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Resum 

El Col.legi &Enginyers de Camins, Canals i Ports, amb la col.laboraci6 del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i de 1'Escola &Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de la UPC, va celebrar les I Jornades Internacionals sobre I'obra 
&Ildefons Cerdh, els dies 16,17 i 18 de gener del 1995. La trobada es caracteritzh per la 
vocació de continuytat i ha servit per debatre I'origen, la importhcia i la vighcia dels inno- 
vadors treballs de Cerdi per a l'urbanisme modern i actual. La presencia d'estudiosos i 
estudioses procedents de diferents disciplines, no només de l'enginyeria o l'arquitectura, 
sinó també de l'economia, la geografia, la histbria de la urbanistica o el dret, va afavorir la 
presentació de I'obra cerdiana des de diverses perspectives i, així mateix, una vindicació de 
la seva figura recolzada en raons ben variades. Les jornades es realitzaren paral.lelament a 
I'exposició ((Cerdi, Urbs i Territori)), novembre de 1994-febrer de 1995. 

Paraules clau: urbanisme, Cerdi. 

Resumen. I Jornaah Internacionales <Cer&, Urbs y Territorio)) (Barcelona, 16-18 de enero 
de 1995) 

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con la colaboración del 
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat y de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPC, celebró las I Jornada Internacionales 
sobre la obra de Ildefons Cerdi, 10s dias 16, 17 y 18 de enero de 1995. El encuentro se 
caracterizó por la vocación de continuidad y ha servido para debatir el origen, la impor- 
tancia y la vigencia de 10s innovadores trabajos de Cerdh para el urbanismo modern0 y 
actual. La presencia de estudiosos y estudiosas procedentes de diferentes disciplinas, no 
s610 de la ingeniería y la arquitectura, sino también de la economia, la geografia, la histo- 
ria de la urbanistica o del derecho, favoreció la presentación de la obra cerdiana desde las 
diversas perspectivas y, asimismo, una reivindicación de su figura apoyada desde razona- 
mientos variados. Las jornadas se realizaron paralelamente a la exposición ((Cerdi, Urbs i 
Territori)), noviembre de 1994-febrero de 1995. 

Palabras clave: urbanismo, Cerda. 

ResumC. I2res]ournkes Innternationales <Cer&, Klle et Territoirea (Barcelone, 16-1 8janvier, 
1995) 

Le Col.legi &Enginyers de Camins, Canals i Ports, avec la colaboration du Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya et de 1'Escola 
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$Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politecnica de Catalunya, a orga- 
nisé les I Journées Internationals sur I'oeuvre &Ildefons Cerdi, les 16, 17 et 18 janvier 
1995. Le rencontre a eté marquée par la volonté de continuité, et pour le debat sur I'ori- 
gine, l'importance et la vigence des innovateurs travails de Cerdi pour I'urbanisme moder- 
ne et actuel. La présence de chercheurs de plusierus matieres, non seulement le génie civil 
ou l'architecture, mais aussi de l'économie, la géographie, I'histoire de I'urbanistique ou 
le droit, ont favorisé la presentation de I'oeuvre de Cerdi des de plusieurs perspectives et, 
aussi, une vindication de sa personne appuyée en tres diverses raisons. Les journées s'ont tenu 
pareillement a I'exposition nCerdi, Urbs i Territori)), novembre 1994-fevrier 1995. 

Mots-dés: urbanisme, Cerdi. 

Abstract. First International Meeting ccCerd2, City and Territoryw (Barcelona, 16th-18th 
january, 1995) 

The Association of Civil Engineers, in collaboration with the Department of Territorial 
Policy and Public Works, and the Civil Engineering School of the Polytechnic University 
of Catalonia, organized the First International Meetings on the Legacy of Ildefons Cerdi 
the 16th, 17th and 18th January 1995. The meetings served as a forum to discuss the ori- 
gins, importance and actuality of Cerdi's contributions to modern and current urban plan- 
ning. The attendance of numerous specialist, not only architects and engineers but also 
economist, geographers, urban historians and lawyers allowed for the presentation of 
CerdB's work from a variety of perspectives, and also, for a recognition of Cerdi groun- 
ded on different views. The meeting took place in parallel to the exhibit aCerdi, Urbs i 
Territori)), November 1994-February 1995. 

Key words: urban planing, Cerdi. 
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El marc de la producci6 de Cerdi L'actualitat de l'obra de Cerdi 

La teoria urbanistica de Cerdi 

La intenció d'aquestes I Jornades Internacionals sobre l'obra &Ildefons Cerda 
ha estat doble. En primer floc, inaugurar un forum de debat amb vocació de per- 
mantncia que serveixi per resituar la figura de Cerda en el marc de l'evolució 
de les idees i les maneres d'actuar pel que fa a la disciplina urbanistica. 

En segon lloc, les jornades han volgut ser una plataforma per a la reflexió 
general després que els nous documents trobats a Alcala de Henares ja hagin estat 
avaluats i hagin fet reconsiderar molts aspectes de la producció cerdiana, tant 
de la prbpia obra com pel que es refereix a la conceptualització de la citncia de 
l'urbanisme que en fa Cerda. 

Així, les participacions i la mateixa estructura de les Jornades van respon- 
dre a aquesta doble intenció. Tres blocs tematics estructuraren el conjunt de 
ponencies: El marc de la producció de CerdB, la teoria urbanistica de Cerdd i 
l'actualitat de l'obra de Cerda. El primer i tercer gran bloc abasten el primer 
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objectiu general &avaluar la importhcia de les diferents produccions de CerdB 
per al desenvolupament de la urbanística i el planejament urba. Pel que fa al pri- 
mer, des de la comparació de l'evolució de la disciplina urbanistica en dife- 
rents pai'sos i en les ciutats europees i americanes. El tercer se centra bisicament 
en l'actualitat de les idees de Cerda a la vista dels enfocaments que caracterit- 
zen la reflexió tebrica en l'urbanisme &avui dia. Finalment, el segon gran apar- 
tat temitic, abasta l'altre objectiu general i es caracteritza per una posada en 
comú i una actualització dels itineraris tebrics resseguits per Cerda, a la llum de 
les últimes troballes. 

El marc de la producció de Cerdh 

Les pontncies del primer bloc ternatic responien, en uns casos, a l'andisi con- 
creta de la producció cerdiana i, en uns altres, a la contextualització &aquesta 
dins l'wolució de l'urbanisme com a disciplina en les ciutats europees i americanes. 
En el primer grup, les intervencions emfasitzaren l'anticipació de les propostes de 
Cerda, que va preveure molts dels posteriors processos urbans produi'ts a les ciu- 
tats, com la introducció del ferrocarril. La visió de futur de Cerda rau sempre 
en la previsió de fenbmens propis de la civilització industrial, que a mitjan segle 
passat ja era una realitat, i en la posada en practica d'elements &encaix o tran- 
sició per facilitar el seu inseriment en una estructura urbana física preindustrial. 
La intervenció de C. Martí assenyala aquests elements ja en el seu títol en carac- 
teritzar les aportacions de Cerda com un pont entre dues civilitzacions. 

La ponencia de S. Tarragó se centra en un aspecte capital en la teoria urba- 
na de Cerdk l'illa tipus i la seva evolució al llarg de les diferents propostes, des 
de l'avantprojecte d'eixample per a Barcelona, del 1855, fins al projecte final 
reformat del 1863. No només es tracta &un element formal, sinó que també 
és un fonament tebric que inaugura el concepte d'intervies. Partint del binomi 
via/intervies com a elements físics constitutius de l'urbs, Cerda elabora tota 
una visió universalitzadora de la ciutat industrial. Planteja nous tipus de casa, 
rebutjant la casa de vei'ns, i nous formats de carrer, augmentant-ne considera- 
blement les amplades. Defineix la crui'lla de carrers com el nus central de la 
vialitat urbana i finalitza el seu innovador desplegament tebric introduint el 
ferrocarril a la ciutat amb el disseny de les ccilles ferrovihies,, al projecte definitiu 
d'eixample del 1863. 

El segon grup &intervencions van plantejar una panoramica sintttica de 
la situació de les ciutats contemporhies de Cerda, tant a Europa com a Amtrica, 
i de l'evolució de l'urbanisme com a disciplina &actuació sobre la ciutat, sobre- 
tot a partir de la progressiva producció de legislació urbana. En aquest con- 
text, I. Stollman va introduir la discussió d'elements formals de la quadricula 
i explora les relacions entre les realitzacions als Estats Units i a Europa. El propi 
Cerdd fa en la Teoria de la Construcción de h Ciudades (1859) una analisi de 
diferents trames urbanes pertanyents a diverses ciutats nord-americanes, com 
Nova York o Boston. Les intervencions de D. Massey i J. Rodríguez Lorés van 
posar l'tmfasi sobre l'evolució de la legislació urbanistica pel que fa al cas brita- 
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nic i a l'alemany, respectivament. En particular, Rodríguez Lorés polemitza 
sobre la importancia relativa de la urbanistica alemanya a l'últim tram del 
segle XIX, en clara oposició amb les tesis defensades els últims anys per autors 
com Giorgio Piccinato. Segons Lorés, en aquest context temporal, són uns 
altres paisos, com Fran~a o fins i tot Espanya, en alguns aspectes, els que pre- 
senten una legislació urbana més moderna. 

Pel que fa a les ciutats espanyoles, a partir de la realització de i'Eixample a 
Barcelona, i fruit de les investigacions de Cerda, són molts els eixamples que 
s'escometen a l'últim terq del segle XIX. F. Terán explica en la seva ponkncia 
com legislació urbanistica i la producció de ciutat es desenvolupen de manera 
important en aquest període a partir de la tasca realitzada per Ildefons CerdB 
en les seves investigacions a Barcelona i Madrid. 

La teoria urbanística de CerdA 

Les ponkncies &A. Soria i J. García Bellido tractaren el tema concret de l'esfor~ 
tebric palesat en les obres de Cerda. 

Soria emfasitza en el fet que sempre ens trobem davant d'una teoria de 
caire general aplicada a I'estudi d'un cas concret, ja que per a Cerda la teoria és 
una manera d'acotar i'arbitrarietat de la planificació. Juntament amb la coexis- 
tkncia del detall minuciós i de la visió de conjunt, la teoria urbana cerdiana es 
caracteritzaria per la integració de dos elements: vialitat i habitabilitat. A par- 
tir de la idea de moviment continu, la importancia de la vialitat fa que CerdB 
acabi pensant la ciutat en termes de xarxa, deixant de banda l'habitatge com a 
unitat elemental de projecte per ~lantejar propostes articulades a partir d'una 
visió de conjunt. 

Garcia Bellido analitzi el recorregut resseguit per Cerda en la conforma- 
ció de la seva Teoria General de la Urbanización (1867), després que produís 
la Teoria de la Construcción de las Ciudades (1859) i la Teoria de la Vialidad 
urbana (1861). La visió de la ciutat com a urbs-territori va ser plantejada com 
un punt clau en aquest itinerari tebric. 

Les ponkncies de F. Estapé i M. Bassols van abordar des de perspectives 
diferents la significació de l'obra de Cerda. El primer des del punt de vista de 
les bases econbmiques dels seus projectes, sobretot del de l'eixample 
de Barcelona. En aquest sentit, Estapé assenyala com Cerda estaria molt més 
proper als ccsocialistes científics), que als utbpics, car són moltes les diferkncies 
amb els plantejaments de difícil concreció practica com els d'un Fourier. 

Bassols destaca el paper de CerdB com a precursor i potenciador del progrés 
de la disciplina urbanística en aspectes de gestió econbmica i jurídica del pro- 
cés d'urbanització. En particular, pel que fa a les solucions alternatives a la sim- 
ple expropiació. Conceptes posteriors com el de concentració parcel.laria, 
parcel.laci6 o compensació apareixen ja en Cerdh en forma embrionaria unes 
vegades i clarament plantejats unes altres. 

R. Grau caracteritza Ildefons Cerda com a científic social a partir de la 
seva trajectbria intel.lectual. Confiat en el poder de la cikncia moderna com 
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a instrument per a la transformació de les condicions materials de vida, l'anh- 
lisi empírica de la realitat urbana porta a Cerda a dubtar que el benestar indi- 
vidual signifiqués el de la humanitat. A partir d'aquesta premissa i de l'estudi 
de la degradació de l'habitat urba, Cerda desenvolupi una veritable filosofia 
social. 

M. Corominas parla dels parametres geomttrics de l'eixample barcelo- 
ni i analitza els criteris dimensionals i la base geomttrica de l'illa Cerdh. 
Abans de decidir l'illa tipus Cerdh realitza una analisi comparativa de la 
malla urbana de més de 17 ciutats del món, tant a lJAvantprojecte dEixample 
(1 855) com a la Teoria de la Construcción de las Ciudades ( 1  859). Les carac- 
terístiques de la ciutat concreta són sempre tingudes en compte a l'hora de 
valorar el tipus de I'illa característic i, així mateix, inspiren el disseny per a 
Barcelona. 

A.M. Cabré i EM. Mufioz se centraren en el tema concret de la densitat 
urbana com un element clau en la conformació de la teoria cerdiana. El Ili- 
gam entre densitat i mortalitat és clarament defensat per Cerda a l'Avantprojecte 
&Eixample del 1855 i a la Teoria de la Construcción de h Ciudades, del 1859, 
perb, en canvi, no passa el mateix a la Teoria General de la Urbanización, del 
1867. De fet, tal lligam pot qüestionar-se a partir de les estadístiques, referides 
a Barcelona, contingudes al volum I1 &aquesta última obra. La hipotttica veri- 
ficació &aquestes dades per Cerda pot explicar el canvi &orientació tebrica en 
el plantejament de la densitat. 

Finalment, H. Capel presenta en la seva pontncia el paper actiu de Cerda 
en la introducció de les noves tecnologies com el ferrocarril i el teltgraf a les 
ciutats. Des de la seva posició &enginyer de camins i des de la seva presencia 
i influtncia polítiques, Cerda impulsa la posada en marxa dels nous mitjans 
de transport i comunicació. 

L'actualitat de i'obra de Cerdd 

F. Magrinya planteja la proposta reticular que significa la trama de l'eixam- 
ple Cerda. En oposició als sistemes radials, Cerda dissenya un entramat que 
intenta respondre als criteris d'igualtat i d'equilibri entre les funcions 
d'estan~a i mobilitat. La importancia dels mitjans de locomoció és clara, 
fins al punt que la seva independtncia determina la definició dels parame- 
tres de la retícula. 

A. Serratosa destaca l'actualitat i la vigtncia dels plantejaments tebrics de 
Cerda, sobretot pel que es refereix a la importancia donada a la vialitat. El cri- 
teri d'intermodalitat del moviment a la ciutat és present ja als seus planteja- 
ments, per6 és sobretot el disseny &una proposta urbana flexible la característica 
més important. La integració de sistemes de locomoció no existents encara al 
segle XIX a l'eixample barceloni és prova d'aquesta ductibilitat. Pel que fa a la 
trama reticular, Serratosa planteja la seva actualitat com a element de planifi- 
cació no només urbana sinó també regional, sobretot pel que es refereix a les 
xarxes de transport per carretera. 
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La intervenció final de J.A. Solans insistí en la importincia del pensament 
de Cerdi actualment, que Cs clarament posada de manifest si es tenen en comp- 
te les últimes transformacions urbanes a Barcelona i Catalunya. 

Finalment, el resum de les jornades realitzat per A. Serratosa incidí en la 
necessitat de continuar la tasca de reivindicació, als debats internacionals, de 
la figura d'Ildefons Cerdi com a punt de partida de la producció tebrica 
de l'urbanisme modern. Una tasca que ja s'ha encetat amb el circuit itinerant 
que seguird l'exposició cCerdd, urbs i territoria per diverses ciutats del món. 


