
L’elaboració d’una tesi doctoral es fonamenta en el desig del coneixement per sí 
mateix; el coneixement d’un aspecte més o menys confús del món que ens envolta. 
Per tant, és un acte de generositat intel·lectual que neix de la curiositat. Una tafa-
neria seriosa que empeny a l’estudiós a lliurar-se a espais del saber fins aleshores 
inexplorats. La dotzena de tesis que presentem en aquesta exposició van ser fetes 
per aspirants al doctorat que, en la tradició crítica del qüestionament, van caure en 
la temptació dels perquès i fins i tot dels què fer. La legitimitat dels perquès és més 
que raonable en l’àmbit dels fenòmens urbans i amb més raó si el fet estudiat és 
de la magnitud i singularitat de l’Eixample Cerdà. Els autors d’aquesta antologia 
coincideixen en el camp de recerca. Cadascún d’ells va furgar en el sac de drapai-
re ben farcit que era l’Eixample de la Barcelona del darrer quart del segle passat i 
en va extreure temes adients a les seves dèries i aptituds. Tots plegats ens ofereixen 
les claus que desxifren el laberint complex que la nostra societat civil va haver de 
travessar al llarg de segle i mig per convertir la profecia inicial d’Ildefons Cerdà 
en la ciutat d’avui. Treballs que es troben entre els fruits més profitosos de la vida 
i miracles dels Departaments Universitaris i Centres de Recerca, entitats que han 
bressolat i orientat, mitjançant la direcció i la crítica, la pertinença dels objectius 
inicials i el rigor metodològic del seu desenvolupament. 

Les tesis divergeixen en mètodes i objectius parcials, així doncs n’hi ha de primes, 
fetes per especialistes, que estrenyen el focus de la seva mirada en un aspecte molt 
delimitat i rebutgen tota pretensió d’autoritat més enllà de la seva especialitat. 
D’altres aixequen el vol per sobre dels fets i tenen un espectre més ampli d’interessos. 
En tots els casos són riques en idees i suggeriments i sovint la teoria o solució que 
resol el problema plantejat, quan se sotmet a discussió crítica, il·lumina nous pro-
blemes i suggereix noves qüestions, tal com apunten els informes respectius dels 
directors i presidents de tribunals. El camí del coneixement és sempre provisional.

Ranke afirma que només hi ha dues maneres d’adquirir coneixement dels assumptes 
humans: mitjançant la percepció de les coses concretes o mitjançant l’abstracció. 
La primera és el mètode de la història, el camí que han seguit la majoria de les 
tesis. L’estudi de la ciutat del XIX és raonable. El coneixement de la ciutat contem-
porània és molt més difícil, el temps no ha fet encara l’antologia implacable.
 
La primera Tesi d’aquest compendi és de 1984. Em faig creus que fins aleshores, 
és a dir, 125 anys després de l’aprovació del projecte de Cerdà, cap universitari 
(UPC) orientés les recerques del seu doctorat envers l’Eixample. Però ben mirat, no 
és tan estrany, si ens fixem fins a quin punt s’havia marginalitzat l’obra de Cerdà i la 
pròpia construcció de l’Eixample per part de la cultura ortodoxa catalana. Només 
fins a cent anys després apareix Fabià Estapé, que reconeix per fi la corpulència 
teòrica de l’obra de Cerdà i el seu impacte real en la Barcelona moderna. Baltasar 
Porcel potser exagerava al dir que Barcelona, sense l’Eixample, conseqüència del 
buf visionari de Cerdà, només hauria estat una més de les ciutats de la gran èpo-
ca fabril, com ara Sabadell o Terrassa. Però hipèrboles de Porcel al marge, avui 
tots coincidim en que l’aventura de l’Eixample constitueix l’episodi més prodigiós 
d’aquesta nostrada ciutat dels prodigis i un esdeveniment sobresortint de la urba-
nitat europea dels darrers dos segles. És clar que l’immensitat del camp de recerca 
que s’obria a la fi dels setanta a la consideració de Jaume Sanmartí era des-
mesurada. Amb tot per observar i conquerir, va fixar l’atenció en la illa com unitat 
bàsica de la forma de l’Eixample. La illa com a agregat heterogeni d’edificis va-
riats, susceptibles d’ésser reconduïda a les hipòtesis uniformes del projecte primer. 
Fer esment a la illa el porta de dret al reconeixement dels patis. L’optimisme de la 
voluntat l’encamina per fi a suggerir alternatives per actualitzar i corregir la seva 
transformació fins aleshores heterogènia i densificadora. La seva feina no s’acaba 
aquí: amb el pastís de l’eixample només tastat, li etzibà unes quantes mossega-
des més. Així doncs, suggereix una re-jerarquització de la xarxa viària, la creació 
d’espais lliures, el re-equipament del teixit, la interpretació de l’arquitectura mo-
derna en el gruix dels tipus edificatoris antics, el control de les activitats terciàries i 
la indústria…Tot plegat amb el propòsit indissimulat de comprovar fins a quin punt 
és possible redreçar el procés de transformació i recuperar els atributs aparentment 
millors de la hipòtesi inicial.

José Luis Gómez Ordóñez desxifra les relacions íntimes entre les xarxes de ser-
veis i la forma urbana. L’enginyer Garcia Faria va verificar la potencialitat de la 
xarxa projectada per Cerdà per esdevenir suport d’un sistema de serveis d’extrema 
racionalitat. I en última instància, ens fa reflexionar sobre el paper principal de 
l’obra pública en la configuració i estructura de les nostres ciutats. Dit dretament: 
en la dimensió urbanística de tota obra civil.

La feinada ingent de Miquel Corominas s’aplica a una qüestió especialment se-
riosa: el coneixement de la primera infantesa i adolescència d’aquest gegant que 
avui és l’Eixample Cerdà. La paràbola de Manuel de Solà, director de la tesi, és 
perfecta: la quadrícula abstracte i neutre de l’enginyer Cerdà s’apariona amb el 
cadastre terrenal i origina una criatura que com totes exigeix cura i miraments de 
tota mena. Dit sense metàfores: se’ns revelen d’una vegada per totes, les dificultats 
inicials d’aquesta aventura immoderada en la història de Barcelona. El paper fo-
namental dels primers promotors, dels esquemes inicials de parcel·lació, el replan-
teig de les traces, la tasca d’en Cerdà per imaginar formes de gestió, parcel·lació 
i legislació que emparessin el procés inicial de formació de l’Eixample, són els ar-
guments majors d’aquesta tesi formidable.

El camp de recerca que delimita Xavier Tafunell se superposa temporalment 
amb el de Miquel Corominas. Això no vol dir que es trepitgin els continguts, ben al 
contrari, es complementen: el discurs rigorós de l’economista posa el focus sobre 
la construcció d’edificis a l’Eixample i en la seva distribució espacial en el període 
germinal de la seva construcció. Les gràfiques abundants no són gargots prescindi-
bles: ens il·lustren sobre la localització i característiques dels 7000 primers edificis 
en l’aparent neutralitat de la retícula fundacional i també pel que fa als alts i baixos 
del cicle econòmic a la segona meitat del XIX. Els trets distintius dels promotors ini-
cials són la propina generosa de la seva recerca.

Fa quinze anys Josep Ramoneda especulava sobre les diferències que separen 
les idees fortes de les utopies. La conclusió de les seves cabòries fou ben lúcida: 
“l’Eixample és l’exemple del que separa les idees fortes de les utopies. Les utopies 
no troben lloc a terra. L’Eixample era una idea prou forta per saber-lo trobar. I man-
tenir-s’hi”. La mateixa pensada deuria donar voltes pel cap de Jaume Llobet quan 
va intuir l’equivalència de mèrits entre el projecte singular de Cerdà i la persistèn-
cia dels instruments de gestió que van articular les relacions entre l’Administració i 
els agents privats. La seva tesi dóna la resposta definitiva a una gran qüestió: com 
s’explica l’estable cohesió entre els actors públics i privats, per plantar cara amb 
tanta eficàcia a les amenaces transformadores que va patir el patró inicial?

El paisatge de l’Eixample és la integral de milers d’iniciatives edificatòries de tota 
mena. L’observació del seu aspecte, sobre tot en la part central, produeix un goig 
alhora incert i tranquil. Aquesta delectació difusa dels barcelonins, i també dels 
forasters, es deu a la percepció conscient o no de la unitat en la complexitat: uni-
tat del model inicial en la multiplicitat complexa de les iniciatives edificatòries. Tot 
plegat per constatar un cop més la idea de Gombrich que la delectació estètica 
es troba en algun lloc entre la monotonia i la confusió. Un dels capítols principals 
de la tesi de Joaquim Sabaté posa en clar el paper de les diferents ordenan-
ces d’edificació per encotillar les successives arquitectures de tot un segle amb la 
idea de ciutat que des de 1859 evoluciona i fins i tot millora la profecia de Cerdà. 
Aquests codis successius són, en bona part, els responsables d’un paisatge urbà 
que harmonitza la flexibilitat múltiple de les arquitectures privades o públiques amb 
l’efecte ocult de civilització ordenada, que es desprèn de la geometria de base.

El dilema entre la forma urbana centralitzada, atenta als valors identitaris de les pre-
existències històriques i una nova ciutat racional i igualitària fonamentada en una 
malla regular, és una disjuntiva recurrent al llarg de la segona meitat del XIX, que 
un cop més ha revifat a principis del XXI. El treball de Ferran Sagarra s’endinsa 
al bell mig de l’anomenada “Batalla de l’Eixample”: un llarg conflicte d’interessos, 
administracions i models de ciutat ben diferents. Els arquitectes Garriga i Roca i 
Rovira i Trias, homes de pes en la gestió i el debat sobre l’urbanisme de Barcelo-
na de mitjans del XIX, orientaven les seves idees i projectes cap a la ciutat vella i 
l’articulació d’aquesta amb el nou creixement. De fet, el projecte de l’Eixample era 
per Garriga i Roca un bon pretext per a la Reforma de la ciutat Vella. L’oposició 
entre aquestes idees i la redundància extrema de la retícula de Cerdà va portar a 
l’enginyer a re-definir el projecte per la Barcelona antiga quatre anys després de 
l’aprovació del document originari. La Tesi de Ferran Segarra revela també el pa-
per del port i les xarxes de transport en l’articulació del territori i el pes de la nova 
centralitat en les diverses propostes per l’Eixample.

Observar és tan o més difícil que pensar. L’estudi dels tipus de casa de veïns del 
XIX a Barcelona ha exigit a Pere Giol a considerar centenars d’exemples. La fei-
nada ha derivat en taxonomies que posen en clar que el gruix de les cases de la 
Barcelona d’aquell segle es fa d’acord amb un limitat repertori de models distribu-
tius, sobre tot, en les cases entre mitgeres. La tesi posa en clar la íntima connexió 

entre sistema constructiu, esquemes distributius resolts, entorn als patis de parcel·la 
i classes de façana, segons models de composició basats en els mateixos tipus de 
balcons i finestres. La permanència d’aquest patrimoni heretat fa evident la utilitat 
de l’estri que fa quinze anys ens va posar a les mans l’autor de la tesi. Tota reha-
bilitació de qualsevol edifici només té sentit si es fa des del coneixement dels seus 
caràcters tipològics i atributs específics.

“A l’Eixample es va consolidar un sistema de construir edificis que va constituir en el 
seu conjunt una autèntica cultura constructiva”. Amb aquesta fermesa s’expressava 
Antoni Paricio en les conclusions de la seva tesi. Dels treballs compendiats és el 
que toca més de peus a terra; dibuixos de fonaments, bigams i revoltons, fan que 
ens n’adonem de l’estreta relació entre les primeres descomposicions parcel·làries 
i les possibilitats constructives de l’època. Construcció de mínims i força imagina-
tiva que s’ha d’observar per conèixer el que hi ha darrera les visibles façanes que 
configuren el paisatge de l’Eixample.
 
La Diagonal a 30º se superposa sobre la retícula inacabable. La seva excepcio-
nalitat dins el patró repetitiu que proposa Cerdà és evident. La Cristina Jover se 
n’adona de l’anomalia des de la qual es pot mirar tot l’Eixample d’una manera 
diversa. Un bon punt de partida per una investigació genuïna. L’autora en qui és 
fort el nervi de nena entremaliada no s’està per la consecutivitat de les idees i des 
de l’observació i l’instint mostra com aquest tall esbiaixat fa del parcel·lari i les ar-
quitectures que se’n deriven un repertori magnífic de singularitats. Sembla mentida 
que aquesta Tesi no arribés fins l’any 1995.

Francesc Magrinyà interpreta la “Teoria General de la Urbanización” publicada 
el 1867, és a dir, 8 anys després de l’aprovació del Projecte d’Eixample, com un 
precedent precoç i aclaparador de l’urbanisme de xarxes que Gabriel Dupuy teo-
ritzà l’any 1992. Una concepció moderna de les xarxes a la ciutat i el territori, que 
les pensa com topologia i comunicabilitat. L’aportació més distingida de la tesi és, 
però, la vindicació de la “Teoria General de la Urbanización”, com un aplec de 
principis que, convenientment reinterpretats i transcrits a l’actualitat, podrien ser, 
com recentment ha assenyalat Joan Busquets, una alternativa d’ordenació apli-
cable a la Regió Metropolitana de Barcelona. Des de l’any 1976 (PGM) patim la 
manca d’una visió/concepció unitària a l’escala de la gran Barcelona.

L’antologia es completa amb la tesi explicativa de la gènesi i procés de formació 
de la Vila de Gràcia (Enric Serra). Una primera ullada ens pot fer pensar que el 
treball s’ha encaixat amb calçador en aquest recull. Amb tot i aquesta prevenció 
referent a la coherència amb el camp de recerca, el detall de la tesi ens fa entene-
dor un model de creixement urbà i fragmentari oposat a l’ambició globalista del 
projecte de Cerdà. Un model capaç de recalibrar-se sobre la marxa que reconeix 
la seva incapacitat de predicció a llarg termini. Tot plegat interessa perquè aquest 
suburbi residencial del XIX es forma simultàniament i a tocar de l’Eixample. L’anàlisi 
comparatiu palesa les diferències i coincidències dels agents d’un i altre procés i 
sobretot com es pot generar una ciutat equilibrada i flexible amb dos models tan 
oposats.

Aquestes tesis doctorals són un producte no gaire sorollós ni cridaner i això en la 
nostra societat de l’espectacle m’ha fet pensar sovint que els doctorands rigorosos 
són espècie amenaçada. En teoria, l’autor d’una tesi doctoral hauria de ser gaire-
bé anònim. És la tesi i no l’autor l’objecte d’interès. Ara bé, s’ha d’anar en compte 
amb ésser massa discret; una raonable dosi de reconeixement i atenció pública no 
pot fer gaire mal. Deia Auden que igual que l’home bo oblida la seva acció tan 
punt l’ha feta, el doctor veritable oblida la tesi de seguida l’ha acabada i comença 
a pensar en una nova feina. I si pensa en l’obra anterior, és més probable que re-
cordi els defectes que les virtuts.
Descobreixo doncs el propòsit complementari d’aquesta exposició; combatre 
l’excés de silenci respecte a aquests productes de la Universitat, tantes vegades 
secrets o estranys a la societat i els propis universitaris per manca de difusió. Les 
dotze tesis són el que Isaiah Berlin en deia fils d’experiència relativament prims, fils 
d’experiència que seleccionen meticulosament un aspecte o moment de la ciutat 
real. Els lectors d’aquest llibret veuran que amb els fils prims que els dotze doctors 
posen al seu abast poden entreteixir una corda de coneixement gruixuda.
Finalment, aquest compendi és una invitació a la lectura de les tesis presentades i 
també l’esperança d’un lector futur que faci encaixar les peces soltes i construeixi 
una visió interior que abraci la complexa realitat, la veritable història de com es va 
pensar i bastir aquest episodi cabdal de la ciutat de Barcelona.

ELS FILS I LA CORDA. ENRIC SERRA
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