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1. Introducció 

Florència, com veurem més endavant, es convertirà durant l'època baixmedieval en la principal 

ciutat de la Toscana, especialment pel que fa a les novetats del seu urbanisme. Experimentarà un 

augment considerable de població, que la durà a una gran prosperitat i expansió del poder en sí 

mateixa. Estarà directament relacionat amb la creació d'una cultura que tindrà molt a veure amb la 

revolució urbanística que la conduirà cap a la ciutat renaixentista. 

Per tant, el tema principal d’aquest treball serà l’anàlisi de les transformacions urbanístiques i 

arquitectòniques dutes a terme durant el Duecento i el Trecento a la ciutat de Florència. Plantejant-

nos, en primer lloc, perquè es fan aquestes transformacions i quina importància tindran dins la 

ciutat, com es plasmarà el seu creixement i com anirà agafant poder, tant religiós com polític; quin 

serà el procés de renovació i quins seran els criteris que es tindran en compte en cada cas a l’hora 

de renovar la imatge de la ciutat. I per alta banda, després d’analitzar tots aquests aspectes, afirmar 

perquè serà important la ciutat baixmedieval a una ciutat com Florència i quines aportacions tindrà 

en èpoques posteriors com la del Renaixement.  

Tenint en compte diversos aspectes importants definidors de les ciutats italianes d’aquest moment, 

s’explicaran aquestes transformacions a través de diferents apartats, primer es farà una breu 

explicació dels orígens de la ciutat fins al segle XII com a mode de contextualització. Per seguir 

amb el principal tema on s’explicaran quins motius i què dugué a dur a terme les transformacions 

de l’època baixmedieval, dividint-ho en diferents punts basats en els principals elements propis 

d’una ciutat d’aquest tipus: els murs, els carrers i els ponts, les places, i finalment les terre nuove 

florentines. Sempre acompanyat d’il·lustracions que ajudaran a entendre i ubicar-les millor. 

Així, a través d’aquests diferents aspectes es demostrarà de quina manera la ciutat medieval de 

Florència es convertirà en una ciutat que donarà pas al precedent d’una ciutat pròpia del 

Renaixement, que esdevindrà a mitjans del segle XV a través de la Baixmedieval. Per tant, és 

important remarcar l’excepcionalitat i la bellesa que aquesta arribarà a assolir durant aquests segles 

per donar pas a l’entrada de l’Edat Moderna.  
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2. Objectius i metodologia 

Els objectius d'aquest treball són analitzar les transformacions urbanístiques realitzades a la ciutat 

de Florència durant la Baixa Edat Mitjana, ja que van suposar el gran pas de la ciutat Altmedieval 

a la ciutat prèvia al Renaixement. De la mateixa manera que fer veure l’excepcionalitat de la ciutat 

Baixmedieval i el què suposaran aquests canvis en èpoques posteriors.  

Analitzar quins fets han dut a aquesta transformació en època Baixmedieval, a través d’un petit 

estudi de la ciutat en èpoques anteriors i la seva evolució fins aquest moment.  

Així, es descriuran més endavant els canvis que hi hagué a la ciutat italiana a través de l'anàlisi 

formal de diferents factors relacionats amb l'urbanisme d'època medieval, des del punt de vista de 

la història de l’art. 

Es tindran en compte elements com els murs que tanquen la ciutat, els carrers i els ponts, tan 

característics de la ciutat de Florència, les places que organitzen tota la societat i la morfologia de 

la ciutat en sí mateixa, entre d’altres. Sempre tenint en compte els seus antecedents, la seva 

contextualització històrica i els fets que caracteritzaren el període que s’estudiarà.  

La metodologia usada per dur a terme el present treball és essencialment bibliogràfica, a través de 

la recerca de llibres i publicacions relacionades amb el tema. S'ha dut a terme una recerca 

bibliogràfica sobre la història de l'urbanisme tant en èpoques anteriors com posteriors a l'analitzada, 

de manera que així s'ha pogut estudiar què van provocar els canvis de la ciutat de Florència durant 

l'època Baixmedieval i quines van ser les conseqüències d'aquests en èpoques posteriors com el 

Renaixement.  

Per altra banda, també s'han utilitzat diverses publicacions de revistes científiques on s'hi han 

dedicat articles d'autors que han dut a terme tasques d'investigació, ja que aquests aprofundeixen 

més en alguns aspectes que alguns dels llibres passen per alt. La recerca s'ha fet a través de la base 

de dades Jstor,1 una pàgina web on s'hi arxiven gran quantitat de publicacions acadèmiques. 

Hi ha diferents maneres d'estudiar la ciutat, tenim l'exemple de l'autor Spiro Kostov que a través de 

les seves obres The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History2 i The City 

Assembled: The Elements of Urban Form Through History,3 en el primer cas fa un anàlisi de la 

ciutat dividint-ho en diferents apartats que tracten sobre la seva forma, si són de creixement orgànic, 

amb quadrícula, amb certes formes geomètriques, entre d'altres. També tracta la gran relació que 

hi ha entre els grans moments d'esplendor política de les ciutats reflectit en els seus monuments 
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commemoratius i l'impacte que hi té. Per altra banda, a la segona obra esmentada, fa un altre tipus 

d'anàlisi a través dels diferents elements propis d’una ciutat, com els carrers, les places públiques, 

els murs, i amb el procés de les ciutats al llarg del temps tenint en compte aquests espais, posant 

exemples de diferents ciutats arreu del món demostra de quina manera va evolucionant cada una al 

llarg de la història i com en cada cas va creant el seu propi nucli urbà amb unes característiques 

similars a les altres. 

Tot i que es té molt present l'estudi de Kostov a l'hora d'analitzar la ciutat de Florència, i s'han 

seguit els diferents punts que ell tracta a les seves obres, el mètode de treball també s’inspira en 

algunes de les idees d'anàlisi de les ciutats reflectides a la teoria de la professora María del Mar 

Lozano Bartolozzi de la seva tesi doctoral El desarrollo urbanístico de Cáceres (siglos XVI-XIX).4 

En la que introdueix el concepte de l'anàlisi de la ciutat com a "sistema obert" resultat de les 

modificacions que ha sofert aquesta al llarg del temps, tenint en compte dos elements principals: el 

temporal, a través de les diverses etapes històriques que ha tingut, i per altra banda el geogràfic, 

depenent de la situació tindrà diverses funcions, com per exemple la religiosa, la mercantil, etc. 

Sense obviar la voluntat humana i el què ha suposat durant tota la història a l'hora d'estudiar les 

transformacions urbanístiques de les ciutats.5  

Amb tot, no sols s'han tingut en compte aquells autors que han dut a terme estudis i investigacions 

sobre la disciplina de l'urbanisme en sí mateixa, ja que també tenim fonts de cronistes 

contemporanis a la ciutat de Florència del segle XIII com per exemple el cronista Giovanni Villani, 

que amb la seva obra Cronica,6 fa una descripció de la ciutat des del seu punt de vista com a ciutadà 

florentí. Està composta per dotze llibres on s'hi expliquen successos i històries, especialment dels 

orígens de la ciutat de Florència i dels canvis que ha sofert al llarg del temps. Els sis primers llibres 

arriben fins al 1265 partint del Diluvi universal. Els demés llibres són informació extreta a través 

de documents oficials de l'època. Està considerada la crònica més important del Trecento.7 Tot i 

així, actualment s’ha posat en dubte fins a quin punt és cert tot el què ens diu Villani, ja que s’hi 

han detectat algunes errades cronològiques.8  

D'aquesta manera, l'enfocament de l'estudi sobre les transformacions urbanístiques de Florència 

durant l'època baixmedieval sempre seran des d'un punt de vista obert, tenint en compte allò que 

anteriorment hi havia i el què van suposar aquestes transformacions en èpoques posteriors.  
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3. Estat de la qüestió 

El terme urbanisme es troba directament relacionat amb una disciplina de recent formació, s'ha 

descrit com l'estudi de l'organització i la definició dels ambients urbans, analitzant també els canvis 

que hi ha hagut al llarg de la història i a cada territori.9 Aquest terme va sorgir al segle XIX per fer 

referència a la transformació i la construcció de la ciutat durant l'era industrial. Des de llavors ençà, 

aquesta s'ha convertit en una de les principals protagonistes d'estudi, i la disciplina ha tingut un 

gran creixement durant aquest darrer segle XX i principis del XXI.10  

Hi té un gran protagonisme l'arquitectura, ja que les grans construccions i monuments s'integren 

dins la trama urbana configurant la fisonomia de cada ciutat, de la mateixa manera que les 

construccions més de caire privat o no tant monumentals, com són els habitatges per exemple. Entre 

tot, es crea al voltant de la societat que hi viu i per tant la ciutat n'és un reflex d'aquesta.11 

Tot i així, la història de l'urbanisme és tan antiga com les ciutats en sí mateixes, les ciutats són un 

dels elements mes importants de la societat, ja que durant tota la història s'hi han contat relats sobre 

aquestes, esdeveniments que hi van ocórrer i sobre la gent que hi viu dins elles durant cada època 

de la història. D'aquesta manera, la ciutat és un dels principals testimonis de la tradició i la cultura 

de cada societat, i això es veu als seus traçats, places i arquitectures que entre tot les formen.12 

Un dels investigadors més importants en el camp d'estudi sobre la ciutat i la història de l'urbanisme 

va ser el professor francès Pierre Lavedan, que va posar en ús el terme d'"art urbà" a través de la 

seva obra Histoire de l'Urbanisme.13 Ell entenia la ciutat com una mescla entre allò espacial i 

temporal, juntament amb l'arquitectura, els monuments, les escultures, i tot allò que formés part 

d'aquesta.14 Lavedan és important ja que va ser un dels primers en relacionar la morfologia de les 

ciutats amb l'art, convertint l’estudi de la ciutat en objecte de la historiografia artística.15  

Seguint a Lavedan, en el camp espanyol el professor Antonio Bonet Correa va instaurar la disciplina 

de la història de la forma urbana aplicada als historiadors de l'art. Es pot veure reflectit a obres com 

Las claves del Urbanismo.16 També va escriure un estat de la qüestió sobre la historiografia urbana 

a Espanya: La historiografía urbana en España.17  Directament relacionat amb aquest s'ha de 

destacar el paper de la seva deixeble María del Mar Lozano Bartolozzi, ja que, com ja s'ha esmentat 

a l'apartat de la metodologia, proposa un model per dur a terme anàlisis sobre les ciutats a través 

d'un guió exposat a la seva tesi doctoral El desarrollo urbanístico de Cáceres (siglos XVI-XIX),18 

que resulta molt útil a l'hora de dur a terme una tasca com aquesta.19 
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La "Història de l'Urbanisme" és considerada no sols com l'evolució de les ciutats i la seva ordenació 

espacial juntament amb les arquitectures que la composen, sinó també el reflex de les societats i 

cultures que hi ha dins elles, com ja s'ha fet referència. I per altra banda, tots aquells projectes que 

mai es dugueren a terme per unes raons o altres, però que haguessin suposat un canvi important en 

elles.20 

En quant a l'estat de la qüestió de l'urbanisme específicament de l'Edat Mitjana s'han dut a terme 

diversos estudis i tractats sobre les transformacions que hi va haver durant aquella època i el què 

va suposar en temps posteriors. Especialment a les ciutats italianes, degut al canvi de pensament, 

canvis socials, polítics i econòmics que van suposar el sorgiment del Renaixement a partir de la 

segona meitat del segle XV.  

També, tot i que en menor mesura que a Itàlia, s'han estudiat les ciutats europees en general, ja que 

va ser a Europa on hi va haver el major creixement durant l'Edat Mitjana, a diferència de la resta 

del món, un dels estudis de referència són els de Leonardo Benévolo a través de la seva obra La 

ciudad europea,21 que tracta sobre diversos aspectes i èpoques de les ciutats d'arreu d'Europa. Una 

altra obra important d'aquest autor és la col·lecció Diseño de la ciudad a través dels cinc volums, 

el que ens interessen en aquest cas són els volums 3 i 4: El arte y la ciudad medieval22 i El arte y 

la ciudad moderna del siglo XV al XVIII23  on l'autor fa un repàs sobre les principals ciutats 

d'aquestes èpoques analitzant les transformacions i els canvis que van sofrir i el què suposà en 

moments posteriors. Per altra banda, Emilio Mitre a Ciudades medievales europeas,24 ens parla 

sobre la societat i el reflex que va tenir a l'hora de l'ordenació urbanística, com també el concepte 

de "ciutat ideal" que va sorgir durant aquesta època.  

Un altre autor important que dugué a terme un exhaustiu estudi sobre l'urbanisme d'aquesta època, 

de manera més general, és Vittorio Franchetti Pardo amb Historia del Urbanismo. Siglos XIV y 

XV,25 on s'explica l’important pas que experimentà Europa i altres territoris importants durant l'Edat 

Mitjana cap a l'Edat Moderna, i les transformacions que es produïren a les ciutats més destacades 

del moment, els nuclis de nova formació, etc. 

Qui ha desenvolupat estudis importants sobre la ciutat medieval i especialment a Itàlia ha estat 

Enrico Guidoni. Amb estudis sobre la història de l'urbanisme i els canvis que hi hagué durant l'Edat 

Mitjana, com per exemple a les seves obres Storia dell'urbanistica. Il Duecento, 26  i Arte e 

urbanística in Toscana 1000-1315,27 a aquestes l’autor fa una descripció de les transformacions 

urbanístiques en aquella època a través d’il·lustracions que ell realitza o que recopila d’altres autors, 

relacionant-ho amb l’art de l’època. El primer cas és de manera més general a l’Europa del segle 
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XIII, tot i que dedica un gran apartat a l’anàlisi de Florència amb subapartats que tracten sobre la 

història de la ciutat en aquell moment i què dugué a la situació política i cultural d’aquest segle, 

com els nous murs, fa èmfasi a la creació dels nous carrers i les diferents estructures que sorgeixen 

durant l’època, i com es converteix poc a poc en una gran ciutat, en comparació a la què hi havia 

anteriorment. En canvi en la segona esmentada es parla especialment de la regió la Toscana entre 

els segles XI i el XIV, tot i que l’anàlisi que realitza també es basa en il·lustracions pròpies fa un 

altre tipus d’estudi a través d’altres apartats, com per exemple té en compte l’arquitectura i de quina 

manera afecta a l’urbanisme a ciutats com Florència o Pisa, les proporcions, el ritme, l’axialitat, i 

entre d’altres aspectes que repercutiran directament a aquests canvis tan importants a les ciutats 

toscanes del moment. És interessant també la part del llibre on l’autor hi afegeix un eix cronològic 

que ens marca els diferents esdeveniments tants històrics com artístics en l’espai de temps que 

tracta l’obra, per demostrar allò què realment afecta a la societat i de quina manera es reflectirà a 

les ciutats a través dels fets que passaran.  

És important destacar també el paper de Giovanni Fanelli, que ha escrit obres com Firenze 

architettura e città,28 aquesta tracta el tema de l'urbanisme a la ciutat de Florència des dels seus 

inicis fins al segle XX, fent un estudi diacrònic sobre les transformacions que hi hagué i el què han 

anat suposant al llarg del temps. A través de l’anàlisi d’aspectes tan importants com el pas de la 

ciutat romana a la medieval, per poder donar pas a la ciutat del Duecento i a la “ciutat d’Arnolfo”, 

on s’expliquen la majoria de les transformacions que experimentà aquesta a través dels diferents 

punts de la ciutat, separat en capítols depenent dels usos de cada àrea i de les conseqüències que 

tingueren a l’hora d’explicar la ciutat posterior. Segueix un ordre similar a quasi tots els capítols 

del llibre, separant-ho amb l’explicació de l’estructura urbana en general de cada període, passant 

per els nous carrers o els què són modificats, les places i les diferències entre uns usos i altres i com 

van canviant al llarg del temps, entre d’altres aspectes, com els diferents recintes muràris, i 

finalment ho relaciona amb l’arquitectura i les arts plàstiques del moment per fer veure la mentalitat 

que tenia la societat a cada època. Aquest autor també ha publicat diversos articles sobre el tema a 

la revista nord-americana Journal of the Society of Architectural Historians.29 

Marvin Trachtenberg, ens dóna una visió més detallada de les transformacions de la ciutat de 

Florència durant aquesta mateixa època a Urbanism, Art, and Power in Early Modern Florence,30 

on, a través de la seva investigació, juntament amb els plànols que ell ha dut a terme, o bé ha anat 

recollint de tractats històrics, ens explica de manera exhaustiva les modificacions més importants i 

el què van suposar en èpoques posteriors. Fa un estudi sobre els orígens dels plantejaments racionals 
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de les places públiques més importants de Florència que sofriren modificacions durant el Trecento, 

juntament amb els seus monuments. Ens parla de la geometria i les noves perspectives relacionant-

ho amb l'art que es produïa en l'època per així donar-nos un nou model per entendre tots els canvis 

que hi havia a Itàlia en el moment. 

Per altra banda, també s'han fet altres recerques sobre el tema de l'urbanisme en època medieval 

publicats a revistes científiques, en general, són articles que tracten temes més específics com per 

exemple el de Theresa Flanigan amb "The Ponte Vecchio and the Art of Urban Planning in Late 

Medieval Florence", de la revista d'investigació de l'Edat Mitjana Gesta,31 d'Estats Units, en la que 

ens parla sobre la formació d'aquest, la seva geometria, i els canvis que ha tingut i el què han suposat 

al llarg de la història. O altres com "Like Fathers like Sons: Theories on the Origins of the City in 

Late Medieval Florence" de Stefano U. Baldassarri, publicat a la revista MLN (Modern Language 

Notes),32 revista nord-americana sobre investigació, crítica, i literatura; a aquest article es parla 

sobre les transformacions que hi hagué a la ciutat altmedieval de Florència i que dugueren a la 

baixmedieval. 

Durant aquests darrers anys s’han fet cicles de conferències relacionades amb el tema, destaca un 

especialment del 2014 que es va fer a Florència titulat Firenze Prima di Arnolfo- Retroterra di 

grandezza,33 en la que diferents investigadors parlaren sobre l’art, l’urbanisme i la història de 

Florència durant el segles XI al XIII. Entre els participants destaca l’autor Renato Stopani amb la 

seva obra Firenze Prima di Arnolfo. Città e Architettura dall’XI secolo allà mettà del Dugento,34 

en aquesta obra s’analitzen aquests aspectes esmentats, està dividida en diferents capítols que 

tracten sobre l’expansió de Florència durant aquests segles que dugué a les modificacions dels 

carrers, tracta especialment la gran presència de les torres. Tot relacionat amb la societat i amb 

l’arquitectura romànica present a la ciutat durant aquell moment. Aquest cicle de conferències i les 

recents publicacions demostren que no és un tema tancat i que avui en dia es segueixen fent estudis 

i investigacions. 

Tot i així, en quant a la disciplina de la història de l'urbanisme en sí mateixa, des del meu punt de 

vista, queda molt per estudiar i investigar. Ja què és relativament recent i encara avui en dia no s'ha 

arribat a un nivell de coneixement tan elevat com altres disciplines de la història de l'art, com per 

exemple en el camp de les arts visuals, es troba molt lligat a l’estudi de les fonts, les troballes 

arqueològiques i els nous punts de vista que van sorgint.  
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4. Florència abans de les transformacions dels segles XIII i XIV 

La historiografia no ha aconseguit determinar exactament quines són les dates d’origen de la ciutat 

de Florència, ja que no s'han trobat suficients fonts escrites sobre el tema ni documents que donin 

unes pautes exactes. La majoria d’informació que es té sobre els orígens és essencialment extreta 

de les excavacions arqueològiques que s'hi han dut a terme.35  

Tot i que es té constància de l'existència de poblats ubicats a la zona en època neolítica,36 la ciutat 

de Florència en sí mateixa va ser fundada l'any 59 aC com una colònia romana. Tenia un perímetre 

quadrangular orientat segons els quatre punts cardinals, amb la típica estructura de cardo i 

decumanus maximus com a carrers principals37 i s'entrecreuaven on actualment hi trobem el de les 

vies Strozzi, Tornabuoni, della Vigna Nuova i della Spada, com podem veure a la figura 1.38 Amb 

una ordenació ortogonal de les vies, i amb la pròpia centuriació de les colònies romanes, on cada 

centúria tenia una àrea d'uns 700 metres.  

Més tard, la colònia va anar creixent fins arribar a una àrea d'unes 20 hectàrees i una població d’uns 

10.000 habitants, i agafà una forma més bé rectangular. El primer pont que es construeix a Florència 

el dur a terme l'emperador Adrià, que regnà entre el 117 i el 138 dC, quan rectificà el traçat de la 

via Cassia, i l'ubicà un tant més a l'est d’on després hi haurà el Ponte Vecchio.39  

Quan l'Imperi Romà caigué al 476, la ciutat va ser envaïda diverses vegades per pobles bàrbars. Els 

bizantins usaren les antigues murades romanes com a trinxeres i van construir la seva pròpia en el 

nucli central, àrea molt petita on sols hi vivien uns 1.000 habitants.40 Més tard, durant l'ocupació 

longobarda, que comença a finals del segle VI fins al VIII és quan es construeix el Baptisteri.41 

També va formar part de la dominació carolíngia durant els segles VIII fins a finals del IX, és quan 

experimenta un augment de la seva població i comença a destacar entre les ciutats veïnes, hi ha un 

gran desenvolupament urbanístic que es veurà reflectit segles més endavant, duen a terme el tercer 

recinte murari, tornant a tenir un perímetre similar al que tenia abans de la contracció bizantina de 

la ciutat.42 

No és fins el segle XI que Florència es converteix en la principal ciutat del Marquesat de la Toscana 

al 1052, cosa que la durà a una gran expansió econòmica i demogràfica.43 D'aquesta manera al 1078 

s'amplien les murades, considerades com les primeres murades comunals, on s’hi incloïa la zona 

del Baptisteri i l'església de Santa Reparata, ja que durant l'època carolíngia les seves murades no 

ho feien. A aquest segle la ciutat ja havia anat creixent i tenia uns 20.000 habitants.  
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En aquest moment eren característics els habitatges de gran altura i aglomerats, de manera que es 

deixava poc espai per poder dur-hi a terme cap tipus de plaça, a excepció de les que es trobaven 

davant les esglésies o, específicament a aquesta ciutat, la del mercat vell (lloc on anteriorment hi 

havia hagut el fòrum romà). És en aquest moment quan es comencen a construir obres importants, 

com l'església de San Miniato al Monte,44 la dels Sants Apòstols, es decora el Baptisteri, entre 

d'altres. 

Quan morí la comtessa Matilde al 1115, gran defensora del papat i que havia fet ampliar les 

anteriors murades, es va crear el govern de la República de Florència, i va obtenir la seva pròpia 

autonomia política.45 Entre el 1173 i el 1175 es construí la cinquena murada on també s'hi van 

incloure els nous barris del sud del riu Arno, que anteriorment no hi estaven inclosos. I al 1178 es 

construeix un nou pont després de la crescuda del riu que hi hagué durant aquell any i destruís el 

que hi havia, serà l'actual Ponte Vecchio. 

Es poden veure a la figura 1 els diferents recintes muràris de la ciutat que ens permeten apreciar les 

contraccions i les ampliacions de la ciutat al llarg dels segles esmentats, com s’ha explicat 

anteriorment.  

Poc a poc el Comune anirà regulant els carrers i l'altura de les cases, limitarà el número de torres, 

entre moltes altres coses.46 

Durant l'època Altmedieval ens trobem amb unes ciutats encara sense uns projectes clars sobre la 

seva organització interna, l'espai era continu i homogeni sense cap ordenació espacial concreta.47 

Així, com podem veure, l'ampliació de la ciutat es va dur a terme durant tota l'Edat Mitjana 

depenent de les necessitats que tenien els habitants i el Comune en cada moment. Tot i que la gran 

majoria de les transformacions importants i significatives de la ciutat es dugueren a terme durant 

la Baixa Edat Mitjana.   

Un factor important d'aquesta expansió que sofrí, de la mateixa manera que li passà a Milà, va ser 

la seva posició central respecte a les diverses ciutats de la península italiana i amb el temps es 

convertí en el punt central i de pas de les nombroses rutes comercials i culturals, com per exemple 

la Ruta Francígena, una ruta de peregrinació que partia des de Canterbury fins a la Plaça de Sant 

Pere de Vaticà passant per diferents ciutats franceses i italianes. Finalment es va convertir en una 

de les ciutats més importants degut a aquesta gran expansió.48                
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5. La remodelació de la Florència baixmedieval: expansió i 

transformacions 

Al llarg de la Baixa Edat Mitjana aniran apareixent a les ciutats europees més desenvolupades 

noves necessitats relacionades amb els avanços econòmics, culturals, polítics i socials que estaran 

directament connectades amb la creació de nous edificis amb unes funcions relacionades amb 

aquests. Així, les ciutats baixmedievals hauran d'assumir la creació d'un centre, on destacaran tres 

principals punts basats en l'esquema plaça-església-palau públic, i es duran a terme, a través d'una 

nova jerarquia urbana sorgida amb el comerç, nous llocs per dedicar-se a l'economia, com bancs, 

tendes, lògies, mercats, etc.49  

Es construiran nous espais per la vida espiritual com catedrals i esglésies, encara que en perviuran 

alguns dels antics centres. De la mateixa manera passarà amb la construcció d’edificis de poder, 

com els palaus públics i les fortaleses.  

La simbologia del poder durà a les principals ciutats a una verticalització dels edificis de defensa 

per demostrar el seu prestigi, els palaus civils i les torres tindran una major altura per destacar per 

damunt d'altres poders o per les lluites entre famílies poderoses dins una mateixa ciutat. Finalment, 

també es construiran nous espais per els treballs administratius, espais per la cultura com les 

universitats, i llocs per la societat.50 

Com ja s'ha esmentat anteriorment, durant el 1115 es forma la República Florentina, a partir d'aquí 

la ciutat anirà agafant importància en el camps de l'economia i el comerç. Sempre acompanyat d'un 

gran creixement demogràfic.51  

En el cas de la ciutat de Florència, a partir de la segona meitat del segle XIV van esdevenir una 

sèrie de fets que caracteritzaren el període i repercutiren a la societat que hi vivia. Per exemple, la 

crisi econòmica dels bancs o la pesta de 1348, que provocà que la seva població va passar d'uns 

100.000 a uns 60.000 habitants a finals del XIV. Tot i així, al mateix temps va començar a 

manifestar-se un creixement tan gran que es consolidarà com una de les principals ciutats i amb 

més força en els camps de l’economia i de la política de tot el territori italià, i es veurà reflectit en 

el segles posteriors.52  

Un fet a tenir molt en compte a l’hora d’entendre molts dels esdeveniments que succeeixen durant 

aquesta època és el conflicte entre güelfs i gibel·lins. A mitjans del segle XIII les famílies més 

importants de les ciutats toscanes de Florència, Siena, Lucca i d’altres es dividiren en dos bàndols 

enemics. Hi ha diferents teories sobre quin és l’origen d’aquest antagonisme, ja que alguns autors 
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ho justifiquen amb una disputa familiar- amorosa que hi hagué al 1215 que va fer que es separessin 

en aquests dos grups,53 i en canvi d’altres autors recolzen que el conflicte provindria amb l’oposició 

entre dues dinasties, la dels Welf, que seran els güelfs, i la dels Hohenstaufen, el nom de “gibel·lins” 

li venia d’un castell de la seva propietat, el Castell de “Waiblingen”.54 Encara que hi hagi diferents 

teories sobre aquesta divisió, s’ha de tenir present la principal idea d’aquest antagonisme, i és que 

el grup dels güelfs eren partidaris del poder del papat, i en canvi el grup dels gibel·lins recolzaven 

el poder de l’emperador.55    

Amb la mort de Frederic II56 al 1249 i com ja s'havia avançat al Concili de Lió al 1245 on va ser 

destituït com a rei, el Comune va poder recuperar les seves funcions inicials i s'inicià una nova fase 

d'expansió de la ciutat, tant urbanística com monumental. A partir d'aquí, es consolida un nou centre 

al punt entremig de la Península Italiana capaç de donar una unitat econòmica i cultural a aquesta 

àrea, ja que anteriorment no hi havia cap ciutat amb aquestes capacitats, eren de menors dimensions 

i la gran capital italiana era la ciutat de Roma. Així, Florència es convertí amb aquest nou centre, 

no sols en aspectes comercials, sinó que va anar agafant un gran prestigi i una força cultural pròpia 

d'una capital mediterrània i occidental, a finals d'aquest mateix segle ja era considerada com una 

de les ciutats més importants d'Europa i de la Mediterrània, i en part gràcies als seus mercaders i 

banquers.  

Molts d'aquests mercaders i banquers eren immigrants que venien de diferents punts de la Península 

Italiana i que amb el gran desenvolupament econòmic i comercial que estava tenint la ciutat ho 

veien com una oportunitat per els seus comerços, eren persones qualificades i amb un gran potencial 

econòmic que representava l'ideal per el progrés mercantil i de la ciutat. No sols hi havia mercaders, 

sinó també artesans, jutges i notaris, entre d'altres. És durant aquest segle quan es creen les diferents 

organitzacions corporatives professionals, com per exemple, l'Arte dei Mercanti,57 que donarà pas 

a altres especialitats com per exemple la de la Llana al 1212.58 

Aquesta gran expansió del comerç i de la població va dur a la creació o a la consolidació de nous 

barris ocupats per aquests comerciants immigrats, es tracta especialment del barri de l'Oltrarno on 

hi haurà, per tant, una major activitat industrial i artesana que a altres zones de la ciutat.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Així, a partir dels anys 80 del segle XIII, Florència comença una nova configuració de la ciutat de 

manera que es crea una ciutat-república amb la intenció de tenir un desenvolupament econòmic i 

financer que sigui capaç d'acollir les diferents institucions. Creant així una mena de "prototip" 

d’urbs per poder ser en un futur la vertadera capital europea, assumint el valor de grandesa i 

d'independència. De la mateixa manera que també es crea una cultura pròpia vers les demés ciutats, 
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i ho fa a través d'artistes com Dante, Giotto i Arnolfo di Cambio, que li donen un prestigi a través 

d'aquest camp artístic i literari, i que també repercutirà directament en l'urbanisme.60 Dante juga un 

paper important especialment per la seva obra La Comèdia,61 que reflectiria la pressió i la crisi 

política de Florència a partir de l’any 1300.62 

L'expansió de Florència dels segles XIII i XIV posa a la ciutat a l'avantguarda de l'experimentació 

del nou model urbà, considerat com el model urbanístic a través de l'aplicació racional i universal 

dels projectes urbans de les places, carrers, òrgans monumentals, etc.63  

És important destacar també la figura d'Arnolfo di Cambio (1245-1302), considerat l'inspirador 

d'aquest nou model de ciutat i el principal interventor del projecte.64 A aquest arquitecte florentí se 

li han atribuït moltes de les obres de transformació dutes a terme durant l’època. Suposà una 

revolució urbanística gràcies a la seva visió de renovar la ciutat de de Florència, tenint molt en 

compte els coneixements que ell tenia sobre el passat clàssic i el present gòtic.65 Tot i això no es 

conserva cap projecte específic ni tampoc es té informació explícita en la documentació de l’època. 

 

5.1 Els murs 

Al llarg de tota la història els murs de les ciutats han estat molt importants per la seva defensa, i 

perquè determinen una jerarquia i representen els límits físics entre el camp i la ciutat. Com ja hem 

dit anteriorment, la ciutat de Florència havia tingut abans de l’època medieval diversos recintes 

muràris, depenent del creixement o la disminució de la seva població i de les necessitats defensives 

que requeria en cada moment.66 

En aquest moment, causa del creixement de la població, i que ja s'estaven veient obligats a construir 

cases sobre els murs preexistents i a adossar-les a les murades, que suposaven el seu debilitament; 

van decidir ampliar la ciutat a través d'uns nous murs donant cabuda a nous habitants i barris de la 

ciutat, incloent nous solars buits per així tenir aquesta nova funció.  

Entre el 1284 i el 1333 es va dur a terme el que serà el sisè recinte murari de la ciutat de Florència, 

suposà un gran augment ja que tenia un total d'1,5 kilòmetres més de mur en comparació a la del 

segle XII. Així, es creà una àrea total d'unes 430 hectàrees per una població que havia crescut fins 

a 100.000 habitants durant aquella època.67  
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El procés de construcció va ser relativament llarg degut als diferents episodis bèl·lics que hi hagué 

entremig, les obres van ser represes diversos cops al 1299, al 1310, al 1316, al 1321, i van ser 

finalitzades ja definitivament al 1333.68 

Per dur-les a terme es van tenir molt en compte les construccions preexistents i tenint molt present 

l'estructura del cardo i decumanus de la ciutat antiga, i la centuriació romana de la banda suburbana 

que s’havia conservat, tot i el pas dels segles, en la divisió de les zones rurals.69 S'hi varen incloure 

els nous barris que anteriorment havien aparegut degut al creixement demogràfic, com per exemple 

l'anteriorment esmentat barri d'Oltrarno, formant un triangle a través de les murades a la banda sud 

de l'Arno.70 

Segons les paraules del cronista Giovanni Villani,71 els nous murs servirien per regular la xarxa 

viària principal de la ciutat, creant una creu a través de dos carrers que duien a les quatre portes 

principals d'entrada i sortida d'aquesta, la porta Romana, la Porta de Sant Gallo, la Porta d'al Prato 

i la Porta de la Croce, a l'entrecreuaven d'aquests dos s'hi trobava la plaça del Mercato Vecchio, 

actual Piazza della Repubblica i lloc on durant l'època romana havia estat el fòrum de la ciutat. 

Aquest model creat a través del creuament de dos carrers serà estès per altres ciutats d'Europa 

durant la segona meitat del segle XIII, tot i que prové del model de ciutat romana a través de 

l'estructura de Cardo i Decumanus.72 

Els murs de la ciutat de Florència són construïts seguint les exigències del Comune, ja que volia 

ordenar les noves àrees residencials i estendre el territori seguint l'estructura antiga. Així, la part 

nova de la ciutat va ser ordenada rigorosament seguint els esquemes del seu antic urbanisme. Per 

tant, com ja hem dit, els nous murs varen ser construïts tenint en compte diversos aspectes: un 

recinte murari de forma poligonal que fos capaç d'incloure els barris més vells i, evidentment, la 

part nova de la ciutat. Això sí, respectant la ciutat antiga.73  

Mentre s'estaven traçant els nous murs també es preocuparen de regular l'interior de la ciutat, tenint 

en compte les vies preexistents i les noves traçades, aplicades a les necessitats del moment de la 

ciutat en sí mateixa. Així, per evitar tant de trànsit pel centre es va reutilitzar l'antic recinte murari 

(el cinquè recinte datat entre 1173 i el 1175) aprofitant el traçat concèntric per fer una 

circumval·lació per què s'hi pogués recórrer més fàcilment i d'aquesta manera evitar el pas per les 

dues principals vies que conduïen al centre.  
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La gran relació amb els murs antics i els nous s'ha considerat essencialment militar, ja que els 

carrers construïts entre els dos van tenir la funció de servir de manera més eficaç l'accés directe i 

ràpid de banda a banda dels nous murs.74 

Tenien una llargària d'uns 8.500 metres aproximadament i una altura d'uns 11,60 metres, amb un 

total de 73 torres de defensa i 15 portes (l’antiga murada, el cinquè recinte murari o el segon recinte 

comunal, tenia un total de 8 portes d’entrada flanquejades entre torres de defensa, per tant el 

perímetre de les noves murades és major, amb un increment del número de portes d’entrada i 

especialment de torres).75 Les torres tenien una altura total de 23 metres i estaven a una distància 

de 116 metres una de l'altra. Les portes eren diferents entre elles i a partir del segle XIV varen ser 

decorades amb escultures, escuts d'armes i frescos. Internament a la part superior dels murs hi havia 

un camí de ronda que tenia una funció defensiva, ja que s'hi ubicaven els soldats per vigilar el 

perímetre de la ciutat.76 Podem veure-ho reflectit a la figura 2. 

S'ha de tenir compte que la manera de dur a terme el nou recinte murari no és una invenció 

florentina, ja que a través de les altres experiències a l'hora de crear les noves fundacions o terre 

nuove que més endavant s’expliquen, com per exemple San Giovanni o Castelfranco di Sopra , es 

pot veure com les característiques, tant de l'expansió de la nova ciutat com les d'aquestes, segueixen 

el model de les bastides franceses, ja bastant difós als territoris de la França meridional, ho veiem 

a ciutats com Fleurance, Saveterre-de-Guyenne, on hi veiem les mateixes característiques a través 

de l'entrecreuament dels dos carrers principals i la plaça al mig.77  

Florència es convertí en la ciutat amb l'àrea murària més amplia de tota Europa, ja que ciutats tan 

importants com París o Londres, sols tenien unes superfícies de 300 i 90 hectàrees respectivament.78 

Aquests murs es van mantenir fins al segle XIX, quan es convertiren en avingudes per què el trànsit 

que tingués la ciutat pogués circular més fàcilment.79 Actualment ens queden restes d’aquest recinte 

fortificat i de les portes d’entrada a la ciutat a la zona de l’Oltrarno.  

 

 5.2 Els carrers i els ponts 

Els carrers són l’element definidor de la trama urbana de les ciutats en elles mateixes. Sempre han 

tingut una funció en concret, ja sigui econòmica o social. Els propòsits d’aquests han estat 

principalment durant tota la història els de regular el trànsit que anava d’una banda a altra de les 

ciutats o dels pobles, l’intercanvi dels béns dels ciutadans, el comerç i la comunicació social.80  
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És durant la Baixa Edat Mitjana quan, en el cas de la regió de la Toscana, es tornen a veure els 

carrers com una unitat bàsica de l’urbanisme, de la mateixa manera que es veia durant l’època 

clàssica. I la principal característica que havien de tenir aquests era la linealitat i la bellesa. Per 

això, a partir del 1349 es crea a Florència el grup dels “Ufficiali della Torre”, que revisaven que els 

carrers estassin nets, ordenaven les demolicions que fossen necessàries i reforçaren durant aquesta 

època els criteris de disseny de les façanes dels principals carrers de la ciutat. Com per exemple el 

de la remodelació de les façanes de la via Calzaiuoli que es van fer durant el 1389, entre d’altres. 

També es començà a regular a partir d’aquest segle l’altura màxima dels edificis, limitant-los fins 

a quatre pisos.81 

Durant els segles XIII i XIV el Comune també va dur a terme una sèrie de transformacions a través 

de la nova creació o la modificació de carrers. Ja que la zona central de l'antiga ciutat estava 

caracteritzada per carrers tortuosos i sense cap tipus d'ordenació ortogonal, tot i que en origen li 

tenien. És en època medieval que aquests carrers sofreixen unes transformacions degudes a la falta 

d’autoritat municipal, que suposaran una ocupació de les vies per part de cases privades i 

institucions religioses, que faran que tingui aquest aspecte un tant desordenat i irregular, 

característic de les ciutat medievals.82 Es poden veure restes d’aquesta ortogonalitat al centre antic 

de la ciutat com per exemple a les vies delle Orche, degli Storzzi, o del Corso, que s’entrecreuen 

amb les vies dei Brunelleschi i Pellicceria, i les vies Roma i Calimala; tot i que també trobem 

exemples d’aquesta ocupació dels carrers a vies com la dei Cimatori, o la dei Pescioni, on es veu 

interrompuda aquesta ortogonalitat. 

I amb la construcció dels nous murs es van veure obligats a fer una renovació parcial de la xarxa 

viària, es dugueren a terme nous carrers que connectaven amb els antics, sempre amb la idea de fer 

una renovació de la imatge de la ciutat aportant-li més bellesa, serà un dels principals motius per el 

qual hi haurà tantes obres i transformacions. La bellesa aplicada a l'espai urbà, a través de carrers 

rectilinis i noves places, tot relacionat entre sí per donar aquesta sensació harmònica i estètica a la 

ciutat en sí mateixa, diferenciant-la de l'antiga.83 

Per altra banda, hi va haver una expansió amb la creació de noves vies cap a diferents punts 

importants de la ciutat, per donar cabuda als nous barris sorgits quan s’ampliaren els murs a finals 

del segle XIII.84  

Arnolfo di Cambio va jugar un paper important ja que se li han atribuït moltes de les obres de 

transformació de la ciutat, i ha arribat a ser considerat com el creador del plànol regular de 

Florència, es sap que revisà moltes de les obres, però no es té constància quina era la magnitud del 
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seu poder a l'hora de prendre decisions. Entre les modificacions més importants hi trobem la 

construcció de l'actual església d'Orsanmichelle al 1290 com a llonja del mercat del gra, l'ampliació 

i la reestructuració de l'església de Santa Croce, que durà a la creació del barri. També serà qui 

dirigirà la transformació dels dos principals centres de la ciutat baixmedieval, la Piazza del Duomo 

i la Piazza della Signoria.85 Es poden veure les principals modificacions dutes a terme baix la 

supervisió d’aquest a la figura 3. 

També, una de les principals causes de la reforma de les vies va ser el desig que tenia el Comune 

per tenir el control de tota la ciutat, ja que durant aquesta època eren molt habituals les baralles 

entre les diferents famílies nobiliàries de la ciutat de Florència. 

Un aspecte important dins la ciutat medieval de Florència eren les torres, que destacaven per el seu 

gran nombre, amb un total de 176 ubicades a cases de diversos punts de la ciutat, compreses totes 

dins el cinquè recinte murari.86 Aquest tipus de construccions es trobaven adossades a edificis de 

caire privat, fonamentalment formaven part de cases de famílies nobiliàries que volien demostrar 

el seu poder en comparació amb altres famílies poderoses de la ciutat, especialment cresqué en 

nombre després de la formació dels partits dels güelfs i els gibel·lins. Van arribar a ser un dels 

elements tipològics més importants de la morfologia de la ciutat,87 i no sols a Florència, ja que 

durant aquesta època també destaquen ciutats com Lucca o Bolonya que, en aquest darrer cas per 

exemple, va arribar a tenir un total de 194 torres durant els segles XIII i XIV marcant un gran 

potencial familiar vers el poder de l’ajuntament comunal.   

Tenien una funció majoritàriament militar, ja que servien per controlar certs sectors de la ciutat en 

cas de conflicte bèl·lic, tot i que en alguns casos també tenien la funció d’habitatge, quan les 

famílies s'hi havien de refugiar. Per això solien estar connectades, o almenys contigües a la casa 

dels propietaris. Així, durant el segle XII es va fundar la "Societat de les Torres", a través d'aquest 

tipus d'associació una sola torre podia ser de diferents famílies i podien protegir-se en cas de 

conflictes. D'aquesta manera, es van crear diferents grups de famílies que controlaven aquestes 

zones de la ciutat, com per exemple, la família dels Uberti88 que juntament amb altres famílies 

controlava la zona de l'actual Piazza della Signoria.89  

Durant el període del Primo Popolo90 iniciat al 1244, es dugué a terme un control i una limitació 

d’aquestes, se’n van enderrocar algunes i es va limitar l'altura de totes a un total de 29 metres. 

Finalment l'any 1293, ja durant el Secondo Popolo, a través de l'Ordenamienti di Giustizia de Giano 

della Bella, polític de la república florentina, va desvincular la "Societat de les Torres" com 



19 

 

associació i a partir d'aquest moment les torres seran transformades i el seu ús serà essencialment 

per l'habitatge o per tendes.91  

Altres exemples importants d'aquestes obres de renovació de la ciutat estaran relacionats amb el 

Palazzo del Capitano del Popolo o Palazzo del Bargello, fet durant la primera meitat del segle XIII 

per donar residència a la màxima autoritat gibel·lina del moment. Es troba ubicat a la via 

Proconsolo, però al 1261 el Comune va fer realitzar la via Ghibellina que connectava el palau amb 

la sortida de la ciutat a través dels antics murs. Després es durà a terme una altra via paral·lela a 

aquesta que serviria per fer més accessible arribar a les terres fèrtils del Valdarno92 i per arribar 

més fàcilment als llocs de poder. La intenció del Comune de Florència era crear una ciutat més 

moderna a través d'aquestes transformacions.93 

Així, durant els segles XIII i XIV es construeixen nous carrers especialment entre els dos recintes 

muràris (el cinquè del segle XII i el sisè de finals del segle XIII i inicis dels XIV), seran doncs, 

noves vies on hi destacarà la gran rectilineïtat, que en aquell moment és considerat un sinònim de 

bellesa aplicat a l'urbanisme, com ja s’ha dit anteriorment. Però també es modifiquen antigues vies 

preexistents intentant rectificar aquelles més curvilínies o irregulars. Una de les principals vies que 

es construeixen són les que tenen fondale, són caracteritzades per una llarga via que condueix a un 

edifici important, permet tenir una millor visió d'aquesta a major distància, fent referència a la 

importància que té aquest vers la ciutat, normalment estava relacionat amb la visió perspectiva de 

les façanes de les esglésies, poc a poc davant aquests edificis s'aniran ampliant els carrers i 

esdevindran places.94  

Molts d'aquests nous carrers, i dels què són modificats, estan pensats per formar part d'un precís 

teixit urbà, per això, molts d'ells són paral·lels uns amb altres i s'ajunten donant pas als anomenats 

bidents i tridents. Altres composicions de nous carrers que donen pas al quadrilàters amb una 

diagonal al mig, o entrecreuaments de diferents carrers fent una forma de creu en petit tamany. 

Com a cas puntual de transformació es pot esmentar l’espai on es trobava ubicat l'amfiteatre romà 

de l'antiga ciutat de Florència, s'hi fan dues vies que el creuen i el divideixen95 per poder fer-hi més 

habitatges i per millorar la circulació, per així poder dur més fàcilment cap a la plaça de l’església 

de Santa Croce.96 Es poden veure aquestes estructures a la figura 4. 

I finalment es creen carrers paral·lels al voltant de la Piazza de San Marco, agafant la influència de 

les bastides franceses (com per exemple a Gimont, Gers, que al 1266 fan un esquema similar, amb 

dues vies paral·leles que donen pas a una plaça rectangular).97 A moltes de les modificacions que 

es duen a terme durant aquest segle s'hi té molt en compte la perspectiva que tindran les vies en 
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relació als edificis importants que hi ha, ja que l'ideal de bellesa aplicat a l'urbanisme comença a 

estar molt present durant l'època Baixmedieval, i després durant el Renaixement es consolidarà, ho 

veurem més endavant a les vies que condueixen a llocs importants de la ciutat com per exemple a 

la Piazza della Signoria.98  

Els ponts són també una part molt important de les ciutats, ja que durant tota la història els rius han 

estat una gran via de comunicació entre els diferents pobles, gràcies a que aquests permetien dur a 

terme diverses funcions com l'econòmica, per el transportar més àgil de les mercaderies, per 

funcions defensives, simbòliques a l'hora de fer-hi processons, entre d'altres. D'aquesta manera, els 

ponts que creuen els rius són quasi tan importants com aquests, ja que normalment les ciutats es 

desenvolupaven als costats d'aquests i eren i són, per tant, necessaris per connectar una i altra 

banda.99  

A la ciutat de Florència una de les obres de transformació de ponts més destacades d'aquesta època 

és la del Ponte Vecchio, que travessant el riu Arno, comunica la Piazza della Repubblica a través 

de l'antic cardo romà, actual via Calimala i l'actual via Por Santa Maria, duent cap a la banda sud 

de la ciutat.  

Està format per un recinte central, plaça o mirador,100 que dóna vistes al riu Arno, un sol carrer 

flanquejat per quatre blocs rectangulars on hi havia, i hi segueix havent, tendes comercials, aquesta 

combinació de pont-carrer-tendes és el que el fa tan important i singular. S'ha de dir que durant el 

Renaixement la simetria que té aquest es perdrà, en part, degut a la construcció d'un petit passadís, 

el Vasarian Corridor, que connectarà el Palazzo Vecchio i la Piazza della Signoria, amb el Palazzo 

Pitti, la residència ducal. És important ja que és l'únic pont de Florència que encara avui en dia 

manté l'estructura del segle XIV i part de l'anterior, la forma que coneixem d'ell avui en dia és la 

de la reconstrucció feta a partir del 1339, ja que durant el 1333 una gran riuada en destruí part.101 

El Ponte Vecchio era considerat, tant pels ciutadans com pels que formaven part del Comune de la 

ciutat, un monument cívic amb un gran potencial, que donava bellesa i honor a la ciutat, a part de 

tenir una funció clarament urbanística. A través de la seva gran geometria alguns autors com Marvin 

Trachtenberg o David Friedman102 han mostrat com aquest plantejament racional del Trecento 

florentí es podria haver traçat des del plantejament clàssic trobat al castrum de les antigues colònies 

romanes. 
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El cronista Giovanni Villani ens ho descriu així a la seva obra Cronica: 

Nel detto anno (1345), a dì XVIII di luglio, si compié di volgere e di serrare il nuovo ponte 

rifatto sopra l'Arno nel luogo ove anticamente era stato il ponte Vecchio, con pue pile e tre 

archi, molto bello e ricco. (...) E nel detto anno si cominciò a rifondare con nuove pile il ponte 

a Santa Trinita, e compiessi l'anno MCCCXLVI a dì III d'ottobre, e·ffu molto bello e forte, e 

costò da XXm fiorini d'oro. (...)103 

La realització d'aquest pont ha estat considerada un component a tenir molt en compte sobre 

l'expansió de l'època Baixmedieval.104   

Destaca d’aquest la seva gran geometria i proporcionalitat, com ja s’ha dit anteriorment, ja que el 

seu disseny està basat en un sistema racional quasi perfecte de mesures basat en la sèrie 1:2:4, de 

manera que el pont té una llargària total d’uns 95 metres,105 el passadís té 19,1 metres d’ample, on 

4.67 metres de cada costat són espais per les tendes i els 9,28 restants per el passadís en sí mateix. 

Proporcionalment ens trobem quasi amb les mateixes dimensions a l’espai de la plaça i de les tendes 

en sentit horitzontal, ja que té 18,8 metres de llarg i 19,1 metres d’ample, així què és quasi un 

quadrat, les tendes en canvi tenen un aspecte més quadrangular, amb unes dimensions de 3,4 x 4,7 

metres. Villani ens ho explica en braccia106 com si tingués una proporcionalitat perfecte com 

podem veure a la figura 5 Aquesta proporcionalitat i geometria es tradueix en una bellesa pròpia 

de l’estètica medieval, que es tradueix en una harmonia basada en el sistema proporcional (aquesta 

definició de bellesa prové del pensament platònic, ho podem trobar a les teories d’Engelbert, que 

afirma que: la bellesa materials existeix a l’harmonia de les proporcions; o a les teories de Sant 

Tomàs d’Aquino: l’harmonia és indispensable per la bellesa).107  

Així, el Ponte Vecchio té aquesta harmonia traduïda en bellesa. En realitat, el significat d’aquesta 

s’ha considerat com la representació del govern florentí, volent fer veure què també són capaços 

de donar aquesta harmonia i ordre a la seva societat i als ciutadans.108 

També es varen construir altres ponts durant aquesta època, especialment després del 

desenvolupament del nou barri de l’Oltrarno i la gran expansió industrial i artesanal que tingué. 

D’aquesta manera, es construïen entre el 1218 i el 1220 el Ponte Nuove, que abans era el pont “alla 

Carraia”, i al 1237 es construí el Ponte Rubaconte, que s’anomenava “alla Grazie”, ubicats abans i 

després del Ponte Vecchio. També es construí al 1252 el Ponte a Santa Trinità. Es fa un projecte 

al 1317 que no s’arribà a dur a terme per el Ponte Reale, tot i que segles més tard s’hi construirà el 

Ponte a San Niccolò.109  

Per tant, és durant la segona meitat del Duecento quan es fan grans obres de renovació de 

l'estructura urbana. La majoria de les obres que es realitzaren consistiren en una reorganització dels 
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diferents barris a través de l'obertura de nous carrers o l'allargament i la sistematització d'aquests, 

juntament amb la proliferació dels ponts per connectar la ciutat antiga amb els nous barris que 

esdevingueren amb l’increment dels comerços i l’economia florentina. A través de les idees 

anteriorment esmentades d'axialitat i perspectiva, lligat a una funcionalitat i a una millora de les 

connexions entre els diferents centres importants de la ciutat, com també les portes d'entrada i 

sortida, donant pas a la creació d’una ordenació específica pròpia d’una ciutat capital. 

 

 5.3 Les places 

Durant la Baixa Edat Mitjana, i durant tota la història, un dels elements més importants de les 

ciutats han estat les places, ja que són el lloc de reunió dels ciutadans. Trobem dins una mateixa 

ciutat com Florència diferents places amb uns usos molt diversos. Petrus Berchorius, mitòleg 

francès del segle XIV va dir: 

“Since piazzas are areas in villages or cities, empty of houses and other such things and of 

obstructions, arranged for the purpose of providing space or set un for meetings of men, it 

should be remarked that in general through piazzas the conditions of man in this world can 

be discovered.”110 

Aquesta afirmació demostra la importància que tindran les places a partir d’aquesta època, de la 

mateixa manera que tenien els fòrums de les ciutats de l’Antiguitat Clàssica.111  

Les places més importants que hi havia dins la ciutat medieval era la de l'església o la catedral, ja 

que tenien un gran espai al seu voltant perquè els fidels s'hi poguessin reunir, poder veure les 

processons que s'hi duien a terme i escoltar els sermons que sovint s'hi recitaven.112 Les altres places 

importants de la ciutat eren les del palau públic i la del mercat. Totes elles es trobaven ben 

diferenciades i un tant allunyades unes de les altres, ja que era important durant aquesta època no 

confondre la vida laica amb l'espiritual. És a partir de l'època alt medieval que les places comencen 

a tenir altres usos, s'hi duen a terme representacions teatrals de caire sacre o activitats comercials.   

Les places medievals solien tenir una planta irregular (exceptuant alguns casos com la Piazza del 

Campo de Siena), ja que eren el resultat d'una llarga i lenta evolució a través de les transformacions 

que experimenten la majoria de les ciutats cap a l'època baixmedieval.113  

En el cas de Florència, a través de les transformacions dels segles XII i XIII,114 i la reorganització 

de l'espai urbà esmentat anteriorment, va determinar una nova manera d'ubicar els edificis de caire 

administratiu, econòmic i social, tant en l'àmbit privat com en el públic. 
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El complex de la vida urbana es va realitzant a través de les dues places més importants de la ciutat, 

la Piazza della Signoria, ubicada a l'àrea de la casa de la família dels Uberti destruïda després de 

la derrota dels gibel·lins;115 i la Piazza del Duomo, feta a través de la demolició d'un antic edifici 

que es trobava davant del baptisteri.116 És a través de la via dei Calzaiuoli que connectaven aquestes 

dues, on s'hi trobava dins aquesta una altra església important de l'època, l'església d'Orsanmichelle, 

per tant connectava dos àmbits de poder, el religiós i el civil.  

A partir dels inicis del Trecento la Piazza de la Signoria es va anar modificant i agafant la forma 

que tenim d'ella avui en dia. Així, a través de l'ampliació del Palau públic i de la normativa del 

1362 que determinà que: Les cases que es trobin més properes al Palau dels Senyors per la part 

nord hauran de ser esbucades; es va dur a terme l'ampliació de la plaça. A partir 1380 es va seguir 

amb la normativa per incrementar tant la decoració com l'expansió d'aquesta. Es va prohibir 

qualsevol activitat que pogués derivar de la funció inicial de la plaça i que perjudiqués la seva 

conservació, per exemple, es va prohibir el trànsit pesat per tal que el paviment no es degradés i es 

fes malbé un espai considerat "de prestigi".117  

En realitat, la formació de la plaça en sí començà amb la construcció del Palazzo Vecchio118 però, 

com ja s'ha esmentat, al llarg del segle XIV s'anà ampliant. Arnolfo di Cambio va ser un dels 

arquitectes més importants de l'època, com ens explica Vasari,119  

“...come era, eccellente, s’era acquistato tanta fede, che niuna cosa d’importanza senza il 

suo consiglio si deliberava; onde, il medesimo anno essendosi finito di fondar dal comune 

di Firenze l’ultimo cerchio delle mura della città, come si disse di sopra essersi già 

cominciato, e così i torrioni delle porte, ed in gran parte tirati inanzi, diede al palazzo de’ 

Signori.” (...)120 

S'encarregà per tant de la planificació de la Piazza della Signoria i la del Duomo, la seva intenció 

era ubicar, en el cas de la primera plaça, el Palazzo Vecchio en posició central, axial i amb simetria, 

de la mateixa manera que ho havia fet a altres intervencions, tot i així, degut a diversos 

condicionaments polítics i simbòlics no es va dur a terme d'aquesta manera, i per altra banda, per 

les disputes que hi hagué entre les famílies dels güelfs i dels gibel·lins durant tot el segle XIV, i 

que caracteritzà el panorama polític i social de l’època, com ja s’ha explicat en apartats anteriors.121 

Podrem veure a la figura 6 com s'anirà configurant la plaça al llarg dels dos segles, ja sigui a través 

dels enderrocaments d'alguns edificis, la reducció d’aquests o l'ampliació de les vies, entre d'altres.  

Així, a principis del Trecento s’amplien els terrenys on s’havia d’ubicar el palau, i també de la 

plaça que coneixem actualment. El palau es construeix aproximadament entre els anys 1316 i el 

1319, i la plaça es comença a ampliar tot seguit.122 
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El procés de transformació de la Piazza della Signoria es pot dividir en quatre fases: 

1. Les demolicions de diverses propietats de la família gibel·lina dels Uberti durant la segona 

meitat del Duecento quan hi hagué diversos conflictes entre aquesta família i d’altres del 

bàndol güelf. Es trobaven ubicades al nord del palau, destaca la Piazza degli Uberti o Platea 

Ubertorum.123 Els demés terrenys que avui en dia configuren la plaça eren ocupats per cases 

de les famílies Foraboschi i Malespini, i una petita plaça, i que més tard també seran 

incautats.124 

2. La segona fase està caracteritzada per el desenvolupament de la plaça a la banda oest del 

palau, on s’hi obrí un gran espai entre el 1299 i el 1307, i al 1319 s’amplià encara més cap 

a l’oest. 125  Al 1323 s’afegeix la Ringhiera, estava composta per tres fileres de bancs 

recolzats a la façana del palau, era el lloc on s’hi seien els senyors per adreçar-se a la 

població.126 

3. Seguidament, es duen a terme la unió de les transformacions anteriors amb la demolició 

d’uns altres terrenys a la banda nord-oest de la plaça entre els anys 1343 i el 1356-62. 

4. Finalment, la fase final de la transformació de la plaça està caracteritzada per els darrers 

“detalls” que s’hi afegiren. Així, al 1359 es fa el Palazzo della Mercanzia, la Loggia del 

Lanzi entre els anys 1374 i 1382, i entre el 1356 i i la dècada del 1380 es va dur a terme 

l’alineació dels límits de la banda nord i oest de la plaça. També és en aquesta fase on es 

pavimenta la plaça a través de grans quadrats, es poden veure pintures renaixentistes de 

l’escola florentina com la de l’Execució de Savonarola del segle XVI que mostren aquesta 

pavimentació, i també reflexa la idea de la Ringhiera, es pot veure a la figura 7.127 Per altra 

banda, també s’ampliaren les vies Calzaiuoli i Farine entre els anys 1349 i el 1389 per així 

obtenir unes millors visuals de la plaça i del palau. 

La plaça és característica per ser una síntesi i una projecció d'una plaça pública, civil i religiosa, 

pròpia de la ciutat comunal de Toscana, ja que hi trobem en una part el Palazzo Vecchio, i l'església 

de San Pier Scheraggio128 al cantó sud-est de la plaça, que durant el segle XIII servia com a lloc 

de reunions del Consell del Comune. Volien crear una sensació de poder d’aquest i de la ciutat a 

través de la plaça, per així algun dia poder ser considerada Florència com la nova Roma.129  

Una altra plaça significativa que tingué una gran transformació a partir dels anys 1289 i 1300 va 

ser a la Piazza del Duomo, és important aquesta per englobar dins ella les tres majors arquitectures 

de Florència durant aquella època, el Baptisteri de San Juan, el Duomo de Santa Maria dei Fiori i 
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el Campanille, com es pot veure al plànol de Stefano Buonsignori del 1584, després de les 

modificacions que es dugueren a terme des del segle XII fins al XVI.130 

D'aquesta manera, la Piazza del Duomo a través d'aquests segles va experimentar una sèrie de 

modificacions importants que consistiren, en realitat, en la creació de la plaça. Anteriorment, amb 

la catedral romànica de Santa Reparata, de menors dimensions, sols hi havia una petita placeta 

entre aquesta i el Baptisteri, i al seu darrere hi havia més construccions, sense deixar cap espai de 

plaça. A partir de finals del segle XIII, l'àrea del Baptisteri va patir una gran transformació.131  

Durant els segles XII i XIII els membres de les famílies més poderoses de Florència s’enterraven 

al voltant del recinte del Baptisteri, i els més privilegiats tenien lloc dins el Baptisteri.132 Al 1289 

la plaça es va anivellar i es pavimentà de nou, i al 1296 les tombes del cementiri s'anaren allunyant 

de la plaça i es reutilitzaren posant sarcòfags romans.133 S’esbucà l'Hospital de Sant Giovanni 

Evangelista,134 i més tard, entre el 1336 i el 1363 es van dur a terme les obres de demolició de les 

cases que es trobaven en el lloc on s’hi havia de configurar la plaça en sí mateixa.  

Totes les intervencions es varen dur a terme just per l'embelliment de la plaça, tot detalladament 

calculat i pensant en les perspectives que hi pogués haver des de les diferents vies que duien a 

aquesta. Com per exemple la via Calzaiuoli, que connectava la Piazza della Signoria amb aquesta. 

Al 1339 es va anivellar la plaça per així tenir una major perspectiva en quant s'anaven acostant al 

Baptisteri i obtenir una major impressió d'aquest. Com és de suposar, totes les intervencions que es 

feren estaven també connectades amb la nova catedral que es començà al 1296.  

També es dugueren a terme transformacions en relació als aspectes visuals i perceptius cap al 

Baptisteri, per tenir una major perspectiva d'aquest des dels diversos carrers que hi duien.135 

L'alliberació de l'espai al voltant del d'aquesta i la seva incrementació de les perspectives visuals 

donant una major importància al monument més significatiu i antic de la ciutat de Florència.136  

Entre el 1294 i el 1296 es començaren les obres de la nova catedral de la ciutat, encarregades a 

Arnolfo di Cambio.137 Poc a poc, a partir del 1336, i especialment després del 1363, es van fer les 

obres d'ampliació i reconstrucció de la plaça, a través de la demolició d'alguns edificis per dur a 

terme la nova catedral, ja que tenia unes dimensions molt majors que l'antiga Santa Reparata. A 

partir del XV es començaren a remodelar les façanes de les cases i palaus, i finalment es retallaren 

per així donar la forma de la Piazza del Duomo que tenim avui en dia, com podem veure als plànols 

de la figura 8.138 Aquesta informació es pot trobar a través de la documentació de l'època ja que els 
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costos d'aquesta ampliació varen ser sufragats per l'administració de les Arts majors del Comune 

de la ciutat de Florència.139  

És probablement la plaça amb un major espai i on s’hi han cuidat més les visuals i les perspectives 

dels seus edificis de tota la ciutat,140 de fet, encara avui en dia es poden veure aquestes perspectives, 

ja que el recinte de la plaça domina tot el panorama de la ciutat de Florència.  

És a partir del segle XIII amb el creixement de les ciutats quan apareixen nous centres secundaris, 

que es veuran directament relacionats amb els nous ordres religiosos que sorgiran durant aquesta 

època, com els dominics o els franciscans, entre d'altres. Es construiran noves esglésies amb les 

seves respectives places als nous barris que es desenvolupen, com a l’Oltrarno per exemple.141 

Aquestes places tenen un cert poder dins la ciutat, ordenador i regulador, especialment dins 

aquestes noves zones i barris.142  

Abans de la construcció de les esglésies i els convents es construeixen les grans places que reuniran 

les comunitats de cristians dels diversos barris de la ciutat, i més tard, tot i que en alguns casos 

succeeix de manera simultània, ja s'aniran organitzant a través de la remodelació de petites esglésies 

o capelles que esdevindran les noves seus d'aquestes ordres. Això demostrarà la importància que 

començaran a tenir a finals del segle XIII.143  

D'aquesta manera, a la ciutat de Florència al llarg d'aquest segle veiem com un total de cinc nous 

ordres mendicants van agafant lloc a aquests centres ubicats als barris que anaven sorgint, com 

seran els dominics amb l'església de Santa Maria Novella durant el 1221, els franciscans amb Santa 

Croce al 1226, els servites amb l'església de l'Annunziata al 1248, els agustins amb l'església del 

Santo Spirito al 1250, els carmelites amb l'església del Carmine al 1268, els Umiliati amb l'església 

d'Ognisanti al 1251, i els Silvestrini amb l'església de San Marco al 1299.144 Es poden veure a la 

figura 9 les ubicacions dels diferents convents i places conventuals.  

L'església de Santa Maria Novella prové d'una construcció del segle XI, Santa Maria delle Vigne. 

És a partir del 1278 quan experimenta una gran renovació donant pas a la construcció que ens ha 

arribat avui en dia, amb la seva respectiva Piazza dell'Unità, que també fou ampliada al 1244. Això 

demostra la importància que començaren a tenir aquests nous centres mendicants a partir del segle 

XIII. En el cas del nou barri que s’inclou dins les noves murades, el d'Oltrarno, s'hi assenta 

l'església del Carmine, aquesta no suposà tant una revolució intel·lectual de la zona, sinó que, 

juntament amb l'altra església agustiniana del Santo Spirito suposaren un nou pol d'organització de 

la vida urbana del barri al voltant d'aquestes dues.145  
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La majoria d'aquestes noves fundacions d'ordres mendicants, juntament amb les seves places 

corresponents alteraren, d'una manera o altra, la vida dels ciutadans, a l'hora de reunir-se, i també 

a l'hora de dur a terme obres urbanístiques, ja que es converteixen en els centres dels diferents barris 

de dins la ciutat. Sense deixar de banda el principal centre a la Piazza del Duomo. 

Trobem diferents tipus de places depenent de la seva condició i privilegi: les tres principals ordres 

de la ciutat, que a la vegada rebien ajudes del Comune són els dominics, els franciscans i els 

agustinians amb els seus respectius convents i places anteriorment esmentats. Aquestes tenen la 

possibilitat de tenir una contínua transformació i ampliació degut a aquestes ajudes, i per tant són 

les que tenen unes majors dimensions. Les seves principals funcions eren poder reunir un gran 

nombre de fidels i poder dur a terme predicacions davant masses, i es tenen molt en compte també 

les diferents perspectives, com per exemple a Santa Maria Novella a través de la visió axial, o a 

Santa Croce a través de les noves perspectives que s’aconseguiren amb la creació de les dues noves 

vies que travessen l’antic amfiteatre romà, i que a la vegada permeten un recorregut més fàcil per 

l’arribada dels ciutadans quan s’hi produeixen actes religiosos i civils.146 

Per altra banda, en trobem un segon grup o categoria, que es caracteritza per tenir unes places 

rectangulars que es corresponen proporcionalment amb les façanes dels convents o esglésies, 

destaca la plaça d’Ognissanti, la de San Marco i la del Carmine.147  

A través de la creació dels convents amb les seves respectives places, es van convertint poc a poc 

en els centres dels diferents barris, juntament amb altres institucions construeixen nous hospitals, 

nous carrers són traçats amb la finalitat de dur més fàcilment cap aquests nous barris, com per 

exemple la via Maggiore, actual via Maggio, com a prolongació del pont de Santa Trinità, per fer 

més accessible la connexió entre l'església de Santa Maria Novella i la del Santo Spirito.148 Entre 

moltes altres obres d'aquest tipus, sempre per fer més fàcil la circulació per dins la ciutat.  

Aquestes transformacions duran a afermar la dualitat de poder que hi haurà a la ciutat de Florència 

durant aquesta època, a través de la gran creació de la Piazza della Signoria, l’ampliació de la 

Piazza del Duomo, i la proliferació de convents dotant a la ciutat de nombrosos centres secundaris 

religiosos. D’aquesta manera es pot veure la gran importància que tindran les places dins les ciutats 

baixmedievals, i en realitat, al llarg de la història, ja que sempre han estat un punt de referència per 

la reunió de la població, i l’intercanvi cultural i econòmic.  
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 5.4 Les "terre nuove" florentines: els nuclis de nova formació 

Els nuclis de nova formació es crearen essencialment per servir a la ciutat central, Florència. Es 

trobaven ubicades a territoris que havia adquirit el Comune. Estaven caracteritzades per ser 

fortaleses, amb mercats on hi havia productes per la ciutat, eren centres de població lleial a la 

capital. Es convertiren en les seus administratives de l'estat florentí, van donar lloc a zones de 

descans de les rutes entre les diferents ciutats, cosa que atragué tant a persones com mercaderies de 

diferents llocs d'Europa.  

Les noves ciutats representaren Florència, tant per els propis ciutadans com per als visitants; fins i 

tot, els mateixos noms d'aquests nous nuclis van rendir homenatge a la ciutat principal, com per 

exemple Firenzuola i Giglio Fiorentino. 

Les fundacions més importants s’ubicaren a la vall del riu Arno. Al 1285 es començà a discutir 

sobre la creació d'aquests nous centres, i finalment al 1299 es comença aquest procés amb la 

construcció dels primers pobles, el de San Giovanni i Castelfranco di Sopra.149  

Aquestes "Terre nuove" florentines han estat molt estudiades degut a la gran connexió que van tenir 

amb l'urbanisme de la capital, ja que és possible que a alguns d'aquests nous centres hi intervingués 

també Arnolfo di Cambio, o almenys que es fessin seguint les seves idees. S’hi experimenten 

models d’urbanisme de la ciutat que seran importants com a influència a posteriors creacions o 

modificacions de ciutats d’arreu d’Itàlia i d’Europa durant els finals de l’Edat Mitjana i els inicis 

del Renaixement.150 

Aquesta creació dels nous centres es va dur a terme principalment entre mitjans del segle XIII i 

mitjans del XIV, i tot i que el govern tingués la màxima autoritat sobre aquests temes, la 

documentació que tenim ens fa veure que la classe dirigent florentina hi tingué un paper important, 

ja que el grup dels güelfs, considerats com a classe dirigent estable i que tenien uns interessos 

comercials en concret (eren qui controlaven algunes de les Arti Maggiori), tenien una certa 

influència a l'hora de prendre la decisió de crear aquests nous centres, per què així podien exercir 

les seves funcions comercials més fàcilment.151  

Trobem dos grups diferenciats de fundacions de nous centres, els centres fundats en la zona del 

Valdarno, amb pobles com Santa Croce, Castelfranco de Sotto, Sant Giovanni, Castelfranco di 

Sopra i Terranuova, i els centres fundats en el Mugello, amb Firenzuola i Scarperia, un tant més 

tardà que l'altre. El primer grup, amb un major nombre de centres, es van dur a terme perquè es 

consideraven necessaris per una major expansió econòmica i productiva de la ciutat de Florència 
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cap a altres punts importants com Pisa, Arezzo o Siena. En canvi el segon grup, de menor 

envergadura, estaven destinades a completar l'esquema de control dels recorreguts viaris, a través 

de les diverses àrees que es trobaven sotmeses al poder feudal i, per altra banda, per endinsar-se 

dins els mercats agrícoles més enllà del radi local, per així incrementar la potència i la influència 

de la ciutat de Florència, amb la intenció de fer un acostament cap a Bolonya també.152  

Una de les característiques que tenien en comú les terre florentines era el caràcter anti-nobiliari 

dels assentaments, ja que encara que ells en fossen els constructors, estaven obligats a vendre-ho 

als ciutadans que hi havien de viure.153  

Hi haurà unes constants que s'aniran repetint a aquests centres de nova creació: en primer lloc, es 

caracteritzen per estar ubicades a unes terres més bé planes. 154  Es tenia molt en compte la 

matemàtica, la geometria i la proporcionalitat a l’hora de crear el plànol de cada fundació.155 Es 

trobaven dins un recinte amuradat i el traçat tenia una forma regular, normalment quadrat o 

rectangular. En quant a l'ordenació urbanística, solien estar articulades a través de dos eixos 

ortogonals principals que es creuaven donant pas a una plaça. Creant un sistema de planificació 

urbanístic en un pla ortogonal. Regulat a través d'una escala jeràrquica en relació a la proximitat de 

l'eix major i a la plaça, ja que als voltants d'aquests elements s'hi trobaven ubicats el palau municipal 

i l'església principal. Ho podem veure a exemples com Castelfranco di Sopra o Scarperia, on es 

reflexa l’ortogonalitat dels carrers al voltant del centre de cada fundació (veure dins figura 10).  

El model urbanístic d'aquests nous centres estava molt definit. S'ha especulat si aquest model 

urbanístic en clau "clàssica" o de les "colònies romanes" que hi havia a Itàlia, hauria estat 

desenvolupat per Arnolfo di Cambio a través de models urbanístics francesos. A través d'un gran 

equilibri a través de les proporcions i la regularitat, que fan pensar que aquests esquemes ja estarien 

projectats anteriorment a la creació d'aquestes.156  

 

6. Conclusions 

L'ordenació urbana que va definir, quasi en la seva totalitat, Arnolfo di Cambio durant el final del 

segle XIII va suposar el començament de la renovació de la ciutat de Florència. Tots els fets que 

succeïren durant l’època determinaran un dels períodes més importants de la ciutat donant pas a un 

canvi significatiu d’ella en sí mateixa. 

S’han pogut veure al llarg del treball com aquestes transformacions canviaran en gran part la imatge 

de la ciutat i plasmaran el seu creixement a través d’importants elements com els murs, que serviran 
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per ampliar la capacitat d’habitants i comerços, degut a la gran incrementació d’aquests durant 

l’època.  

La remodelació dels carrers i les principals vies van dur a una ciutat més funcional i pràctica a 

l’hora de regular el trànsit i connectar els nuclis més importants de la ciutat, en part, gràcies a la 

nova concepció de bellesa aplicada a la seva rectilineïtat, una idea que no sols tindrem al 

Renaixement, sinó que neix a partir d’aquest moment i que sorgeix amb la intenció de millorar les 

trames irregulars que venien de les transformacions que s’havien fet a la ciutat altmedieval. La 

proliferació dels ponts amb al sorgiment de nous barris ubicats a l’altra banda del riu Arno, que a 

partir d’ara separarà la ciutat en dos, donaran pas a una millor connexió entre el nord i el sud, tot i 

que també seran importants per el desenvolupament del comerç, ja que molts dels nous negocis que 

sorgeixen durant aquesta època s’ubicaran a aquest nou barri del sud de la ciutat, l’Oltrarno. 

La regulació de les principals places, tant de poder civil com religiós, com seran la Piazza della 

Signoria  i la Piazza del Duomo com ja hem vist, creant així aquesta dualitat de poder que serà tan 

característica de l’època, i que estarà regida per la contínua lluita entre famílies poderoses, creant 

dos bàndols que dominaran el poder a Florència, els güelfs i els gibel·lins. I la creació de nous 

centres conventuals als diferents barris de la ciutat que seran els responsables de la proliferació de 

centres secundaris de caire religiós plasmant de nou el creixement de la ciutat i de la seva població 

i tenint en compte el criteri en què s’han dut a terme, ja que en l’època el poder religiós era de gran 

importància. 

Les noves fundacions o Terre Nuove, donaran pas a una millor connexió entre centres importants 

per facilitar les activitats comercials amb Bolonya o Siena, assegurant l’expansió de la ciutat cap a 

diversos punts d’Itàlia. Aquestes fundacions permetran apreciar que el model urbanístic 

desenvolupat a Florència es consolidarà i s’experimentarà a nous nuclis fundacionals com aquests.  

Florència suposà, amb el pas de la ciutat altmedieval a la ciutat baixmedieval, un model capdavanter 

pel que fa a l’urbanisme, ja que contribuí a la creació d’un nou llenguatge urbanístic que es 

consolidarà durant l’Edat Moderna a nivell mundial, per tant, això afirmarà la gran importància que 

arribarà a tenir la ciutat baixmedieval.157  

La ciutat de Florència conserva encara avui en dia el mateix perfil que es coneix de gravats de 

segles anteriors, amb la imatge de la Catedral de Santa Maria dei Fiori que la corona i domina el 

seu paisatge, gràcies en part a què des de l’època baixmedieval s’han seguit regulacions en quant a 

l’altura dels edificis.158 
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