
A finals de  la decada deis trenta del segle passat, s'ohserven les priineres 
mostres d'un progressiu creixement del municipi d e  Sant Andrru d e  I'alo- 
mar que  no s'aturara, encara que  ia coiii districte d e  la Barcelona, fins a 
íinals d e  la decada deis anys vint d 'aqurst  segle. Aquest creixernent n o  és 
només palpable a través d e  les rnillores d'infraestructures urbanes, hasicament 
aspectes d e  comiinicacions i serveis', sin6 tambt. arrel d'ijn continuat augment 
d e  la població i d e  les edificacions del pohle. 

Expansió, seguint tant la tradicional linritació física i jurisdiccional d e  
I'expansió natural del pohle, Iínial, d e  nord a sud,  al llarg del C./Gran d e  
Sant Andreu) com arran d e  la planificació d'una expansió que  trohara en  dos 
eixos, el passeig d e  Santa Eulalia (actual Fahra i Puig) i el passeig d e  Torras 
i Bages, la ~iiaxirna exprcssió d'aquesta. 

Pel que  fa a la població, ohservern al llarg del segle XIX, un progressiu 
i continuat augrnent com demostren les dades següents:' 

l. Alguns enrrnpies d';$inh icrirn, el 1839 s'ohrr el noii cemcntiri de Siinr Andrru, el 
1856 ilrrihen les cdnalirzacions de gas,  rl 1870 I'iiisu~ com un  srrvri pilirlic pcr tova lii p<ibl;icir>, 
el 1877 s'inalipur2 e1 tralnvia de fc,c que unrix el pohlc mili Lliircrlrinii, el 1884 s'rnceta l;i 

novarriolació i numriació dr carr r i ,  el 1889 instal.laci0 del pritiirr trl+fon. 
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1845 ................... 4.350 hahitants 
1860 ................... 11.065 hahitünts 
1877 ................... 14.615 hahitants 
1887 ................... 14.971 Iiahitants 
1897 ................... 17.451 Iial->irants 
1900 ................... 18.217 hahitants 
1910 ................... 20.544 liahitants 

El mateix augiiient s'ohserva en el desenvolupariient d e  la constriicció, 
ni& aparent que efectiu, pel que  Ta a la creació d e  dt.ficits: 

1860 ................... 2.367 edificis 
1887 ................. .. 3.670 edificis 
1897 ................... 3.971 edificis 
1900 .................. 4.070 edificis 

La corriparació d e  les dades anih altres iiiunicipis del Pla d e  Barcelona 
(Sants i Gracia) plantegen tarnhé increinents d e  pohlació que, iiialgrat les 
singularitats d e  cada cas, ens donen una idea d e  les transforinacions [irhanes 
d e  la ciutat durant la segona decada del segle XIX. És així que casos com el 
d e  Gracias, ainb un creixeinent pioner i que arriba a consolidar-se, i el d e  
Sants, paral.lel en  inolts aspectes al de Sant Andreu ( increinent del teixit 
industrial envers un passat rural i recepció d e  masses pohlacionals d e  
coiiiarques properes"), delnostren un noii procés d e  producció d e  la ci~itat i 
especialment d e  la periferia, on el sol, aiiih una nova diiiiensió coiiiercial, 
trohari en  la iiiitjana i petita hurgesia i els iiienestrals, eieinents que n o  han 
pogut participar d e  la ciutat-central (i'tiixainple), els riiixims proiiiotors i 
generadors d'aquest creixement.( veure grafic pág 190 ) 



Aquest aiigrnent pohlacional d e  Sant Andreu d e  l'alornar suposava en 
termes reals més  del  72% d'increinent respecte a les priiiieres dades  
subniinistrades pel cens'. 1 sera rl detonant per I'expansió d'aquest envers 
terrenys erninentnlent rurals. 

L'rxpansió es  realitzara seguint dos eixos de  tipus passeig. Un eix, a 
la part sud-est del ternie inunicipal (envers el r i~ i  Besós), continuava les 
Iínies iiiarcades pel Rec Comtal i per la posterior Iínia ferroviaria, donada la 
iinpossihilitat d e  transgredir aquest Iíniit d'iriiportant significació economica, 
com i r ea  d e  cultiu per al pohle, materialitzant-se aquest en el I'asseig Torras 
i Bages. 

L'altre eix pretenia la connexió d'una banda anib la parroquia i nucli 
agregat a Sant Andreu, d e  Santa Eulalia d e  Vilapicina i d'altra ainb el municipi 
d'EIorta. El primer nucli, havia sofert un creixernent poblacional al llarg d e  la 
darreria del segle p a s s a t q u e  feia que  la antiga via d e  coinunicació ainb Sant 
Andreu roinangués deficitdria, tant pel volum i inohilitat con1 per la seva 
infraestructura.' 

Aquest, últim aspecte sera  pro^^ iinportant per vincular en  el procés 
d'expansió als propietaris rurals d e  Vilapicina i Sant Andreu, afectats pel 
tracat d e  la via que  liavia d e  complir les fiincions d'eix del projecte irrhanístic, 
el  passeig d e  Santa Eul2lia (posteriorrnent d e  Fahra i IJuig). 

Aquesta maleixa via articulari la urhanització d e  les arees més properes 
a Sant Andreu, confeccionant-se un seguit d e  carrers, a inodus d e  trama, a 
ambdós costats d'aqnesta via, ornplint els tradicionals Iímits, alliora qiie zones 
d e  perif2ria del casc urh2 d e  Sant Andrelt. En aquest sentit, aqliesta articulació 
urbanística es  donara seguint certs rnodels definits per J .  Busquets coi11 el d e  
te fxir  de carrers i en  algún cas a través cl'iin p l 6 n o l g e o r n ~ t r i c  de carrers amb 
placd, aquests dos aspectes prou coneguts a partir d e  la segona meitat del 
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segle XIX a Catalunya pel recoizdiiieiit que va suposar la ;ley de  ensanclies..' sei-an 
els que ens periiieten contextiialitzar el creixemrni cle Sant Andreii dintre rliin deis 
anomnenats pels iirhanistes eixample.i 177.e~zous i, mes concreianient, en la forii~acl'nn 
eixailiple no planificat perqutt els propietaris clel sol prefereixen una acció iiiCLs 

r~pida  per revaioritzar les seves plusvAlues"'. Des d'un punt d e  vista estrictaiiient de  
planificació iirbana cal renietre'ns al cas <le la ciiitat de  Val2ncia" i el denoiniiiat 
Paseo de Valencia alMar projectat per Casiinir Meseguer a I'útima d k a d a  del segle 
passat per trohar iin cas seinblant, pel que Ea no nonies a les disposicions tipol6giques 
sinó als intents no reixits, en el cas vaiencii, d'ohtenir recursos econoniics del 
capital priva1 per constniir el passeig, cosa que si va succeir a Sant Andreu anih 
panicipació d'un iiiiportant propietari Josep Maria Nadal i de  Vilardaga. 

Cap als anys 70 del segle passat, l'ajuntaiiient de Sant Andreu de  Palomar va 
projectar la ci-eació d'una gran via que coiiiuniq~iés la població ami? la parroquia de  
Santa Eiililia d e  Vilapicina, $red suburhial d'aqiiest, i connectés arnh Horta. Aquesta 
connexió fins llavors només es fria pel canií antic qiie sortia d e  I'actiial carrer I'ons , 
i Gallarza, seguid pel de  Piferrer, continliava 13er sota el pont-tribuna de  I'església 
vella de  Santa Eulalia, i pel carrer de  Vilapicina entrava a Horta". Tdrnhé hi havia un 
tram exc2.ntric al nucli poblacional andreuenc i al de  Sanca Eulalia, de la carretera 
provincial que anava des de la carretera de Rihes fins Esplugues de  Llohregat, que 
connectava Sant Andreu arnh SantJoan &Hortan. 
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El noir passeig no seguia cap traqat ni d e  cami antic ni d e  riera i es  feu 
sobre terrenys de  conreu, industrials, una part d e  la fihrica d e  Ferran I'uig 
(el VapordelfiO i terrenys n o  urhanitzats d e  i>ropietaris particulars, eis quals 
van protagonitzar un paper decisiu en I'elahoració, consoliclació i execució 
del projecte. En aquest sentit va destacar D. Josep Nadal i d e  Vilardaga, que  
fou el pritiier que  va posar les bases per a la iirhanització d e  la zona". 

Horn ha dit de  la urhanització d e  la Ratnbla que  constitueix -l'eixample 
de St. Alzdreu., pero la definició urhanistica del ternie ens  allunya d'aqtrest 
concepte quant a la seva realització. 

La forina d'urbanització emprada tnajoritariatnent al paisatgr urha catali 
esdeve i'única exemplificada a Sant Andreu: un pla d'alineacions i les 
parcel.lacions relacionades atnh el1 o no. Aquest seria el cas d e  la iirhanització 
Nadal, o n  s'aplica una d e  ies fbrrnules rnés freqüents'j: l'ordenació d e  l'espai 
mitjansant I'obertura d'una plaqa central a partir d e  la qual e s  projectava una 
quadricula d e  carrers'! Aquest model n o  solament s'aplica en  aquesta zona 
sin6 q u e  trobem a Sant Andreu altrrs exemples corn son la plaga Mercadal, 
la plaqa Comerc i la placa Mari2 Brossa i, a la Sagrera, la placa Masadas. En 
el cas d e  la placa Nadal, aquesta neix d e  la voluntat expressa del propietari 
deis terrenys d e  perpetuar la seva metnória". 

Josep  M- Nadal i d e  V i l a ~ d a g a ' ~  actuara com agent  del  procés 
d'urbanització i ,  seguint la classificació establerta per E. S e r ~ a ' ~ ,  sera un 
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propietari directe o eniiiteiira d'una peca d e  sól gran aclquiricla a propdsit 
per a la j>rotnoció d'tina ordenació d'espai iirba. Igualiiient, encarregara a un 
arqiiitecte el projecte i realitazara davant I'Ajunkaiiient rls tramits pertinents. 
Malgrat que  saheni que  eis terrenys foren aclquirits als anys 30, no Ii i  Iia una 
relació expressa respecte la celeritat d'execiició del projecte, tal coi11 es  dona 
en altres llocs clel pla d e  Barcelona, corii per exeiiiple Gracia. La consoiidació 
d e  la i~rhanització en un iiiodel d e  placa no esdeve casual en el iiostrr cas; el 
propietari dels terrenys pretén estahlir iin centre d'interes qiir sigui taiiihc? 
una alternativa als centres traclicionals del pohle i resolgiii eis prohleiiies 
causats pel creixenient d e  la pohlació. Urhanísticanient, la plafa, solidaria 
aiiih el teixit que  es  crea al seu voltant, sera un iiiodel coherent i ordena1 
d'expansió d e  la futura trama urbana, alliora qiie iin I->uit regular, amh coliesió 
i envoltat perirnetralinent per aquesta. Aixó n o  ohstant, aquest procc?s iiiai 
no  es  consolidara a Sant Andrru sinó que  les actuacions seran esporadiques 
i aillades en  I'espai tant cronológic coiii espacial. Igualiiient, Nadal, polític 
d e  taranna conservador no restara al iiiarge, per contraprodiients, clels canvis 
en  I'estrategia i valoració del fet u rh i  que  des d e  sector5 dels liheralisiiie 
politic, ja es  coiiiencaven a desarrotllar i qiie es coniirmarien anih I'arrihada 
al poder de  Sagasta, el 18812". 

La realitzacid delprojecte. 

El 31 d'octuhre d e  1870, D. josep M* Nadal i d e  Vilardaga va posar d e  
iiianifest el seu desig d'urbanitzar el terrenys que  posseia al pohie d e  Sant 
Andreu d e  I'aloiiiar (Caiiip clel ~ a d a l ) . É s  per aixó que  va encarregar un 
projecte d'urhanització a I'arquitectr D. Leandro Serrallach i Mas. Deiiiana 
en ell, coin inés a dalt hern coiiientat, la constr~icció d'una placa i carrer que  
portaria el seu nom". 

L'arquitecte justificara I'execució del projecte d e  la següent nianera: 
.. . .Elpueblo d e  Saizt Aizdres d e  Paloniai, situado e n  la carretera de  Barcelo- 

Iza a Granoller.~ se h a  exteladido e7z el seiztido de  la  d icha  via, como sucede 
con todas Iaspohlaciotzes que  se  hayaiz en análogas circurnstarzczas. La ex- 
traordiizaria este?asióiz d e  aquelpuehlo eiz zliz seiztido, o sea de  Norte a Sud, 
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coinparada con la exigzra que tiene cle Esste a Oeste, nzatl<fiesta la necesidad 
de que lo zirbanización se desarrolle el? el ziltimo selzlido, mayormepzte si se 
considera que hoy en dia la uitalidad 720 la recibe esclusiuame?zte cle la ca- 
rretera, sino que tiene eiz su jurisdicción eleme?ztos industriales que ocupan 
urz considerable izúme~,o de obreros , f..) Justificada de esta suerte que la 
urbanización de los ter.renos del Seiior de Nadal es uua  mejoria útilpara la 
poblacióiz, pues lleva una izecesidad sentida, cual es la de eizsavcbe efz la 
direcciólz de levante a Ponierzte . . . . 2 2  

El 24 d e  novetnhre d e  1870, I'ajunianient d e  Sant Andreu donara el 
seu permís i aprovari  el projecte, encara qrie hi fa a lg~ins  canvis: ..., la iiz- 
demnización de los ed~ficios que es preciso derribar para poner eiz conzu- 
nióiz la calle de las Casas Novas (actual c./ Gran d e  Sant Andreu) cofa las 
nueuasproyectadas vendrá a cargo del izteresado cuyo cleribo deberá lle- 
var a eJecto cuando empieze la edzficacióir de las respectivas calles que haiz 
de comunicarse directame7zte con la expresada o sea Carretera de Barcelo- 
n a  a Ribas. 

Sera, principaltnent, en  aquest punt on les parts irnplicades entren en  
conflicte, cosa q u e  fa12 endarrerir considrrahlenient I'execució d e  la 
urhanització d e  la zona. Taninateix esteni davant d 'un  prohleiiia d e  díficil 
resolució a causa dels niíiltiples interessos que  hi afecta. Eii primer Iloc, s'lia 
d e  comptar atnh I'iirhanisme ja existent en  la pohlació i la voluntat que  els 
nous carrers guardessin una certa harinonia anih els existents; e n  segon 
lloc, ainh els antics propietaris que  podien ésser perjudicats per les possibles 
expropiacions; i per íiltim, anih I'enipenta iirbanitzadora d e  propietaris que,  
com Nadal, volien rentahilirzar llurs terrenys. 

Davant la negativa cle I'ajuntament ile fer-se cirrec d e  Les expropiacions, 
Josep M- Nadal va recórrer a la Conzisióiz Provilzcial de la Diputacióu cle 
Barcelona. S'obrí aquí; un període d'enfrontanirnt entre I'ajuntament i el 
propietari que  la Sección de Fomento de Carreteras de la Conzisión Prouifz- 
cial iiitentar3 tancar ainh la confirinació d e  les iiiiposicions disposades per 
I'Ajuntament (12-5-1875), excepte la que  pretenia que  Nadal es  fes cirrec d e  
les indernnitzacions. A aquesta negativa s'lia d'afegir la d e  Josep Bogunya, 
representan1 d 'una  d e  les principals propieti t ies d e  la zona,  Engracia 
Batista,que soposa  a la urhanització Nadal per la prohleniatica d e  les 
expropiacions ( j-7-1874)23 

Nonies, la prohleiiiatica social i política cle Sanr Andreit durant el lus- 
tre d e  1870 a 1875 ( revolta d e  les quintes ( marc d e  1870) , teiiiors carlins, 

22. A M  Drr. S;knr Ai,dirii. Secciii Uihanisii,c. Cu,p~)iu iFiiil?ei?l<i Su17 Af?d,-4.$ 
23. A (vi. Drr. Sant Anilrrti. Llihie il'Actcs, 1874. i<,li 72 



etc . .)  que iinpidirien un hon funcionarnent d e  I'administració iiiiinicipai 
poden explicar el  retard d'aceptació dr Ics conclicions d e  Nadal. 

El Passeig  de Santa Euldlia. 

La restauració inonirquica i la progressiva consolidació dels sisteiiies 
de  govern municipals, I'alcaldia d e  I'au Rihó (1876-1881) que  reorganitza 
I'adrninistració econoriiica mi~nicipal i; posteriorinent, les d e  Joan Junoy (1881- 
1885) i Josep Soldevila (1885-1888) perinetran a I'ajiinlatiient d e  San1 Andreu 
plantejar-se una olira d' envergadura a nivel1 urhanistic i tirar-la endavant, 
tot cercant la col.lahoració d 'un particular, atnb iniportants contraprestacions. 

Davant les qüestions: Quan es  va projectar el Passeig d e  Santa Eulalia? 
Fou ahans o després d e  la iniciativa privada de1.M. Nadal?. En la dociitiientació 
consultada no I i i  ha cap  projrcte urhanístic d e  I'apertura d'una via rapida 
que  coinuniquts Sant Andreu amh Morta, per Santa Eiililia d e  Vilapicina, 
ahans queJosep M. Nadal presentes el seu projecte. No es conserva I'original 
d e  I'estudi fet per aquest particular, pero si fetn cas d'una copia riiolt poste- 
rior d e  18832?e~iihla que  no es  tinguks en  cotnpte l'apertura del passeig. 
Aixo no ohstant, 6s cert que  en  el Consistori Municipal la idra d e  creació 
d 'un passeig era vigent i la població era plenarnent conscient i sahedora". 

Així, si he  és  cert que  I'Ajuniaiiient veia necessari I'apertura d'aquesta 
via no ho va poder portar a terme, per falta d e  recursos econdinics, arrosegava 
en  el periode d e  1875 a 1876 un dtficit d e  tnts d e  35.000 ptes. sohre unes 
despeses pressupostades en iiits d e  120.500 ptes., i no  sera fins que  en  
Josep M. Nadal vulgui urbanitzar les seves propietats quan decideix actuar. 
En aquest cas la cooperació i fins i tot iniciativa dels propietaris privats ser2 
el motor d'arrancada d'un proiecte necessari per la població. És així, que  al 

24. Op. cir. nota 17. Copiu de lr~.~pluno.spre~entud~~s al Gohitrno Ciiiil. Fir8ii;ido: J. 
Di,mJnech y 6:stepir. .San Andrss de Pulomur. 20 dcjuni« de/ 1883. 

25. Aixi en I'ada de I'ajuntamrnt del 10 de maig de 1871, es di,, truti~altiict>t: .... Por 
último se di,, cuenta de un i-ecu~s<i,/lrrnud<ipo~ iiuyicls t,L'cinrl( 'le lo culleMaj~or,y l i ~ ~ ~ l a ~ z t e  c<,n 
el solar destinudc, <i aumhlo o Puseopidie,?do u1 uyuntumienr,i niunde retirur el dt.p<i.~ito de lo 
piedm desiinudu ulon.eglr,y recvmpusición <le lu curtrferri (A.M. Sr. Andicu, Llil,rrs d'Acrrs, 
1871 p2g. 34.1 

Alrrr rnernpltl és ri Irdalar del rrpartidr>r d'aigürs que es rrol~au;i siRi;it ... en 
l<is rerre%i>.s de Iu mmblu en brt,vecli> ... 111 d'ocluhre de 1871. (A.M. Si. Andici,, Llihrcs . . 
d'Actes, 1871, p2g. 73v.). 

lp,riiilmrnr, prl que fii alc piopicrarir de 'I;tnri Eul2li.,, el conrixririrnt ser2 
~ ~ 

rvidenr ;i jutjar les piiraulr de I'expedirnt de ccssiÍ> de terrenys que Prrc I'oii preenr;i C I  
1x69 on diii rcarualmcnr: . Se rewinorw dicho ten.enr,por. el Si- Aiqctilect~i enwrhirido del 
en.wrnche 'le e.~ta p<ihleci<in. A.M. Dic. S;,"[ Andrcu. SrcciO L'rl>;bnismr Criii?>etu F,,t?tii~.ro Sar? 
A ndri.~. 



projecte d'urbanització del Camp del Nadal s'afegiri I'apertura del passeig 
d e  Santa Eulalia des  del Carrer Major fins la travessera (c./ Concepció Are- 
nal), trasat a fi  d'evitar les míniriies expropiacions i enderrocs d'edificis. En 
aquest sentit, el 25 d'octuhre d e  1876, I'arqiiitecte iiiunicipai Pere Fa1qut.s 
Urpí elahora un projecte d'iirhanirzació, anih la referencia del projecte 
presentat per Nadai. Aquest projectava I'apertura i aliniació del cdrrer d e  
Sant Ildefons coin a via principal i amb  un intent d'ordenar la zona pianifica- 
cia per Nadal, que  s'expressava e n  els següents termes: 

"proyecto de apertura y ali7zeaciones de las callesprolor~gación de la 
calle San Ildeforzso y U?zióiz, de la calle mayor con Santa Eulalia ... ll . . .  pre- 
tende su aprobaciófz del meizciotzadoproyecto declaraizdolo de utilidadpú- 
h/ica 2! Segons aqiiest arquitecte el niotiu q u e  genera I'elahoració d&l 
iiiencionat projecte és - . .  que la realizacióiz delproyectado paseo de Saizt 
Eulalia, contrihuiria e7z su caso a dar impulso a la urbanización de los 
terrenos a el contiguos y afeclaria entre todos, en primer lugar, a los m i s  
proximos a su empalme con la carretera de Rihas; pero izopor el solo hecho 
de estar cruzadospor esta via quedariatz con buenas co7zdicioizes de enlace 
con el resto de la población dichos terrenos, los cuales cerradospor la riera 
de Horta, /a,fábrica de los seriores Puig y Fabra y las tapias de las casas que 
constituyen la aliizeació7z alta de la mentada carretera, quedan comnpleta- 
mente i~comutzicados con el resto delpueblo, y aunque los atraviesa elpa- 
seo e?aproyecto, como espor uno de sus estremos, poca vida da a lo numero- 
sos solares alejados de él hacia la citada riera de Horta. Para dar vida a 
dichos solares, hay que huscar una 71ueva uia de comunicació7z eiz sentido 
paralelo al paseo (. . .i, es decir, la prolo7zgació7z de la ya existente calle de S. 
Ildefo7zs0, propuesta por Sr. Nadal en elproyecto merzcionado de octubre de 
1070.J7 

El projecte seinhlava viable, el gener d e  1877, I'ajuntarnent convoca 
una reunió amh tots els afectats per les expropiacions ( veure figura 1) on 
vol expressar d'una handa el seu interés d e  continuar anih el projecte i per 
un altra la hona disposició enfront els afectats. Aquest acte I'hem d'entendre 
a fi i efecte d'aconseguir la necessaria col~lahoració dels particulars, sis d'eils 
cedeixen les seves propietats, en  dos dels casos la cessió s'efectua a canvi 
d'una permuta d e  terrenys. Nadal, el major propietari afectar ( niés d e  8.500 
metres quadrats) cedeix de  forma plena sense cap mena d e  contraprestacions. 

26. A.M. Drc. S.int Anclrrn.  L1ibre.s L/¿LC/LI., 1877 p. hv i p. 18 
27. A.M. DLr. Sant An<lrr<i .  L1ihre.s ri'ucte.~, 1877, 15 de gciier. p .  hv 



Figura 1:  I'ropietaris afectats per les expropiacions: 

TEIIIIENYS CEDITS (iii2). TEIlI<ENYS A EXI'KOI'IAI< 
(m9 

Hrrrris dr Pedro Mirtín 
Sres Fahm y P u i ~  

I'ahlo I'L 
DrMaria Sola 
S r . M a r q ~ ~ é  de C-~stellvell 
D.Vicente de Iloniero 

El 16 d' abril d e  1877,losep M W a á a l  pren la iniciativa i proposa la 
creació d'una coinissió , d e  la qual el1 forinaria parr, que  . "pt~eclail co1zt.e- 
izir en  las bases d e  uit arreglo beneficioso a ai~zbaspar tes  par-a llegar- a ser 
objeto d e  rrotoria ypateti te cirilidadpública, la ui-bavizaciói~ d e  los terrenos 
d e  irnipropiedad ...-. Aquestd proposta sera aceptada i la comissió sera inte- 
grada per I'alcalde, el 2on tinent d'alcalde i el Síndic, a hancla d e  Nadal.?' 
Aquesta va signar ainh J.M. Nadal un conveni d e  col.lahoració, el 12 d e  
gener d e  1878, elevat a escritura píihlica el 20 d'agost d e  1880. 

Les bases del conveni inostrcn les carencirs económiques niunicipals; 
Nadal es  cotnproiiietia a pagar lotes les indemnitzacions del coiisistori, fins i 
iot les propies, i aquesr li tornava el diners a través dels ingressos en  concepte 
d e  perinissos d'obres que  I'ajuntaiiient Iiavia de  cobrar al llarg d e  la via 
projecta<la, a nies a tnés Nadal ohligz a I'ajtintaiiient a I'aprovdció d e  la 
consrrucció d'un iiiercat a la placa Nadal , per tal que  Nadal cohres els 
perinissos <le coiners en el nou inercat. L'ajuntariient d'aquesta foriiia deixava 
d e  cobrar uns iinpostos que  podrien iiiiniiiiitzar el greu deficit que  arrosegava 
i s'hipotecava en una operació d'arriscada solvencia i hisicainent a llarg 
termini. Si hé a nivel1 econoiiiic, la resoliició pel que  akcta  a Nada1 era 

28. Que cn el r?Iotnctr de la se\,:! cr,sntituciR s'expressa en GIS srgnrnr trrimrs 
rlescosu oyuelu wi!p<ii-uciri rnuniciprii de ohrii- ur7u ,qlr,n cuiiepu.ceo coi? BI ~xinthrc <le .x~1?1Iu 
Euiulia: Aqucsfii u;, cst;ir fc>rili;bila pcr i'aii Ilihii. ikl<:3ltlr. llron i<irrrl, t inrnt  rl'alclldc i Oti<>frr 
Frirrr, sindi,:. A % $ .  Dtr. S'int Andicu. Liihii.. ducle.~. 1878 p.lUXi,, 



comproinesa no ho era a nivel1 social, és  tin punt iiiés en  la carrera que  
Nadal desenvolupava con1 a advocat i financer i ,  en aquests iiioinents, coin a 
politic, exercint d e  diputat a corts primer per Barcelona (1875) i després per 
Gracia (1876). 

La col.lahoració entre Nada1 i l ' a j~~i l tament  havia d e  facilitar el 
desenvolupaiiient del projecie malgrat patir tina serie d e  modiiicacions 
tirhanístiquesZq 

El 4 d e  juny d e  1879, I'ajuiltatiient d e  Sant Andreu juntament arnh 
Josep M- Nadal van acordar les tariles i possihles tnultesl" que  Iiaurirn d e  
satisfer tots els edificis que  es  construirien en  el proiectat passeig d e  Santa 
Eulilia i terrenys adjacents. Amh el projecte plenament clesenvolupat, la 
participació d e  Nadal és  total, i la falta d e  liquidesa, un cop més, deixava 
escapar ingressos mtinicipals que  passaven a rnans d 'un privat, que  actuava 
com hanquer immohiliari, revaloritzant eis seus terrenys. 

Les dificultats econoiniques i d e  gestió d e  I'ajuntainent i la progressiva 
iinportAncia, tant política com econo~iiica cle J.M. Nadal, el qual ocupar2 

29. El 13 de maig es prrsrni2 el Prt,yeclopa,u rrcr>pcuciún de Iu lirlru de la cullr 
prulungución de iu de Sla. Rosu. (Actlial Neoparrii). A.M. Dtr .  Sanr Andrrii L1ibrr.s d'ac lq  
1879. 13 d c  maie. , ~ 

30. S<iloresen L'Itcrren<, delSr Narl~rl, I i ~ ~ d a n l e  cor? /u fihricu deI<ñSre~. plri,(,),Fuhru 
y calle de San10 Rosa, por cada palmo iineírl 'le rimpllnd de facharlus .. . . .  . 4.25 p1e.y. 

Todos los solares qur den fdcliada al paseo se dividira" en cinco giiipos y pagarán 
como se cxprea: 

GIIUI'O 1.- Solares comnrrndidoi desde i;, c:irrrrrr;i d r  Harcelr>n~ a l<il>;is. hasr;$ ki 
fábrica d e  los Sres. I%iig y Fahra , por cada paltno lisiral d e  amplitud d e  I;i facliada . 4:2í 

GllUPO 2.- Drsdr  d e  fjhrica d e  los Sres. I'uiji y Pahm, a la callr d e  Diili: por ciud;,. id. 
id. d e  id. . . .  3.50 

Gll lJ l~O 3.- Drsdr  el cominrr d e  Bilt, hasta 1.i trilvrsía tiiis pr6xima ;i casa .l(al>ii., pur 
caria id. id. d r  id. ... 2.75 

GllUPO 4.- Drsdr  dicha rravrsia Iiasta la primera del irirrno d e  la Sra. Viurla de Sol2, 
por cada id. id. d e  id. ... 2,75 

GRUPO 5.-Desde /u Uliimu rraue.sO hrrciu el iilriinri .solar de.[uchada al Pasen, por 
cudu id. id. de id. ... 

erc. ... 
Els parriculars que constiiiien srnsr prrrnís l lavirn de satisfrr tina m~ilra: 

habiendo c<insinii~l<, U. iin edtflcio rr? elpasco-,u,nhiri rlr Soi?icr E~~Iu l iu ,  .siir huhrr ohreniclo 
.su compeienre permiso, di/tcullundo el derar-rollo de ion inirresunle oía ( I  si e,? el 
i>nynirr<,,qluk pIr<ro de richr, dia.: nn ha l~',qulizado V. uyuellu .siraaci<in, yi~ecla clcclur-rrclr, 
incutsii con /u rnlrlfa de 25pe.sela.~ hurú efe~liou i~/e??lll) <!/<le 10 LI¡'I.s f j .sin petjzticio <le 
pr«ce'l~.r 01 derribo de /u r$fericlo ci>nslr.~iccirin qi'e puc l iu !z i  riz .su dgfeclti e,slu Alcul'ii'r a 
coi1u.s de V. 

A.M. Drc. 'ianr Andrcri. Srccii> Ulh;inismr. C~~ipclrr,f i~i~icnlr> .S'rn Aridi'r. 



cirrecs d e  president d e  la jiinta d e  govern d e  la casa provincial d e  Caritat, 
cirrecs a la Junta del port d e  Barcelona, i estara niolt h r n  relacionat amh els 
factótunis conservadors i el poder económic, faran q u e  n o  noinés nrgocii les 
indeiiinitzacions ainb els propietaris afectats sinó tainl->t. les satisfa. Aixi, el 
22 d'ahril d e  1880, es sign2 iin conveni entre Nadal i Camil Falira ( propietari 
industrial) en  el qiie J .  M. Nadal es  coliiproinetia a pagar el valor d e  la 
incleiiinització que  afectava aquest darrer propietari". 

L'ajuntamenl no te liquidesa, el deficit que  s'assoleix amh I'arrihada 
d e  Josep Soldevila a I'alcadia (1885-1888) era d e  mt.s d e  145.000 ptes. És 
necessari pactar arnh el propietari local perqiir posi el capital suficient per 
portar endavant el projecte. La postiira d e  Falira, que  fitis i tot en una solliciiud 
elevada al governador civil deii~ana la denegació d'litilitat pública del passeig, 
posava en perill un projecte, mes ideológic que  social pel que  fa a I'ajuntament 
i un negoci iriiniohiliari d e  diiiiensions considerables, en referencia al 
cohraiiient dels drets sohre els perlnissos d'ohres del nou passeig, pel que  fa 
a Nadal. Naturalment, el consistori es  cornpromet a retornar-li, signant una 
escritura d e  reconeixeinent del credit (26-8-1880). 

Urhanísticainent, heiii d e  considerar qiie I'explanació del passeig i inici 
d e  I'ohres s'entnarca entre finals d e  1878 i I'any 1879 i es fari  coincidir tot el 
projecte des del c./Casas Novas ( Gran d e  Sant Andren) ainh el Caiiií d e  Sant 
Iscle ( actual placa d e  Virrei Aniat i passeig l'i i Molist.l'rova evident d'aixó 
sera la presentació per part dSAleix Soujol, eiiipresari traiiiviari, el 25 tl'agost 
de  1880 d'un projecte d e  Iínia trainviaria que  anava des  d e  Sant Andreu a 
Horta, segiiint el recorregut del passeig d e  Santa E ~ l a l i a ' ~ .  La inaliiiesa 
economia andreuenca i la negació d e  certs propietaris, con1 1'Engricia Batis- 
ta per la perdua d e  terrenys d e  la seva propietat i el cohrai>ient d e  les 
respectives expropiacions, evitaren I'ohertura del passeig en la seva part 
haixa. Aix6 allarga el projecte en  la seva realització total, que  diir2 gaireht. 
15 anys, inalgrat l'iinpuls que  suposi  I'alcadia d e  Josep Soldevila i la idea 
iiiiplicita que  planejava sohre la voluntat d e  consolidar tina vid que  Iiavia d e  
suposar quelcoin inks que  un eixaiiiple sinó un intent, inalgrat els escassos 
recursos consistorials de  dur a terriie tina expansió diferent a la proposada 
per Barcelona corn era la d e  les agregacions, tot niarcant el fet <iferencial d e  

31. La quanrirvr pacrada va srr de 21.131,52 ptes. corn :i valor de ics inderiinirzacioní. 
Aqilcst cotivrni s'cleva a escritura pública, el 20 d'ajiosr. 

32. A q ~ i r s t  pmjrctr tenia el supon de Ramón Espirli, Jo;iiluin dl: R<ir (prol>irtari de 
Ca I'Artnera) i el Marqrst de C~strllurll (prripierari de Can Sitjai), :lrrihdurs pr<ipiroifs cn la 
2an;i d'iniiuencki del passriy. El projrctr ser2 drserimiit prr falca ilr supori rc<inhmic dcls 
;iiiinoioicnts afeciiiis i prrque CI passrig, en el momrnt de prreno8ció del pri,ircre, iio a r a  
ohrrt finr al carrrr Gran. veiirc B. DIEZ. g1.y trunsDw%i d.Hoila. Hisriiria d'tioira. n(i8ii. 4. 



Sant Andreu i la implícita cirrega en  possihles ingressos d e  la contribució 
urbana que  repercutirien sobre el consistori. És prr  aixb, que  el 1883 I'ohra 
e s  declarada d'utilitat pública. 

Malgrat aixó, la reaiitat era ben distinta. La situació d e  I'ajuntailient 
corn deutor  d e  Nadal havia arribat .a nivells insostenibles, e ls  errors 
adininistratius i el  canvi d'orientació administrativa d e  Josep Soldevila, 
intentara un trencament del monopoli d e  Nadal, monopoli que andva amputant 
part dels escassos recursos del consistori. 

Així, I ' a l ian~a entre el particular i I'ajuntarnent patí greus problrrnes i, 
el  5 ú'abril d e  1883, Nadal va trainitar una instancia a la Diputació d e  Barce- 
lona o n  es  queixava d e  l'incompliment d e  l'acord per part del consistori 
andreuenc, expressant-se en els següents termes: ... pero es el caso que a la 
dicha corporació~z municipal se le hatz estrauiado los citadosplauos oficia- 
les y aprobados , exactamente iguales a los que obrafa eiz mi poder, y ha 
aparecido eiz aquellas ofici~zas muizicipales unplaizo que izo reurze tziuguizo 
de los requisitos legalesy que de una dirección disti~zta a la calle delzomi?za- 
da de San Martí~z.. .. Esto a dado lugar a que se embargaran . . . . las obras que 
esta ejecutando uiz censatario delquesuscribe, D. Pedro Urpí. J.M. Nadal va 
demanar que  s'aixequés l'ernbargament que  hi havia sobre aquestes obres, 
perque segons  ell, estaven ja aprovades en  el  seu anterior projecte i 
assenyalades per I'arquitecte municipal Pere Falques. L'ajuntament paralitza 
el  projecte amb I'excusa que s'havien perdut els planols originals, a inés d e  
dir que  Pere Urpí n o  havia demanat el permís necessari ( per aixó fou inultat 
i paralitzades les obres ). A més l'obra tenia 1' oposició d'un altre iinportant 
propietari, Camil Fabra, que  es queixava d e  que  n o  seguia el trasat en  Iínia 
recte del carrer d e  Sant Marti i afectava a la seva propietat industrial. Les 
dificultats d e  I'ajuntarnent per tal d e  dotar-se d'un responsable e n  materia 
urbanística i el huit de  gestió, a causa d e  la proximitat d'eleccions municipals", 
posa entrebancs a la resolució rapida del conflicte. 

Finalment, I'ajuntament, el 25 d e  rnaig d e  1883, va acordar que  el  nou 
arquitecte municipal, Josep Dornénech Estepa, fes una copia dels primers 
planols que  tebricament rornanien en  el Govern Civil. Aixb n o  obstant, el 
Govern Civil els havia retornat al seu propietari, per la qual cosa I'arquitecte 
municipal feu la copia dels planols que  ara estaven en possesió del terratinent 
i I'ajuntament va continuar arnb el projecte original. 

33. L'djunrament va sormerre a diverses votacions i'elrcció d'un arquitecrc mrinicipal 
peque hi lravia rrgidors que no zicrpraven el nomenameni a favor Jr Dornenrcli Estepa, 
aclucst vd ser confirmar r n  c2rrec el 2 J e  maig de 1883 Vcuerr: M A ~ ¿ T ~  P O U S  Un Drokcir de 



L'ajuntament, aiilli el canvi d e  gestió que  suposi  I'alcadia <Ir Jos rp  
Soldevila i en un intent d e  tirar endavant la constrocció del passeig, va anar 
negociant amb els altres propietaris d'edificis o terrenys afectats a niida que  
avansava el projecte, con1 és  el cas d e  Caiiiil Fahra, del qtial conservem una 
carta, anih data del 29 d e  gener 1884, dirigida a l'ajuntaiiient en  qu? I'industrial 
andreuenc deia: . . .  IZO tengo el  meuor ifzcoszveniente el1 accedei- al c a ~ n b i o  d e  
emplazamie~zto delpor ta l  que  da eutrada  a la Fábrica, mecliante condicióiz 
d e  que  elpropietario D. Pedro Uilpi q u e  tiene u n a  casa adosacla al muro o 
p a r e d  d e  cerca d e  la  fábrica, arregle la suya retra~zcandola lo suficiente 
para quequede expedita e71 toda su aiichuva la  referida calle d e  Saiz Ildefo~zso. 
Si dichopropietario Sr. Urpi continuase ma~zterzie~zdo su casa, t a l  conlo esta 
hoy, ~zopodr ia  la  me~zciorzda calle d e  S a n  Ildefo~zso tener toda la a n c b z ~ r a  
marcada en  la vasante. La resposta d e  I'ajuntament, 22 d e  febrer del  1884, té 
una doble intenció, per una banda Iia aconseguit el vist-i-plau del  propietari 
afectat i desitja que  es  realitzin les ohres , pero d'altra handa n o  vol fer cap 
despesa economica i així envia una carta on exposava que  I'ajiintaiiient no  
tindria inconvenient en  concedir a Ca~iiil Fabra el  canvi d'aliniació del carrrr 
de  San lldefons , seiiipre que  es  posés d'acord amb el propietari q u e  resultaria 
perjudicar, D. I'edro Urpí, i que  pagués les possihles indemnitzacions. El 
que  en un principi era una idea proposada des  d e  I'ajuntament, es  vol canviar 
el seu sentit con1 si hagués estat en Camil fabra qui Iiagiiés deinant tin perniís 
d'ohres. Natiiralnient, aqnest últiin no caura en  aquest ingenua trampa i no  
transigir2 . y a  q u e  accediendo a lo solicitado p o r  V. S. me impotzia Rastos y 
dispeizdios colz elsolo y úizicofitz d e  a tender  a eseMzr~zicipio a qu ien  s~ ipon ia  
iizteresado elz que  la  calle d e  San  Ildefo~tso.fuese recta e,? toda s n  l o ~ ~ ~ i t t f d .  
És evident, que  n o  té cap  interés i no  veu quines avantatges por ohtenir, cal 
recordar que  el1 era un propietari industrial i no  pas a ~ n h  patriiiioni e n  terrenys 
iirbanitzahles a la zona. 

Fins ara Iiem vist coi11 era el propi Nadal qui posava el capital necrssari 
per portar a teriiie les expro]>iacions, pero s'assegura que  Irs  quantitats 
invertides li foren retornades. Així, el  6 d e  ~iiarc; de  1884, signa un nou 
convrni ainb I'ajuntanient d e  Sant Andreu en el qual s'estipula qiie: 

l .  L'ajuntament hatira d e  pagar la quantitat cle 21.131,52 com a valor 
d e  la indrmnització deis terrenys del Sr.Cami1 Fahra, pagada p r l  Nadal, 
necrss2ria per a i'apertura del Passeig d e  Santa Eulaliasn. L'ajuntament Iia d e  



satisfer la suma dins el terinini d e  8 anys i en 8 pagaiiients que es  consignaren 
en  els pressupostos rnunicipals coiiienyant per I'any econóiiiic <Le 1885. 

2. Cada any es  consignara e n  els pressupostos municifxals la quantitat 
nccessAria per a fer el pagament. 

3. Coin a garantia es  consigna a favor d e  Nadal els drets del llocs d e  
venta i altres ingressos d e  la p1ae.a del mercat 

4. A canvi, e s  deixava sense efectc: l'escriptura d e  reconeixeiiient d e  
credit, nornés quan estigués en  contradicció amR el citat contracte. 

Davant la coinplexitat i prohlematica que  Josep M V a d a l  va tenir 
respecte a la rrntahilitat dels seus terrenys a Sant Anilreu, no  és  iriiprohahle 
pensar e n  la possihilitat que  aquest fet fou detrrminant en  el riroment d e  ser 
un dels impulsors d e  I'agregació definitiva d e  les pohlacions del ¡>la el 1897. 

Consolidacid del Passeig de Santa Euldlia. 

Si he  les fonts documentals n o  ens han deiiiostrat que  id globalitat d e  
I'urhanització Nadal es realitzés, aquest conveni sera el darrer signat per 
anihcl~ies parts. Tamhé sera punt d e  partida pe ra  la consolidació del I'asseig 
d e  Santa Euliilia. Aixi el 1887 s'instal.laran les cdnalitzacions d e  gas a inés d e  
dos-cents fanals; el 1890 s'ohririi definitivament el passeig a la seva part 
haixa (c . /  Casa Noves 1". Cal apuntar que  no tots els propietaris d e  la zona 
mostraren el mateix entusiasme qiir  Nadal per I'explotació inimohiliaria 
dels seus terrenys; I'ohertura del passeig va liaver d'esperar I'expropiació d e  
terrenys d'Engracia Batista i I'lanas"" iimportant propietaria d e  Sant Andrru, 
que  n0mt.s intervindra indireciament, en accions const r~~ctores  punti~als.  

El 12 d e  juny d e  1890 s'anuncia púhlicainent el projecte d e  travesies, 
ohra d e  Josep Domenecli Estdpa, arquitecte inunicipal d e  Sant Andreu i per 
tant, el  punt de partida d e  la veritahle configuració d e  la via .  

El canvi d e  passeig a ramhla ainh passeig central i laterals per 
carruatges fet el 1892, juntarnent anih la plantació d'arhres (platansf i la 
collocació d e  hancs, seran els rrets definitoris d e  1' arquitectura i del paisatge 
del passeig pel qiir fa a el1 mateix. 

Diferents consideracions hein d e  fer respecte als nivells constructius i 
d'edificahilitat a la niateixa via, si hé  esdevt. com procés parai.lel a la 

3 5  Ayucst fe1 va suposlr lb  crlel,mci(i d'iina frstii d'in~iipur;bcih 'le I '>llar~ament de 
la ranihla, cclrhriida el 23 d'ilhril de 1890. A.M. Drr. Siint Anrlrru. Llibrcd¿icre.s, 1890. 

36. Engrjcia W~tista I'ldn;is. Ella de la c;i;i dit;i Gil i%orni. vi8 rn<irir el 16 <le n<ivcinRrr 
<le 1891 i v;i dcixar 1bon;i p;irr de les pnipirlals ;I la p d r r i q ~ i i i i  'le 'riint Andreu. J. CLAI>ES. 
i¿,ile.s hi.sl<ii-ique.s rie Son1 Andreu riepolornat; lkircelon;i, 1931 (1984), vc>I 1: p. 117 



consolidació física del passeig, trohem una variahilirat d'exemples p ro~ i  sig- 
nificativa i que  deinostra tina falta d e  concreció en el planejament urhanístic 
de  la via. 

El 1894, I'ajuntament va coinprai una casa (numerada amb el ns9) 
propietat d e  Pablo Marti Basté con obiero de destitzal-la a Escuelas mzrfzici- 
pales de niños y habitacioizes para profe.~ores -. És iin ciar exemple d e  
promoció municipal de  la nova vid. Aq~iesta proii~oció va tenir els seiis fruits 
amh la instal.lació d'escoles i altres centres de  caire privat, coin per exeiiiplr 
el NOLI convent d e  les monges d e  Jesús Maria, inaugurat el 17 d e  seteiiibre 
d e  1908. En el inateix sentit hein d e  considerar la iihicació al número 35 del 
col-legi Badosa o Sant Andreu, a inicis del segle5'i el ja posterior col.legi de  
Catalunya, a finals d e  la dt.cada dels vint d'aquest seglel". 

Respecte als habitatges trobeiii una major dispersió,  pero una 
generalització envers els anys 1896 a 1917-1920 ( veure figura nP2), es en 
aquests moments que  els priniers estahlinients comercials s'iiiiplanten a la 
Rambla. És d'aquest nioment la consolidació del passeig com valor Iútlic i 
social, cal destacar en aquest sentit, I'inaguració a la segona meitat d e  1921, 
del Teatro-cine Odeón", la hallada d e  sardanes per celebrar la inai~guració 
d e  1' entitat La Sardaiza Popular de Sant Andreu, el 29 i 30 d e  iiiaig d e  1926 
i les posteriors hallades que  aquesta entitat realitz2 al passeig '", la fundació 
el 1924 del club esportiu d e  les Filatures d e l a  Fahra i Coats, ainh seir als 
terrenys del vapor delflí" i la uhicació del Moto-Cluh Sal11 Andreu, el 1927 
i d e  la polit.drica Pelzya Ras, el 1928.Amhdues entitats s'estatjaven al Bar 
Lyoi? i al BarHispalzo rwpectivament i d e  la societat lafesta deSanr Afztofzi 
Abat, el 1922, les tres situades al ja, passeig d e  Fabra i I'uig. 

37. 1. CLAPÉS. /'u//Bs hisI~jii~uc,v deS6intAndrz.r~ dePrilomar, vr>l 11, sr-cció VI, &IR. 55. - ,  . ~ 

3. Op, c~ nofa 37 pig. 63 
39.1. MUNSÓ CAIIÚS. Iji~ cinemes 'le Burccli,nri. Barcclon.,, 1995. pAg. 205 i s. 
4 0 . 0 ~ .  cir nota 37. @R. 115 
'$1. op. ci1 "<>U 37. pjg. 122 



Figura 2. A tal1 d'exeinple, presenteiii les series d e  periiiisos d'ohres, per 
I'any 1705 respecte al passeig d e  Santa Eulalia'z. 

Número del carrer Propietari 

n8 286 Pedro Rodriguez 
n V 7  y 19 Antonio Paredes 
S.N. Fernando Fahra 

n0218 
S.A. 
n" 42 

Marcelino Mateu 
Jaume Mumné 
Andrés Gallardo 

Fet constructiu 

Construir casa 
Ajuntar fasanes 
Enderrocar i refer pilar 
(d'aigües,?) 
Legaltzar obres 
Deníincia 
Legalitzar obres 1 S.N. Jaume d e  Moner Casa I 
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