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3.2. O espaço público no “Modelo Barcelona” 

 

Os anos compreendidos entre 1936 e 1939 foram anos muito difíceis para Barcelona, 

pois encontrava-se em guerra civil, que veio a perder no ano de 1939. Este último ano foi muito 

complicado, sofrendo demasiadas opressões. Como se encontrava num regime de ditadura, 

Franco delegava seus alcaides (presidentes de câmara), o que no ano de 1939 demonstrou ser 

uma forte ameaça ao crescimento equilibrado de Barcelona. O alcaide de nome Pocioles 

acabou por se vender aos promotores, revelando-se ao nível de planeamento uma desgraça, 

pois estes acabaram por construir sem limitações, sem estrutura e fora do contexto urbano-

territorial da cidade. Outra particularidade da actuação deste alcaide é que não investiu um 

tostão em espaço público. Barcelona continua a ser desta forma, uma cidade sem espaços 

públicos, ou aqueles que tinha não apresentam qualidade. 

O ano de 1975 constitui o ano da mudança e Barcelona vive uma fase de euforia, com 

o resgate da identidade catalã. Com a morte de Franco e o fim da ditadura, surgem em 1979 as 

primeiras eleições democráticas. Muitos dos governos locais democráticos iniciaram políticas 

diversas para cobrir os deficits acumulados no período de ditadura. Neste período, os 

arquitectos enfrentaram um aumento significativo de obras públicas, o que aumentou a sua 

capacidade tradicional de actuação. Em Barcelona é eleito Narcis Serra como alcaide. Este 

senhor chama o arquitecto Oriol Bohigas para trabalhar no Ajuntament, e o nomeia como 

director de planeamento da cidade, delegado do sector de urbanismo, marcando assim o início 

do processo democrático da administração municipal.  

Entretanto, em 1976, é aprovado o Plan General Metropolitano, considerado como o 

ponto de partida para todo o processo de planeamento urbano. Este plano irá dar prioridade a 

aspectos económicos, procurando inserir Barcelona nas cidades referenciais do mundo, pois 

como refere Capel (2005a:29): 

 “Durante os anos de 1980 e 90 os gestores municipais de Barcelona terão pensado acima 
de tudo na globalização e na concorrência entre as cidades à escala internacional tratando 
de preparar a cidade para a mesma. O objectivo volta a ser de novo converter a Barcelona 
na capital Ocidental”. 
 

O plano aponta para dois grandes eixos de actuação, a saber, um maior incentivo ao 

sector de serviços e o estímulo ao turismo. Barcelona apostou muito na sua imagem, na 

promoção internacional, através de grandes infraestruturas (CAPEL, 2005a). Para isso, a 

cidade necessitava de ter mais museus de padrão internacional, salas de concertos e de ópera, 

equipamentos culturais modernos e atractivos. Este plano também incidiu na mudança 

significativa de usos do solo. 

O Plan General Metropolitano (PGM), como o ponto de partida e de referência de todo 

o processo, previa uma série de acções distanciadas no tempo. Foi dado prioridade a partir de 

1979, a projectos intencionais, como o desdobramento e remodelação da ordem urbana da 

cidade. Existiam basicamente dois tipos de patologia na cidade, que era necessário contornar. 

Por um lado a situação de degradação, causada pela perda da indústria e por outro a periferia, 



ESPAÇO PÚBLICO: Desenho, organização e poder 

 89 

que apresenta(va) muitas deficiências, com uma estrutura urbana que não coincidia com a 

cidade.  

 
Figura 3.14 – Bairro de Sant Ildefons em Cornellà (Barcelona). Visível o estado caótico da periferia.  

 
Fonte: BOHIGAS, Oriol. (1986). Reconstrucción de Barcelona. Monografías de la Dirección General de 
Arquitectura y Edificación (MOPU). Madrid. 

 

O Plano General Metropolitano impunha para a cidade uma nova estrutura legal de 

planeamento, e neste sentido propunha uma organização clara dos espaços públicos ou 

“sistemas” (ESTEBAN i NOGUERA, 1999), assim como designava uma quantidade de solo 

para áreas públicas e zonas verdes.  

 
Figura 3.15 – Traçado da Avenida de Drassanes segundo o Plan General Metropolitano (1976) 

 
Fonte: BOHIGAS, Oriol. (1986). Reconstrucción de Barcelona. Monografías de la Dirección General de 
Arquitectura y Edificación (MOPU). Madrid. 

 
O primeiro momento de intervenção, dá-se com o comando do planeamento urbano de 

Barcelona, Oriol Bohigas, que nos anos de ditadura, foi observando os problemas com que a 

cidade se debatia, definindo como maior problema da cidade, a falta de espaços públicos. 

Assim a base de toda a intervenção seria ao nível da (re)qualificação dos espaços públicos, ou 

até mesmo a construção de novos. Foram projectos localizados. Estes projectos estavam de 

alguma forma já contemplados no PGM.  

Foram definidos cerca de 100 espaços a intervencionar e requalificar, tendo como 

conceito pontos significativos da cidade, não como áreas isoladas mas em consideração com o 

seu entorno (MARTORELL, 2007). Os projectos realizam-se de modo pontual, distanciados de 
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normas sólidas, gerais e standards. Neste sentido, os arquitectos surgem como os construtores 

das cidades, através da sua linguagem própria e identitária, que se repete de cidade para 

cidade.  

Alguns projectos, como a Rambla do Raval, inseriam-se no projecto “do liceu ao 

seminário”, que englobava desde o teatro do liceu ao Seminário conciliar. Neste projecto 

inseriam-se a construção do Museu de arte contemporânea, o centro de cultura de Barcelona e 

a Praça dos Anjos (Plaza de los Angelles). Bohigas escolheu vários arquitectos a quem 

encarregou espaços determinados, como podemos observar pela Praça dos Países Catalães, 

encarregue a Piñon e Viaplana.  

No contexto do período higienista, Oriol Bohigas definiu que era preciso limpar a cidade 

para se comunicar, abri-la, para tal, segundo o princípio da qualificação e construção dos 

espaços públicos, houve igualmente um processo de destruição de algumas casas, para a 

implementação de espaços públicos. É exemplo disso a Rambla do Raval e a Praça da Mercê 

junto ao porto.  

Na época pós-franquismo, as associações de vizinhos assumem um papel 

reivindicativo, procurando actuar, sempre de acordo com as intervenções que se iriam efectuar 

no seu entorno. 

Posteriormente a esta fase dos espaços públicos, Bohigas definiu que como ponto 

estruturante a qualificar seria a frente marítima, que estava completamente degradada, dando 

mais tarde lugar à Vila Olímpica, e que vai abrir Barcelona ao mar. “Barcelona, abierta al mar” é 

o slogan da década de 90. Assim pensou que uma das estratégias para conseguir o dinheiro 

seria a candidatura aos jogos olímpicos de 1992, que veio a conseguir em 1986. Este evento 

dará grande visibilidade mundial à cidade. São feitas inúmeras intervenções no espaço urbano, 

sendo talvez a mais importante a remodelação da antiga área portuária que dará lugar à Vila 

Olímpica. Em 1987, foi aprovado o “Plan de Costes” (Plano da Costa), definido pela 

Corporação Metropolitana e que visava a intervenção na frente marítima de Barcelona.  

 
Figura 3.16 – Secção do Plano da Costa, elaborado pela Corporação Metropolitana e aprovado em 1987. 

 
Fonte: ESTEBAN I NOQUERA, Juli (1999). El Projecte urbanistic: valorar la periferia I recuperar el 
centre. Barcelona: Aula Barcelona. Colleció: Model Barcelona. Quaderns de gestió 2.  
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Contudo, Bohigas definiu que não se poderia concentrar toda a intervenção numa só 

área. Definiu quatro pontos principais de intervenção, que iriam unir os quatro cantos da cidade 

(Figura 3.17), passando igualmente a estruturar as vias de tráfego. Era importante distribuir 

espacialmente os equipamentos e estruturas que iam albergar os jogos olímpicos.Com estas 

intervenções podia-se percorrer a cidade exterior sem perturbar o centro. A intervenção 

caracterizou-se pela dispersão.  

 
Figura 3.17 – Mapa da Cidade de Barcelona. Visíveis os quatro principais eixos de intervenção de Oriol 

Bohigas, para os Jogos Olímpicos de 1992. 
 
Fonte: Autora 

 
O “modelo” das quatro áreas olímpicas gerou na mesma linha de pensamento outro 

projecto: as áreas de nova centralidade. O conceito das áreas de nova centralidade pode ser 

considerada uma evolução da ideia de “centros direccionais”, que o PGM propunha, de acordo 

com o modelo italiano de 1970. Mas este deu mais importância nos termos da implantação e 

impacto da estrutura de centralidades, tentando ao mesmo tempo redistribuir os usos centrais 

da área metropolitana (ESTEBAN i NOGUERA, 1999).  

 
Figura 3.18 – Mapa de Barcelona com as áreas de nova centralidade, aprovado em 1986. 

 
Fonte: ESTEBAN I NOQUERA, Juli (1999). El Projecte urbanistic: valorar la periferia I recuperar el 
centre. Barcelona: Aula Barcelona. Colleció: Model Barcelona. Quaderns de gestió 2.  
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