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El 1878, l’enderroc de la muralla de mar marca l’inici del divorci entre els espais de
centralitat de la ciutat nova en construcció i la façana marítima, inaugurant una nova
etapa en la relació entre el mar i la ciutat, caracteritzada per aspiracions contradic-
tòries respecte a la franja costanera i el port.

Mentre que, d’una banda, la ciutat residencial burgesa creixia cap a zones venti-
lades que responien als paradigmes de l’higienisme i, de l’altra, els primers molls del
futur port de Barcelona estaven en construcció i tota la costa del Pla estava refor-
çant el seu caràcter industrial, els projectes d’urbanització de la façana marítima
desenvolupats principalment durant la primera meitat del segle XX revelen imagina-
ris que sumen la ciutat de les fàbriques, la ciutat balneària, la ciutat dels espais
públics abocats al mar, la ciutat estigmatitzada de les marginalitats i la part de ciu-
tat representativa i simbòlica de tota la capital, amb la seva vista privilegiada del mar
i des del mar.

Els projectes per a la construcció d’un passeig marítim de la ciutat que es van
redactar entre finals del segle XIX i el 1956, any de la construcció del primer tram del
passeig de la Barceloneta, semblen al·ludir a una problemàtica permeabilitat del
caràcter marítim de la ciutat. Les propostes suggereixen una possible transformació
de la zona costanera, que deixaria de ser una zona per als treballs portuaris o indus-
trial, una zona perillosa per les tempestes i amb una línia maritimoterrestre sempre
en moviment o una zona estigmatitzada per la presència de pantans, barraques i
residus de les indústries, i esdevindria un dels espais urbans més simbòlics i privile-
giats de la ciutat.

Els dibuixos i les memòries dels projectes de Ricard Amils Alsina (1899-1900),
Léon Jaussely (1907), José Ortega (1918) i Enric Giralt Ortet amb Aurelio González
Isla (1956), mostren aquests imaginaris diversos sobre un passeig marítim des del
Besòs fins al Llobregat, amb una vocació de completar el sistema viari territorial i,
alhora, contribuir a la construcció d’espais per a les classes socials emergents. En
canvi, les seccions transversals mar-ciutat dels projectes es limiten a una franja molt
estreta de la ciutat, fet que perjudica una visió capaç de potenciar el caràcter marí-
tim i la maritimitat de Barcelona pensada com a forma d’apropiació física –i, sobre-
tot, col·lectiva i simbòlica– del mar.
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