

tes del primer, i aquestes menys que tes de te casa devantera 

Es descriuen dues maneres ¿e disposar ds accessos verticals en relació amb el vestíbul 

i el pas cap al pau (cal recordar que aquest pas directe des del vestmttl al pati era obligatori). 

D'una banda hi ha la possibiiitat de situar rescate al fons del vestíbul amb el pas per sota 

d'aquesta, o bé de situar-la es un espai annex, a te dreta o a l'esquerra del vestíbul En el 

primer cas hi ha una economia d'espai a te planta baixa i es possibilita um distribució 

simètrica dels pisos, te qual cos« és moh important en tes parcel·les petites, però l'aire entra 

directament a te caixa de rescate i refreda aquesta, a més de què es dificulta l'accés al pati; 

mentre qu* en ei segon cas te caixa de rescate es pot protegir del fred mitjançant una porta, 

el pas cap al pati qued& completament lliure, però es desaprofita espai en te ptenta baixa i 

desapareix te possibilitat de fer tes viveades simètriques Al costat d'això s'aconsella que la 

caixa de l'escala s'il·lumini amb finestres que donguin al pati (fig.47) 

La fondària de l'edifici devanter ha de dependre de te fondària de tes vivendes. [In 

aquest cas es recomena que tes habitacions devanteres siguin prou fondes ja que sdn tes que 

donen valor a te et sa. Es demana que lot i que siguin per a gent modesta, tinguin una 

fondària mínima de 16 peus (5,28 m), i que la mva amplada sigui sempre menor a la 

fondària. Els passadissos no hauran de fer menys de 4 peus (1,32 m) d'amplada, i de 5 a 6 

peus (1,65 a 1,98 m) en cas que facin de rebedor. 
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Ics finestres han de tenir un« separació entre m drntre 8 i 10 pe» (2,64 i 3,3 m) 

Limpiada de les mateixes en eh edificis devanen varií segom l'alçada deis pisos i pot anar 

de 3 peus i 3 £o> (1,8 m). A B a 3 peus i 9 Zoll (1,28 EI), arribant rarament als 4 peus (1,32 

m) Als «"dificis travessers M ha prou amb 3 peus (0,99 m) Les pales, d'una sola fulla, ah 

interiors de les vwsndes haurien de tenir ona amplada de 3 pern i 6 Zoll (1,18 m) en les 

tiabrtacions prhvcipals i menys de 3 peus (0,99 m) en les secundàries 

Quan a les alçades dels pisos, se'ns fan diferents recomanacions segóos la qualitat de 

les vivendes. Amí, quan aquestes son petites els pisos nan de fer, a partir del soterrani, 8, 

9, 10, 9 i 9 peus (2,64; 2,97: 3,3; 2,97; 2,97 ra) d'alçada respectivament; per les una nnca 

millors. 8. 10, II (3,63«), 10 i 9 peus; per a Ics de qualitat mitia. 8. II, 12 (3,96 n) , 11, 

10 peus; i les mñs grass 8, 12, 13 (4,29 ai), 12, 11 peus. L'alçada total dels edificis ve 

donada per tes ordenances i fampiada del carrer. 

Quan a tes instal·lacions sanitàries s'indica que fora desitjats que cadascun dels 

habitatges comptés amb una habitació destinada a aquest fi. T»"** é es demana que tes fosses 

sèptiques (te xarxa de clavegueram era gairebé inexistent) es dotin d'un sistr'na le ventilzcio, 

compost per una canonada que condueixi els gasos i pestilències per sobre de l'edifici, per 

evitar contagis 

Assmana distingeix dues tipologies bàsiques de vivendes, tes petite, i tes gra&s. 

Les petites es diferencien de tes de raig tamany, no només en ei número d'habitacions, 

sinó també en què en tes primeres viuen famílies sense servei, ta qual cosa possibilita que !es 

habitacions estiguin més juntes. Aiií, tes més petites no tenen cap espai dedicat a cuma, sine 

que es prepara el menjar a l'hivern a l'estufa (estalviant-se així combustible) i a l'estiu a ona 

mena de fogons instal·lats al menjador. Aquests habitatges, tot i que ja disposen de fogons 

bany, son molt tancats i és moh usual que no disposin de cap passadís, sino que tes 

habitacions es comuniquin directament. Si tes vivendes tenen talters (fig.48), es recomana que 

aquests estiguin vora rescate, eb uns sobre els altres, i que tinguin ;ma entrada separada de 

la resti de l'habitatge També caldria deixar un ampli espai lliure a ta caixa de rescata per 

poder-hi hissar els diferents nuterials necessitats en els tallers Fer a tes «na mica més grans 

es demana que es les habítactocs es comuniquin a través d'un passadís. 

Fel que fil a tes grans (fig.49), per a famílies amb servei, cal que aquestes tinguin, 
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sobretot en edificis amb moltes vivendes, M I «toda posterior o lateral que es comuniqui 

directament ante ta cuina. La resta d'espais sitan de distribuir de tal manera que el camí 

entre la coma i rescata principal m pasti pet mig d'aquests, de manera que cal crear 

passadissos. En alguns casos s'ha volgut estalviar l'espai dedicat a aquests i s'han construït 

plenes de comunicació a l'exterior, les qwah sao moll desaeonseltaMes ja que resulten molt 

Aedes a l'hivem. Ata ¡Iocs com a Berlin, en que les ordenances demanen que hi hagi accés 

directe des de to vivendi a am escata de material massís no inflamable, es recomana situar 

aquesta a ta part posterior, mentre que l'escala principal es construeix de fusta ornamentada 

Si en aquests edificis, a mes, hi ha algunes vivendes petites es poden situar a replans 

intermitjtfk d'aquesta escata secundaria, que a més pot utilitzar-se per anar al soterrani, de 

manera que ta pnncipaJ s'acabi a ta planta baixa i quedi mes eiepnt. 

La il·luminació de l'escata principal hauria de ser lateral indirecte i no zenital, ja que 

aquesta és molt limitada. La natter manera és aprofitar l'espai que hi ha entre l'escata 

principal i ta secundaria, per il·luminar la primera a traves de ta segona, que sol donar 

directament al patí, ja que els reptans d'ambdues estan a te mateixa alçada. 

S'ha d evitar del tot tes caixes d'escates envoltades completament per habitacions, la 

qual cosa impedtex llur ventilació. Especialment en les vivendes de tres habitacions d'ample, 

la del mig s'empra normalment com a donntori, ta qual cosa no és gens indicada ja que no 

tenen ni il·luminació ni ventilació suficient. Ata passadissos només es pot aconseguir llum 

posant vidres a ta part superior de tes portes, i ave deixant aquestes obertes. Les portes amb 

grans vidres son molt inadequades taque amb elles es perd I intimitat de tes estances 

A tes petites habitacions laterals, com ara els excusáis, rebosts i dormitoris de tes 

minyones, hom pot prescindir de finestres, amb ta condicid que se tes doti de ventilació 

suficient a traves de canonades Sovint se sol col·locar les tres juntes, la qual cosa no es gens 

aconsellable, i caldria separar-ne els accessos i fer un mur massís al voltam de l'excusat. 

Aquest ha de dotar-se de canonades de ventilació per les quals és possible fer passar l'aire 

fàcilment encenent una flama de gas. 

Quan ab edificis situats en cantonades, es recomana de situar l'entrada principal al 

carrer mes important, mentre que els passos cap al pati que no facin d'entrada principal 

caldria ubicar-los al carrer lateral També s'indica que no s'han de fer inhabitables tes 

habitacions a tes cantonades obrint finestres a tota els murs, sinó que caldria no,nés obnr-les 

al carrer mes amnte. 
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a. EI 

11.2.4.2.3. L'cstractura intenta deli edificis 

Les cases de Offner berlineses criden I atenció per la seva uniformitat estructural, la 

qual ofereix petites vviacons, segons estiguem en un barri o en un altrt, i segons sigui 

led»fici devanter, una ala lateral o ledifici travesser Així si fe» esment a l'edifici devanter 

en els barris elegants del sud oest (is a dir Charlottenburg, Wilmersdorf © Schöneberg) 

»oben Cesada vora cl paü i dues portes a eada repft. A dins de I habitatge trobem el rebedor 

i in llarg passadís Les habitacions principals, pavimentades amb parquet se stoea a la banda 

del carrer i hi surten a través del balcó, ta tribuna o l'Erker (tribuna descoberta) A ta banda 

del pati trobem la cuina i i excusat Al final del passadís hi ha el qoe s'ha anomena*. "Berliner 

Zimmer" o habitació berlinesa, darrera de ta qual tenn els dormitoris i el bany, i en les 

vivendes moh grau, to cuña que anava associada al rebost i a l'habitació Ce ta minyona i 

estav* conectada a l'escata de servei. Això ho podem veure a l'edifics de ta Tauentzienstr. 

14(189S)(fïg.50). 

La "Berliner Zimmer", que es considera l'aportació més original de l'arquitectura 

domèstica d'aquella ciutat, consisteix ec una habitació de pas situada ea l'angle recte qve 

formen l'edifici devanter i tes ales laterals i esdevé una continuació i anamptament del 

passadís just oa aquest hauria de tombar ea angle recle. Habitualment s'utilitzava de menjador 

i podria arribar a marcar ta separació entre els àmbits més públics i els més privats de la casa 

A barns més modestos con Kreuzberg, Wedding o Moabit, trobem quatre portes per 

repta «pe ens condueixen a pisos amb dues o tres habitacions a i ta cuina Normalment 

aquesta soüa donar al pati, teak al seu costat una gran habitació il·luminada lateralment i 

dues de petites <pe donaven al carrer, ana d'elles possiblement amb balcó. 

A tes ates laterals veiem dues portes per repta darrera de tes quals hi ha petites 

vivendes, amb tes habitacions unts darere de tes atoes, que en els edificis vells es 

connectaven directament, i en els més nous es connectaven a través d'un curt passada. 

Normalment se solta entrar per ta cuina, darrera de ta qual hi havia tes atoes estances 

A l'edifici travesser se soba trobar el mateix que al devanter però imb habitatges molt 

més pete com podem veure a Alt-Moabit, 90 (1892); Muskauerstr., 33 08%); i 

Rathenowerstr., 22 (1884) (tig 51) 

It panoli I M M K W ta «I M I M i j ' i y i mo im iliimiiiil 
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J'hatotaciò berlinesa permet de connectar ds edificis devanter í travesser amb tes ales 

laterals Cadascuna d'apenes pans sol comptar amb una propia escala que surt dd pati t que 

es connecta amb la resta de l'edifici a traves del ««ema de psssa&sst* que solen inedir 1,20 

a d'amplada FJ fet que tes bigues de fusta no poguessin medir a i s de sis metres de llargada 

caaàtíomm te profooditat de les natntacions L amplada ve «anada per ta separació de les 

bigues (aproximadament un nette) i hi de ks finestres (de dos a dos metres i mtg) 

Usa "virtud* de tes vivendes Berlineses es ta seva gran ductilitat En un pnnenv en 

edificar les primeres cases encara no estava definit ei caràcter dels diferents hams, ja que no 

es podu preveure quines necessitats tindrien eh futurs habitants, tot i que eren vivendes 

adreçades pnncipalcieïu a ta classe oteen. Així es fan vivendes estructurades de nwncra que 

o faciliti al màxim ta sa« reconversió l'estructura constructiva permet obrir portes a certs 

punts concrets de tas parets mestres i alhora el lisfema de passadissos i d'escales principals 

i secundàries possibilita ta divisió o addició de les vivendes per a toles mes graos o mes 

petites. Ano queda demostrat al 1932 quan ta forta crisis econòmica fa impossible llogar o 

vendre tes vivendes grans,i moltes d'ell» són dividides sense grans complicacions, arribant 

se a publicar fins i tot »na mena de manual de "dividir pisos* per als arquitectes.2* 

(ftg.SI) 

Aquesta versatilitat de ta casa de lloguer berimes« fa que sigui difícil veure una 

evolució clara de les tipologies. De fet, ta diferencia mes gran entre els edificis de mitjans 

de segle i els de finals, radica en ta presencií de passadissos i en ta d'Erkers, balcons o 

tribunes. Aní restructura d'aquestes vivendes es mantó ja que la seva ductilitat fa que es 

consideri com ta nriBor solució possible Només pode» assenyalar una evolució en el cas de 

Tis dels pans, ja que en els barns més populars hi kauri, sobreu* a partir de 1870. una 

tendència, a instal·lar tallers i petites indústries a tes plantes baixes, que solen utilitzar els 

patis, tot i que aquests no són coberts i romanen com a espais oberts, mentre que ab barris 

elegants del sud-oest de ta ciutat aquests esdevenen jardins privats. 

m O M per Ge» i Karran, <? «fe. «4 B. peg m 
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II.2.4.2.4. Les façanes 

l%M»cosa«iistaafribatdelesfaçaiies& 

bombardejos. hom va seguir dues polítiques diferente de reconstrucoó: a U banda occidental 

es va tendir a mantenir en peu el màxim d'edificis recuperables, refiat e!i intenm, i 

simplificant terriblement efe exteriors, eüramant iots els elements decoratius i estucant les 

façanes de tes quais només en queda l'estructura de buits i plens (fig 53): mentre que a la 

banda est es va« reparar els interiors i es va« deixar els exteriors tai i com estaven, de manera 

queelseleii)encs<felesfac^nes(ir»r»irieseler^ 

senceres) han anat caient amb el pas dels anys, presentant un estat totalment ruinös. Així, és 

difícil fer an estudi muniment sends i s'ha intentat traçat uns punts d'evolució en base al que 

es conserva i al que es pot contemplar a través de fotografies i de la documentació salvada. 

Aquest esquema es basa en tes etapes establertes per a l'edificació del Bebauungsplan 

Pnm/ra etapa. 1863-68 

Eo aquest moment trobem façanes planes, sense cap element sobresortint amb finestres 

rectanguLrs coronades per trencaaigües plans sostinguts per carteles. No hi ha una 

estructuració ckra en pam dels edificis i observem la presència de mansard« (fig.54) 

Segona etapa. 1869-81 

Les mansardes desaparixen i elf edificis esdevenen «és ato. Alhora s'estructuren tes 

façanes en öes parts prou caves, una «ma de sbeot, que abarca la planta baixa i el primsr 

pis. una zona mina «pe abarca dos o tres pisos superáis, i la zona ata que abarca ei darrer 

pis «ps substitueix tes mansardes. Les finestres són conmades per frontons $enzilktrian6ulars 

o semicirculars i apareixen els primers hateóos i tribunes (ftp. 55-57). 

Temem etapa: 1882-95 

Es manté restructure«) de la façana, es compliquen els elements decoratius de tes 

finestres i panys de paret i s'utilitzen àmpliament eïs Erker i tes tribunes (fig. 58) 

Quam etapa 1895-1908 

Trobem una complicació a nivell general: els elements ornamentals envaeixen els 

panys de paret, els frontons de tes finestres, i els Erkers i tribunes, que es ombinen creant 

pans estructures en volada. Es perd te simetria i te zona superior agafà gran importancia 

amb l'aparició d'enormes frontispKis darren dels quals ja no hi ha un terrat pla, sind 
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a dottle vessant No cal dir que estem en el moment d'eclos»o del 

que deixarà alguns exemples ta els hams més elegants (tigs 59-60). 
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11.2.5. Valoracions 

La planificació urbanística de Berlín es desenvolupa «arcada per tes tensions entre U 

voluntat reiai de crear una capital harmònica per al seu regne i eh interessos econòmics dels 

gram capitalistes industrials, ami» fortes influències dins del govern, to qual cosa explica la 

impotencia d'aquest daner a l'hora d'imposar tes pautes de creixement de to cuita:; hom té 

to impressió cue to planificació va per darrera de to realització i BO a l'inversa, com sof ser. 

U n bona prova és el fet que mi es comença a pensar en una planificació de to ciutat fins el 

moment ea què aquesta ja ta crescut espontàniament de manera irregular i caòtica. 

Es aquesta amenaça del caos el que fa reaccionar tes autoritats prasàanes. ¡¿n cap 

moment tes autoritats no parten m del problema de to vivenda obrera", ni de problemes 

higiènics, ni de sanca d'espai edificable, ni de massificació de to ciutat Berlín disposava 

d'un pan espai dintre de tes muralles i alhora aquestes no suposaven cap impediment per al 

se« creixement, ja que no tenen caràcter defensiu i efa; seu entorn to estava sotmès a 

íestriccioos militar». Així, to ciutat podia créixer, i eslava creixent. P'onJc" problema ert 

controlar aquest crhxement. t ip* d'una ciutat fortament industrialitzada que necessitava 

vivendes per encabir l'augmentant nombre d'obrers, acá conr grans infrastructures uidustnals 

com ara canals i ferrocarrils 

Aquestes infrastructures i aquest caràcter fabril de Berlín són els protagonistes de la 

planificació d'usa banda tots ets plans contemplen to creació de canals i l'enllac d'aquests 

amb tes estacions i tes àrees industrials de l'altra, to presencia d'aquests elements és el 

principal impediment a I bora de dur a teme tes diferents plamficaaons proposades. 

A més d'això, també són ds interessos del p a n capita) els que primen a l'nora de 

determirur el creiAeroent berlinès No només perquè aquest edifica sense tenir ea compte tes 

planificacions, actuant per to via dels "fets consutrats". feat inviables els diferents plans 

urbanístics gairebé abans orne aquests s'aprovin, said també perquè, devant d'això, ja a Ihoni 

d'elaborar tes propostes es procura de fer tots els possibles per a no afectar to propietat 

privada, situant to majoria de places en terrenys públics i procurant no partir tes parcel·les 

buscant to via de to mínima expropiació 

Aquesta és potser també una de tes raons per les quals en cap moment es proposa una 

la «i tat* « • H hagi MB M i i j i < * i p » i . car. erm h m nm M fnt lr t »• I M mam 4c pwrapaciA. 
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reforma de ta ciutat ja cotBBUléa. La raó principal serà potser el fet que no cate des del 

punt de vista emkwutM Mpefck, ja que la ciutat act estava excessivament densificada, però 

creiem també que aquesta voluntat d'evitar conflictes àrab ets propietans va impedir de dui 

a teme reformes interiors que segurament haurien estat útils a zones con ISpandauer 

Vorstadt que presentaven ( i encara presenten) una estructura totalment irregular i poc 

permeaMe al trafk. 

1.'única gran obra que es dugué a l'interior de ta ciutat i que també afectà Tarea del 

Behauungsplan fou la construcció del Stadbahn, línia fèrria que travessa ta ciutat en direcció 

est-oest seguint m llaçat elevat creuant les mañanes i passant frec a frec vora els edifios ja 

existents Aquest ferrocarril, que completava el de circumval·lació que discorria per terrenys 

del Bebauungsplan i que juntament amb ell tenien la funció de transportar passatgers i 

mercaderies, estava fortament relacionat amb el desimvoluparrkr.it industrial de ta ciutat i per 

això no va trobar massa trabes ai d'origen públic ai privat per a ta seva realització 

Però no tota ta responsabilitat hauria de recaure en els interessos privats del gran 

capital També cal oilpar-ne als greus entrebancs burocràtics als quals els urbanistes s'han 

d'enfrontar, con ara les carregues feudals que pesen sobre els terrenys i els problemes que 

suposa el fet que no s'hagi definit quins són els límits de ta nutat i que tampoc es defineixi 

clarament quina és l'autoritat competent en materia urbanística. Totes aquestes trabes 

ratentitzen increïblement d procés i possibiliten el creixement incontrolat de ta ciutat. 

Actualment és molt difícil seguir I emprenta delí diferents ptans que s'han aplicat a 

Bertis. Hom joraés pot cootempUr algunes seccions dels carrers de circumval·lació, sobretot 

del Generalszug de Lermé. irrterromput encara per les ara velles i abandonades instal·lacions 

ferroviàries de fes estacions Potsdam i Anfialter. La imatge urbanística de ta ciutat no ta 

donen els plans u eixample del segle X IX , sinó ta Fiiednchssiadt. única entitat amb un mínim 

de qualitat urbanística propiciada per ta monarquia absoluta al segle XVI I I . Ni Lenné ni, 

sobretot, Hobrecht són capaços de crear cap espai de qualitat que es pugui comparar als 

aleshores existents al nucli històric, r.i tampoc dissenyen cap espai representatiu adient p e 

bastir-hi edificis públics tcUevants (tret d'algunes esglésies situades al Generals/ug) Això 

provoca que Tata burgesia trigui a ocupar eb nous espais i que només ho faci en U zona sud-

oest de ta ciutat, con ara Wüsmerdorf, Charlottenburg i part de Schoneberg, a partir dels 

anys norantü. Al segle X IX . Berlín deixa de sei ciutat teta! i passa a ser ciutat industn?! i 
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l'arquitectura domestica també vé marcada pete interessos del gran capitil Les 

primeres cases de 'Jope? de la zona van adressades a la classe obrera i presenten, com hem 

vist. Mes condicions pèssimes d'habitabtlitat i saluontat Això ens reafirma que les 

preocupacions higièniques no son tel que impulsen l i creació del pU i U seva realització, sino 

I*interés de donar calinda a la massa ¡ngeM d'obrers <me necessita hi indústria 

i tes condicions sanitàries dels nabúatges, ojie es comencen a connote 

a un grau inquietant de insalubritat propiciat per It seva prop« 

estructura alterna i no pas neb ceodicionants urbanístics de l'irea on s'ediriquen. l'untca 

preocupació que condiciona la construcció d'aquests és kl seguretat anütncendis. Així veiem 

con les ordenances només vetllen pel tamany dels paos i per a qué hi hap una bona 

d'aquests amb l'exterior, facilitan* l'accès deb bombers, car cal preservar els 

; ove al cap i a fi no son pensats com a lloc adient per a ove hi visquin essa 

-na més d enriquiment de hi potent burgesia prassiaaa. D'i 

manera es dóna total llibertat a la forma en què s'utilitzin tes mansançs ja que el cal procurar 

és aprofitar al màxim respai. sempre i quan es garanteixi la seguretat de les construccions 

En aquest context no costa gaire enten-tre el perquè fracassen els intents "uOpics" de 

fttgntficar hi viv-nda obrera i el caràcter rjatenuhsta-inoralitzant «pe els presidia, cercant 

! un control sobre tes classes treballadores, peca clau però difícil, del procés capitalista 

Aquesta recerca d'un sistema opte per a encabir el màxim d'habitants amb uns 

; de comoditat i «na utilització intensiva de F*etpaj edificable fs que a Berlín no hi hagi 

i gran lespecte dels models del passat De fet, con hesn vist, el 

: de hi casa de lloguer no té els palaus barrocs con a punt de partença, sinó 

i cerca solucions en tipologies tan dispers com son tes Bauernhöfe d'origen medieval, i les 

edificis que tenen en la seva gran capacitat el »et coaaí. Amb tot, sevoJuciona molt 

i ab anys seixantes s'arriba ja a solucions altament runcionals com tes que 

proposa el tractat d Assmann 

Aquest utilitarisme propicia l'invenció de la 'Berliner Zimmer", la gran aportació 

berlinesa al camp de ¡'arquitectura domestica, i el complex sistema d'accessos vadeáis i 

horitzontals Quan a la distribució deb DÚOS, aquesta és totalment racional, sense buscar 

massa efectes d'elegtcia o representaüvitat, que es reserves per als edificis més luxosos En 
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ft majoria deb casos m busca te tedowÄl i aifc que s i» defWt A I M COM • úucuíitat • 

rhora de poder augincnutf o disminuir, sepas les necessitats del mercat, el tamany de les 

vi venues. 

Quao ais eneriors, «CMM U M ewÉmié general que segueu una l int tatMt clara des 

de la sobrietat heretada de llpoe* aeoeftuica i »Aon logjca en ediftcrs de poca qualitat, tins 

va decorativisme pfupciat per l'iimal UCKI de Tato burgesa i per redaño del Jti§eaéül. 
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II.3. Piris 

II 3.1 Hvoluctó urbanístx* fins la Restauració 

11.3.1.1. Li capital de I*Ancieis Regime 

Ahans del segte XIX Pans ocupava una àrea tateis, moft doma, amb hams on es 

hatrejawa toles les classes socials. Des de l'Edat Mitjana ta vida s'havia desenvolupat al 

carrer on hi treballaven »ou mena d artesans La pnontat donada a aspesi e n tan forta que 

havia condicionat hi parceHació de la §e.-»a ea esttiües tees d'ias sis nettes d'anptc que 

podien arribar a tear tins a 40 m de profonditat; i que havia propiciat que els barris es 

desenvolupessin al se« llarg i al ttarg de carrers paral·lels 

La ciutat era penada per ato vianants el se« diàmetre màxim ere« 3 km, és a dir, 

mitja hora a pe« dun extrem a I altre o un quan des del centre; «pian el terreny edificable 

tl llarg d'un carrer principal i dels secundem s'havia ^gotat, s'afegien pisos aJs edificis 

existents, i es uiirav» d'ocupat lot l'espai Uwe. També s'arribava a ocupar terrenys que fins 

aleshores havien estat «edificables (maresmes, iotes d'inundació) o tpe eren reaprofitablcs 

(velles mansions, antigues propietats de I església o 'exèrcit ), c s obrien accessos a »mes 

tradtcionaJmê it separades del centre com és d cas del d Pont-Mane i el Pont Neuf que van 

afavonr el desenvolupament de ta Ne Saint IXKÍIS i del Pre-aux-clercs, a la riva esquerra, 

respectivament L important era que la ciutat es mantingués dins dels seus lícuts medievals, 

que no creixés mana en extensió, que fes sempre abarcable pel vianant 

Aquest principi de centralist feu que no es desenvolupessin suburbis allunyats de 

manera que totes les activitats i classes socials s amuntagaren creant una « s a t tan densa i 

complexa que les comunicacions a través de te xarxa medieval esdevingueren molt difícils 

La saturació urbana va porti* a qué a finals del XVIII alguns deb Fabourgs s especialitzessin 

ea diferents classes socials tretxawt el sobrecarregat continuum medieval. Segons Loyei " 

d punt de partença el marcaria la construcció de ta mansió MatJgnco çue amb el seu gran 

jardí interior rearara el món rural i trencava amb un món «rol excessivament massificst. 

Aquesta idea agradà i les classes benestants tendiren a valorar els jardos interiors, ta {pal 

cosa provocà que es desenvolupessin fabourgs residencials, que ja no eren prolongació del 

centre. Així, mentre el Fabourg Saint-Gennain esdevingué una area residencial poc densa, 



eil firitomp dt l'tat, Mateante») í Saint Anioine, foren poMats pw U classe obrera assolint 

v n ate dcnskat de població 

Eb aoas barris es desenvoluparen m terrenys p a n * naits i tarea responsabilitat dels 

grans homes: et Duc de O M ! » va edificar l'àrea dd Palais Royal, el Compte de Provenca. 

l'àrea de VOáson i Uixetnhurg. el Dac de Choise»ü. larca ¿Italians Paral·lelament es va 

començar a vewe que caíia íèr alguna cosa per ""desserabussar" efe carters de ta ciutat i, amí, 

t ta víspera de la Revolució, Manan Desoroux, Superintendent d Edificació de París, va 

començar te pimam operacions de "arteja* lat eaáerrocast te cases qut hi havia als ponts 

i a te fcfttfkadofti mcüwvals vora el Chatetet 

II.3.1.2. Revotada i Imperi (1789 1824) 

El 1784 es construí ta cnwraüa anomenada •Fermier Geaéraux*. triplicant l'extensió 

de la ciutat Amh lot, cl lenw raumcípaJ fins a ta Restauració el constituïa encara la muralla 

construida per Làafr XIV i ta majoria de ta poMacki seguia v iv int dins del recale bastit per 

Carles V al segle XIV. Això sigmfka que de la superfície atacada pel Fermier Generat» 

només se n'havia edificat un terç. Al voltant de ta ciutat compacta hi havia els "fabourgs" 

alguns deb ouals s'escampaven pd no« rtemte (fig.60). 

U confiscació el 1793 de te propietats de l'esglesia va ámbar en el moment adequat 

i va satisfer roomentaniameni te necessitats de ta ràpida creixença de ta ciutat, ja que es 

dotava al centre de nous espais que alieugeraren ta situació 

Tot i això, tís prndpab projectes durant l'imperi i el principi de ta Restauració no 

foren pensats per a resoldre els greus problemes qor ta massaficació de Parió comportava, 

sinó per • anbcllir ta ciutat i s van crear nous paws, carrers i piaces rwhlnjues però amb un 

interés monumental: s'obrí ta Rue de Rivoli que formava paït d'un projecte més ampli que 

abarcava te ta Rae de Castigttoae: es crearen els passejos i jardins vora l'Observatori; i es 

dugueren a terme actuacions menys «pòmuls com te cases d'aparuments al solar de l'antic 

convent de Caputxins, l'obertura de ta Rac de ta Pa«x i de nous carrers vora ta Borsa (antic 

solar deitoavem de Filles-Saint Tbonusí. així com a Saint Martin-desChaifips i b Roquette. 

oa es construiren ceses de lloguer moh modestes 

A pesar de te oportunitats creades per radquisició de te propietats de 1 esglésu, ni 

l'impen ai els príners moments de ta Restauració no van ser innovadors ea materia 

d'urbanisme; sones podrien citar l'anomenat "Plànol dels Artistes' (Fig 61) que es va 
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presentar durant It Convenció (17%) i fue ietentav» resoldre els problemes de la ciutat des 

d'un punt de vista encara barroc No es realitzà ea aaudl moment perqué, duna banda, no 

hi havia dmers , i de fa in« es consideraren altres prwntats co« totgavtctsKSö adomtstnüva 

de hi ciutat í la sahn p M c . lot i qae algunes de tes teves propostes foren recollides durant 

l'I rapen i la Restauració, com ara la més amunt citad» toe de Rivoli 

13 3 1 3 Realitzacions de Carles X íl874-33) 

Loytr m considera que l'ascensió de Carles X at I824. de« anys després de la 

restauració de ta monarquia fira un punt clau es la htstòna de Vwtomàmt pariseac. El retorn 

j I"ordre t l'enfortiment de l'economia que va suposar la Restauració van permetre una nova 

fase d'expansió durant la qual es tomaren a empeadre grans projectes pwMics. 

El primer projecte importa« data ja de 1823 i va conscair m la construcció del 

Dtstnctí Francois !, vora els Camps £IÍSIS. impulsat per aquest monarca Ea dl veien la 

conjunció de dues tradicions urbanístiques d'una banda Jangle» amb la composició basada 

ea les "Squares" londinenques, combinació de ciutat i natura i I arquitectura del "cottage" 

juxtaposant vil·les i anaaoas; i de l'alüa. te francesa amb una ssttvcaaa de carrers ea 

estrella, que ja s'havia usat ea d disseny de pans àrees süwbanes des del segle XVIII . 

Aquesta unió de la planta estrellada amb una alternança de cases i jardins fou un Model per 

i nova planjficacioits 

Al 1824 trobem actuacions més importants, les de les àrees de Saint VinceaHSe-Paul 

i Europe, dins de les awrafies, i les ét Beaugrenelle i Passy, extramurs tn les dues pomeres 

es constitueix «na sana urbana densa, característic« del catre d una ciutat, creant una 

jerarquia de cawers. A -̂uesta es desenvolupa a partir del creuament ea angle rede de dos 

eixos principals (toe La Fayeoc i Boukvard Magenta) ea una ptaçt central (Place de 

Valenciennes) La resta 4t te xarxi es dissenya a escala més oxrJesu per a servir tes 

necessitats del barri. Aquí ja es veuen alguns dels principis haussiaannians con ara te 

jerarquització de carrers í te distinció entre tes ntersecctoas de p a » vies i tes places 

pertanyents a l'estructura dels barris Al barri d'Europe (al votant de ta placa-enoruament 

del mateix nom), veiem quelcom semblant, una xarxa ortogonal aínb diagorttls surjerposades 

mf Loytt.mc* fè$bb 
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que es creuen es Ma plaça central 

A Grcadk t Passy, que estaven ion del mur i no presentaves cap protietna de 

densificació, s'emprà una ïçologia diferent Al primer (fig 62) es definí una tarta ortogonal 

mà des mam priocçeb paraHeb marcats per te ca» de Leonard Violet, el promotor, i 

lesgieaadeSakit Jeaii-BaptisledeGfeiidle, corddharn Dos mos perrtendiculars a aquests 

contenen rAjuntament i d Teatre Les activitats lore« distribuïdes per Mora, ds propers al 

nu. on hi havia d port, fofa destinats a Máteles i magatzems, a»ave que les botigues se 

situaren al centre Les vwssades s 'oMom entre ambdós sectors Aquesta divisió per sectors 

fira ei mes original d'aquest ham. 

A Passy <rtg.t>3) es va copiar l'estructura del narri Francois I a gran escala. Aquí es 

jerarquitzaren ets carrers però àrab caràcter paisatgista suburbà, retornant (con en el cas de 

Beaugrene(le) a perles Parcel·les i cases individuals 

1b íustrictes de Saint Vince*tt-de Paul i Bcaugrenclie tingueren èxit. però efe atoes 

no. Europe quedava tallat per una Mate forte i Passy carente de centre 1:1 principal error, 

però. consistí en què om barris massa grans i quedares macabatv 

L'edificació de «om districtes a Teittina^ 

de passatges coberts al ceaire de te ciutat. A mesura que I escala urbana creix.-a. es 

construïren passatges a través dels vetts blocs iot creant dreceres cap al centre Eb priméis 

ja aparegueren en l eap de te Revolució, quan la tradició rtansenca de fer petits camins a 

»aves d*«aa «Masana es combinà amb te «ova tecnologia dels sostres de vidre i ferro El mes 

antic fou d Rassage d« Cave (1799) com a extensió de la Ruc Samt Denis, UR carrer de 

botigues; i el segon fi» el Passage des Panorames (1800), veritable drecera entre Montmartre 

i te borsa. Aquests passatges es poden considerat precedente dels grans magatzems que 

aparegueren a Parts durant el Segon Imperi Al 1823 eb passatges es tornaren a posar de 

moda (Galerie Vivíame, Passage Chotead), paò al 1M0, a n * Taaiietió, pederé« sentit car 

te ciutat s'estava dotant de «oves artèries. 

Fvte va creuer cap «I nord, cap ab boulevards arbrats que seguien el sacat de lei 

velles foróficaciaB de Lhüs XIV (enderrocades en edificar se eb Fernter Generaux), lloc 

o« $ instal·laren ete cafés net elegants (Cafe Ansiáis. Mateo« Doree) i eb teaOes La ciütat 

va arribar fins a Montmartre, pel nord. i a Tarea de Chateau Rouge, al llarg de te Rue 

aignancourt, cap a lest, mentre que per Toest s extendi menys (arribant a Tarea de la 

Madeleine), peril es densifica mod, ja que s'enderrocaren Ics inaaswns i s'bi edificaren cases 
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de pisos. A te fira esquem no hi havia activitat des que anys abans s' hav« tota l el sector 

sud deí jardirts del Luxemburg 

Als temqp lo« lie furt» es construïren o n » tames i tempes, de füsu enguixada 

i sene fonaments C o s ta «peffkie edifkabíe e n moil gran no es va construir de forma 

cohere**, i no fou possible fonnar una façana « t a n unificada perquè es barrejaren 

iHogicamcnt edificis amb funcions diverses, donant una imatge de desordre i incertesa 

Aquest desenvolupament «controlat. M l de l'especulació, es dona als pobles de Passy,, 

Auteil, Li Chapellc. Belleville. Charonne. GenüUy i Mootrouge Al 1160 quan aquestes i 

d'altres viles s'annexionaren a París calgué coordinar I expansió caobca d'aquestes àrees 

Durant aquest període s'afiança ta distribució de les classes socials. Ab suburbis de 

Test s'instal·laren les classes obreres, mentre que a l'oest s edificaren tes viles i cises de 

camp burgeses, seguim el que s'havu inktat ja a tads del segle XVIU. 
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II.3 2 Qs Grans Travant (1833-1893) 

I I 3 2 . 1 . Eb precedents: ta Monarquia de Juliol, Rambuteau i ete primers boulevards 

(1133-51). 

A l'adveniment de hi Monarquia de Juliol va seguir el nommament del Prefecte 

Claude Berthek* de Rambuteau al 1833. Dos anys abans, França havia patit ma mortífera 

epidèmia de «Ale» que va comportar ta necessitat de replantejai se d concepte de ciutat, des 

del punt de vista de ta salut pública i ta higiene 

Eb canvis d'escata urbana produïts durant el regnat de Cartes X i el desenvolupi ment 

industrial van canviar ta relació temps/distancia i van propiciar l'aparició de dos nous 

elements urbans a finals d'wpefl període: i autobús i el ferrocarril El primer va afavorir el 

daptaçaneat de b vivada obrera cap ab suburbis on ledfticacio en més barata, meatre que 

el ferrocarril va afectar Paris d una atoa manera: per a facilitar el traçat de tas Unies a través 

de finques privades, el 1841 es decreta una Dei d'expropiació de terrenys privats per a 

finalrtats d'interès públic Aquesta Iki l'aprofita Rambuteau per a dur a terne tas actuacions 

necessaries per a remoddar ta ciutat, enderrocant edificis per esponjar d cenar obrint, 

ilhora. pans artèries que .'»cilitesstn el pas del transport públic, augmentant ta movilitai de 

ta població. Segons Loyer "havia ««scat el boulevard haiissnunnia" •*. 

Fins aquell moment ¡expansió urbana havia estat una qüestió privada, tls poders 

públic* s'havien limitat a dur a terne operacions d'embelliment dels espais que ta iniciativa 

privada havia « * . Ua exemple serien tas forts monujientals, de pans dimensions, que van 

apareóte? per ton ta ciutat (foots Gailkxi, Moliere, de ta Square Louvoss. de Saint Sulpice. 

obra de Louis Visconti; fonts de ta placa de ta Concòrdia, de J« Hittorff) i que denoten una 

influència neoclàssica d'origen italià, que s'aprecia en ta combinació de fonts i jardins en el 

propi tractament dels jocs d'aigua, i en I entorn monumental de tas fonts, que ens remeten 

t Bernini i ta Piazza Navotma. 

Qs anomenats boulevards exteriors i tes explanad« arbrades als molls del Sena també 

seguien la idea d'eobellir ta ciutat. Aquests boulevards amb tres seccions, ta central per a 

tràfic i tas iaterals per a vianants, amb dues fileres d'arbres que tas separaven foren el 

precedent dds eixos baussmannians. La formula fon inventada per accident quan les velles 

fortificacions de Lluís XIV foren transformades ea espais públics amí) arbres que ja havien 
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per raons militars. Agiert nou üpus de via triomfi car conjugava 1» funció 

d'espai de prrrqr' f amb te d'vtòru de tràfic rodat. A més, crea carrers que dotaven la 

^ . . ^ 4g fg w r x a a pan n ^ i « que «ctssitav* Atxí, fon recooegut con la millor manera 

d'airejar i estructurar to gran concentració que havia esdevingut Parfc. Provat a tes àrees 

històriques de trencament entre te ciutat i ds « b a t e , ei borievard va esdevé» el model 

per a tes grans noves vtes. La primera deltes, el Boulevard Sebastopol fou oberta al 1852, 

desprès de caic anys d'obres. 

Rambuteaa fou el responsable dels primers intents de crear carrers més amples, 

decreto;* «na nova alineació, situada mes enrera que l'antiga S'esperava que amb el »raps 

sanessin enderrocant els edificis antics i que els nous es constiwss« d'acord a to nova link, 

de marera que al final d carrer quedes »és ampte, sense haver d'expropiar m d indemnitzar. 

accions que "repugnaven"1® al Prefecte L'inconvenient fou, però, que ds edificis no 

s'eadetrocaren tan tV^™»«« ni tau ràpida, resultant ne carrers totalment desordena« amb 

eguint to nova alineació i dahres seguint l'antigs. 

Ea vistes d'això d Prefecte va decidir de construir noves vies creuant àrees ja 

Va obrir Tactual Rue ftarabuteau to funció de to qual era cooeeetar Saint Antoine 

amb Saint Hoooré, r*n*¿*** to Rue des Francs-Burgeois amb ta Rue des Peus Oounps El 

traçat, ftiat en l'ordenança de 5 de marc de I§M, es des«voli# en dos troç« El primer, 

to banda nord de te Rue Coquilliere. i d segon, fent un carra pel raig de certes 

i quan fos possible, per jardins de velles mansions i convents i 

incorporaut traçats de petits carrers que coincidissin amb to reto. Així, s'intentà enderrocar 

d mínim possible, to qual coa, pero, It»iuwi d camp daceíd 

EI If*? f i Hartirj* t» r^iructuració de to zona dd mercat de tes Halles (fig 64). Les 

obres, iniciades al 1S51, mefogueren IcÄnsiö de to Rue de Rivoh cap a l'Hdid de VUIe, 

connectant amb to Rus Stmt-A«o«e, amb ona amplada de 22 m. Al matóx moraem s'obrí 

d Bodevard d'Strasbourg, de 30 m d'amplada, que connectava vnb to Gare de l'Est, to 

primera de tes pans estacions parisenques (te de Saint Lazaire era moh petita). Aquestes 

primeres obertures foren realitzades amb certs probten« ja que no es coneixia bé to 

topografia i els übrers trobaven elevations del terreny 

'VM. D n C i m J 4 f Í M i . P . : b m l i í H U U U i r > M f e : M B M 4 > ' M * W M t f * > * t e a n > > * P t a > < < 4 k n r * l 9 " p * · a 
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A n * Rambuteau "va néixer el mamampie* " ; i h ciutat tradicional ds carrers 

ampies méate« com màxim 18 metres, després de te Revotució I » categories dels carrers 

s havien pteaeejat e i funetó del tone: "carrer* curls', 6 • d'amplada; 'carrers mitjos*. 10 

• ; "«Unes intenors'. 1.1 m; "dan* arlen« de connexió d'm extrem a latee de Parfs". 14 

m. n així. oo carrer de 30 ra fou imnensaítle abans de te invenesó del houtevard, ei qual no 

era vist com a una Nttital. snó com a tres. de manera que això permeté seguir uülit/xnt la 

proporció deh dos terços contant només Ijmpteda de te calçada, de manen que íou possible 

mantenir-se fidel i tes preporcions tradicionals de te ciutat de v.anants 

A mes, RamNueau havia estat mofe camelos en tes seves ampliacions: te toe de 

Rambuteau havia eslat el se« camp d'experimentació i hi havia comprovat que te solució 

d'enderrocar només una banda del carrer provoca wt desequilibri entre ambdues, ja que en 

el costat derruït sovint ta parcel·la quedava massa pete per aixecar hi edificis nous i només 

r. pea***» tapar tes restes de í'edifici mutilat amb una nova façana Això fieu preferir otvtr 

nous carrers pel mig de tes masases, de manera que tes vies veltes no finen ampliades, sinó 

descarregades per traçats peral. !ds. Aquest fi«, peto, va provocar una nova densifkació del 

centre, te que es facilità l'edifkació dels terreny s hüte que quedaven a l'interior del Noes 

Les obres es finançaren a mitges entre l'Estat i l'Ajuntament i efe nous edificis van 

gaudn d'excrapaó de taxes durant vint anys 

La renovació del centre i lambada del transport públtc van empènyer la classe i4vera 

fora de te ciutat. El centre, renovat, fou per ais qui hi pudien viure La transformació del 

barri de Les Halles va servir alhora per descongestionar i per "netejar" te zona. empenyé« 

ate mes pobres cap ate swfcttftMs proletaris de test. El Segon imperi atentarte recuperar la 

unitat urbana com a manera d enfortir te cohesió social. 

lï 3 2.2. El Segon Imperi: el Pte Hauvsmann i te "Regulació" (!8M 93) 

11.3 2 2.1 Planejaments 

Ei cop d'estat del dos de desembre de 1851 va marca; l'imc» d u u nova era en ia 

història de l'arquitectura i ftniitj&njK parisencs Napnted lli estava determinat a aportar a 

traves de te transformació de Parli allò que eh seus habitants i al Jò que cJ país sencer 

'' VW F Lufm, 0# cu pt* 121 
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necessitava ep mfcent econòmica, tánica i social Quan ar r i * al poder va encarar els 

problemes urbanístics que bavien quedat a irag resoldre te continuació de te Rae de Rrvoli 

i del Boulevard ¿Strasbourg i te reorganització de lm Halles Va començar en dos fronts 

d una huida te "Gran cruïlla de París"n a te Ptaca del Chatetet que savia de relacionar Teti 

est-oesf »Rue de Rivoli) *mb l'eix nord sud (Boulevards d Strasbourg i Sebastopol): i de 

l'aJtra, te «llora del trific a te nva esquerra obrin» un carrer entre el m i el turó Saintc-

Genevievc. 

L'Emperador va pendre el modei londinenc i vote omplir Paris de parcs, jardins, 

avingudes arbrades i "squares*. EM creia que així podrá sotockmar ek problemes socials que 

la ciutat patia; cal tenir present l'agitació social, qne % havia manifestat a traves de tes 

diferents revokes que es repetien contínuament i que eren afavorides per u n ciutat caòtica 

un era difícil garantir l'ordre pdbhc Així, es volgué, no només crear grans avingudes per 

reprimir tes revohrs. sinó també guanyar s t d fera» poputo mrçanc^ gran obres, i sanejar 

una autat massiftcada que no aguantava d pes d'una pobíació creixent (des de ta Revolució 

del 79 París itavia passat de mig a un milió d'habitants) Per a aquesta tasca va cridar 

Geoige Eugène-Haussmaim, nomenant lo Prefecte del Sena 

El Prefecte es plantejà te retaran de París en termes del que ell definí com a 

"Regulació"': parte d'una VISIÓ pragmàtica, consistia m adaptar-se a situacions i realitats 

econòmiques concretes per elaborar un "vocabulari iÉsk" que es pogués aplicar a tute te 

ciutat Eh mstrumeats «san per transformar la eren simples, es pama de l'edrïici de víveodes 

haussmannià. combinan« lo amb fes ordenances municipals i estnicluram les pam components 

de l'urbs ea una clara jerarquia, supeditant els edificis individuals ate espais públics on se 

situaven S'aplicà ana forte jerarquia d edificis i espais, esborrant te ciutat incoherent ove 

París havia esdevingut, intentant-ne fer un tot unitari i intentant far d aquesta unitat 

urhanlstka una unitat social 

Qs Grans Trava« van ser possibles, apart de l'empenta de Kaussmann i l'Empetador. 

grietes a te Bei de tretae d'rbnl de 1850 que va peiuieiüe d'expropiar totes tes àrees 

—anvil—JÉMH fc Uni lllü- H7ff) W K on? U m *J««K. I#W, pip sa i «f 
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nor pwiripi per t fllwif f** fUfffr * ffflff tfc ffHnmbtw pffrwiffif t w p * ^ Per donar encara més 

«pub a à p a t procés al taste; de 1652 es permeté l'expropiació per staple deliberació de 

l'Executiu. Amb lot, uns decisió del Consdl d'Estat el 185« decretà (pe els terrenys 

alliberats, un cup expropiats i estructurats haurien de fer restituïts ab seus omotetans, de 

manera p e l'augment de valor p e te Regulació representava repercutí en elk i no en 

l'Ajuntament p e «avia de finançar lot el procés de tes seves arques. 

11.3.2.2.2. Pcjcripció del Pte 

Les obres realitzades per Hausmann (fig 65) tes podem dividir en cinc categories. 

1. Les obres viàries 

S'urbanitzen eb terrenys perífencs, es tracen noves retícules varies i s'obren noves 

ar&ries ca eb barris antics construint edificis al llarg dels sous traçats. S'obren uns 95 km 

al cenüe i 10 km a te periferia El nucli medieval peda tatet en lots eb sentits, separant els 

velb barrà, sobretot els de l'e» de te ciutat, p e eres eb més massifkats i problemàtics. Es 

superposa ma nova xarxa de carrers amples i rectes formant un sistema coherent de 

comunicacions entre eb principals centres. Es procura de no destruir els monuments mes 

importants, p e són emprats e t » a punts de fuga per ab nous carrers, aplicant el "culte a 

Teil" * del barroc però t a ñ í en compte tes necessitats del segle XIX. 

2. La construcàó d'edificis 

A mes deb edificis privats d'habitatges s'aixequen edificis públics tan ab mus coro 

ab veis barrà, percoorir ne les necessitats escotes, hosprtab, presons, ajunt-menis de barri 

biblioteques, col·legis, mercats encarregant eb projectes als arquitectes més il·lustres de 

i'època: Labrouste, Baltard, Vaudremer, fiittorf... 

Es ta «ok popes "vivendes socials', te p e s'afavorí l'especulació 

3. Creació de para pttbtíis 

Fias aleshores Parà sones teste eb parcs creats dura.it 5'Antic Règ.m el jardí de les 

Tullenes í eb Camps EMsb a te nv» dret», i el Camp de Mart i d Luxemburg a b riva 

esquerra. Hauvanaim comença a estructurar el Bob de Boulogne, p e per te seva situació 

vora eb Camps Elists esdevé el past de trobada de te vida mes elegant de Parà. A l'altra 

basal s organitza el Sob de Visteases, i al nord i al sud, dins de les fortificacions, dos 
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jardins menors, les ßünes-CTmumoot i el F*ft Montsouris. 

4. La creació de noves infrastructures 

Per a les instal·lacions hidràuliques crida l'enginyer Francois Eugene Befpasd: 

saugmeitta el cabdal d'aigua potable des de ! 12.000 nr»3/dia fias a 343.000 « 3 i to xana de 

conducció de 747 a 1.545 quilometres; es constiueixen noves cUvagueres passant de 146 a 

560 km. conservant només 15 k » de to xana anterior, també es passa de 12.400 a 32.320 

talk de gas, albora que es reorganitzen els transports publics 

5. L'organinació administrativa 

Haussmann va reorganitzar eís serveis tècnics de rAjuntamem segons criteris 

moderns, enfrontant-se als antics organismes burocràtics. Al 1860 '̂annexionen onze 

municipis que hi havia a renom de París: Anted, Passy, Babgnolles, Montmartre. La 

Chapdle. La Villette, Belleville. Charonne, Bercy. Vaugr-ard i Oteadle. 

II 3.2 2.3 L'espai arfe*hasawaMià 

Els espais públics de la ciutat s'estructuren seguint una rígida jerarquia: al capdemunt 

d'aquesta hi havta els espais col Jectií» dissenyats per a les processions cerimonials d'època 

barroca; d més gran d'aquests era to placa taoormeníal amb tos seves façanes idèntiques, 

forta estructura simètrica i una estàtua eqüestre del monarca 

Un «gon esglaó foren eh grans boulevards arbrats que uneixen aquestes i atees 

places. En dls tos façanes sos idèntiques en akada i eto buils estan repartiu de forma regular, 

Tisica variació to trobem en els detalls ornamentals, dissenyats per a fer ds edificis 

reconcixibles Aquestes vies actuaven com a elements amorüguadors entre els punts altament 

estructurats i to resta de to ciutat, alhora que esdevingueren línies divisòries diss d'aquesta. 

Os artfes ds dones un caràcter especial diferenciant los de to resta de carrer s amb un aspecte 

més petti. 

L'articulació entre aquests boulevards amb edificis monumentals i els vdb carrers no 

fira tosca ftol. Haussmann va haver de solucionar aquest problema reedifícast tos parcel·les 

de tos cantonades (encara ose so fos necessari des dd punt de vista viari) per a crear 

gradacions entre ds edifkis nous, més alts, es sis boulevards, i ds ashes. Així es aquest 

punts podem veure COM s'anava simplificant to decoració amb edificis molt ornamentats als 

boutevars i més senzill« cap a rinterior del carrer secundari També hi havia usa contincïtai 
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places en ei Hoc d'anió deb 

a dement de 

En d tercer lloc de ia 

Ho 
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«rob ek boulevards, l'espai buit de les quals 

eh carrers: 

és. abans que pes« proporció, la que h¡ ha entre V 

del carrer A Firis ds carrers I n i » fínpt diferents amplades però les 

ta »aleña alçada màxima 17,54 m, esúpuladt per les < 

de !7W. i que nones es vana deixant afegir 13 ni a ta teulada Aquestes normes parte de 

dos cas« bàsics raféele de la comisa per a carrers de menys de 7 • d amplada. ta cora» 

havia d ésser col·locada a 12 ns, hméant ds edificis a 4 pisos (o bé dos sobre ptaata baixa 

i entresol), per a carrers de 10 n d'amplada es mantena la mateixa harmoniosa proporció 

m. 
va La secció unb ta tradició però afegí KM am 

ea carrers de 18 m d'amplada El problema perd fou manten 

ta qual ena portí) a que en eb canos de més de 30 m d'i 

s autoritzés un pts més a les ordenantes de 1859 A part d'això s usaren ds arbres per a 

ta idea de secció quadrada, omplim ds carrers moh amples de fitares d'arbres 

Per trencar amb ta monotonia -̂ ue tots «pests espais tan fortament jerarquitzats i 

, a ta ciutat, Haussroann introdueix els monuments. Aquests se situaven 

ai fons de llargues aproximacions que ds feien ben vjsibies i dotaves d'accents personals i 

les poblacions 

Amb l'annexió de 1860 d Prefecte va lea»- r oportunitat d'aplicar ta seva concepció 

uríià a tas diferents viles de l'entorn de Paris per fer ne d elles i ta 

unifica!, iot i que es componia de diferent, elements Laraxxió va i 

es tronaven dms de tes fortificacions de Thiers (que coincidí 

unb els actuals límits de Pirfe) i portà a ere» BOU BOW districtes, doMaatta! 

i augmentant ta població en un 3 0 * (passant de 1.200.000 a 1 600.0001 

Eb suburbis només comptàveu aap algunes carreteres tocata i. 

). 

116 



I - B i 

d 

it 
r 

i actiu per atraure ta pohlació local. Per erarlos afegí • I 

m tradKiooaJmert marcavi-n el centre d'una població) ui 

de barri, fue esdevingué l'ektneoí més important, ja que -,'hi 

locaJ, ta poücia.l'oficina de cantat i tins i lot um universitat oberta. L* 

¡ai 

,•1» 

del Segon Imperi fou destruir la vella 

a mig camí entre eb suburbi i efe fabourgs, a les 

i serveu. Els edificis que raarcaven ei centre eren de caire 

s'en!lestiaeli 

era acompanyat de diversos centres secundaris repartits pel districte. 

11.3.2.2.4. Realització i críbca 

Haussmam va presentar el seu pla en tres fases, les anomenades "tro» réseaux" 

Les obres de la prunera foren programades en part atans de ta seva arribada, i les de ta 

. Ell. perd, tingué des del principi una idea de 

i en tres païts per anar la adaptant als canvis que suaven succeint, per 

a ta qual cosa va obrir K Oficina del Pla de Paris encarregada de seguir l'evolució de la ciutat 

En d moment de ta seva edificació se li criticaren dos aspectes: ta seva fianciació, al 

tint de ta legalitat, i ta destrucció del ve* París Amb iot, cal reconèixer li que va dotar al 

Segon Imperi d'un marc adequat per al seu desenvolupament d pla va 

perfectament durant rooks decenms per Ti 

ha resultat inadequat per a ta creixent metròpoli També s ha vist que era poc flexMe i que 

oposava una gras resistència a qualsevol canvi, fent de Parts *ta ciutat mes moderna dd segle 

XIX pero més congestionada i difícil de ptamricar del segle XX* w . Haussmann va imposar 

i d'uM ciutat es rígida que co és 

Al 1870 cau el Segon ímpen. Això, però, no sigmfVà cap c*nvi important, ja que 

rua al 1893 i 1902. moment de gestació del 

InnV P n C U l , a.j PflHM« W~# G|p*«.CX» BB1 

L» Awrf^fllri, €p.. efc* £Íjg 11) 
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II 3.3. L arquitectura domèstica 

11.3.3 I. Eb habitatges de l'Ancicn Regime. 

Durant d regnat de Lhiís XV traban fet anomenades "vivendes compartides" ab 

districtes més daw» del centre. Se situaven en edificis de sis i set {teles semblants als 

edificis d'apartaments i en etts convivien el propietari i el líogater Alguns exemples del segle 

XVII ess mostren que eb paos sobre ta planta baixa seguien un esquema combinam peutes 

i pass habitacions anomenades "chambre" i "cabinet". Les habiacions no eren definides en 

termes de funciooaliut, i fe unitat bàsica chambre/cabinet poda ser usada de maneres 

diferents Així, d llogater podia adaptar ta seva vivenda al seu particular estil de vida, o m 

també fea d propietari que viuria en fes altres habitacions de ta vivenda, establint v un 

vincle moh fort entre ambdós. 

Això va canviar quae es creà ta propietat d'arrendament. Es crearen imitats idèntiques 

sobreposades a cada pis definint-hi els volums principals d'una residència tradicional u>b 

ciima, «s saló. dormitori i vestidors. E» ds edificis de renda fes habitacions de cada vivenda 

foren agrupades a remoro d 'w rebedor separat de l'escata. 

A principis dd segle XVIII es féu comuna ta multiplicació de residències en una casa. 

is que s'exiengué durant d regnat de Lluís XVI. Aquests edificis incloïen tres païts 

principals, «na planta baixa i entresol per a rjotigiies; dos pisos de vivendes. d més baix. nr̂ s 

prestigios; i no abe sota un sostre inclinat qu r̂anta-cinc grans amb finestres petites, 

generalment por al ser ei Seguien tk models de fes places r »als dd regnat de Lluís XIV 

(Place Vendóme i Place de fes Victòries) 

Les tipologies arquitectòniques prevafents al final de P Antic Règim et en les següents 

al capderoust teniem ds ja citats edificis amb façana de pedra, inspirats en fes realitzacions 

de Ses velles places reials 

En segon floc, d tipus predominant, proper al pita« italià, que consistía en una 

modificació de ta casa medieval: no hi havia entresol i fes arcades abocaves ta planta baixa, 

emprada per a botigues; al dermrot hi havia tres pisos principáis d'habitatges que tenien el 

mateix prestigi, i Pàtic convertit en una vivenda. 

L'edifici ordinari era una versió econòmica dd model precedent: fes arcades eren 

substituïdes per simples llmdes rectes en «na punta baixa menys ana; eta pisos superiors 

«»ien ta mateixa alçada i prestigi i n*ni nava quato; Ha façam no era de pedra siitó de fusta 

i guix. 
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Des del segle XVI exista una ordenança municipal «¡ne obligava a estucar la fusta 

emprada en ks façanes per a protegiria del fee. Això provoca que la decoració es limites ai 

rime de butts i ple« amb discrets accents de ferro forjat, de manera que aquestes façanes 

sense apenes comises van esdevenir totalment verocals, i això es mantingué fins al segle XIX, 

domat usa gran unitat visual a la ciutat. Aquesta verticalitat, pero, tantòé fou conseqüència 

d'altres factors concomitaos: d'una banda, les allargades parcel·les medievals, amb façanes 

més ates i estretes que amples i fondes; i de Fatal la substitució, a mitjans del segle XVIII , 

é* les bandes horitzontals per »na succeció de finestres ates que encara marcaven mes la 

verticalitat. El principi d usar pesants murs laterals i lleugeres façanes de fusta va destruir la 

façana com a sòlid, de manera que els laterals van agafar importancia amb les xemaneies i 

la seva perpendiculahtat al carrer va marcar encara més la verticalitat de ¡es façanes. 

Durant l'Impeh es duguereii a terme nombroses petites operacir- <s imnobiliaries de 

poca rellevància en terrenys de l'Estat que havien estat venuts Aquestes realitzacions es 

caracterizaren per »na »orta incertesi tipolèpca en mate casos: el cas mes clar d trobem a 

la Pue de L abbaye, a rantic solar del convent de Sairt-Gerinam-des-Pres del qual 

s'aprofitaren algunes parts; h; podem vrjre un edifici de quatre pisos, de fusta, sobre pites 

de pedra al costat d'un aJïrc. construït en el mateix moment, de cinc pisos de pedra 

d'enderroc, així ce« un altre de pedra, de quatre pisos amb soterrani i entresol 

II.3.3 2. Les cases de pisos de lloguer L edifici de la Restauració (1824-40) 

Lover* divideix l'evolució arquitectònica de les cases de pisos ea tres etapes: 

l'edifknaeUResüuractíirHnrcipisdeLluísF^^ 

60 (durant les administracions de Rambuteau. Berger i principis de te de rlaessmami); i 

finalment l'editin hanssmam»à tardà que emergí cap a I860 

L'apaiKió d'aquesta noi« tipologia anava estretament lligada a la evolució de tes 

mides de les parcel·les, sobretot de l'amplada Tradicionalment els sotes havien medit sis 

o vuit m d'amplada, la qual cost no pernrtia de situar més d'una vivenda per pis, car, segons 

la tradició, calà que tres habitacions donguessin al carrer: L· sata d'estar (o menjador), el 

dormitori principal i el gabinet, les «mals medien, juníes, més de den nettes. A finals del 

* V«fm f. Luycr, (fx.« 
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segle XVIII es coajençarcn a rwHftca fes antigues parcel·les agrupant-les, passant de vuit 

a done metres d'amplada, i s 'ani i , al segle XIX a divuit nettes. 

Així, en un principi, es defmiren dos tipus de cases amb habitatges de lloguer, un 

primer amb dues vivent» a oda pm, amb la de més qualitat a fe banda del carrer, i la menys 

bon asiera del pati, amb accés separat per l't^afe de servei; i un segon també amb dues 

vivendes per pis, perí> simètriques, l'una al costat de l'akre, amb un accés comú A tods 

del segle XVIII es trobaven encara nok edifies fons i estrets, con els del primer úpus. 

Els edificis de fe Restauració (fig66)eren construccions modestes, només hi havta una 

vivenda per pis amb cae o set finestres obertes al carrer (Moadel havia recornenat un nombre 

senar, cem a més harmoniós) i efe alçats seguien fe tradicwf monumental del classicisme 

urtroduïní alguns maüssos a fe zoo» baixa, que podia tenir um o dues pfemes (planta baixa 

amb botiga, o planta baixa amb botiga i entresol per a la vi venda del botiguer) A sobre se 

situaven o ^ pisos aínbaproxiniadafDem fe maidxa alçada, des de 3.1 m a fe vivenda nferior 

fins a 2,ó m a la superior La façana, h composició de fe qual es basava en els palaus del 

Quafnx%ntoiulia(CaDceUemdeRoa^ 

unides mitjançant corases primes, desapareixent el tractament vertical dels eixos d'obenures. 

que només comptaven amb un simóte marc al voltant. 

Dominava un gust per fe geometria: no hi havia ornamentació ni a fe zona baixa ni 

als pisos de fe zona mitja; s"evitaven els àtics i fes cantonades enxamfranades. i fe teulada 

tema 45* d inclinació, amb ponies finestres. Només un element estructurava fe nasa de 

redifici, o bé una cor^sa ami modillons resseguint fe base de fe teulada, o bé una bakonda 

al darrer pis, pero mai les duts coses. 

La decoració va quedar restringida a alguns punts fiscals con ara fe porta d entrada 

o fe balconada parcial al primer pis de la zona intermitja en cas d'haver ne. El sistema 

decorat» es basava en l'esquem de tauler de dames: una xarxa gràfica de cornises, 

entaulameots i, a voltes, enmarcaments al voltant de fes obertures de les finestres en forma 

d'eixos verticals connectant eís pisos A més es començà a donar importància als buits per 

damunt dels plens, i a crear "façanes transparents*, amb moltes finestres (dues o tres per 

habitació) La proliferació de finestres va anar acompanyada per l'ús de persianes venecianes 

que s'introduïren coa a element decoratiu, ja a finals del segle XVIII. per animar unes 

façanes totalment monotones. 

L'edifici de ta Restauració va esdevenir el prototipus del del segle XIX, ja que hi 
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trobem d desmesurat desig per la regularitat i l'ordre que dominara tou rarquitectura 

d aquest segle 

Dm sön ds precedents, Ins a cot punt contradictoris, que s'han assenyalat per a 

aquesta tipologia: d primer, afecta d vessant arquitectònic te Rue de Rivoii; i d segon, al 

Jecorauu, ds petits edificis dd centre de Puis, com ara ds d? la Rue de Bac. Ea d primer 

exemple no s'assenyalen només les arcades de Perder i Fontaine, sinó també te seva 

volumetria rigorosa, gairebé cúbica, creant un sistema regular, lliure d'oreameat, amb un 

ntme definit per les diferents alçades dds tres pi«» de te ama intermitja, i ds pans sostres 

corbats paUadians, així com les excel·lents proporcions i ¡'impressió d'unitat. 

En d segon exemptej'anpitectura coreen^ 

tes proporcions, l'esperit de te simplicitat i del book treball de la pedra. 

Ah districtes exteriors tes façanes tenien un estil totalment diferent. La tipologia es 

basava en edificis de sis pisos: una zona inferior aeri» arcades i entresol, i quatre p^os a te 

zona intermitja amb balcons al primer t al quart pis, estra&iraat ds nrvdls de te composició. 

Aquest model, vist a ta Rue Saint-Lazaire, era una transposició òbvia dd mods.' de te Ruc 

de Rivoii, que inspira Tus d'alçades decreixents (i menor grau de decoració) ea ds pisos alts, 

tot i que tes tonades corbades foren substituïdes per planes amb una inclinació de 45° i 

MiMMitm finesties 

Cap a finals dd període bi n& usa gran homogeneïtzacKS de l'arquitectuni que culmina 

amb la Monarquia de Juliol (fig 66). moment en què tes cornises, entanlammts i marcs dds 

edificis se situaren a tes mateixes alçades i s'igularen ds intervals entre fiDcstres. Emerg» una 

composició purament horitzontal, diminaní tes connexions vertical i enfortint tes Unies dds 

entaulaments i cornises. L'únic element que pal·liava te manca de relleu fiaren tes balconades 

poderoses que, en d millor dds casos, recorries tota te façana. 

II 3.3 3 L'edifici haussmänma (184ÍMÍC) 

El pas de la c?sa tradicional a l'edifici d'habitatges de lloguer va transformar la 

configuració de te erntet. Durant d regnat de Uuís r-elip l'Estat va començar a fer 

concessions urbanístiques a te iniciativa privada, amb un caràcter cada cop més capitalista, 

de manera que ja no s'edificaren parcel·les sobes, sinó que es planificaren mansanes 
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senceres Això va permetre compartir patis interiors í coordinar la composició de les iones, 

emergint una propietat de te renda totalment nova. 

Fins a fináis de la Restauració cada edifici tenia d se« propi pati al centre, els patis 

conns només eren possibles q u » poblacions senceres, o grans pam d'aquestes, eren 

reconstruïdes després de desastres, o bé en grans projectes. En condicions normaLs s'havia 

edificat parcel·la a parcel·la i, a mes. una ordenança prohibia que hi hagués comunicació 

entre els edificis per raons de seguretat. flor fer patis comuns calia que es projectessin 

diversos edificis alhora, la qual cosa permeté que els patis fossin més amplis i *¡ne se'n 

dignifiqués la façana, donant, també més llum als habitatges posteriors. En aquest periode 

també foren corrents ris celoberts. 

El« patis compartits i ds patis de ventilaos son signes de la nova concepció de 

l'edifici de vivendes. d pas decisiu es produí, perd. en projecta: mansanes senceres, en lloc 

de parcel·les soltes. Aquests canvis també van afectar les façanes, a les quals se'ls dotà d'una 

composició més homogènia, diferenciant d tractament de la massa dd dds deíalls. Es dotà 

a ks mansanes d'una gran unitat en usar una sob volumetna (l'alçada màxima permesa) i 

amb l'èmfasi poderos donat per les dues nortizontals fornada per les dues balconades en el 

prestigiós primer pis de ia zona raiQ* i d darrer. Amb tot, seguia predominant el verticaltsme 

tradicional de ks parcel·les sokes, combinant massa i verticalitat. 

I I 3 . 3 . 3 ! . El M u a r n e t de l'arquitectvra regulada 

L'aspecte més important de la transformació tipològica que començà als anys 40 fou 

Tus sistemàtic de l'alçada màxima permesa per tes ordenances. Aquesta pràctica fou avalada 

per un Ajuntaroect que propiciava una ciutat homogènia i perquè els inversors, pertanyents 

al gran capital, disposaven des d d principi dds diners necessaris per edificar mansanes 

senceres. 

L'edificació de les mañanes a la màxioa alçada anà acompanyada de l'obligatorietat 

de respectar Tufitat d d Moc fins i tot en els detalls de composició: l'alçeda dels pisos havia 

de ser la mateixa en tots els edificis, s'unificà la volada dels balcons: cornises, així com els 

intervals entre buits i plens Es dissenyaren detalls decoratius estándar per a tes pilastres, per 

als marcs al voltant de portes i finestres 

Les orde lances de París vigents fins 1859 (des de 1774) fixaven l'alçada de la cornisa 

principal en 17,54 m sobre d nivell d d carrer en vies de més de 9,75 nt d'amplada, això 

obligava a fer sis pisos de 2,92 ai. Er, carrers de tnenys de 9,75 m es permetien cinc pisos 
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i només qutte e i carrers de menys de 7,80 CB. La teulada no podia sobrepassar una 

inclinació de 45° i no pod« medir rr»és de 4,87 m d'aïçada, de manera que l'alçada teòrica 

deSs edificis eia de 22,29 m sobre d nivell del carrer. Les façanes s estructuraven en tres 

roncs: la zon* baixa de dos pisos (planta baixa i entresol), la zona mitja o principal amb tres 

pisos, i la ama ata amb ,n pis enretirat i la teulada que no era visible des del carrer. 

L'inconvenient d'aquest sistema era que no respectava completament les proporcions 

clàssiques El model en què es basava eren els edificis de les places reíais barroques i els 

pairas paHadians de Vicenza 91è mai no tingueren mes de cinc pisos, i en iot cas, un 

cinquè pis molt baix, de manera que els arquitectes parisencs van haver de corretgir aquesta 

distonk) mitjançant una doble cornisa dividint la paït central en ducs para. Aquest problema 

de proporcions va ser el one mes va dificultar el pas d l'edifici de ci»^ ' — sis pisos, d'era 

haussmsnniana. 

L'època de Rambuteau havia estat un moment de transició. Al principi del regnat de 

Lluís Felip, els edificis seguien tes proporcions clàssiques, després de 1840 predominaren els 

de sis pisos. El canvi d'escala produït en passar de tes parcel·les i tes mansanes fen perdre 

importancia a tes proporcions de l'edifici solt, i al grafisme, valorant en canvi «1 sentit 

escultural de la forma i apareguem nous detalls arquitectònics, com ara tes cantonades 

enxamftanades que evitaven els angles massa aguts 1 unien tes façanes perpendiculars entre 

si, donant una vibració subtil al conjunt. La cantonada enxamfranada va acompanyar el 

gairebé sistemàtic és de tes xarxes estrellades de carrers, creant riques vistes diagonals. 

També cap a 1840 aparegueren tes grans teulades amb mansardes sobre el pis 

enretirat Així, amb els seus sis pisos, balconades, cantorales enxamfranades i grans teulades 

els nous edificis de París aviat no tingueren res a veure amb els vells. Les tipologies 

arquitectòniques van canviar tan ràpidament que els edificis de Rambuteau de principis dels 

40 aviat es distingiren dels edificis pre-haussmannians, construïts cap a finals d'aquella 

dècada. La principal diferència, perd, entre l'edifici de Rambuteau i el de Haussnunn no és 

cronològica, sinó sociològica, ja que la primera tipologia fou mantinguda per una petita 

burgesia conservadora ubicada a tes Irees exteriors de Batignolles, Gros-Caillou i 

Beaugreaelte; mentre que la nova burgesia del Segon Imperi va prtferir viure en edificis 

uaussmannians dels boulevards de la riva dreta, i, al seu torn, els propietaris de la Tercera 
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República perferiren elf grans barm rrsidensials de l o c a de ta ciutat 

La jerarquia que havia determinat i'aiçada dels edificis segons l'amplada dels carrers 

va desaparèixer i tots es f a n de sis pisos seguim lesquema ja esmentat una zona oaixa de 

dos pisos (bauos i entresol), una principií o mitja amb tres pisos de (a mateixa alçada, i ta 

mm alta amb d pis enretirat i ta teulada de 45 graus d'inclinació amb un àtic emprat com 

a dormitori dels criats 

S'imposa l'anomenat "edifici transparent". HI pis enretirat agafa ei poder de la cornisa 

monumental. Desaparegué ta divisió entre les zones mitja i aha amè d tractament gairebé 

identic de tes dues superfícies i amb l'ús de finestres similars a to» els pisos. Es g^ieralttzà 

l'as de cantonades enxamfrwiades, trencant ta claredat de tes foj-mes geomètriques, i destnitnt 

ta volumetria dds edificis, convertint-oe tes façanes en um cortina contínua al voltant de ta 

mansana. 

Al final, ta composició horitzontal tradicional fou combinada amè ta verticalitat, 

connectant ta part ato dds enmaicaments de tes finestres de ta zona mitja amb els ampits de 

tes finestres superiors, trencant tes cornises i afeblint ta divisió entre tes tres asones, donant 

importància al nou esquena verticil. Només dues horitzontals van resistir ta reaparició de 

l'estil vertical: ta que formaven d bateó del primer pis de ta zona principal, i ta que formava 

ta caram, convertida ara en bakó dd pis endarrerit. Aquests s'emfatitzaren amb baranes de 

ferro trebtltat que ressaltaven sobre ta pedra clara dds murs. 

El fet que es considerés ta façana de tota ta mansana en conjunt féu que aqitesta 

resultés molt mes ample one ahms (quan l'unitat era l'edifici soh) la qua? cosa va repercutir 

en una reestrjcturacio de proporcions, consistent en incorporar d pis enretirat a la façana, 

per donar-li més verticalitat Aquest pis (que tes ordenances obligaven mantenir enretirat) 

s'anetaatà cada cop mes. rebé ta mateixa decoració que ta resta de ta façana, i grans finestres 

a l'àtic a ran de façana, substituint tes mansardes. l a balconada dd sise pis (antic pis 

enretirat) va agafar gran proíagonisme en ta composició, i jimtamtent amb d d d primer pis 

de ta zona mitja van fer que ta façana deixes de ser ptana i es tingués en compte d sen perfil. 

El desig de donar on aspecte patauenc a aquests edificis feu rnonumentaJítzai la façana 

fins al punt que aquesta ja no traduí ta distribució «nterior Anw tot, aquestes cases ja no 

foren jutjades tin per ta seva pronta composició, sinó per ta manera que aquesta encaixava 

en ta resta de ta mansana. de manera que desaparegué ta composició simètrica de tes façanes 

dds edificis sote, car, en formar part d'un tot, no podien ressaltar els sens propis eixos de 
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maesmi de manera que s'afcvori la concentració dels dements decoratius al votant de les 

obertura de les finestres, t les grans menudes. Aquests elements, moh abundosos i ncs. no 

pndten ser de p i n originalitat ja que cate que s'integressin en d conjunt de to mansana, la 

mal cosa propicià «na manca de personalitat en les construccions, que contrastava amb to 

individualitat «pe caracteritzava a la classe que els havia construït, que només pogueren 

manifestar en les vil·les suburbanes. 

Pel que fa a aquestes sones hi docunà ma total «certesa tipològica, amb edificis de 

Ires o menys pisos, que en un futur serien substituïts per ds de sis. l a vivenda obrera, cada 

cop més allunyada del centre, va romandre, però, invariadk. amb rosta revocada. 

11.3.3.3.2. l/evoleció tipològica dels interiors 

Fn i edifici Rambuteau al pnmer pis de l« zona principal, a només «taranta o 

quaranta cinc esglaons sobre d arrer hi havia b vivenda de prestigi; a la planta baixa hi 

havia les botigues, i a l'entresol hi vivenda dd botiguer. El darrer pis encara no era valorat, 

pd seo allunyament dd carrer i perquè tenia massa sol a l'estiu i massa vent a i hivern i, a 

més, estava just a voa de lei habitacions dels enats Tot i que al i860 es preíecciopà l'invent 

de l'ascensor aquest fas no esdevingué un apaitamem de qualitat fins al 1920 quan d tràfic 

dd carrer començà a ser molest. També fou d tràfic d que propicià que a finds dd segle 

XIX, ds dormitoris, «pe tradicionalment havien estat smttts a to banda dd can er juntament 

a tos habitacions de recepció, es traslladessin a to banda del pati que es transformà 

gradualment en jardí Aquests, solien ocupar una posició més o menys central respecte ad 

propi ahfici, separant d que serà la banda dd devast de to dd darrera, que s'unien només 

per ana estreta ala lateral 

A mitjans dd segle XIX. i moll influenciades per Pal.fadi, tos vivendes tenien plantes 

sime ïques i presentaven un saló quadrat i un dormitori principal d idèntic volum, a to banda 

dd devast, separats per una estreta av&nt-sala o passadís que recoma tota to fondària de 

l'edifici. Al Segon Imperi, però, es tendí cap a tes plantes asimètriques, creant seqüència 

visuals i ames funcionals Així, com que lavant-saU perdé to seva funcionalitat, de sak 

d'espera per a tos visües, se substruií pd "gabinet* one s'emprà de dues maneres, com a 

vestidor, o com a *boudoir\ o habitació on es rebien els amics més íntims, més petita, 

comfortable i amb més calefacció que d gran saió Amb la desaparició de l'avant sala es 
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perdé ta .igidesa de l'esquema distributiu, es trencaren ett vels e i»» i les habitacions 

tendiren a ordenar-se segons ta subtil jerarquia d'espais p M c s i espais privats 

Des de ta segon» meitat del segle XVIII, el menjador havia estat conecta* al rebedor 

per «na gran porta doMe, donant accés a ta cuina i a les habitacions de recepció més privades 

(dormitori principal i boudoir), ta qual cosa ei situava en una posició molt ambigua, fent 

alhora de haMncié i de passadís A partir de 184C tas retarás eotre el menjador i el saló 

començaren a canviar: tas famílies començaren a abandonar tas tasques domestiques, que 

deixaren en mans del servei, i ta cuina i l'obrador s'apartaren de tas habitacions de recepció, 

mentre que et menjador esdevingué el centre de ta vida familiar, desbancant al saló que. 

reservat per a tes visites oficials (poc freqüents en famílies de classe mitja), s'empri molt 

poc, de manera que va tornar a agafar el caréete multi funcional que lenta a l'Edat Mitja (lloc 

on ni es cuinava, m es dormia). 

Al IH80 saló i menjador se situaren un a cada banda del rebedor, el primer de cara 

al carrer i el segon de cara al pntí; i ta cuina es trasllada al fons de Tata posterior, (en cases 

sense servei esdevingué el centre de ta vida familiar), de manera que una meitat de Thabitaige 

s'usava molt poc. En tes vivendes de les classes mitges-ba«xes. però, es resituà el menjador 

a ta banda de façana, fent d'espai de recepció, i el said en fen d'avant-sala 

Quan d menjador s equiparà al said transformant-se en habitació de recepció, 

s eliminà el dormitori principal. Durant el Segon imperi els dormitoris s'açmparen junts en 

un sol bloc comunicat amb el menjador a traves d'ona discreta petita pom que sobria a un 

vestíbul que conduïa ata dormitoris del carrer i del pati. Al vestíbul hi podia haver «ambé un 

vestidor, na armari dels mata endreços o «na toilette, tot il·luminat per un petit celobert en 

el mur de separació. Naturalment, també hi havia m accés des del passadís Usat com a 

habitació i passadís, el menjador torni a acomplir una missió mixta, estava emergint la idea 

cí una area nocturna i privada (dormitoris), separada de Tarea diürna més pública Durant ta 

Tercera República el bloc de dormitoris es connecti al vestAml d'entrada i estiva 

completament separat de tes habitacions de recepció, només amb una petita porta entre el 

menjador i el dormitori devanter Molt aviat. però. es tendí a traslladar els dormitoris cap a 

Tala que condueix cap a ta cuina i el boudoir fou reemplaçat per un vestidor, que aviat 

s'adapti com a cambra de bany. Finalment, l'antiga jerarquia de dormitoris, grans i petits. 

neta pares i fills, va desaparèixer completament, i lots el> dormitoris es feren moh semblants 

ta qual cosa ens demostra ta desaparició de ta idea d'un dormitori principal usat com a espai 

126 



de recepció. 

1/acvmulació déte dormitoris al fo« de I habitatge va anar de ta mi de la 

tr«isformac»ó de lètic ea M N M C M « del servei Això s'inicià cap a I860 als edificis dels 

nous boulevards. Fins atestaves el Hoc del serve« havia est* vora el se« senyor, en contacte 

amb la vida de la familia Ea «petis moments es coastrairea escales pone ipals per als pisos 

de més «pal·liat i de secondaries o ds servei per les cañes d'aqucsts i per a les viveades mes 

humils. Aquest costum va decaure i les escales posiere 

de servei, conectades tmb entrades de servei, buscant acá separació estricte del aidn dei criat 

del del seu senyo:, cream peus problemes arquitectònics .solucionats segons la qualitat dels 

edificis: ea tes cases mes rapes ai havia daes escales totalment separades; ea les de menys 

qualitat, sencavien daes escales ea ta mateixa caixa, separades per mampares; ea tes menys 

bones, una única escala decorada con SJ fos la paictpal. i ea ks nés pobres, una escala 

sease ornamentar. 

A partir de tads del Sepa Imperi (i fins a tads del segle XIX) apareix una rígida 

distribució función*! de les habitacions, cadascuna rebé aaa missió molt concreta i això 

determinà la seva forma i decoració molt rígidament, de manera que era difícil canviar la 

funció a que havia estat destinada inicialment Prova d'mò son ds esqoernes circulatoris fms 

1 1 3 0 ^ cadi habitació iesnaioitespofte^ 

s'estableix ei passadís, el trafk passa a distnbuir-se con ea »xna mena d'arbre ea què tes 

branques mai no es toquen, fent impossible aaa reorganització d'aquest. A més, a partir de 

la introducció de tes millores tècniques d'aigua i gas, els íabavos i cames, amb llars 

instal·lacions, no podien moure's de lloc fent de l'apartament haussmannsà un espai 

completament compartimentat 

Tot i que els apartaments dels rics es feren molt més grans (ñas a 423 metres 

quadrats) i els dels pobres més petits (fias a 32 i 33 metres quadrats), a partir del Segon 

Imperi s'uairicarea tes tipologies i tothom passi a viure ea cans de pisos (deixant de banda 

mansions i barraques), tendint a feries totes semblants exteriorment, car la burgesia volia 

donar te impressió que només existia un úric cos social. 
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113.3 4 L'edifici hjMissnwnmàJarda (1860-70) 

Duro* els anys 50 va haver algunes vtciHackxs quan ai taraany dds edificis que 

cesaren després de 1860, gràcies • la tasca dels vigilants municipals de l'edificació als quals 

Ha^MnMoitf^fliideii^edUsperdosw'i^netts'abor^ttwclors. Aquestes mesures 

enfortiren ta unitat arquitectònica de ta ciutat i afevoriren la creació de grans grups coherents 

d'edirkis com ara els del boulevard Vchaire i ('Avenue de l'Opera Va dnapareixer 

l'autonomia de les façanes individuals i to«s els edificis tingueren la mateixa alçada i les 

mateixes línies estructuráis i decoratives Les úniques diferencies permeses eren de detall: 

disseny de mènsuJes, marcs.. . 

Els edificis d'habitatges esdevingueren cada cop més grans i monumentals. La 

monumentalització dels inmobles havia estat una pep clau per a ta jewqi'it/ació de la ciutat, 

ja que els edificis eren més o meoys monumental« seguns ta importancia que tingués el carrer 

on se situaven. Com a ¿xempte podem citar els edificis d'apartaments de la plaça Saint 

Michel, de Gabriel Davidou, que arribe» a trencar I oposició tiadkioml entre arquitectura 

vemaculv i monumeAtal. Con aquesta plaça feta parella de ta Place du Chatelet, de ta qual 

el mateix arquitecte »'havia dissenyat eis dos teatres, va dotar els edificis de Saint-Mkbel de 

teulades corvades cou tes dels teatres. Va situar una font monumental a ia casa one tancava 

ta plaça, seguint el model de la Fontal« de Trevi, i va agafar stenems de fe Rue de Rivoh 

i de ta Place Vendóme. Aquesta grandesa, que »arca ta importacia que dins de la jerarquia 

viana testa ta plaça, es va perdent de masera paulatina a mesura que ens allunyem delta a 

traves dels Quais que hi donen accés. 

Aquesta voluntat de marcar eta punts importants de ta ciutat monumentalitzant-ne els 

edificis de vivendes que s'hi trobaven havia de vir matitzada per el desig de no 

individualitzar-los excessivament, car calia que s'integressin en el seu entorn arquitectònic. 

Així, ta tasca dels arquitectes era donar caràcter als edificis, respectant, però, to unif'ïrmitet 

d'alçades, obertures i comises. Això s'aconseguí mitjançant ta decoració, sobretot usant dos 

motius inventats durant l'època de Uuís Felip 

Un d'ells tenia com a model els salons dels palaus veneciants, i consistia amb tes tres 

grans finestres que aquests tenien i que contrastaven amb la resta de panys de paret deia 

façana, molt mes plens Later fou ta porta d'accès a l'edifici, que esdevingué portal, amb 

rics enniarcarnentsomamerrtats amb escuitures, grotescs, enparrades Aquetfs nvjcs solien 

abarcar també l'entresol, envoltant-ne la finestra Cap a 1865-75 aparsgueren tes cariátides. 
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La repetició i uniformitat en aquests edificis fou portada als extrems tes parcel·les 

dels noes carters eren idèntiques i sempre se situava UM Mea escaía per edifici, tot i que 

aquest fos •»& ample (i e t necessités una altra) c que f o t » edificis agrupats (i en pugessin 

compartir) Per fora els edif^is eren exacttmem iguals an* igual r w ^ 

intervals de separació entte elles, igual < ompanimen»actó decorativa.. tes línies hont/xurtals, 

totes a li mateixa albada, unien iots els edificis de la mansar* entre si, i tes verticals els unien 

amb el lena. 

Per accentuar aquesta uniformitat a partir de 1160 s'elimirià el sistema teman de 

finestres atan esiaentat i s'introduí un de binari pe? a no donar a entendre que I edifici tenia 

un centre, integrant-lo encara mes en la mansana. Vúa paliatiu d'aquesta monotonía eren 

els elements decoratius teerte en aquests esquemes compositius tan rígids, la qual cosa 

afavorí un enriquiment de tes façanes de cara a dotarles d'interés. Així. s*intentà diversificar 

al màxim el tractament dels enmarcaments de tes finestres (amb »arcs, ampits i doveUes-

Els arquitectes de Uuís-Fdip usaren ja Uiedes m voladís sobre tes finestres unides a 

tes llindes de tes finestres de sobre per emfatitzar te verticalitat dels eixos. Quan aqueles 

"llindes conopials" es connectaren amb tes cornises, es formà «na xarxa per tou la façana 

neutralitzant l'alternança entre buits i plens, de manera que te façana perdé volum i 

esdevingué quelcom pla, on hi predominà el grafisme, només eh elements de tes finestres 

fores percebuts con a sòlids, mentre te resta del mar esdevingué un buk neutre. Això porti 

a que efe elements decoratius es traslladessin a aquests enmarcaments. 

Els detalls ornamentals, de tall eclèctic, foren cada cop més estilitzats en un intent de 

defugir els estils antics i anar cap a un de no«, alhora que es defugiren els canons acadèmics, 

sobretot quan a proporcions, lot cercant la modernitat. 

La jerarquització també va entrar a l'interior d'aquests edificis. Hi »avia un fort 

contrast entre els espais representatius, profusament decorats, cora ara el vestíbul de l'edifici, 

i els espais de treball, con ara el pati, que. amagat difiera duna porti de vidre esmentat, 

no rebia cap atenció arquitectònica. Aquesta segregació també s'apüci a ta hora de delimitar 

els espais publics i els privats, tes fronteres dels quals eren marcades per detalls um subtils 

com la decoració dels marcs de tes portes. 

129 



Fora del caure de P*Ä, la uniform«* no ero tan pan, i s*ni podia trobar una barreja 

més acusada de tipologies. Lei cases de pisos taue« un pis menys, no lerne« halconada al 

primer pis de te zona mitja i to separació entre apota i la zona Mará- en molt mes feble. 

Tampoc no hi eren presents ni d pts enretirat ni el baleó superior 

Al c o l « dels diferents districtes deis afores sí que s'M trobaven edificis de sis pisos, 

pesé HO seguien rígidament l'esquema baussmannia. Als barris més pobres es copiava la casa 

burgesa però amb materials poc now i gairebé sense ornamentació 

II.3.3.5 La crisi del model haussmannià (1870-90) 

Durant els anys I860 i 1870 s'obriren nous carrers al centre cim l'Avinguda de 

l'Opera i te Rue Reamar. Ea aquests cast» te tipologia haussmanniana fou reemplaçada per 

un model molt més monumental. basat en el de la Place Saint-Michel, que començà a emprar-

se a tut arre« tense lernt en compte te seva ubicació, trencant la jerarquia urbana imposada 

per Haussmann. D això en foren responsables els moderns inversors inmobiliarïs que 

edificaven a una molt raes gran escala i afavoriren una arquitectura encara mes unitària. Les 

noves construcion es caracteritzaren per una simplificació deb elements decoratius, reprenent 

motius etesstes, i per te iraportacia que torearen a adquirir els murs com a plens. 

Entre 1865-70 i 18W torna a aparèixer un estil basat en la massa i els plens. Leseases 

de oms es basen sistemàticament en tes pans places imperials: Saint-Michel, Europe i Opera 

i se situa, com a modificació més visible, un bated a cada pis, utilitzant te mateixa alçada per 

a lote. Això eus fa veure que tote ds habitatges tenien te irirteixa imrxirtaiKia i que el pnnwr 

pis de te zona mitja havia pet dut te seva superioritat jeràrquica, te qual cosa ens indica, 

•mora, que havien desaparegut tes diferències socials entre els llogaters i que s'htvia 

completat te segregació per barris. 

Les ordenances de 1884 permeteren d'afegir un pis més a te teulada, de manera que 

aquesta en va constar de dos, l'inferior amb funció d'habitatge burgès i el segon per als 

crüats, amb il·luminació zenital. Aquest nou model aparegué per primer cop ab extrems de 

l'Avinguda de l'Opera i comptava te amb set pisos (cal indicar que l'entresol va deixar de 

ser vivenda del botiguer i passà també a ser habitatge burgès) 

Com te nova unitat arquitectònica te no era l'edifici sinó te mansaaa, es produí un 

canvi en l'escala de composició. Fruit d'això fou l'aparició de tes cantonades circulars o 
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rottmdes n . que veiem ja al ltSS en un edific. de Rohauh de Fleury i Henn a la pteca de 

l'Opera, o al Cercle de Ü b t e t » que Garnier construeix §1 Boulevard Saint Germain Al 

1870 »a trotan rotondes a edificis modestos de la Ruc de Rome i ab magatzems Prmtcmps 

Als anys 9Q esdevingueren moh populan 

Després de 1880 s'elimina la proliferacié del grafisme (comises, motilares, 

enmarcaments) i es torni al e-.eoment coiessal déte alçats (pilastres, column«, eatattlaments) 

reflectint eh canvis d'escala en te composkkV La monumenbálitzacio dels edifkis va fer 

aparèixer capules i pavellons per crear simetries a p in escala, donant gran unitat a ks 

mansanes. quan eren vistes ds lluny. Fs tomà a elements clàssics adaptats als edificis de 

vivendes. deixant de banda el ne repertori de principis del Segon Imperi S'empraren 

pites«», mensules. bases amb remimscències de Miquel Angel i elegants tacs Lluís XIV. 

També hi hagué un retara al treball tradksooaJ de ferro fos, creant, però, alt-relleus 

Altres elements de monumentalitzaciò faen les «xul:ures ja sigui en forma de 

màscares, caiatides o altlanfc suportant els balcons També hi hagué una introducció de la 

policromia en els edifkis propiciada per Garnier qui combinava eis colors dels diferents 

materials (»arbres, pedra, pissarra,...) i introduí i ús de mosaics amb un fons daurat Fou 

precisament aquest arquitecte qui més aferrissadament criticà te monotonia i uniformitat del 

París haussmannià. i qui w influir ate arquitectes de te ft de segle per a què donessin 

individualitat sis sens edifkis amb cantonades originals, mosaics decoratius i esculturss. els 

inks elements de què disposaven. 

Cap a 18% nones es construía un sol ntodd d'edificis per tot Parts, te casa de pisos 

tuussmanniai*. dcáiant-se de banda tes atores tipologies, com ara tes mansions, i destruint-se 

te jerarquia d'espais, en desaparèixer els elements que elf diferenciaven. 

II.3.3.6. La fi de segle 

La caiguda del Segon Imperi al 1870 i te Comuna de Parts no van aporta» cap canvi 

arquiteciònk imporant a te ciutat, car te nova ciasse dirigent reprengué el sistema 

haussmannià fins al anys norantes. Amb tol, ru rugué un canvi radical en el repertori 

** ImfM co «t» i q w pm t*tmn cow tn d Pwntxm * t H—mn «I anrtwui éá* Mkm. o b Mmmà Mwfm «I t»mlc»wJ et 
to Mnfclw» Op. tà. pif 3S» 
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ornamenta!, amb l'aparició' ab vuitaales d'na eclecticisme pñvtoresc. De fit«, hi hagué dues 

evolucions ajfiiradictories: HM imerpreíacio eixuta i severa de l'estil de Kaussmann (dins 

duna reacció moralista catMka ene creia one ta desfeta de 1870 era un dtstic 11'ostentació 

del Sep* Imperi), i un eclecticisme exfeubcrant que mirava d'oposar s'hi amè »otes les 

forces. 

A principis dels vuitantes hon pot nariff d'un racionalisme que s'acostava a la 

pnmera tendència: es donà importància ab murs, emfcútzant el treball de U pedra en 

detriment de la resta però també barrejant materials pm a donar policrom« pedra gris o 

negra de Boq^ya conloada »inh pedra calissa o^ Paĵ s i maó. La jjriniera s'usava als pisos 

baixos one suportaven el pes de l'edifici i tenen gran finestres. La pedra calina parisenca 

s'empra als pisos principals inclòs d pis enretirat Eb clements constructius (corrisey 

mènsules) eren de pedra dura. així com el voladís dels balcons Quan a l'ornamentació, els 

elements se situaren, seguint el gone, allà m emfatitzessin restructura de l'erliíki. ja que es 

tractava d'un vaciooxlisme mes estructural que funcional Les pilastres s'usaren de formi moll 

disaeta i simplificada 

En aquests moments aparegueren ds pisos per ate petits burgesos Edificats ai límit 

enu^ b ciutat i els districtes annexats ai 1860, eren moft sumíais amb ima otmmaitació molt 

simple Per fora s'assemblaven ab de hi gran barges» del centre, però per dins tenien molt 

rcsnys espai: s'hi elimina, o reduí moh, l'escata de servei; s'afegiren tub vivendes a cada 

replà; es reduí el tamany de fcs habitacions, i la distribució fon de caràcter més econòmic 

â nb un imk vestírm! que donava K totes les habitacions Eren vivendes que m menys de 

60 B 2 encaNen ires habitacions, o bé quatre o eme en espais d entre 80 i 100 m2 Per 

atraure els llogaters s'individualitzà la decoració de Ics façanes, variant-ne els elements 

Aquests habitatges foren construïts en massa per grans capitalistes que n'edificaven mansanes 

senceres de cop. 

Els ornaments d aquests edificis també eren produïts en massa, mecànicament Així 

s'intentà adaptar ds elements d i s k s a les màquines i s'explica la moda de posar Bndes i 

mensules moh sobresorttnts ja que, con one eb elements r>roduta irefcstn-i·itent eren molt 

simples, aquesta era t'dnka manera de donar volum i crear jocs iïjc.orcs a les façanes 

Les ordenances de 1884 foren d primer ¡as can al desmanteHament del vocabulari 

haî sm^nmà. amb elles es permeté d'aixecar l'iilcada de la teulada en un nou pis, dins d'un 

arc de sis metres de radi. Aquestes noves cases d'na volum mes imposant, en ser construïdes 
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massivament aviat predominaren per demunt dds edificas de sis pisos de lera Haussmann 

Tarnte s'inicià li individualització dds edificis, trencant amb I esquema antenor 

prime* s'utiüízà l'ornament (com ja hem vist) , i en us segon moment es trenca la reguiantat 

de Ie5 finestres que començaren a situar se a intervals diferents, tenint amplades desiguals 

Les tribunes que van aparèixer tímidament a Paris cap a 1M5-90 també contribuïren 

a apesta evoluck' les primeres es rrovahen en mansions, eb jardins d'hrvern de les quals 

van estar de moda duram tot cl Segon Imperi Al fu^ü daquest procés la tribuna va esdevenir 

HM gahta de vidre, el marc de metall tfe tai qual s'integrava sobre d balcó a la part de fora 

del menjador. Tot t ser un element prohibit per les ordenances, eb propietaris n'instaHasen, 

tot al·legant que ere« estructures provisionals, en ser fàcilment desmuntables 

Les tiibunes expressaven exteriorment l'estructura de les vivendes i alhorc feren 

aquestes mes agradables amb més llum i vistes diagonals sobre et eurer, creant un nou tipus 

de façana amb projeccions fortes, trencant hi superficialitat i donant força ab eixos verticals 

També esdevingueren un pol decoratiu en ser decorades amb vidres de colors i mosaics No 

foren aprovades fins ks ordenances òe 1893, peto moh abans ja foren populan, unint eb tres 

pisos de la tota mitja, suportades per enormes carteles. (>um foren aprovades es aínstruiren 

de pedra, creant plans ondulant* de façana, perd no pogueren arribar al sostre fins les 

ordenances de 1902. 

Cap i fuuls dd Segon Imperi ja s'havia introduït un mm vocabulari en les façanes, 

ks modificacions principals van afectar eb marcs i d s ornaments hi hagué una tendencia a 

marcar la verticalitat, interrompint eb entaulaments i cornises i penneient que eb espais entre 

ks finestres es conectessin d'w pw a l'altre; eb eixos de finestres s'enfonsaren om mica i 

b façana quedà dominada pels plens entre les finestres, ratllats per la decoiactó (en aquestes 

superfícies s uulttzaren dos sistemes diferents de decoració, o bé s'enmarcaren amb panels 

de més d'un pis d'alçada, o bé reberen pilastres cotossab); b decoració esdevingué mort 

eclèctica, igafant i barrejant elements de molles èpoques- sane unir-los, de manera que 

esdevingueren autònoms i s'arribà a destruir b unitat de ta façana, ea estructurar-se en mes 

desconnectades tes unes de les altres 

Al 1890 aparegueren façanes d animades superfícies amb policrom» i asswietrta 

dinàmica (provments de l'edat mitja), s'explotaren totes les fonts dd weabatari pintoresc per 
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alliberar t'csb! Les façanes ja no forço un iot. «nó *t*»c cu dks se cercaren diverso;» punts 

fncalf, inteníant individualitzar al màxim els edificis, buscant d contrast amb ta roto. 

Després de Í8»0 ÉS desafiaren totalment to ordenances: es cercà el cokx, el 

r.wviment, l'c-Wulaciò. l'assunetiia. to rotondes cúpules, eliminació de to zones,...en 

alguns casos s'ignorà la l'aiineaciò i es crearen façanes corves a poc a poc s ambà a lArt 

Noveau. afavorit per les oiémMces de 1W2 
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11.3.4. Valonemos 

A Paris no trobem un* ciutat naneada d espai per fes fbítificacions, però á que 

boten I N « ciutat fortament densificada, ¡aneada en allò que podríem anomenar "muralles 

psicològiques', ja que la ciutat es nega a créixer en extensió i es densifica al llarg de tot ei 

període anterior a fat Revolució Francesa. Auò promet p e te intervencioas que necessita 

siguin fa» típiques de fas urbs amb ¡na forta densitat de població, aqueixades de problemes 

higiènics i circulatoris . 

Així, tan tes operacions de Rambuteau COM Ses de Haussmann, es dediquen més a 

"esponjar" te vella ciutat que a propiciar un creixement d'aquesta que es va donant de manera 

natural en BO existir cap impediment físic. No Rem de negar. però. que Haussmann marqui 

ks pautes pe? al desenvolupament urbà, pero creie« que aquest perd protagonisme devant de 

ta "regulació" de te ciutat existent i que també influeix en d craxement 

Sonne ks realitzacions de Haussnoan existeixen >n motu treballs car, d'jna banda, 

s*i*a p m sempre com a mode! de pte urbanístic del segle XIX , i de I altra, ha estat una de 

l a realitzacions més arrodonides i que mes ha definit l'imatge d'una ciutat tan important com 

és París Aquest "arrodoniment* fou possible aJ fet que d pla üngués un unk autor i 

responsable t que aquest pogués cootrolar tot d procés des de el »racat dels carrers fins a 

r%necament dels ediikns. i que se li posessin a l'abast tnts els medis possibles per a dur a 

terme d projecte. Així. d recolzament de l'Emperador, i d poder que això l'atorgi. foren 

suficients per vèncer ks possibles reticències i oposicions que trobaria, sobretot si tenim en 

compte d gran nombre d'edificis que s'expropiaren i enderrocaren per obrir els nous carrers. 

Es cert que totes aquestes operactoas van beneficiar a te llarga ab grans propietaris, pero no 

de« ser rourys cert que no devia ser tan ftcil obligar a niters de persones a -enviar de 

vtvtnda. 

Aquesta política, criticada des dd punt de vista romàntic per tots aquells que no 

tstavea d'acord aMb te destrucció dd vel Ptrfe, vatenir o i resultat forca positu: car. gràcies 

a això, es va evitar la degradació dd centre històric que esdevingué atractiu per a ks classes 

benestants, tot i que caldria lamentar d fet que s'expulsés a tes classes obreres cap als 

suburbis, els quals, però. també reberen atenció per part dd Prefecte Auò s'eiKfuadraria dios 

de te tan comentada "jerarquització" que s'aplic« a te ciutat 
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Si teaim en compte el « w d de co«*«rKKJ d'activitats i penoses (pe l i havia al vell 

Paró ai riba* a saturar to, és lògic que te regulació haussmanmana volgués acahar amb aquest 

caos aplicant un estricte ordre A més. també cal l e w en compte p e aquesu idea d'ordre 

no només s'aplica a l'urbanisme sinó que tambe s'havia aplicat a te societat, ja que l'alta 

burgesia, instal·lada es ei poder dafnes d un llarg penode ée revoincions i desndie social, 

vote instaurar l'ordre que necessitava tan a nivdl social COM urhanístic. Així, caite dotar ta 

ciutat d'un jerarquització arquitectònica que fos reflex del ara ordre social imposat després 

de mig segle oe revokes. 

Aquesu jerarquització també *a abarcar les poblacions que s'annexionen a Parts, car 

cl que es buscava era una harmonització de lot l'em urbà. reflex de l'harmonització social 

que Napoleo 111 preconitzava, intentant eliminar la lluita de classes D aquesta muera, els 

nous harr» es desenvolupen a imatge éd centre, mtruduint-hi les mateixes directrius 

urbanístiques i socials 

Tot això In acompanyà d'una reorganització tècnica i tmncritka de te ciutat, ta qual 

cusi cas demostra ta idea altament glohalitzadora que Haussmann tenia d'aquesta, a te que 

considerava va organisme complex que calia tractar des de iots els punts de vista possibles. 

La homogendtzació també va abarcar «te edificis d'harntatges. els quals foren 

dissenyats sota unes normes mofe rígides que, d'una bandí, donaren una imatge de unitat 

(mor^ocia -els més crfrics). i de Faltre, vau limitar moh ta imaginació creadora dels 

«rquitecics 

La tendència t ta unifunnització arquitectònica, però, arrenca ja del moment de 

gestació de tes cascs de pia» de HogMer, de manera qae quan Haussmann l'aplica a ta seva 

"Reguteció' BO eas trobe.n devaat de cap novetat, sinó de ta culminació d'una tendència 

iniciada clarament durant l'època de llmpen amb tes realitzacions de Perckr i Fontaine a te 

Rae de Rivoli II que fart el Prefecte sera perfeccionar i aplicar aquesta umformització al 

s a ota de jerarquització de te ciutat, sense oferir cap trencament espectacular respecte del 

seus precedents 

ParaHekment a aquesta tendèncu, es desenvolupen d'ahres tgtse t'M adapten pel que 

fa a l'extónoj- dels edificis Així, poden observar a pnncipis de segle m gust molt gran per 

ta voluroetna i ta contenció decorativa que thga amb l'esperit de l'anomenada arquitectura 
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revolucionària * i de les realitzacions públiques del asocíanosme francès Amb el Sefon 

Imperi, h pèrdua de prottfoatsaie de l'edifici con a unitat edificatoria ea favor de la 

mansana. va lligada a una pèrdua de volumetria d'aquest, p e queda totalment erobegut peto 

cdifxris veïns, i a na auge decorativista. com • única parcel·la de creativitat que li qweda a 

l'arquitecte, sotmès a fes normes baussmamuafles. Això impücarà, con» s'ha vist. un 

protagoaisme de les cantonsde?, sa aquell momeut enxamfranadus, com a part monumental 

de l'edifici. 

La monumentaütat, que Haussmann utilitza ex» a pep jerarquitzadora del seu pla, 

car amb ella marca els punts mes importants de la ciutat, esdevé precisameof Iclement que 

an « t e aquesta concepció, ja que. s'acava aplicant intòscriminadaiaem a lots els edificis, se 

situïn ea llocs estratègics o no, de manera que desapareix l'ordre, i l'escala de valors 

instaurada pel Baró 

Amb mò voldríem sortir al pas d'aquells que argumenten que Haussmann f a de París 

a n ciutat atoa" «asta i uniforme; contra això només cal llegir el que hen: escrit anteriorment 

i vane com el que fa és precisament crear vas ritmes dins de la ciutat, marcant uns pums 

àlgids, arquitectònica i urbanístxament parlant i unes àrees de transició entre aquests Potser 

sí que aquests ponts i aquestes àrees crea massa iguals entre sí, però h comoúvció dambotrs 

hauria dooat vitalitat a aquesta monotonia que bem heretat del mal ús dels canceptes de 

Haussmann. 

Quan als inter ors deis edificis podríem assenyalar dues tendències que es conjuguen 

l'una amb l'altra. En primer lloc, és palesa l'e^pecialü-ració d espais: és a dir, es passa de la 

juxtaposició "cliambre/cafcnel" amb mos totalment lliures, a la assignació duna uliïtat molt 

conerrta a cada habitació, aplicant se també una jerarquització tan ftJta a l'intenta de 

l'habitatge que sovint esdevé i íolt dsficil canviar ta fuociooaí«tat que correspon a cadascuna 

de les estances ¿«ajama« ami too, trobem un procés de separació de les àrees "pública" 

i cspecÉficaMeni privada de let vivendes. Aquesta tendèucia va íntimament Hígada a !a 

primera i podrien dir que nét et «secuencia, així d» dormitoris seran només per dormir (i 

no per rebre com havia estat costum, i <4 saló per a rebre les visites El menjador quedarà 

a mig camí, per dmar ea privat o amb convkfcjs i aquesta ambigüitat desapareixerà a les 
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millors cases situant un menjador de dtan i un de "extraordinari". Això tamhé afectara ate 

criats que tfäsptnarait d'aceeawi i donmtons total«** separats deis deb «ayos, que 

Desprès de Haussiaam» se seguir» apUcam. malament (com hen vist), eh sens 

preceptes, abarcant )a tota hi ciutat; desapareixeran lea diferencies centre/suburbis a nivell 

tipnftgic, però, per contra, augmentaran a «ve l social, oc? un tercer procés, que caldria 

afegir ab dos citats ai principi» consiöra en coaürtár edificis de gran qualitat ate nous carters 

éd centre i així exputear les classes treballadores cap a te rodalia Això comportarà que els 

ecufic!5UiiiWcsaWingmnhon»ogeeiiar 

entre les diferents vivendes d'una mateixa casa. 

El firal de s e ^ propéeiari •« f r e « aquestes tendencies uniformit/ants Hi hsura una 

reaccié dels arquitectes, encapçalada per Garnier, contra la naauaienjal nmutonia parisenca, 

que cristal titeara en una constant transgressfe de ies ordenances que havien instaurat 

l'avorriment arquitectònic i en J'ectosiá de l'Art Noveau. 
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11.4. Valoració conjunta 

Un cop hem vist detalladament els procesos ur. de caràcter urbanístic com 

arquitectònic p impregnen It cocstrucció deís habitatges a «es gran ciutats del se^te XIX, 

i cop tees les vtloracwos referents a cadascuna, ara només ens queda comparar aquests 

processos i intentar-ne vetar eis punts de contacte i de discrepància. 

D'entrada s'observa que els tres plans no només parteixen de premises i necessitats 

diverses, sinó que e!s respectius processos d'elaboració divergeixen totalment a Viena, 

linteres nnncipaJ radica en omplir wt espai buit que ha quedat al bell mig 4e la ciutat i uue 

havia estat tradicionalment vedat a l'edificació, i e» convertir-lo en escenan representetRi del 

nou peder burgès, ubkrant-lii tots ds edificis i espais que aquest necessita per a mostrar la 

seva hegemonia. A Berlín, el que cal és orden« i reconduir el creixement imparable d'una 

ciutat totalment marcada per l'expansió industrial i pe! creixement demogràfic, sobretot pel 

que fa a població obrera. A Parts, també hi ha uní necessitat per aixamplar la amat. però 

I'interés principal radica en transformar un caire queja no pot ajportar ima alta coricentracsó 

d'habitants i funcions i que s'estava degradant per moment. 

Aixf, veiem com un problema semblant, d creixefaeat orba, s'aborda des de tires punts 

de vista diversos: en el cas francès, te irnportancia tpe el centre havia tingut en la ciutat 

propicia te transformació d'aquest frenant-ne la degradació i revalorítzant-lo fins al punt que 

esdevé l'àrea burgesa, expulsant-ne tes classes més humils que tradicionalment l'havien 

habitat, a te capital àustro-hongaresa. l'obsessió per enderrocar tes muTaílcs i per expandir 

te ciutat pete terrenys del glacis fa que es volqutn tots ell esforços en dissenyar una nova 

ciutat i que nom deixi Je banda te Inoensäadt. oblidi« els peus problemes que aquesta parte 

i que havien estat el motiu per la tant volguda expansió Així, sembla que m nap un cert 

rebuig del recinte que antigament havia estat emmirallat, de manera que perd la funció 

representativa que tradiCKmalment havia tingut (i que soten tenir els centres històrics de totes 

tes ciutats europees) que és assumida per te Ringstrasse, que esdevé el carrer significatiu de 

Viena i de ¡Imperi Austro-Hungarés (en aquel sentit és interessant remarcar que fins i tot 

d Hofburg, rovell de Tou de l'Imperi, s'expandeixi també en direcció » aquella zona); a 

Prussia, d que interessa és l'expansió industria] amb tu dk> que comporta i per tznt, tampoc 

troben cap actuado important al centre, que segueix, però, ¿ent l'àrea preeminent de Sa 
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dotat, i eb esforços se centren ea l'orfanització és to perifèria i ca to dotació d'aquesta de 

les mrrastructurts necessàries per al desenvolupament industrial, hasicamení, cásate, 

ferrocarrils, i viveida obrera 

Tota aquesta disparitat d'interessos, presididt, almenys teòricament, per les 

preocupaciom «graustes, que traben ca tou to producció literaria dels urbanistes del segle 

XiX. té con a reflex una disparitat de processos d'elaboració dels plans respectiu. 

La Rinptrasse, con a pto urbanístic. és potoer el mes meditat, pensat i contrastat dels 

tres nie ken vol. De fet en to seva creació hi intervenen tm paa nombre de sectors de to 

classe dmgcrrt de l'època, des de rEnperador, fins a l'Alcalde, passant pel Consell de la 

Baixa Austria, eb militars, i diferents ministeris, a pat d'un noánt nombre d'aruuitecies El 

fet que es convoqui un concurs, amb caràcter només consultiu, demostra to importància que 

se li donava al projecte i to necessitat d'm ampli «ebat. cercant to solució optima E! pto 

Haussmann. tot i que tambe fos el fruit de les profundes reflexions del Prefecte del Sena, »é 

tot un altre caràcter, to que en f elaboració no toi hagué cap discuss^, sinó que fou l'ciicàrrec 

dótele de rEnpeiador, essent doncs el que podrien anomenar "uranisine d'autor", sobretot 

si teuim ea compte, no només to manca d'm copcars i d'un consents dins de les classes 

dirigents de París, susó també que to "Reptociä* proposada no només afecti al disseny 

urbanístic ano raneé a l'edificació de vivendes. que quedà fiotal.üent reglamentada ea tot i 

cadascun deb sens aspectes exteriors, con acaben de veure. Per conta el Bebauungsplan ex 

podrto qualificar con d fruit de to tonta i feixuga màquina burocràtica prussiana. totalment 

inoperant pel que fi en aquesta qüestió Et pto que Honrecht presenta ao és tes més que 

radaptació i correcció de diversos plans que diferents autors havien anat presentant i que 

s'havien revelat totalment irrealitzables. Ea aquest cas tampoc no hi ha concurs ai consens, 

smò un esdra-i-irronça entre les autoritats (amb competencies no gave definides) i el gran 

capital, responsable del desenvolupament <2e to dotat. Aquests dos factors comporten com a 

resultat ui pto fotalment incoherent i nitw^ de quaütat. o ^ perd d SCTJ sentit trigina/i, i una 

realització axtk incompleta, que trasllucn una impotencia urbanística lamentable. 

PH que fa a la imatge sobre d plànol que tos mes realitzacions presenten, podem 

destacar atonies aspectes. Per exemple, to coincidència ea els ptoas alemany i austríac en 

qttan a to presencia de sengles carrers de circumval·lació. Això no vol dir, ai moa menys, 

<pe bt täp una influència directa entre tos dues realitzacions, ja que mentre que a Viena 

«çuest carrer ba de servir con a "espina dorsal* que estructuri to cohesió entre ('Innenstadt 
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i fes Vorstiklle, i resolgui eb problemes araüatoris que aquesta ocasionava, distribuint cls 

flutes de Mfk al voltant de l'altament densificada xarxa del rocióte enmurallat; a Berlín U 

crtació del Gener&bzug, i sobretot de la Güileisnasse del projecte de Lcnné, a més de tenir 

un interés circulatori tenen b funció de marcar eb nous límits de tai ciutat, fent com una 

men de muralla urbanística " El fet que Lené t de qui Hobrecht prengué les idees de 

Gürtelstrasse i del Gcncraiszug, hagués paiticipat al concurs vienes no té res a veure ja que 

bo feu després d'haver dissenyat el seu pla per a Berlín, a part que la proposta que allí 

présenla ao tenia gaire a veure west h primera*1 

A Paris, en ranvi, hi idea de carrer de circumval·lació ao lé cap força, i fes àrees que 

Hattssmtaa planeja de veB antuvi, que són l'inic punt de comparació amb Berlín i Viena, són 

sempre pesades tenint en compte un punt centralitzador a l'entorn del qual fa girar la resta 

de ta planificació aplicant el se« prmcipi jerarquiuador Això ao ho trobem pas ni a Berlín 

ni a Viesa os lots eb espais tener el maleix valor. 

En allò en què si coincideixen totes tres realitzacions és e« l'adopció del carrer tipus 

"boulevard" arbrat. El fet que utilitzem aquesí mot per a definir aquesta üpologia eas mosira 

clarament longen francès d'aqutsta. Con s'ha vist, Porigen primer és de caràcter militar n 

i eb modds es trn aben presents a les tres emets: a París teníem els passejos arbrats creats 

a ta zona de tes fortificacions de Unís XIV; a Viesa eb passejos arbrats del glacis i dels 

bastíaos, i a Berlín ta avinguda Unter dea Linden, creada al segle XVIII seguint acnes« 

models Així veurem que ta creació d'avingudes arbrades, totalment medies a les ciutats 

medievals, sorà una constant de l'urbanisme europeu del segle XIX, amb força precedents de! 

segle anterior 

També és interessant de veure la importancia que cobra el model de ptaça anglesa o 

"Separe", sobretot a París i Berlín A ta primera s'inclouen con elements de transició entre 
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cis grans boulevards de nova planta i els andes carrers, més estrets, que hi convergeixen; a 

te segona, sus melosos per Leime es els seaw plats, i citöses com a models a cop», però 

sembla que no van arribar a realitzar-se. tal i com veiem es te crítica que te Ernst Bruch 

Quao a !'arí|«rtectura doaaesuca, deatroda, caldna assenyalar «sa diferència bàsica 

que te condiciona totaimer*: ta« a Viesa ce» a París tes realitzacions ístnsÉtiques dutes a 

terme lesea ema a finalitat te creació (a í»arís te reordenació) de barris de qualitat, saeatre 

que a BerlÉn te Ate és wear barris per a construir vtvesdes destinades nujoritariament a les 

classes menestrals Això te que les diferencie* eure allò coustnift a tes does pnmeres cimats 

i te darrera siguin considerables, lot i que a Viena te hagi. es principi, te idea de consïruir 

habitatges obrers, tal i com ho demostra el debat arquitectònic que se suscita en aquesta 

ciutat, ei qual però té, a efectes pràctics, nobles menys conseqüències que el movi.nent per 

a te "reforma de te vi venda" que es produeix a Alemanya 

A lma hi ha un altre »actor, aquest de caràcter urbanístic, que també és decisiu pel 

que fa a les diferencies entre els dos "grups" que hem assenyalat les nassases parisenques 

i vieneses leses us timany forca semblant que permet que «guiß aprofitat totalment sense 

haver d'edificar at se« Interior, mentre que tes mansaivs berlineses esdevesea tan grans 

(siotes d'elles sos, de llarg, més pass que tes de l'Eixaraple Cerdà, «ïnskkrades exagerades 

es el ae« mocnent) q»ie cal apücar-ks un sistema de patis • rerapatis per poder-se aprofitar lot 

l'espai edificable, te qual cosa comporta usa degradació important del conjunt de tes 

vivendes, te que sonés algunes poques privilegiades se situes ate carrers i te gran n*ajorta 

es veueo relegades ate patis miernrs. 

Aquesta voluntat d'aprofter al maxin l'espai wscast un rendiment optin de tes 

panxiesbeftistm«) sonés f¿ cosí a t e s t e "adients" 

per a te classe a te què es destiaaven, sinó que també comporta qse aquestes esdevinguin 

altament funcionals Tan a Parli, cost sobretot a Viesa, te distribució interior de tes viveades 

ve marcada per te necessitat d'unes habitacions de cake representatiu, os es duu a tense te 

vate social característica de les classes burgeses d'aquelles ciutats A les vtvesdes obreres de 

BolÉn aquests espais sos totalment innecessaris i per a:xò els esquemes disüibutius són m^t 

més staples i per tant, lògics Així, mentre que a Viena trobem vtvesdes, amb plastes 

"arïÉaiques" des del rjum de vista del pteiiol, amb pro f^^ 

comuciquin totrs tes estances d'sua mateixa vwenda, mantenint ne l'intimitat, a BerMa ja els 

primers habitatges posteriors aJ debat per a te reforma de te vi venda presenten petite 
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passadissos que separen fes »Mes dels dormitoris i aquests enlre sí. Fins i iot »Is pans pisos, 

destinats a classes més acomodades, que trobem ja moh a fináis de segle, hi presència 

d'enfilades & gavc&é iöexwtent i per coim ds oassadissos cobreixen tou te viveiida Anés 

l'anometíada "Serftaer Zimmer" respon a aquesta necessitat funciona] i esdevé un 

sÈtanpianeflt del passadís que normalment s'usa com a menjador o ate d'estar, és a dir, 

habitacions dés comú per a tots d$ habitants. 

Aquest aft nivell de fuackxttíitat de te vivenda berlinesa lambé és el que possibilita 

el que en moments determinats es puguin uaw de petites o dividir-ne de pans, segons tes 

demandes del mercat, sene pire dificultats. Auò, però, és impossible t u a París com a 

Viena, oo te necessitat d? creia- estructures paraKeles per als senyors i per al servei, 

complica bssttftí ds esquemes circulatoris 

Amb tol, ets edificis de viv«r -"-s de les tres ciutats participen d'una divisió social 

interna per pisos, mofc clara a Viesa perd maihzsbfe i Parft i Berlin. Així a la ciutat austríaca 

als edificis tipus "Nobetzinhaus" és moh clar que d propietari ocupa d primer pis o bé la 

planta baixa i ei pumer pis, i la resta són llogaters menys acomodáis com més amunt viuen; 

a Parts i a Berlín s'utilitzen paràmetres diferents, ja que mentre a te primera s'arriba a 

construir edificis es els quals tots els habitatges tenen d maten valor social (i això es 

reflecteix en d fet que tots «Is pisos tenen te mateixa alçada), excepció feta dd darrer pis on 

dormim ds criats, a te segona, te divisió social no ve marcada per l'alçada dds pisos sinó 

per te distància a què es troben dd carrer ds diferents edificis que omplen l'interior de tes 

mamáes, de manera que te "Vorderhaus" serà de més qualitat, i d darrer "Quergebäude" 

o "Seitenflügel" seran més humils. 

Hem de parter, però, d'un tactor coma a tes tres ciutats que hi racionalitza te 

construcció dels edificis, i que en d cas de París arribar a ien« influències de caire esthstic 

formal. Ens referiu a te presencia de tes societats constructores que condicionen en çran 

manen d procés de construcció dds respectius eixamples: a Bert» esdevenen un destorb, te 

que actuen fent cas omís a tes planificacions, obligant per te política dds fets consumats » 

variar-tes, mentre que a Patís i Viena introdueixen un factor de racionalització de l'ús de les 

mansanes en constmir-les senceres, possibilitant, per exemple, l'existència de patis interiors 

comuns per a diverses cases (coïa que no era necessària a Bahn, donada l'estructura de patis 
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i rerapatis). 

Ovan • raspéete exterior deli edifici* ca) marcar m B I B diferència de ornem entre 

Paris» i Berlín i V i u * , ja que nentre que a to primera ciutat, el disseny de les feines estava 

comptetament condJckwiat per les directrius urbe íques de Haussmann, en les dues darreres 

¿quest nanes quedava condicionat a allò que & minaven les ordenances-, de caràcter poc 

rígid en aquesta qüestió Amb tut hi ha una tendencia de fons basant clara i mmmm a les 

tres ciutats: les Ves participen (i sobretot Viena), durant la primera meitat del segle, d'un 

"estir M u H seos debts peh ideals arquitectònics de finals ddsegk XVIII , amh façanes piK 

o gairebé gens decorades, amb un gust per les limes horitzontals, per volums definits i 

claredat compositiva. Aquesta simplicitat, però. va a poc a poc desapareixent i duna entrada 

a un decorativisinc cada cop més gra (amb característiques i processos propis a cada ciutat) 

que desenvoca en l'eclosió de I'An Noveau. punt final de la nostra investigació 

També és interessant constatar com mentre a Viena hi ha una disparitat cada cop més 

gran de façanes que responen a tipologies diferents, a Paris to tendencia és la contràna en 

principi hi ha una jerarquia urbanística que afecu l'aspecte extens dels edificis, però a partir 

dels anys seixantes, un abús del model haussmartnia porta a «pe lots els edificis es 

construeixin exactament iguals, sense respectar l'ordre que precisament havia afavorit aquest 

model; d'aquesta manera podem constatar com to immumentaíttzactó de rarquitecturz 

domestica que trobem en tos dues ciutats. porta ca el cm centreeuropeu a una gran diversitat 

(tot i creant-se conjunts unte») i en el francès a una monotonia i uniformitat que ao és 

superada fins l'arribada de l'Art Novew Tanmateix, val a dir que mentre que a Viena la 

cwnumrntaltüació pora cap a un cansament que possibilitarà to lomada a formes més 

austeres, precomttadores de to Secessió, a París el desig de trencar to umformte 

geometritzant haussmanniana condueix a uu docorafivisme mok rk,cromatKÍt«famci$taque 

marcara d Modernisme francès. A Berlín l'evolució és paral·lela a la de Viena. 

Un atac pum a coínerttir és ¡a concerní (te les r̂  A Viena veiem 

con moft aviat, a finals de rHistoricisme Primerenc, aquesta «ona comença a ser el llot on 

se solen situar els accents compositius de l'edifici. Així, si primer són tos grans carteles i els 

grans entaulaments, més endevant apareixerer. cúpules, pavellons, escultura exenta, 

sobretot ato edificis que ocupen «na mansana sencera. A Parts, però, tos parts altes de 

l'edifici no poden, en principi, mostrar massa originalitat, ja que aquestes s'aprofiten per a 

viveudes i per això nan de presentar to teulada alioniliadi anií mansardes (a Viena els edificis 
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amb terrat pla), ix qua! ema 

le ¿s * 

les 

torres. La 

amb Viena és dams, que vara el Danubi aquesta monumeotaliL-jció atacava tot el frontal 

de l'edifici, mentre que vora al Sena servia per a donar «»Ml compositiva a tola Tilla de 

i era frort dd canvi d escala que exigia molins decorat» cada cop més grans perquè 

les pfopurcH»i amb el conjut de ta mansaca FJ mateix podnem dir per rartanció 

de l'esctihura ert cos rodó. que mentre a Viena esdevé va element diferenciador per donar 

a cadascun dels edificis, a Paris és o« element integrador cercant l'obssessiva 

deb blocs sencers. 

Un ahre element revelador d'aquestes tensions són les tribunes: a Viena podríem dir 

ja a finals de !'Historicisroe Primerenc, com dements que 

les faenes i que bropien amb el tractamei* d'aque^ S'hi 

des de Ifcrker (hakt« amb «na ampla volada, també moh típic 

de Berlín), fins a 1'Erker agrupat (combinació de *ma o dues tribunes, suportades per atlants 

a ia planta baixa, i baleé superior) passant per les tribunes en filera de dah a baix. Ea tot cas 

son elements totalment integrats en ta façana, d'obra, punt de concentració decorativa. A 

Pam, per contra, les «-wanes apareixen mok tard. Iligadc? ja ab inicis de l'Art Noveau. i 

al prracip so», «males estructures de ferro, «wb caràcter provisional. La causa d'això és. 

atoe cop, ta regulació I.'jussmaentana 

Així, per acabar, hauríem de concloure constatant ta presencií dels mateixos corrents 

i tendencies pel que fa a l'aspecte exterior dels edificis. Corrents i tendències que es veieren 

impulsades o rcpnimde-, per tas amdicionants locals, sobretot a Paris per les ordenances del 

Prefecte del Sena, i peta precedents ambé loads de cada població A Viena i Pans i en 

com langen tan de les apologies com de les 

en ets períodes "barrocs" respectius, i que fes evolucions que es 

de entens estebes. sind urban/sues, tècnics i 

tres ciutats. I* Pel' i visten ton participar d'un 
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cert grau de representativiütí, sobretot pel «tue d a fes classes elevades, ka de ser 

eminentment practica, i per això tendeix a ser conservadora. Només canviarà quan efe 

avenços tècnics h dot» de majors comoditats que justiftqutn els canvis, o quan l'evolució 

deis na» socáis així ho lepereki; d'aquesta manera no es estrany que hi trobem una 

dependència més tota respecte defe models del passat pròxim, i que ets canvis no siguin tan 

espectaculars com en l'ar^uitectuira púbhca, més representativa. Aquests canvis es donaran 

m h part més pública de l'edifici, és a dir, la façana, i sobretot quan amè l'Art Noveau 

l'arquitectura domestica ocupi el Moc que li pertoca en l'Història de l'Art. 
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11.5. Il·lustracions 

Figuri 1 Viena cap al 1800 
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Figura 3 Projecte de Ludwig Förster 

149 



Figura 4 Projecte de Friedrich Suche 
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Figvra S Pwpcte de Petcf Joseph heme 
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Pigra 6 GrvndpUn aprovat pa i'Erapcradw I*u ile «saubre cte 1859 
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Figura 1 Area de la Ringstrasse cap a 1910. Les mansanes marcad« en vermell corresponen 

a edificis públics 
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Figura 8 Pngecte de Kaiser-Forum, de Gottfried Semper, proposat per a ampliar el Hofburg 

cap a Tarea de ta Ringstrasse 
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Figura 10 Casa per a funcionaris, segons els mateixos autors 
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Pigwa 13 Edifici a It BUsabethstr. 10 
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Figura 14 Edifici i la Werdertorgasse, 17 
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Pifwa 23 Edifici • te Fndnchstr 6 
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Fig«« 24 RdifKi a ta I ichtenstetnstr 12 
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Fi¿«ra 25 hdtfkt t U Türtemtr 17 
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Fígm 26 Edifici a Franz Jo?eph Kai. 45 
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Figura 27 Edifici a la Walfischgasse. 8 
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Figura 28 Edifici t TQftewtr. 17 Vid fig. 25 
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Figvra 29 Edifici a b Wasagasse, 12 
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Figura 30 Edifici tipus Parkring" 

Pipira 31 Hemnchhof Vid. fig. IS 
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Figura 32 Heinnchhof. DeUl! de la put alta. Vid. Fip. 3! i 18 
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Figura 33 Eéiffcí a Karl Lueger-Ring 10-12 
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Figwa 34 Fxlifki a L&wdstr, 22 
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