
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I 
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES 
 
MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA 

 
 

 RESUMEN DE TESIS 

 Autor de la Tesis:       DAVID ROMERO BLANCO 

 Director de la Tesis:   PILAR GARCÍA ALMIRALL 

 Título de la Tesis:       SARRIÀ, DE POBLE A BARRI –UNA APROXIMACIÓ MORFOLÒGICA- 
 

 
Segons el diccionari de la RAE, en la primera accepció, una ciutat es defineix com: Conjunto de   
edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo 
común a actividades no agrícolas. (RAE, 2012). Això no deixa de ser una definició, i com a tal ens 
dóna poca informació sobre aspectes clau, com, per exemple, quina forma té? 
Amb algunes excepcions (vg. Brasilia) les ciutats no apareixen plenament desenvolupades i amb 
l’aspecte que presenten ara. Això és un procés que dura molt de temps. Per regle general, tot 
comença amb un poblament, establert espontàniament o premeditadament. Aquest poblament pot 
estar situat en un lloc estratègic. En conseqüència anirà creixent, en població i també en superfície 
respecte als nuclis del voltant. En un moment donat arribarà a absorbir aquests altres nuclis. Això és 
el que ha passat a Barcelona. Al costat d’un poblament iber anterior situat a la muntanya de Montjuic,  
els romans van establir una colònia militar: Colonia Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino. Va 
créixer, molt, i a finals del segle XIX va annexar-se les poblacions del voltant: Sants, Gràcia, Sant 
Andreu del Palomar, Sant Martí de Provençals, Horta, Sant Gervasi de Cassoles i Les Corts. Un 
municipi va resistir-se a l’agregació fins al 1921, Sarrià. 
Aquest antic municipi va acabar formant, juntament a l’altre ex-municipi de Sant Gervasi de Cassoles, 
l’actual districte de Sarrià-Sant Gervasi, el nº 5 d’un total dels 10 que conformen la ciutat de 
Barcelona.  
 
3 elements defineixen la morfologia d’un lloc, sigui quina sigui la seva extensió: 
-La urbanització 
-La parcel·lació 
-L’edificació 
La urbanització l’entenc com una suma de la vialitat i d’altres elements, com per exemple l’amplada 
de les voreres o la situació i forma dels espais verds, siguin públics o privats.  
La parcel·lació no només és l’extensió, sinó també de la forma. 
L’edificació, perquè ens sigui útil, no l’hem de veure per separat, els edificis un a un. Els hem de mirar 
en conjunt. D’aquesta manera podrem discernir clarament si formen un “taca” dispersa o conjunta. 
Podem arribar a endevinar la forma de l’illa només mirant els edificis? 
 
Em vull limitar a un sol dels múltiples barris existent al districte: Sarrià. No parlaré, excepte per 
referenciar l’objecte del meu estudi, dels altres barris del districte: Sant Gervasi-Galvany, El Putget i 
Farró, La Bonanova, Vallvidrera, Tibidabo i les Planes. 
Tot i que aquest no és en absolut un treball historiogràfic és molt important poder contextualitzar el 
barri. 
 
Els projectes de petita escala són bàsics en la definició d’un lloc. Això ho exemplifico en un cas 
d’estudi: el projecte que va transformar el Torrent de les Monges des d’un “darrera” sense cap 
significació en un petit parc urbà.  
 
Sarrià, que en un començament era un municipi del voltant de Barcelona, es va transformar en un 
barri de Barcelona. Ara ja no és un poblet tancat en sí mateix. Forma part de la ciutat. Aquesta 
transició de poble a barri s’ha vist també reflectit en la seva morfologia. 
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