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La torre Eiffel podria haver estat construïda a Barcelona
La torre Agbar erigida fa pocs
anys a la plaça de les Glòries
de Barcelona ha esdevingut un
dels símbols arquitectònics de
la ciutat. S’uneix així a altres
com la Sagrada Família, el
monument a Cristòfor Colom,
la torre de Collserola o l’Arc de
Triomf. Aquest últim, per cert,
un monument que podria no
haver estat la gran obra símbol
de l’Exposició Universal que el
1888 va tenir lloc a la capital
catalana. I és que no hauria estat així si els responsables municipals haguessin optat per la
proposta que l’enginyer Gustave Eiffel els va fer i que, en ser rebutjada, va trobar més fortuna a
París, un any després.
Ara sembla impossible dissociar el perfil de la torre Eiffel de la capital francesa, però el cas és
que Gustave Eiffel va presentar primer el seu projecte de torre als responsables de l’Ajuntament
de Barcelona, perquè es construís en aquesta ciutat amb motiu de l’Exposició Universal del
1888. Però als responsables de l’Ajuntament barceloní els va semblar una construcció estranya
i cara que no encaixaria a la ciutat. I en lloc d’aquesta possibilitat van optar per construir com
a símbol de l’esdeveniment l’Arc de Triomf, al passeig de Sant Joan. Després de la negativa del
consistori barceloní, Eiffel va presentar el seu projecte als responsables de l’Exposició Universal
de París, on es construiria l’any 1889. Però en un primer moment tampoc a París les coses no
van pintar fàcils per al projecte de torre.
Els responsables municipals parisencs van acceptar de construir-la malgrat que en principi
pensaven que l’haurien de desmuntar una vegada acabada l’exposició. Només la voluntat
popular va evitar que s’enderroqués. Però poc després, a la primera dècada del segle xx, els
parisencs van mostrar un descontentament amb aquesta torre que va arribar a provocar que
el Govern donés l’ordre de demolir-la. Amb tot, la seva gran i potent antena la va salvar, ja
que rebia ones de ràdio alemanyes que a la Primera Guerra Mundial servirien de gran ajuda als
aliats.
I així, arran del rebuig de Barcelona, i malgrat les dificultats dels primers anys, la torre Eiffel
acabaria convertint-se en un dels monuments símbols més universals, lligat sempre a França, i
concretament a París. La seva estructura va començar a construir-se el 1887. Dos anys després
serviria com a arc d’entrada a l’Exposició Universal de París, una fira mundial organitzada per
commemorar el centenari de la Revolució Francesa. La torre es va inaugurar el 31 de març de
1889 i es va obrir al públic el 6 de maig d’aquell any.
Sàpiens, juliol del 2008
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1. Digues què va passar en cadascuna d’aquestes dates.
•
•
•
•
•

1789:
1887:
1888:
31 de març de 1889:
6 de maig de 1889:

2. Quins arguments va donar l’Ajuntament de Barcelona per rebutjar el projecte d’Eiffel?
Tenia un cost econòmic excessiu.
No tenien cap espai adequat per col·locar-la.
No s’adeia amb l’estil de la ciutat.
El trobaven massa modern.
No els agradava el material amb què estaria construïda.
3. Encercla l’opció correcta per completar cada oració.
• En comptes de la torre Eiffel, l’Ajuntament de Barcelona va fer construir…
a. …la Sagrada Família.
b. …el monument a Cristòfor Colom.
c. …l’Arc de Triomf.
• El govern francès no la va fer desmuntar perquè…
a. …la feien servir com a antena de ràdio durant la guerra.
b. …la gent es va manifestar en contra de l’enderrocament.
c. …era més car desmuntar-la que deixar-la dempeus.
• Gustave Eiffel era…
a. …arquitecte.
b. …enginyer.
c. …artista.
4. Busca en el text paraules sinònimes de les següents.
•
•
•
•
•

Ajuntament:
Universal:
Construïda:
Refusada:
Celebrar:

5. El gentilici és un adjectiu que serveix per indicar l’origen o procedència d’una persona o
una cosa. Busca els cinc gentilicis que apareixen a la lectura.
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