Eixample
L’Antiga Esquerra de l’Eixample,
La Dreta de l’Eixample, El Fort Pienc,
La Nova Esquerra de l’Eixample,
La Sagrada Família, Sant Antoni
De Gabriel Pernau i Frederic Camallonga
La possibilitat de millorar les condicions de vida de les
persones amb les exigències d’un pla d’urbanització

“L’aprovació, el 1859, del pla d’Eixample dissenyat per Ildefons Cerdà va
resultar polèmica perquè imposava, des de Madrid, un determinat model
de ciutat. Però el cert és que la trama regular, formada per un miler d’illes
de cases gairebé idèntiques i travessada per carrers d’una amplada
inusual per permetre la circulació de tramvies, es revelaria, malgrat la
perversió del model Cerdà original […] idònia per a les necessitats de la
ciutat moderna.”

“L’Eixample és alguna cosa més que les enlluernadores cases modernistes de
Gaudí, Domènech i Montaner o Puig i Cadafalch. A més de la Dreta, el districte
té els barris del Fort Pienc, de la Sagrada Família, de l’Antiga Esquerra, de la
Nova Esquerra i de Sant Antoni, plens de monuments i edificis, potser menys
coneguts que la Pedrera o la Casa Batlló, però que també val la pena
descobrir: des de les grans estructures metàl·liques dels mercats municipals
fins a escultures de Miró, claustres romànics o construccions contemporànies
com els nous Encants.”
El novè llibre de la col·lecció Barcelona Barri a barri, que convida a fer
turisme urbà i a conèixer els barris de Barcelona.

Els protagonistes
L’Antiga Esquerra de l’Eixample. El primer nucli important de l'Antiga
Esquerra de l'Eixample va sorgir al voltant del Mercat del Ninot i de l'Hospital
Clínic, on es van bastir blocs de pisos de lloguer. La lentitud amb què avançava
la construcció dels blocs de pisos a l’Esquerra de l’Eixample contrasta amb la
proliferació de nous projectes que sorgien a la dreta del carrer de Balmes. El
ferrocarril de Sarrià, que baixava pel carrer de Balmes a cel obert, marcava,
però, una línia divisòria definitiva en un Eixample que Cerdà havia somiat
igualitari però en el qual es van marcar ràpidament clares diferències socials.
La Dreta de l’Eixample. El passeig de Gràcia és la columna vertebral de la
Dreta de l'Eixample, el barri de Barcelona amb la major concentració d'obres
mestres del modernisme català. La coincidència de l’esclat econòmic, social i
creatiu que vivia el país a finals del segle XIX amb la disponibilitat del que Lluís
Permanyer ha anomenat “un solar enorme per construir” van cristal·litzar en
grans inversions per aconseguir que la nova ciutat lluís al nivell de les principals
capitals europees.
El Fort Pienc. La zona habitada del Fort Pienc se cenyia al voltant de les
antigues carreteres de Ribes i d'Horta. L'Eixample hi va arribar de forma
tardana, després de l'Exposició del 1929. A diferència de la resta de l’Eixample,
a la zona hi ha només uns pocs edificis d’habitatges modernistes al passeig de
Sant Joan, però alguns de tipus industrial significatius, com l’Estació del Nord i
la Central Catalana d’Electricitat.
La Nova Esquerra de l’Eixample. La Nova Esquerra de l'Eixample era una
zona perifèrica que va acollir fàbriques, l'Escorxador, la Model o una plaça de
toros. A partir del 1929 viurà un ràpid creixement, amb motiu de l’Exposició
Internacional de i de la necessitat de connectar Barcelona amb la muntanya de
Montjuïc a través de la Gran Via i de l’eix Josep Tarradellas Tarragona, que
cauran les últimes barreres i l’Eixample ocuparà de forma decidida aquell
territori.

La Sagrada Família. El barri de la Sagrada Família és un espai dens, bigarrat i
amb pocs espais verds, molt diferent del que mostren les fotografies de finals
del segle XIX, en què la incipient Sagrada Família se’ns apareix solitària,
envoltada de camps i algunes construccions escadusseres.	
  
Sant Antoni. El barri de Sant Antoni, desenvolupat al voltant del mercat bastit a
partir de 1882, ha conservat una forta personalitat i un ambient genuïnament
popular i comercial. Amb forma de sageta, està parcialment travessat per un
atípic carrer que talla la trama Cerdà en diagonal. És l’avinguda de Mistral,
urbanitzada amb motiu de l’Exposició Internacional de 1929 sobre el traçat de
l’antiga carretera de França.
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