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Un mapa geològic és una base de dades on queden reflectides les característiques litològiques del terreny, les unitats geològiques més vistents de la zona estudiada, les
seves relacions geomètriques i les seves edats deduïdes de les associacions de fòssils i
les conegudes mitjançant datacions absolutes obtingudes al laboratori estudiant les
mostres de roca recollides a la zona. En principi es tracta d’un document consistent en
un full de paper on la llargada i amplada representen les dues dimensions del terreny,
el dibuix amb signes convencionals propis afegeix una tercera dimensió i el temps
representat pels materials geològics de la zona, i reflectit per diferents colors, n’afegeix una quarta.
Quan es va fer la primera cartografia geològica a Barcelona mitjan segle XIX,
mancava una representació del terreny amb el detall suficient com per reflectir-hi amb
precisió les característiques geològiques principals. Els mapes existents, d’acord amb
les seves finalitats específiques, militars o d’altra mena, generalment no tenien gaire
interès a reflectir detalladament les irregularitats topogràfiques mitjançant corbes de
nivell.
El primer treball científic fou el d’Alexandre Vézian publicat el 1856 com a
resultat de la seva tesi doctoral llegida a la Universitat de Montpeller. Els treballs posteriors de la Comisión del Mapa Geológico de España no es van centrar en el terme
municipal de Barcelona. Després del treball de Vézian, la primera cartografia geològica realitzada amb els criteris científics propis de la seva època fou obra de Jaume
Almera, presentada a escala 1:100.000 el 1888 i detallada a escala 1:40.000 el 1891.
Els estudis geològics auspiciats per la Mancomunitat de Catalunya, vers 1920, quedaren estroncats per l’adveniment de la Dictadura el 1923. El 1928-1930 l’Instituto
Geológico y Minero de España (IGME) va produir una altra cartografia a escala
1:50.000 referida al territori barceloní i a les zones adjacents, amb unificació dels
signes convencionals. El 1973, el mateix IGME va renovar la seva producció cartogràfica, amb la representació del territori barceloní.
El 1978, Albert Ventayol i altres van produir una cartografia de la zona amb
finalitats urbanístiques i amb dades dels sondatges en els llocs on la ciutat no deixava
veure els afloraments naturals. Actualment, la Sèrie Geotreballs de l’Institut Geològic
de Catalunya pretén realitzar una cartografia geològica detallada de les principals
ciutats catalanes, també amb vistes al control de les dificultats a l’hora de construir.

L’any 2009 Oriol Riba i Ferran Colombo van publicar un treball sobre la geologia de
l’holocè d’una part de Barcelona amb un mapa geològic centrat en Ciutat Vella i el
Poblenou a partir de dades de superfície, dades de les excavacions realitzades per a la
construcció i dades de subsòl fornides per l’anàlisi dels sondatges fets en diversos
barris de la ciutat. Reflecteix les diferents unitats estratigràfiques diferenciables en
aquell sector del territori barceloní, tenint en compte la seva litologia principal, els
seus límits i la seva cronologia relativa, i tanca un cicle de cartografia geològica amb
criteris clàssics de litoestratigrafia, que deixa oberta una altra etapa per a la confecció
de cartografia geològica amb noves tècniques i criteris.

Jaume Almera, Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona. Región
primera o de contornos de la capital, 1891. Escala 1:40.000.
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Des del primer terç del segle XX, l’elaboració de la cartografia municipal havia estat
encomanada a la Unitat Operativa del Pla de la Ciutat, que, durant més de trenta
anys, va realitzar la tasca d’actualització i manteniment del conegut Plànol Martorell
amb tècniques manuals i processos artesanals. Els inicis de la transformació del servei
cartogràfic de l’Ajuntament de Barcelona remunten a l’any 1978 amb la creació d’un
govern municipal tecnocràtic i provisional en espera de les eleccions de 1980, les
primeres en democràcia després de la mort de Franco. En aquella etapa, de poc més de
dos anys, el nou consistori va posar les bases per un procés d’informatització dels serveis municipals, entre els quals el servei cartogràfic.
Entre 1978 i 1980 no només es va concebre aquest canvi sinó que es va adquirir el maquinari imprescindible per iniciar el procés i es van contractar els tècnics que
coneixien el funcionament de la nova tecnologia, que substituïa les taules de dibuix
per pantalles i llistats numèrics. La innovació es va veure plenament consolidada a la
primavera de l’any 1980, arran de l’elecció del consistori encapçalat per Narcís Serra,
que es va rodejar de tècnics i polítics joves amb ganes de posar en marxa polítiques de
modernització de l’Ajuntament.
A partir de l’any 1980, l’Ajuntament de Barcelona, per fer front a les noves i
modernes polítiques municipals en un context de crisi econòmica, impulsà l’aixecament d’un nou mapa parcel·lari destinat a revisar i actualitzar el valor de la contribució urbana. Amb aquest projecte, el servei de cartografia municipal va fer un esforç
important per adaptar-se al salt tecnològic i va propiciar la introducció a l’entorn
digital. Aquesta transformació es traduí en tres accions:
1) L’organització dins del Servei del Plànol de la Ciutat d’una nova unitat anomenada
Centre de Cartografia Automàtica (CCA) el 1979, que posà en funcionament la
primera estació cartogràfica digital.
2) La creació d’una empresa municipal anomenada Institut de Cartografia de Barcelona, SA (ICB) el 1980, destinada a realitzar el treball de camp per inventariar totes
les parcel·les de la ciutat. L’autonomia de l’empresa va permetre contractar els equips
necessaris per realitzar l’inventari amb rapidesa i solvència.
3) La signatura d’un conveni amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya (1984), llavors
de recent creació, que havia de fornir la informació topogràfica de base.

Així doncs, el primer repte del CCA va consistir a generar un nou parcel·lari que serviria per modernitzar el plànol de la ciutat i crear una primera base de dades d’informació cartogràfica municipal. Aquesta documentació es traduí en un primer mapa
digital: el mapa de Barcelona a escala 1:500 que ha estat el suport de tota la informació territorial de la ciutat en els darrers trenta anys. El mapa consta de 849 fulls a
escala 1:500 i la primera edició es va fer a partir d’un vol de l’any 1983. La distribució es realitzava en cd-rom, el sistema d’actualització inicial era anual i posteriorment la cartografia de base va passar a formar part dels circuits d’actualització
d’informació.

Plànol parcel·lari a escala 1:500, aixecat digitalment pel Centre de Cartografia Automàtica de l’Ajuntament de Barcelona, entre 1982 i 1987. Full
O-12-4. Part central d’Horta. Sortida de plot en paper.
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El vallum que envoltava la ciutat romana constitueix l’element definitori i històricament més identificador de l’antiga colònia. Funcionalment útil al llarg de molts
segles, arribà pràcticament complet fins a les primeres dècades del segle XIX i va ser
descrit a les cròniques medievals, o bé per la seva fortalesa i aparent inexpugnabilitat,
o bé com a element de domini i prestigi, quan va ser repartida entre l’Església i la
noblesa, com es relata al Llibre dels reis.
Els gravats ens donen alguns detalls de la seva forma, però la primera plasmació en planta del circuït sencer de la muralla que envoltava la ciutat primitiva la trobem al plànol geodèsic aixecat per l’enginyer militar Joseph Cardoso cap al 1714,
precedent d’altres al llarg del segle XVIII, com ara el de Juan Martín Zermeño de 1751,
o a la primera meitat del XIX.
El treball iniciat per Antoni Celles i continuat el 1836 pels seus deixebles Josep
Oriol i Bernadet i Josep Oriol Mestres, amb la finalitat de fer un estudi i un aixecament de la muralla, no va repercutir en la cartografia general de l’època, com es veu,
per exemple, en els projectes d’eixample realitzats per Miquel Garriga i Roca el 1857
i a la còpia del plànol topogràfic d’Ildefons Cerdà a escala 1:15.000 de 1860. En
aquests casos la línia que correspon a la muralla perd tota la fidelitat mètrica i es
converteix en una indicació de la seva existència sota una forma totalment irregular.
El parcel·lari que Garriga i Roca realitzà el 1858-1860, fet amb cura, rigor i
molt de detall, representa un gran canvi qualitatiu. Per primer cop s’hi identifiquen a
escala 1:250 els vestigis de paraments rectilinis i torres i s’intenta, amb menys fortuna, integrar els aixecaments parcials de zones enderrocades, com la que corresponia al
Palau Reial Menor. És l’únic plànol de conjunt detallat amb que es comptarà fins ben
entrat el segle XX, encara que també són una font documental de gran interès algunes
anotacions puntuals dels enderrocs i un seguit de plantes que acompanyen alguns
protocols notarials dels segles XVIII i XIX.
A partir de 1925, la tasca dirigida per Vicenç Martorell a l’Ajuntament de
Barcelona va fer possible localitzar molts elements de la muralla i, al mateix temps,
integrar la documentació arqueològica per fer una reconstrucció més fidel i precisa de
la planta de la ciutat ja coneguda com a romana. Els projectes de revaloració del
circuït proposats per Adolf Florensa es reflectiren en els fulls realitzats i actualitzats
periòdicament pel Servei del Pla de la Ciutat.

Van haver de passar algunes dècades més per tal que els resultats i el registre gràfic de
l’activitat arqueològica, inèdit i limitat als interessos propis de l’arqueologia, s’incorporessin a la cartografia general de la ciutat. Aquesta documentació gràfica permet
reconèixer el doble circuït de muralla així com formular les primeres hipòtesis sobre
l’estructuració de la trama urbana. A partir del decenni de 1980 i amb motiu de la gran
activitat de transformació urbana, el registre arqueològic s’ha tingut present en el planejament i els projectes urbans. Neix a partir d’aquell moment una cartografia específica relacionada amb el Servei del Pla de la Ciutat i amb el de Cartografia Automàtica
que registra sistemàticament tota la informació generada per l’activitat arqueològica i
crea les bases de l’actual registre gràfic general.

Miquel Garriga i Roca, Full del plànol parcel·lari de Barcelona corresponent al palau del
bisbe, 1859-1860. Escala 1:250.
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El 1772, el projecte d’alineació de la Rambla, obra de l’enginyer militar Pedro Martín
Zermeño, vinculat a l’enderroc de l’antiga muralla, posà en marxa un procés de
modernització de l’espai urbà barceloní que cal relacionar amb la ideologia de la
Il·lustració i l’estètica neoclàssica. Data del mateix any l’obligatorietat de la llicència
per a les obres particulars, que permeté avançar en la regularització de línies de façana, amb la supressió dels voladissos, engegada ja el 1768.
Des del darrer terç del segle XVIII, a Europa s’han produït tres tipus d’alineació
urbanística, a escala cada vegada més ambiciosa: de parcel·la, de conjunt del carrer o
plaça i de conjunt de les vies de la població. A Barcelona, entre 1772 i 1861-1862,
data del primer pla general d’alineacions, degut a Miquel Garriga i Roca, s’estableix
el predomini del segon nivell, que, a la pràctica, serà vigent fins entrat el segle XX en
no ser aplicats els successius projectes generals de reforma interior.
En el període considerat, la casuística de les alineacions barcelonines respon a
estadis urbanístics diversos i a conjuntures canviants. El tipus més antic i més general
correspon a la realineació de carrers plenament consolidats (primer plànol: carrer de
l’Argenteria, 1782, escala aprox. 1:160). El segon tipus crea carrers nous en espais no
plenament urbanitzats, sobretot en el Raval (primer projecte, d’iniciativa militar:
carrer Nou de la Rambla, 1785; primer plànol municipal: carrer de les Carretes, 1788,
escala aprox. 1:230). La desamortització de béns eclesiàstics permeté l’ampliació o
formació de places (plaça de Sant Jaume, 1824; plaça Reial, 1848) i l’obertura de
carrers nous a través de la massa edificada (carrers Ferran, a partir de 1824; Jaume I,
1851; Princesa, 1852, plànol a escala aprox. 1:190).
La primera part de la ponència se centra en les alineacions a escala de carrer o
plaça, més de 500, produïts pels tècnics de la secció d’obres del municipi i que ressalten com a fet excepcional dins d’Espanya, on no són freqüents abans del darrer quart
del segle XIX.
La segona part explica el procés que porta des de l’encàrrec de l’alineació d’un
carrer a l’aprovació com a línea oficial pel plenari i al trasllat sobre el terreny. Destaca
sobretot el contrast entre la teoria que inspira el procediment i la pràctica. A Barcelona es troben alineacions successives del mateix carrer que obeeixen a una causa
principal: la capacitat dels veïns per revisar el detall de les alineacions aprovades en la
fase final del procediment, el moment de reedificar.

La tercera part descriu les característiques cartogràfiques dels plànols i diferencia dues
etapes, amb un breu període de transició entre elles. Fins el 1800, la producció és
escassa i els plànols són peces singulars, encara que tenen trets comuns derivats d’una
manera de fer establerta des del primer moment. A partir de 1805 –amb una producció
creixent que es triplica dues vegades i es generalitza en un curt espai de temps, abans i
després de l’ocupació francesa– s’imposa un model estàndard de plànol amb trets
simples i una escala que gira a l’entorn de 1:187, fet que no exclou l’existència d’alguns plànols més complexos. Amb aquest sistema, un 90% dels carrers de Barcelona
comptaven amb plànol d’alineació oficial abans de 1846, data de la reial ordre que
obligava a afrontar el pla general d’alineacions als municipis del país.

Plànol d’alineació dels carrers de Canvis Vells, Canvis i Canvis Nous, amb eliminació
dels voladissos, no signat ni datat, inserit en els Acords municipals de 1787. Escala
aproximada 1:194.

La cartografia de la Marina de Llevant i el Rec Comtal, 1750-1839
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El procés de privatització de les antigues pastures municipals de Barcelona, situades
al llarg de la costa entre les muralles de la ciutat i la Riera d’Horta, iniciat després de
la seva incautació per la Corona el 1714, i la posterior desamortització de les aigües
en tota l’àrea regada pel Rec Comtal, arran de la revolució liberal, van donar lloc a
una cartografia específica que permet d’estudiar els canvis d’aquesta part del Pla de
Barcelona des de mitjan segle XVIII fins poc abans de la seva afectació pel pla urbanístic d’Ildefons Cerdà.
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona conserva un seguit de plànols que
plasmen la consolidació gradual de la propietat privada a la zona de la Marina de
Llevant des de mitjan segle XVIII fins a principis del XIX. El «Plan y demostración de
porciones de terreno de los términos de la ciudad de Barcelona, San Martín de
Provensals, San Adrián de Basós y de su total llamado la Granota y Juncá», d’autoria
desconeguda i datable el 1756, permet veure els primers prats d’indianes establerts en
aquesta àrea. El «Plano o mapa geométrico que manifiesta el terreno que desde la
Azequia Real y Condal hasta el mar y desde la Riera de Horta hasta el Prado de Canaleta, en cuya extención se manifiestan los objetos de questión en la causa que en el
Tribunal de la Intendencia sigue Ramon Pujol contra Gaspar Soler», també d’autoria
desconeguda i datat el 1785, permet apreciar un major nombre de prats d’indianes.
Dos altres plànols, un de 1803, «Plano que manifiesta toda la extención del terreno
llamado la Granota y el Juncar, que sirve para pastos del ganado de la Ilustre Ciudad
de Barcelona», i l’altre de 1819, «Plano que manifiesta el terreno en disputa que es
parte del de mayor extención nombrado la Granota y el Juncar», són documents
cartogràfics que segueixen testimoniant amb gran detall la consolidació i extensió de
la propietat privada a la zona de les antigues pastures.
El «Plano en diez hojas que comprende el terreno regable con las aguas de la
Acequia Real o Rec Comtal en el llano de Barcelona», a escala 1:3.370, obra de
l’agrimensor i mestre d’obres Tomàs Soler i Ferrer datada el 1836 i conservada a
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, té a veure amb la despatrimonialització de l’aigua, que
es produí arran de la revolució liberal de 1835. Els seus fulls engloben parcialment els
antics termes municipals de Montcada, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de
Besòs, Sant Andreu de Palomar, Sant Martí de Provençals i Barcelona i són complementats per un llibre que conté la informació sobre els propietaris i les superfícies de
les 926 parcel·les traçades.

La seqüència de documents cartogràfics amb informació parcel·lària referent a la zona
d’estudi es pot completar amb el «Plano geométrico del término jurisdiccional de la
ciudad de Barcelona separado del término de la Villa de Gracia que antes estaban
unidos», signat per Joan Soler i Mestres el gener de 1851 i que, pel que fa a la petita
zona regada pel Rec Comtal dins el terme de Barcelona, no marca grans canvis
respecte al plànol de 1836.

Tomàs Soler i Ferrer, Plano en diez hojas que comprende el terreno regable con las aguas
de la Acequia Real o Rec Comtal en el llano de Barcelona, 1836. Escala 1:3.370. Full 6.

Conéixer per transformar: l’empresa cartogràfica d’Ildefons Cerdà
Ramon Grau i Fernández
Historiador

La documentació personal d’Ildefons Cerdà conservada a l’Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona, procedent d’una donació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports, conté 55 plànols manuscrits de gran format, no datats ni signats, que corresponen a diverses fases del treball desenvolupat en relació amb l’eixample de Barcelona i permeten copsar el sentit pragmàtic del procés cartogràfic dirigit per l’enginyer.
Es poden distingir tres categories de plànols: 1) reconeixement del territori,
1854-1855; 2) ideació i ajustament urbanístic, 1860-1872; i 3) execució urbanística,
1860-1865. L’anàlisi se centrarà en els apartats primer i tercer, que agrupen els plànols que contenen les dades empíriques recollides mitjançant treball de camp i
plasmen el procés de transformació del territori, amb l’estesa de la nova xarxa viària i
la substitució de la topografia natural.
Els 13 fulls preparatoris del plànol topogràfic a escala 1:5.000 lliurat al govern
el desembre de 1855 i base de la posterior ideació urbanística són a escala 1:1.250,
excepte el full 2, corresponent a la muntanya de Montjuïc, a escala 1:2.000 i que
presenta altres peculiaritats. Els fulls 3-10 comprenen tota l’àrea destinada a la nova
urbanització, fins a la Travessera de Gràcia i el límit oriental del terme de Sant Martí,
i contenen anotacions altimètriques al llarg d’una sèrie de rectes segons la direcció
considerada de desnivell màxim dins l’àrea compresa pel full, separades usualment
per 40 m i que donen lloc a l’esbós de corbes de nivell a intervals d’1 m.
Els 28 fulls del denominat «Plano particulario», a escala 1:500, cobreixen una
àrea d’extensió inferior que cal interpretar com el territori considerat susceptible de
ser urbanitzat en un futur pròxim i que abasta tot el terme de Barcelona, la major part
del de Sant Martí, tota la part baixa del de Gràcia i un segment menor de les Corts.
A cada cruïlla de la trama ortogonal característica del projecte Cerdà, el plànol
1:500 indica la cota altimètrica del terreny abans de la urbanització (en 835 casos) i
dues resultants dels anivellaments projectats: la corresponent al paviment del carrer
(866 casos) i la del fons de les clavegueres (831). L’estudi de la relació entre els tres
nivells permet copsar els objectius i l’abast de la transformació projectada i que es
comença a aplicar entre 1860 i 1865.
A diferència dels fulls topogràfics 1:1.250 i de la seva síntesi 1:5.000, que
recullen les edificacions però no la parcel·lació, el plànol d’execució 1:500 té com a
finalitat principal anar-hi localitzant i amidant les propietats, procés que es va fent a
petició dels particulars interessats.

El conjunt de parcel·les amidades és de 409 (243 en el terme de Barcelona, 13 a cavall
entre Barcelona i Gràcia, 34 en aquest darrer terme, 114 a Sant Martí de Provençals i
7 a les Corts) i fa visible la mobilització diferencial de la propietat, amb alguns
projectes d’edificació particular, durant el període de la direcció tècnica de Cerdà, que
acaba el juny de 1865. Entre la documentació del llegat es conserva un expedient
d’amidament de dues propietats d’una mateixa persona, amb la representació de les
parcel·les calcada del full 1:500. També s’hi conserven la major part dels fulls
corresponents a les mansanes formades en els terrenys alliberats per les muralles i el
glacis, de propietat estatal, i a la subhasta de les seves parcel·les els anys 1861-1862,
sota la direcció del mateix Cerdà, amb planimetries succintes de petita escala.

Ildefons Cerdà, Plano particulario, 1860-1865. Escala: 1:500. Full XVI.

La cartografia municipal de Gràcia, 1850-1897
Francesc Nadal Piqué
Universitat de Barcelona

Des del moment de la seva constitució el juliol de 1850 fins a la seva desaparició a
l’abril de 1897, l’Ajuntament de Gràcia impulsà la realització d’una variada cartografia, tant del nucli urbà com de la part de l’Eixample que formava part de la seva
jurisdicció municipal. Aquesta cartografia va ser obra d’un seguit de cartògrafs civils
–agrimensors, arquitectes, enginyers de camins i mestres d’obres– que malauradament es va perdre en part el 1870 arran de l’incendi de la Casa de la Vila durant el
rebombori de les quintes.
De la cartografia anterior a 1870 que s’ha conservat cal destacar, en primer
lloc, una sèrie de plànols que el 1845 va traçar l’agrimensor reial Tomàs Sanmartí,
vinculats a la formació del municipi per segregació d’una part del terme de Barcelona.
I en segon lloc, el «Plano geométrico de la Villa de Gracia», aixecat el 1863 a escala
1:2.000 per l’arquitecte municipal Antoni Rovira i Trias amb l’objectiu de dotar
l’Ajuntament de Gràcia d’una moderna cartografia urbana.
Més tard, durant el Sexenni Democràtic, el mestre d’obres Jeroni Galí i Roca
va rebre del consistori gracienc l’encàrrec d’aixecar, tal com estava establert a les
Ordenances Municipals de 1872, un plànol geomètric de la població de Gràcia i un de
tot el terme municipal. El resultat d’aquest encàrrec són dos documents cartogràfics a
escala 1:1.250, que va lliurar signats el juny de 1874: el «Plano geométrico de la Villa
de Gracia. Año 1873» i el «Plano geométrico del Ensanche de Barcelona del término
municipal de la Villa de Gracia. Año 1873».
Uns anys més tard, el 1884, l’Ajuntament de Gràcia va engegar la realització
de dos treballs que generarien una important documentació cartogràfica: la construcció d’una xarxa general de clavegueram i l’aixecament d’un plànol general d’alineacions. De la qüestió del clavegueram se n’ocupà l’arquitecte i enginyer de camins
Pere Garcia Faria, que l’abril de 1887 va presentar un detallat «Proyecto de alcantarillado para la Villa de Gracia», amb un total de 61 plànols a escales diverses. El núm.
2, titulat «Plano general de la evacuación de todo el término municipal», va ser
aixecat a escala 1:2.000 i el relleu hi és expressat mitjançant corbes de nivell equidistants 2 metres. La confecció del plànol general d’alineacions va ser obra de l’arquitecte municipal Miquel Pascual i Tintorer, que el juny de 1889 va lliurar a l’Ajuntament de Gràcia una detallada i exhaustiva cartografia del seu espai urbà, que comprèn un plànol urbà a escala 1:2.000 titulat «Plano general de alineaciones de la Villa
de Gracia», un a escala 1:5.000, dos volums d’alineacions de carrers a escala 1:300 i
un altre de rasants.

No va ser aquest, però, el darrer treball cartogràfic que Miquel Pascual va realitzar per
a l’Ajuntament de Gràcia. El març de 1895, en aplicació de la Llei de 26 de juliol de
1892 relativa als Eixamples de Madrid i Barcelona, va presentar un «Proyecto de
urbanización de las vías que comprende el Ensanche», el document cinquè del qual
aplega diversos plànols, entre els quals cal destacar el «Plano general de urbanización
de la zona principal» i el «Plano general de la zona de ampliaciones» aixecats a escala
1:1.000.

Jeroni Galí i Roca, Plano
geométrico de la villa de Gracia.
Año 1873. Escala 1:1.250.

Dos plànols de Barcelona elaborats pel Cos d’Estat Major, 1870 i 1885
Luis Urteaga
Universitat de Barcelona

El Depósito de la Guerra va dedicar una certa atenció a la ciutat de Barcelona durant
la segona meitat del Vuitcents. Aquest treball presenta la informació que s’ha pogut
reunir sobre dos plànols de Barcelona aixecats per sengles comissions del Cos d’Estat
Major de l’Exèrcit el 1870 i el 1885, que es custodien a l’Arxiu del Centro Geográfico
del Ejército (Madrid). El primer aixecament, dirigit pel comandant Narcís Barraquer i
Rovira i el tinent Plácido de la Cierva y Nuevo, es va executar a escala 1:2.000, i se’n
conserven la triangulació topogràfica, el plànol a escala 1:2.000 i una reducció del
mateix a escala 1:5.000. El segon aixecament, executat pel capità Josep Barraquer i
Roviralta i el tinent Lluís Fontana i Esteve, va consistir essencialment en una rectificació i actualització del mapa de 1870 a escala 1:5.000. Malauradament, en cap dels
casos no s’ha pogut localitzar l’expedient de l’aixecament.
La diferència més sensible entre els plànols esmentats és l’orientació: el nord
geogràfic en el de 1870 i l’orientació de l’Eixample (rotació de 44° en sentit horari)
en el de 1885. D’altra banda, els plànols representen el mateix territori i adopten les
mateixes convencions gràfiques. El terreny representat és un semicercle d’uns 3 km
de radi que té per centre aproximat la plaça de Sant Jaume, amb una superfície total
representada de 15 km2. La solució adoptada, de dubtosa eficàcia per a les finalitats
militars, ofereix l’avantatge de plasmar la corona de l’Eixample precisament en la
primera etapa de la seva materialització.
Els plànols de 1870 i 1885 a escala 1:5.000 han estat objecte d’anàlisi geomètrica mitjançant ajust de mínims quadrats d’una transformació de Helmert de quatre
paràmetres. La zona ajustada se centra en els llocs on han pogut trobar-se punts
homòlegs, principalment encreuaments de carrers. Els resultats mostren que es tracta
de mapes geomètricament correctes, mesurats i dibuixats de forma consistent amb
l’escala nominal, als quals pot associar-se una precisió de 5 i 6 m respectivament. Les
variacions d’escala estan en tots dos casos per sota de l’1% nominal. En resum, els
plànols del Cos d’Estat Major es poden superposar perfectament a un plànol actual a
escala 1:5.000, i constitueixen per tant una bona font d’informació per conèixer
l’evolució urbana del nucli central de Barcelona.

Narcís Barraquer i Plácido de la Cierva, Plano de Barcelona, 1870. Escala 1:5.000.

Un plànol exacte de la ciutat de Barcelona. La Brigada Topogràfica
d’Enginyers, 1915-1930
José Ignacio Muro Morales
Universitat Rovira i Virgili

La ciutat de Barcelona ha estat objecte de diverses representacions cartogràfiques degudes a la Brigada Topogràfica d’Enginyers del Cos d’Enginyers Militars. Des dels
primers mesos de 1915 i fins a les darreries de la dècada de 1920, la Brigada va fer
estudis a la ciutat i als seus voltants amb la finalitat de projectar-ne la defensa marítima. Entre els treballs cartogràfics derivats d’aquesta tasca destaca el «Plano de
Barcelona y contornos», a les escales d’1:5.000 i 1:2.000, que representa la zona
costanera entre el delta del Llobregat i el Masnou i el conjunt de la serra de Collserola. Malgrat haver-hi dedicat més de deu anys, el plànol va quedar inacabat i probablement inèdit. No obstant això, la influència del document i de les tècniques que
incorpora es projectà més enllà de la seva funció militar.
L’agost de 1920, després d’una etapa com a supernumerari, el comandant
Vicenç Martorell Portas va ser nomenat cap de la Brigada Topogràfica d’Enginyers, i
va romandre en aquest càrrec fins agost de 1924. A final de 1925, Martorell va passar
a dirigir les brigades topogràfiques de l’Ajuntament de Barcelona encarregades de
l’aixecament del plànol parcel·lari i de rasants i alineacions de la ciutat. Poc després
passaria a ocupar el càrrec d’enginyer en cap de l’Oficina del Plànol Parcel·lari i a
assumir noves tasques tècniques. Paral·lelament, alguns membres de la Brigada Topogràfica van entrar a formar part d’aquesta Oficina municipal.
Els interessos de la Brigada Topogràfica d’Enginyers i els dels serveis topogràfics de l’Ajuntament de Barcelona van confluir a partir de 1921. El 1923, el Ministeri
de la Guerra autoritzà la còpia dels plànols executats pels enginyers militars i, a canvi
d’aquest material, l’Ajuntament oferia als militars les dades planimètriques de l’interior de les illes urbanes. Les negociacions entre les dues parts inclogueren també un
projecte de publicació del mapa militar amb els detalls d’interès per a l’Ajuntament.
La secció dirigida per Vicenç Martorell va optar per un disseny del plànol de la ciutat
diferent del plànol de la Brigada Topogràfica, on destaca un canvi d’orientació, adaptada a criteris de la tradició urbanística local i amb aixecaments topogràfics de base
més detallats.
El treball de la Brigada va ser utilitzat per elaborar diversos productes cartogràfics, civils i militars, com ara el «Plano de la zona del puerto franco de Barcelona y
terrenos adyacentes», de 1926, a escala 1:10.000. Així mateix, les dades proporcionades per la Brigada i els complements de l’oficina municipal dirigida per Martorell
van donar lloc a un plànol general, «Barcelona. Año 1929», a escala 1:10.000, mostrat
a l’Exposició Internacional de Barcelona d’aquell any.

Altrament, la base trigonomètrica, la topogràfica i part de la planimètrica dels aixecaments i dibuixos de la Brigada Topogràfica va ser aprofitada en diversos fulls del
plànol a escala 1:2.000 i en la seva reducció a 1:5.000, realitzats pel Servei de Topografia de l’Agrupació Pla de la Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona.
El «Plano de Barcelona y contornos» va quedar manuscrit i incomplet. El canvi
de rumb en la Brigada Topogràfica i la manca d’acord per a la publicació del document en són l’explicació. Entre els anys 1926 i 1927, alguns dels seus fulls van ser
actualitzats i el dibuix d’altres va ser completat el 1930, mentre que n’hi hagué que
restaren inacabats. Aquest fet va obligar els tècnics municipals a completar els aixecaments topogràfics de la ciutat i retardà l’edició dels fulls del plànol municipal a
escala 1:2.000.

Brigada Topográfica de Ingenieros, Plano de Barcelona y contornos. Escala 1:2.000.
Full corresponent al centre de l’Eixample, 1923.

