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Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli (1853-1897) 
 

Presentació: 
 

El MUHBA, Museu d’Història de Barcelona s’afegeix a les commemoracions de l’Any 
Cerdà i presenta al Saló del Tinell l’exposició Cerdà i Barcelona. la primera metròpoli 
(1853-1897), que coorganitza amb el Ministeri de Cultura, a través de la Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales. 
L’exposició mostra el complex tramat subjacent a la ideació de l’Eixample per Cerdà, 
l’energia d’una societat urbana sacsejada per la revolució industrial i emmotllada també 
pel règim liberal i, naturalment, les dificultats que s’anaren suscitant a partir del moment 
de trencament amb l’Antic Règim. 
 

Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli (1853-1897) s’inscriu en la línia 
d’exposicions centrades en tots els aspectes històrics que contribuïren a la formació de la 
Barcelona actual, dins el programa d’exposicions temporals sobre la Barcelona moderna i 
contemporània que organitza el MUHBA. Museu d’Història de Barcelona. 
 

 
 
 
 
 

 

L’exposició programada dins de l’Any Cerdà, és part del projecte de recerca del MUHBA 
sobre els orígens de la modernitat barcelonina en diferents formats de treball, de 
programació pública i de consolidació dels resultats en forma de documents, publicacions, 
espais expositius i itineraris urbans. 
 

Cerdà i Barcelona: la primera metròpoli, 1853-1897 es basa en el curs “Reconsiderant 
Cerdà. Teoria i pràctica en la modernització de Barcelona”, impartit per Ramon Grau, 
Marina López i Glòria Santa-Maria, del 18 de febrer al 10 de maig de 2009 al Seminari 
d’Història de Barcelona de l’AHCB 

Plano geométrico de la ciudad de Barcelona levantado por el Arquitecto 
Mayor de la misma Dn. José Mas y Vila. 1842. Ramón Alabern, grab. 

Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
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Síntesi de la mostra: 
 

Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli (1853-1897) pretén explicar una etapa de 

l’evolució de Barcelona, la seva conversió en metròpoli al llarg de la segona meitat del 
segle XIX.  

 
 El plantejament de la reforma i de l’eixample de la ciutat, 1853-1854 

 El projecte de Cerdà i la confrontació pel concurs municipal del 1859 

 La presència de Cerdà en l’escena urbana fins al 1866 

 Rius i Taulet: l’Exposició Universal de 1888 i la unificació del territori, 1897 

 

 
 
 
 
La invenció d’una capital: 

 
Ildefons Cerdà, autor del plànol urbanístic esdevingut oficial el 1859-1860 i gestor dels 

primers anys de plasmació de l’Eixample, n’és un protagonista important. Però es tracta ara 
d’ampliar la mirada a tot el conjunt de la política urbanística barcelonina de mitjan segle XIX, que és 

el marc en que actua Cerdà. Aquesta perspectiva ampliada permet delimitar els mèrits del cèlebre 

enginyer i desfer alguns malentesos crònics sobre l’aportació cerdaniana i sobre la seva recepció 
per part de les institucions i la societat de Barcelona. 

 
 Dins el règim liberal espanyol, les competències urbanístiques eren compartides pel 
municipi, la província i el govern; de manera que les relacions entre els tres nivells de 
l’administració en condicionaven la gestió i els resultats. Altrament, entre els agents urbans 
rellevants cal comptar també amb els industrials, els propietaris d’immobles, els promotors, els 
tècnics de la construcció, els professionals liberals, els membres de les acadèmies i corporacions i 
els veïns. La interacció complexa dels agents públics i privats és la que determina els quatre 
elements principals de cada operació: el projecte tècnic, l’adquisició de sòl, el finançament de l’obra 
i la seva gestió. 
 

D’una banda, la complexitat de les relacions deriva de la diversitat d’interessos dels 
diferents grups d’agents privats i del variable grau de sintonia de cadascun d’ells amb els designis 
assumits i desplegats pels agents públics. I de l’altra, del fet que les previsions constitucionals 
sobre l’harmonia funcional entre els diferents cercles de l’administració pública no s’acompliren 
gaire. Les relacions entre l’Ajuntament de Barcelona, el Govern Civil i el govern de Madrid foren 
sovint conflictives i, en tot cas, no respongueren a les expectatives estatals d’una iniciativa  
monopolitzada pels organismes centrals i una cataracta d’ordres puntualment executades pels 
organismes de rang inferior. Al contrari: foren els reptes llançats per la singular dinàmica de 
Barcelona els que empenyeren tots els agents, i en primer lloc, l’Ajuntament de la capital catalana 
a innovar pràctiques i, fins i tot, a demanar reformes en la legislació espanyola.  
 

 

August Braucneck, Vista general de Barcelona. 1860 Real Biblioteca Patrimonio Nacional 
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És en aquest ambient que encaixa la personalitat creativa d’Ildefons Cerdà. Però el seu 

encaix fou complex i fluctuant pel que fa a les seves relacions amb les diverses agències 
politicoadministratives. Cerdà aparegué en l’escenari de la política urbanística barcelonina durant el 
Bienni Progressista de 1854-1856, primerament i de manera preferent, com a enginyer civil a les 
ordres del governador civil i al servei dels interessos de la Hisenda estatal. Fou regidor de 
Barcelona dos cops, el 1855-1856 i el 1863-1866. Si en el primer exercici fou una peça important 
per plasmar tècnicament el projecte urbanístic assumit per les administracions municipal i 
provincial, en el segon reconduí el conflicte generat l’any 1859. I al llarg de tot el temps de la seva 
actuació personal a Barcelona, mantingué una important relació amb el Ministeri de Foment. 
Aquesta versatilitat és una de les claus per entendre les reaccions que suscità i, també, la profunda 
empremta que la seva actuació ha deixat en la ciutat. 

 
L’exposició proposa una narració històrica estructurada en tres seccions, titulades, 

respectivament, Barcelona, 1853-1859: reforma i eixample; Cerdà, 1860-1866: teòric de la ciutat i 
gestor de l’Eixample; i Vers la dimensió metropolitana, 1860-1897. 

 
El primer tram concentra l’atenció en tres moments decisius en el llançament de la 

Barcelona moderna: 1852-1853, 1854-1855 i 1859. A diferència de les reconstruccions històriques 
usuals, que fan derivar el procés del cop d’Estat de juliol de 1854 i de l’enderroc de les muralles, se 
subratlla ara que el programa urbanístic que comprèn la reforma interior i l’eixample il·limitat data 
dels anys immediatament anterior i és iniciativa municipal, sota la direcció de l’alcalde Santiago 
Luis Dupuy. 

 
L’inici del Bienni Progressista el juliol de 1854 permet activar la part del projecte lligada a 

l’eixample, a partir de la demolició efectiva de les muralles. El consens abasta també en aquest 
moment el Govern Civil, presidit primer per Pascual Madoz i, després, per Ciril Franquet, que és 
l’autoritat que fa entrar en els treballs Ildefons Cerdà. L’enginyer fa l’aixecament del plànol 
topogràfic del territori del Pla de Barcelona, instrument imprescindible per projectar la nova ciutat i, 
en l’acte de presentació al govern el desembre de 1855, hi afegeix per iniciativa personal un 
avantprojecte d’eixample que desenvolupa les bases generals per l’eixamplament avalades pel 
govern municipal i consensuades amb el governador.. 

 
La concessió estatal de l’eixample il·limitat no arriba fins el desembre de 1858, i és 

aleshores que els diversos agents es posen en marxa i Cerdà i l’Ajuntament entren en conflicte. 
Mentre que l’Ajuntament, presidit per Josep Santa-Maria, afegeix la reforma interior al projecte 
d’eixample i anuncia el concurs públic de projectes, l’enginyer obté del Ministeri de Foment el 
permís per convertir l’avantprojecte en projecte definitiu, que també incorpora la reforma, i en 
presenta el resultat abans d’obrir-se el concurs, que en resulta devaluat d’entrada. El recurs 
l’Ajuntament en contra de la decisió governamental no prosperarà, mentre que els propietaris de 
terrenys als afores de Barcelona es decanten per acceptar el pla de Cerdà. 

 
La segona part de l’exposició és més centrada en la figura d’Ildefons Cerdà i comença amb 

l’evocació de l’apogeu del seu poder l’any 1860. De les seves teories, és singularitzat el cub 
atmosfèric del dormitori conjugal, calculat per fer possible el descans nocturn saludable i que és un 
mòdul primordial a partir del qual l’enginyer estableix les dimensions i les proporcions de les cases i 
de l’hàbitat en general. El retrat de la seva gestió al capdavant de les obres d’eixample remet altre 
cop, com no podia ser d’altra manera, al complex joc entre els diferents agents. 

 
A banda del protagonisme obligat dels propietaris i inversors, pel que fa a les institucions 

públiques, la posada en marxa del sistema d’execució d’obres correspon primer al Govern Civil, a 
les ordres del qual actua Cerdà, fins que les competències retornen gradualment al municipi a 
partir de 1862, i l’enginyer torna a l’Ajuntament.  
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Més que en els plans econòmics de Cerdà, la pràctica de posada en marxa de l’eixample 

s’inspira en fórmules locals experimentades des del segle XVIII i inspira, al seu torn, una legislació 
urbanística espanyola que s’anirà obrint pas treballosament al ritme de l’expansió de Barcelona i de 
Madrid fins a final del segle XIX, i que, en qualsevol cas, serà adaptada mitjançant reglaments 
locals. 

La tercera i darrera part descriu, en primer lloc, el procés de creixement urbà que s’articula 
dins el motlle del pla Cerdà i comença a donar cos sobre el terreny i fer visibles les noves traces 
urbanístiques.  

 
A continuació l’ambició metropolitana que es va obrint pas és evocada a través de tres fites 

significatives: la construcció de la Universitat de Barcelona, des de 1861; la substitució de l’antiga 
Ciutadella per un Parc no inclòs en el pla de Cerdà però molt congruent amb la seva visió, a partir 
de la Revolució de 1868; i la celebració de l’Exposició Universal de 1888, que serà, entre altres 
coses, el primer aparador de l’arquitectura modernista. Desaparegut Cerdà d’escena a l’inici de la 
Restauració, els projectes metropolitans són assumits amb energia i accents diferents per l’alcalde 
Francesc de Paula Rius i Taulet. 

 
El primer cicle de la influència de Cerdà sobre Barcelona –i el relat de l’exposició– es tanca 

el 1897 amb l’agregació dels vuit municipis de la rodalia afectats pel pla d’eixample i, per tant, 
exigència implícita des de 1855-1859. Quallava així institucionalment el perfil de la primera 
Barcelona metropolitana. 

 
Marina López Guallar 

Comissària 
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Àmbits de l’exposició: 

Introducció.  Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli (1853-1897) 

Primer Barcelona 1853-1859: reforma i eixample 

Segon  Cerdà 1860-1866: teòric de la ciutat i gestor de l’eixample 
 
Tercer  Vers la dimensió metropolitana, 1860-1897 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anònim, Vista de Barcelona i Montjuïc, 1840. Museu d’Història de Barcelona – MUHBA 
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Continguts de l’exposició: 

Introducció. Cerdà i Barcelona. la primera metròpoli (1853-1897) 
La segona meitat del segle XIX va ser l'etapa clau de la modernització de Barcelona, des 
de l'enderroc de les muralles fins a les agregacions dels pobles del Pla. El llançament 
d’aquest procés està indissolublement lligat a la figura d'Ildefons Cerdà, moltes vegades 
vist com una figura genial però isolada i, fins i tot, enfrontada amb l'ambient barceloní. Si 
així hagués estat, la seva obra no hauria tingut una continuïtat tan coherent com la que va 
assegurar, a l'època següent, la personalitat, tan diferent, de l'alcalde Francesc de Paula 
Rius i Taulet. La mútua pertinença entre Cerdà i Barcelona en una perspectiva de 
metropolització és la idea base de l'exposició. Es mostra el complex tramat subjacent a la 
ideació de l'eixample per Cerdà, l'energia d'una societat sacsejada per la revolució 
industrial i emmotllada pel règim liberal i, naturalment, les dificultats que s'anaren 
suscitant. 
 

                         
1     2     3 

     
 4     5     6 

 
Lluís Rigalt i Farriols. Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona 

1 Església del convent de les Magdalenes (Barcelona)(1877), llapis i aiguada grisa sobre paper 
2 Església del convent del Carme (Barcelona) (1874), llapis i aiguada sèpia sobre paper 

3 Església del convent de Santa Anna (Barcelona) (1874?),llapis, carbó, aiguada grisa i tocs 
   de blanc de plom sobre paper gris 

4 Convent de les Magdalenes (Barcelona) (1877), llapis i aiguada grisa sobre paper 

5 Enderrocament del convent de Santa Maria de Jonqueres (Barcelona) (1869), llapis i aiguada 
   sèpia sobre paper 

6 Ruïnes de l’església del convent del Carme (Barcelona) (1874), llapis i aquarel·la sobre paper 
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Primer. Barcelona 1853-1859: reforma i eixample 
El procés de modernització de Barcelona s’accelera els anys trenta del segle XIX. Triomfa 
el liberalisme, la indústria es mecanitza i s’imposa el pensament científic. Es fan 
inajornables la reforma i l’eixample. El debat sobre l’eixample és estèril, perquè les 
muralles són intocables per als militars. La reforma resulta incompleta i modesta, encara 
que la desamortització possibilita operacions importants. Manca un plànol general 
d’alineacions obligatòries per a la propietat, l’instrument clau de la renovació parisina, el 
model de Barcelona. Els anys cinquanta, l’Ajuntament promou una reforma ambiciosa i 
opta per la ruptura amb els militars. L’eixample il·limitat triomfa el 1854 i el 1859. Cerdà 
és protagonista en les dues ocasions, però amb una relació diferent amb la resta d’actors. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Plànol Rovira i Trias. AHCB 

Facsímil (1859): Plano de 

los alrededores de la 
ciudad de Barcelona y 

proyecto de su Reforma y 

Ensanche. Archivo-
Biblioteca de la Real 

Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, Madrid 
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Els estudis sobre la ciutat 
A Barcelona, com a Europa, la societat es converteix en objecte de ciència al 
primer vuit-cents. L’estadística n’és l’instrument, es creen institucions que recullen 
dades i es publiquen treballs. La teoria higienista avança hipòtesis i solucions de les 
crisis epidèmiques. Cerdà viu aquest ambient i té l’originalitat de l’ambició: fundar 
una ciència de la urbanització que sistematitzi els coneixements com a base sòlida 
d’intervenció racional. L’alta densitat, com a causa de la sobremortalitat distintiva 
de Barcelona, és la tesi principal i la justificació inqüestionable de l’eixample 
il·limitat. 
 

  
 

 
 

 
 

La reforma interior 
Els recursos municipals destinats a obres són escassos i es gasten en manteniment 
i conservació; des del 1836, la llei obliga a indemnitzar abans d'expropiar per raó 
d'utilitat pública. El 1852, l’Ajuntament recorre al crèdit i obre el carrer de la 
Princesa que conclou l’eix transversal, la reforma paradigmàtica de la modernitat: 
una via recta, ampla i amb vocació comercial que connecta els dos passeigs arbrats 
de la ciutat. La plaça oberta en aquella via, l'actual plaça de Sant Jaume, és el nou 
centre polític de la ciutat i palesa el protagonisme de la societat civil i el gust 
neoclàssic dels arquitectes. 
 

 
 
 
 
 

Pere F. Monlau, Elementos de 

Higiene Pública, Barcelona, 

Imprenta de Pablo Riera, 1847. 

Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona 

 

Llibre de registre de defuncions 

de l’any 1836 (volum I). Arxiu 

Municipal Administratiu de 

Barcelona 
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Els agents urbans 
La llei d’Ajuntaments divideix les competències urbanístiques entre municipi, 
govern civil i govern central. L’obra pública urbana és atribució municipal i 
l’Ajuntament reivindica la seva iniciativa i intenta consolidar-la a la pràctica durant 
els anys cinquanta. El programa és dictat per la classe dirigent, única amb 
representació política, però la remissió a Madrid i l’aprovació definitiva dels 
projectes corresponen a les instàncies supramunicipals que poden bloquejar 
l’execució de les obres. El consistori intenta evitar-ho mitjançant la negociació i la 
pressió directa del lobby català a Madrid. 
 

 
L’eixample il·limitat 
Tècnics militars i civils debaten sobre l’eixample al llarg dels anys quaranta, però 
les diferències són insalvables. Els militars proposen eixamplaments reduïts per 
salvaguardar les muralles; els arquitectes en critiquen la migradesa i projecten 
dissenys urbanístics més acurats. El tombant decisiu que tanca el debat es 
produeix el 1853 quan el bloc civil –Ajuntament i forces vives- pacta un programa 
de tres punts: 1) Eixample il·limitat; 2) Propietat municipal dels terrenys de les 
muralles, 3) Passeig arbrat en lloc de l’anyell fortificat. El pas següent és demanar 
suport al govern de l’Estat. 
 

     
 
 

 
 

 

 

 

Presente, 22 de maig de 1853 pàg. 3 

[…] en caso que, el proyecto no fuese 
más que un parcial y raquítico ensanche, 

[…] más bien dañaría que aprovecharía al 

bien general que en nada respondería á 
las necesidades de población, de industria 

y comercio. AHCB 

 

El Ancora, 25 de maig de 1853 

pàg. 890 Barcelona […] no se da por 
satisfecha con que el derribo sea parcial y 

limitado el recinto que la engrandezca 

[…]. No, no es éste el ensanche que 
reclama Barcelona, necesita levantar una 

gran ciudad al lado de otra, necesita todo 
el llano que domina, y por esto le pide 

todo. AHCB 
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Un programa únic 
El 1854, Barcelona se suma al cop progressista i inicia l’enderroc de les muralles, 
ratificat pel nou govern. El programa d’eixample il·limitat comença a executar-se i 
l’Estat finança el plànol topogràfic dels afores de Barcelona, elaborat per Cerdà. 
L’Ajuntament i el Govern Civil frenen un projecte parcial dels propietaris del afores 
i defensen, en contrapartida, la realització d’un plànol general d’eixample que 
s’haurà d’escollir per concurs públic. Les bases del concurs, fruit d’una comissió 
ciutadana, i l’avantprojecte de Cerdà són abandonats el 1856 amb el retorn dels 
moderats al poder. 

 
 

 
 

 
Dos programes públics 
El nou gabinet de la Unió Liberal concedeix l’eixample a Barcelona, el desembre de 
1858. El Ministeri de Foment autoritza Cerdà, a petició seva, a fer els estudis del 
plànol d’eixample pel seu compte. L’Ajuntament, amb el vist-i-plau del Govern Civil 
i la participació ciutadana, convoca el concurs públic amb les bases de 1855 
revisades i afegint la reforma de la ciutat antiga. Abans que es resolgui el concurs, 
el govern aprova el projecte de Cerdà i l’Ajuntament presenta un recurs. Els 
propietaris dels afores renuncien al seu projecte i donen suport a Cerdà per 
començar a construir immediatament. 

 
 
 

«Levantar ahora un plano general del 

nuevo caserio distribuyendo ya sus 
calles y plazas seria un absurdo porque 

habrá solares que dentro de dos siglos 

estarán como ahora y se perjudicaría a 
sus dueños sin objeto […] Es pues 

evidente que el nuevo caserio de 
Barcelona debe depender de los planos 

parciales que se vayan formando y que 
se colocaran a su tiempo dentro del 

plano general del ensanche.» 
 

Plans parcials versus pla general 
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Segon. Cerdà 1860-1866: teòric de la ciutat i gestor de l’eixample 
Hi ha un Cerdà teòric de la ciutat: quietud i moviment, habitatge i vies són els elements de 
la vida urbana moderna. Com a enginyer, domina el camp de la viabilitat, però l'higienisme 
determina la seva concepció de la casa. Hi ha un altre Cerdà gestor de l’eixample: el 
plànol de 1859 és un projecte que per força serà acabat sobre el terreny. El plànol 
coneixerà reelaboracions contínues. El procés posarà en relleu la capacitat inesgotable de 
Cerdà d’inventar solucions als problemes de l’execució de l’eixample. Hi ha un tercer Cerdà 
confrontat a altres professionals: a propòsit de la relació entre ciutat i monument i, 
sobretot, del caràcter indicatiu o prescriptiu de les localitzacions de serveis i equipaments 
del plànol de 1859. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plànol del llegat Cerdà, dit Plànol d’alineacions. Escala 1:5000. AHCB 
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El triomf de Cerdà 
Podem parlar de triomf de Cerdà en el període que va de maig a octubre de 1860. 
S’hi succeeixen un seguit d’esdeveniments favorables: el decret que autoritza la 
construcció a l’eixample d’acord amb el seu plànol de 1859; la concessió del primer 
permís per edificar a Manuel Gibert, líder dels propietaris dels afores; la visita 
d’Isabel II a Barcelona per inaugurar solemnement l’inici de la nova ciutat; la 
unanimitat de les institucions per celebrar el motiu de la visita. Després de tants 
anys i tantes vicissituds, la magnitud de l’objectiu assolit sembla esborrar els 
enfrontaments anteriors. 
 
 
 

 
 

 
 
 
La teoria: el cub atmosfèric 
Durant el segle XIX es creu que la qualitat de l’aire determina el contagi epidèmic, 
produït per via respiratòria. El cub atmosfèric és la quantitat d’aire pur disponible 
en el dormitori tancat d’una parella, on cada nit es recuperen forces. A la ciutat 
antiga, el cub atmosfèric oscil•la entre una quarta part i la meitat del necessari. La 
consigna de l’eixample serà dotar tots els habitatges de la quantitat idònia d’aire 
respirable, una proporció d’espai del 50% dedicada al conjunt dels dormitoris. La 
casa ideal és cúbica, als quatre vents i envoltada de verd, però només a l’abast 
d’una minoria.  

 
 
 
 
 
 
 

Teixit estampat Indianas, 1860. “La España Industrial”. 

Museu d’Història de Barcelona MUHBA 
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La pràctica: la gestió de l’eixample 
El govern delega expressament en el governador civil la responsabilitat de fer 
possible començar a construir a l’eixample; Cerdà n’és el tècnic assessor i 
l’Ajuntament queda marginat del procés. Els propietaris s’han de dirigir a l’autoritat 
provincial per obtenir la llicència d’obres, amb l’alineació particular de la finca 
fixada per Cerdà. A canvi, han de cedir gratuïtament els terrenys per a vials, 
sufragar la part corresponent de la infraestructura del carrer i respectar certs límits 
en l’aprofitament de la parcel·la i en l’altura de l’edifici. És tan sols una part del 
treball de Cerdà com a gestor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Espediente sobre permiso á D. Manuel Gibert para edificar en un terreno en el paseo 
de Gracia [Afegit: (cant. Plaça Catalunya)]”. [Primer permís de construcció a l’eixample: 

la casa de Manuel Gibert als terrenys de la futura Plaça Catalunya, tocant a la Ronda]”  

Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona 

 

«Pasó el siglo de los proyectistas, esa época de candidez en que era admitida con 

apluso cualquier idea o teoria encaminada a un fin laudable, sin examinar si llevaba en 
sí misma elementos de realización. En nuestro siglo esencialmente práctico … después 

de escuchar… la exposición de un pensamiento… nos apresuramos a pedir y examinar 
la posibilidad inmediata de su aplicación y … los recursos con que para ello pueda 

contarse. Si no trae estos auxiliares indispensables, lo rechazamos…». 

 
Ildefonso Cerdà, Teoria de la viabilidad urbana y reforma de la de Madrid, 1861, dins 
Cerdà y Madrid, Madrid, Ministerio para las Administraciones Públicas y Ayuntamiento 

de Madrid, 1991, pàg. 185 
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Confrontacions: Cerdà, Garriga, Molina 
L’any 1862, el govern rectifica i reconeix les competències municipals sobre 
l’eixample. El canvi afavoreix l’aprovació pel ministeri de Governació del projecte de 
bulevard en els terrenys de les muralles, un dels tres punts del programa municipal 
de 1853. Però Cerdà parcel·la aquests terrenys per encàrrec de la Hisenda estatal i 
són venuts a particulars. El 1863, l’Ajuntament reconeix la seva impossibilitat 
d’indemnitzar els propietaris, retira el projecte i l'aprovació estatal no té cap efecte. 
El desenllaç porta Cerdà a presentar, el 1865, un primer disseny de la Plaça de 
Catalunya. 

 

 
 
 

 
 

Regles barcelonines i lleis estatal 
El 1860, el govern es compromet a fer una llei d’urbanisme per a l’eixample i la 
reforma interior, però hi renuncia a mitjan 1862.A Barcelona continua l'aplicació de 
les regles dictades pel governador als propietaris, però ara els afectats guanyen els 
recursos elevats a Madrid, i el govern s’apressa a aprovar una llei d’eixample el 
1864. La nova llei obliga a indemnitzar en cas de traspàs de sòl de la propietat 
privada al domini públic i preveu per a les cessions voluntàries només estímuls 
fiscals. Regles i lleis són els termes d’una confrontació llarga sobre el finançament 
de l’obra pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Plano del asentamiento que ocupan los terrenos del Estado en las derruidas murallas 

de Barcelona con expresión de las calles [...]”. 22 de juny de 1865. Arxiu Municipal 
Administratiu de Barcelona 

 
« …si debiera expropiarse todo lo expropiable del proyecto de Ensanche, aun cuando 

desde el principio pudiera disponerse de todos los recursos señalados en el artículo 

3º de la ley no alcanzarían con mucho para indemnizar todas las calles y plazas 
señaladas en el plano; siendo de notar que dichos recursos deben ser necesariamente 

paulatinos, aún cuando se haga uso del crédito, que importa el pago de intereses, en 

los cuales se consumiria una gran parte de aquellos recursos…». 
 

Dictamen de la Comisión nombrada por los propietarios del ensanche de Barcelona dins 
Revista de Obras Públicas, 1865, XIII, vol. I, núm. 3, pàgs. 25-31 
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Tercer. Vers la dimensió metropolitana, 1860-1897 
El creixement i la concentració de la població són els primers fenòmens que fan visible la 
transformació progressiva de Barcelona de ciutat tancada en metròpoli expansiva. Apareix 
aviat la necessitat de controlar el procés, d’arraconar o substituir els antics poders locals 
del territori i de generar l'òrgan de govern adequat. Es continua amb la potenciació del 
centre de la nova aglomeració on es localitzen els edificis oficials, les institucions 
financeres i el comerç de luxe. L’embelliment, la monumentalització, la construcció d’una 
identitat, la projecció a escala internacional i el turisme acompanyen el procés de 
metropolització. Rius i Taulet, alcalde durant nou anys en quatre ocasions, entre 1872 i 
1889, lidera l’empresa de convertir Barcelona en una de les grans capitals europees. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

El procés de creixement 
La distribució del creixement afecta desigualment les peces que formen el 
continuum urbanitzat del pla de Barcelona, amb zones expansives, àrees de 
transició, espais obsolets i urbanitzacions marginals. La diversitat és pal·liada pels 
fluxos que connecten tot el territori: xarxes de transport, difusió de la indústria, 
previsió d’extensió dels serveis bàsics de la ciutat més enllà del terme municipal i 
voluntat d’homogeneïtzar els equipaments dels diversos municipis. L’Ajuntament se 
centra en la consolidació i expansió de l’eixample; la reforma interior, en mans de 
la iniciativa privada, no prospera. 

 

 

“Año 1883. Comisión de Ensanche. Núm. 1944. Expediente relativo a la apertura y urbanización 
de la Rambla de Cataluña desde la calle de Ronda a la de Provenza.” 

Mostrem 2 plànols: plànol general 
(1886) i plànol d’urbanització del carrer (1887). Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona 
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Fites de l’ambició metropolitana 
La retòrica és inseparable de la política que demana habilitat per explicar-se i per 
convèncer els reticents. El discurs polític clàssic, dels notables per als notables, ja 
no és efectiu a la darreria del XIX. Manifestacions, protestes, mostres, certàmens i 
commemoracions omplen el buit i generen imatges amb una forta càrrega 
simbòlica. La creació artística comunica bé, especialment l’arquitectura. L’edifici de 
la Universitat, el Parc de la Ciutadella i el conjunt de l’Exposició Universal 
expressen els valors vertebradors de la societat barcelonina i són fites de l’evolució 
arquitectònica catalana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antonio Castelucho Vendrell. Vista tomada por el lado del fuerte de Don Carlos a 
380m de distancia y 350m de altura sobre el nivel del mar. AHCB 
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La Universitat 
Moltes d'aquestes fites metropolitanes parlen del rebuig de l'estat de coses imposat 
el 1714. La història de la Universitat ho demostra. Felip V la trasllada a Cervera i 
l'Ajuntament la recupera amb la instauració del liberalisme. Allotjada al convent del 
Carme en el moment de la desamortització, troba la seu definitiva a l'eixample i és 
el primer i l'únic gran edifici construït a la nova ciutat amb finançament públic. 
Malgrat que les obres es prolongaren fins al 1884, l'edifici queda cobert el 1868. La 
decoració del Saló de Graus, que és esplèndida, s'ajusta al caràcter estatal de la 
institució. 

 

 
 
 
 

 

El Parc de la Ciutadella 
L'autoafirmació revolucionària i la consciència de les mancances de l'eixample ja 
clara el 1868 -ni espais verds, ni equipaments, ni edificis representatius- susciten 
una polèmica sobre els usos dels terrenys de la Ciutadella. La decisió final a favor 
del parc entra en conflicte amb les previsions del pla Cerdà. El projecte guanyador 
de Fontserè combina el jardí amb el mercat i el barri, d'un costat, i amb les 
casernes, de l'altre. L'operació és un triomf puntual, fruit d'una conjuntura política 
favorable i d'una negociació amb l'Estat que, per una vegada, satisfà les demandes 
del consistori. 
 

 
 
 

 

Foto Universitat autentificada per Rogent (Arxiu Fotogràfic de Barcelona: 
“Universitat literària, 13-II-1865; 3.R.1.S3.13) 

 

Josep Fontserè, Proyecto de un parque 

y jardines en terreno de la ex-ciudadela. 

Aprobado y adoptado por el Excmo. 

Ayuntamiento en 19 de marzo de 1872. 

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
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L’Exposició Universal 
L'exposició és un projecte privat, al qual l'Ajuntament cedeix uns terrenys del parc. 
L'incompliment de les expectatives és la causa de la intervenció pública. En 
aquesta segona etapa, s'aconsegueix comprometre l'Estat espanyol en el 
finançament i la projecció exterior de l'exposició i s'aprofita l'ocasió per obtenir el 
traspàs d'edificis i solars militars que bloquegen l'expansió urbana. Els nous 
responsables de l'exposició releguen les construccions heretades; ultimen el 
projecte Fontseré a mig fer i utilitzen el parc com embolcall de l'exposició i 
l'exposició com aparador de l'arquitectura modernista. 
 

 
 
 

 
 

L’agregació dels pobles 
Les “Bases” de 1855 impliquen la fusió de Barcelona amb els vuit pobles 
circumdants. L’agregació queda plasmada al pla Cerdà, utilitzat per l’Ajuntament 
per intentar legalitzar-la. El 1876, l’ex alcalde Rius i Taulet, presenta al Congrés de 
diputats una esmena a la llei municipal que autoritza el govern a decretar 
l’agregació. L’oposició dels pobles i del partit conservador bloqueja aquella via i 
també la negociació, anteposada per Rius quan torna a ser alcalde. A la mort de 
Rius, el 1891, l’Ajuntament reclama el decret que no obté fins al 1897, a canvi de 
pagar una contribució extraordinària de guerra. 

 

 
 

Retrat d’Ildefons Cerdà 

 

Retrat de Francesc de Paula 

Rius i Taulet 

Clau de l’Exposició de 1888 i carnet d’accés a l’Exposició. 
Museu d’Història de Barcelona – MUHBA 
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Activitats relacionades a l’exposició 

 

 
 

 

Inauguració i portes obertes 
 Inauguració: 25 de febrer 

 Portes obertes: 26, 27 i 28 de febrer 

 

VISITES 

VISITES COMENTADES 

«CERDÀ I BARCELONA. LA PRIMERA 
METRÒPOLI 1853-1897» 

Cada primer i tercer diumenge de mes, a les 12 h. Durada: una hora aproximadament. Idioma: 
català Lloc. Saló del Tinell. Preu: 4 €; entrada gratuïta per als menors de 7 anys 

VISITES COMENTADES EN ALTRES IDIOMES. El MUHBA ofereix la possibilitat de visitar l’exposició 

en grup i comentada en diverses llengües: castellà, francès, anglès, urdú, xinès, àrab. Amb reserva 
prèvia. 

 
 

 

 

Plano de Barcelona y sus alrededores en 1890, aprobado por el Exemo. Ayuntamiento en sesión del 

día 13 de enero de 1891. Trazado por D. J. M. Serra. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
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VISITA DELS COMISSARIS 

Els comissaris de les exposicions temporals obertes al museu, «Barcelona i els Jocs Florals, 1859. 
Modernització i romanticisme» i «Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli 1853-1897», exposen el 

punt de vista a partir del qual han construït el discurs de l’exposició, tot visitant la mostra. El 
recorregut il·lustra la transformació de Barcelona d’una ciutat emmurallada a una urbs moderna. 

Marina López i Josep M. Domingo, comissaris de les exposicions Dimecres: 3 de març, a les 18.30 h 

Durada: una hora i mitja aproximadament. Preu: 4 €, inclou l’entrada a les exposicions 
 

VISITA A LES DUES EXPOSICIONS TEMPORALS 
«BARCELONA I ELS JOCS FLORALS, 1859.MODERNITZACIÓ I ROMANTICISME» I «CERDÀ I 

BARCELONA. LA PRIMERA METRÒPOLI 1853- 1897» 

Visita comentada a les dues exposicions: «Barcelona i els Jocs Florals. Modernització i 
romanticisme» i «Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli 1853-1897». Diumenges 28 de febrer, 7 i 

14 de març, a les 11 h Durada: una hora aproximadament Idioma: català Lloc: MUHBA Plaça del 
Rei Preu: 4 € (inclou l’entrada a les exposicions) 

 
VISITES D’AUTOR 

«CERDÀ I BARCELONA. LA PRIMERA 

METRÒPOLI 1853-1897» Passeig personal per l’exposició amb els seus comissaris i assessors: 
MARINA LÓPEZ «Cerdà i Barcelona. La primera Metròpoli, 1853-1897» Dimecres 14 d’abril, a les 

18.30 GLÒRIA SANTA-MARIA «El programa municipal i l’aprovació del Pla Cerdà» Dimecres 21 
d’abril, a les 18.30 h TERESA NAVAS «Barcelona, visions de la primera metròpoli» Dimecres 28 

d’abril, a les 18.30 h FRANCESC MUÑOZ «Contra la densitat: higienisme, salut pública i l’eixample 

Cerdà» Dimecres 5 maig, a les 18.30 h RAMON GRAU «Cerdà a la recerca de l’hàbitat ideal: el cub 
atmosfèric» Dimecres 12 de maig, a les 18.30 h MERCÈ TATJER «El Pla d’Eixample i el creixement 

urbà. La ciutat de finals del segle XIX» Dimecres 26 de maig, a les 18.30 h. Preu: 4 € (inclou 
l’entrada a l’exposició) Lloc: Saló del Tinell. MUHBA Plaça del Rei. Places limitades, es recomana 

reserva prèvia 
 

ITINERARIS 

 
ANY CERDÀ: ITINERARIS 

Amb motiu de l’Any Cerdà, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i el Museu 
d’Història de Barcelona (MUHBA) presenten una proposta d’itineraris conjunta, amb l’objectiu 

d’oferir una mirada àmplia i raonada de les transformacions urbanes de la ciutat i la seva àrea 

metropolitana. Una seqüència d’itineraris que entén Cerdà com l’origen de la Barcelona moderna i 
proposa un diàleg actiu entre passat i futur, entre la ciutat construïda i els projectes que 

transformen la Barcelona actual. www.anycerdà.org 
 

LA CONSTRUCCIÓ D’UNA VISIÓ ROMÀNTICA DE CIUTAT 

A mitjan segle XIX, paral·lelament a la renaixença de la llengua catalana, va tenir lloc una 
reformulació romàntica de la idea de monument, es va dignificar l’espai urbà de Barcelona, es van 

enderrocar les muralles i es va aprovar el pla de l’Eixample d’Ildefons Cerdà. L’itinerari per diversos 
edificis, places i carrers, des del Liceu fins a l’Acadèmia de Bones Lletres, mostra bons exemples de 

la monumentalització de l’espai urbà, cronològicament poc abans de l’enderrocament de les 
muralles i la construcció de l’Eixample. Inclou una visita comentada a l’exposició «Barcelona i els 

Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme». Dissabtes 6 de març, 17 d’abril, 22 de maig i 26 

de juny, a les 11 h. Durada: dues hores i mitja aproximadament Idioma: català. Lloc de trobada: 
Casa Clariana-Padellàs. MUHBA Plaça del Rei 
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RAÓ, PASSIÓ I NEGOCI EN LA CONSTRUCCIÓ DE L’EIXAMPLE 

Recorregut pels acords i desacords entre el Pla Cerdà, les propostes arquitectòniques del 
modernisme i el noucentisme, i la promoció immobiliària, des del final del segle XIX fins a mitjan 

segle XX a l’Eixample. Dissabtes 13 de febrer, 13 de març i 19 de juny, a les 10.30 h. Durada: tres 
hores aproximadament. Idioma: català. Lloc de trobada: passeig de Gràcia, 41 (davant la Casa 

Amatller) 

 
L’EIXAMPLE, LA CIUTADELLA, EL BORN I L’EXPOSICIÓ DEL 1888. FORMACIÓ D’UNA 

ÀREA CENTRAL ENTRE LA VELLA I LA NOVA CIUTAT 
Al capdavall del passeig de Sant Joan, una de les grans avingudes de la nova ciutat, el parc de la 

Ciutadella és una resposta ben europea i moderna de creació d’una àrea de passejada i 

coneixement a l’espai ocupat per l’antiga ciutadella militar. El parc, el Born i el seu entorn 
configuren un espai d’una gran qualitat urbana que, amb l’Exposició Universal del 1888, va 

esdevenir també un pol d’alta qualitat formal. Es va configurar, així, una àrea de nova centralitat 
urbana a la confluència entre el nucli consolidat de la ciutat, que hi afluïa pel carrer de la Princesa, i 

la part aleshores més consolidada del nou Eixample. Dissabtes 13 de febrer, 27 de març, 10 d’abril i 
22 de maig, a les 10.30 h. Durada: dues hores i mitja aproximadament Idioma:català. Lloc de 

trobada: MUHBA Plaça del Rei. 

 
A LA RECERCA D’UN NOU ESTIL. L’ARQUITECTURA HISTORICISTA A L’EIXAMPLE 

Els edificis que es van construir a Barcelona en el moment previ a l’esclat del modernisme 
s’inspiraven en els estils del passat –el neomedievalisme, el neoàrab, el neoclàssic, entre d’altres– i 

responien a un codi simbòlic d’identificació. El medievalisme romàntic és molt viu a les façanes de 

l’Eixample, de la mateixa manera que és present en l’estratègia de nomenar els carrers de la nova 
Barcelona. Dissabte 27 de febrer i 24 d’abril, a les 10.30 h. Durada: dues hores i mitja 

aproximadament. Idioma: català. Lloc de trobada: monument a Rafael Casanova. (carrer d’Alí Bei 
cantonada ronda de Sant Pere) 

 
L’EIXAMPLE AL POBLENOU 

El Poblenou vessava creixement en les primeres dècades del Pla Cerdà, però al municipi de Sant 

Martí, com que no s’hi va respectar el Pla, hi sorgí un urbanisme característic, ple de carrers tallats, 
en una zona on al segle XX se succeïren els experiments urbanístics, com les propostes del 

GATCPAC incorporades pel Pla Comarcal del 1953 i les grans urbanitzacions de blocs de pisos 
ubicades als seus límits. En aquest mateix sector de la ciutat, al segle XXI s’ha redefinit una nova 

manera d’entendre l’Eixample, que amb els plans del 22@ s’ha incorporat definitivament al gran 

espai central de la metròpoli. Dissabtes 20 de març i 29 de maig, a les 10.30 h. Durada: dues 
hores. i mitja aproximadament. Idioma: català. Lloc de trobada: Centre Cultural La Farinera del Clot 

 
BARCELONA EN DIAGONAL 

Perspectiva sobre la trajectòria històrica de Barcelona i el paper articulador que el Pla Cerdà ha 

tingut dels temps contemporanis. Diàleg intens sobre les controvèrsies urbanes i urbanístiques 
inserides en les seves edificacions i els seus paisatges. Aquest trekking urbà de 12 km és organitzat 

en tres sessions d’un dia i mig de durada. Dissabte i diumenge 10 i 11 d’abril, 22 i 23 de maig i 5 i 
6 de juny, a les 10 h. Durada: tres sessions de dues hores i mitja aproximadament. Idioma: català. 

Lloc de trobada: a determinar. Preu: 6 € (excepte Barcelona en Diagonal. Preu: 24 €); gratuït per a 
menors de 16 anys, 20 % de descompte per a majors de 65 anys i menors de 25 anys 

Imprescindible reserva prèvia Itineraris inclosos en el programa conjunt MUHBA-CCCB en el marc 

de l’Any Cerdà 
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CAFÈ MUSEU DEL DIUMENGE 

En el marc de l’exposició «Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli 1853-1897» el MUHBA ofereix 
una visita comentada a l’exposició, seguida de la projecció d’un audiovisual que mostra exemples 

d’eixamples del segle XIX de ciutats d’arreu del món i un col·loqui acompanyat de cafè, tès, sucs i 
pastes. Diumenges 11 i 25 d’abril i 9 de maig, a les 17.30 h Preu: 4 € (inclou l’entrada a l’exposició) 

 

JOC DE DESCOBERTA. LA PELL DE L’EIXAMPLE 
Activitat per a famílies  
Coincidint amb la celebració de l’Any Cerdà, el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) us proposa 
recórrer l’Eixample parant atenció en les façanes dels edificis, tot descobrint els diferents corrents 

estètics que han modelat la fesomia d’aquesta part de la ciutat. Diumenge 23 de maig, a les 11 h 

Durada: dues hores i mitja aproximadament Lloc de trobada: Jardins de Laura Albéniz (Pau Claris, 
182, interior d’illa) Preu: 7,5 € per família 

 
CASALS DELS MUSEUS. BARCELONA EN 360º 

Amb motiu de l’Any Cerdà, el Museu Marès, el Museu Picasso de Barcelona i el MUHBA organitzen 
un casal que vol apropar els nens i les nenes a la història de la ciutat de Barcelona. Aprendre a 

llegir els paisatges jugant, compartint, mirant, comparant i descobrint molts secrets i moltes 

històries de la vida urbana. Els Casals dels Museus són la millor manera de divertir-se viatjant per la 
ciutat, i conèixer-ne el patrimoni, els carrers i les places, els comerços i la gent. S’utilitza el 

navegador del web de l’Any Cerdà, per tal de presentar els treballs i compartir els comentaris i les 
experiències. 

 

CASAL D’HIVERN: 30 de gener, 6,13, 20 i 27 de febrer i 6,13 i 20 de març 
CASAL DE PRIMAVERA: 10, 17 i 24 d’abril, 8, 15, 22 i 29 de maig i 5 de juny 

Edat: de 10 a 12 anys. Dissabtes, de 10 a 14 h. En col·laboració amb el Museu Picasso i el Museu 
Frederic Marès. Lloc de trobada: MUHBA Centre del Call (MUHBA). Placeta de Manuel Ribé, s/n. 

Preu: 50 € (esmorzar inclòs, amb beques que poden. arribar a cobrir el 80% del cost) Inscripcions: 
reserves-mhcb@bcn.cat 

 

PRESENTACIÓ DE LLIBRES 
 

DECIDIR LA CIUTAT FUTURA. BARCELONA 
1859, de Glòria Santa-Maria Batlló. 

18 de febrer, a les 19,30 h 

Lloc: Saló de Cent (plaça de Sant Jaume, I) 
Imprescindible reserva prèvia. 

 
CERDÀ I BARCELONA. 

LA PRIMERA METRÒPOLI, 1853-1897. 

Catàleg de l'exposició. 
25 de febrer, a les 19h (coincidint amb la inauguració 

de l'exposició) 
Lloc: Saló del Tinell. MUHBA Plaça del Rei  

Museu d’Història de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona i Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales. Barcelona, 2010 

185 pàgines 

Idiomes:  català – castellà - anglès 
Preu: 25 € 
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EL MUHBA COMPTA AMB EL SUPORT DEL CERCLE DEL MUSEU 

 


