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Excei.lentíssim Senyor President, 
Il.lustríssims Senyors Academics 
Senyores i Senyors 

Com és tradició, de bona llei i de més bona educació és obligat 
iniciar aquest discurs d'entrada a la Reial Academia de Bones 
Lletres de Barcelona amb una recordanp al passat, en homenatge i 
agraiment a algunes de les persones que m'han precedit, que m'han 
ajudat i format, i que de maneres diverses m'han fet arribar fins aquí. 

Una primera recordanca al senyor Lluis Monreal y Tejada, a qui 
no vaig tenir el gust de coneixer personalment, i el lloc del qual m'ha 
estat destinat d'ocupar en aquesta academia, expressat en la medalla 
número XV, que abans obtingueren els senyors Francesc Maspons i 
Labrós, Isidre Bonsoms i Sicart, Joan Givanel i Mas i Joan Sedó Peris- 
Mencheta. 

Lluís Monreal va néixer a Saragossa I'any 1912, el mateix any 
justament que el meu pare, a la generació del qual sens dubte perta- 
nyia. Tot i que es va llicenciar en Historia primer, i en Dret després a 
la universitat de Saragossa, de fet ha estat conegut com a crític d'art i 
de música a diversos diaris i revistes, i com a antiquari de gust exqui- 
sit. Després de la Guerra d'Espanya va ser nomenat comissari del 
patrimoni artístic espanyol pera Catalunya, Valencia i Balears; gracies 
al c b e c  va poder conduir les negociacions amb el govern frances de 
Pétain, durant l'ocupació alemanya, per a la repatriació de diverses 
peces importants, entre les quals destaquen la famosa Dama d'E1x.o la 
Immaculada de Murillo. Les experiencies del seu carrec i de la guerra, 
des del seu punt de vista personal, les recollí en un llibre que publica 
el 1999, titulat Avte y guerra civil. De manera complementhria va exer- 
cir també de profesor &Historia de 1'Art a la nostra Universitat de 
Barcelona, a l'Escola de Belles Arts Sant Jordi i a l'antiga escola de 
Bibliotecaries, avui Facultat de Biblioteconomia i documentació de la 



UB, i a l'hstitut del Teatre. Era cunyat de l'escnptor Ignasi Agustí, fun- 
dador de la revista i de l'editorial Destino, cosa que l'ajuda sens dubte 
a introduir-se en el món del penodisme, amb un reguitzell d'articles a 
diaris i revistes. Va publicar moltes obres de la seva especialitat, de les 
quals voldria destacar aquí especialment els tres volums que sortiren 
entre 1955 i 1965 en col.laboració amb un altre gran academic, el doc- 
tor Martí de Riquer, sobre els castells catalans, una obra de la qual es 
feren diverses edicions i en diverses llengües (Monreal, 1950). 

En el seu article necrologic, publicat a El Paü. el dia 2 de novem- 
bre de 2005, el bon amic i historiador de l'art Francesc Fontbona deia 
de Luis Monreal: Se dedicó intensamente al lado prdctico del conoci- 
miento del arte, y su doble condición de licenciado en Historia i en 
Derecho hacía de él u n  gran profesional en los aspectos jurídicos del 
mundo artístico, como lo era también en el asesoramiento de coleccio- 
nistas o inversores. Siempre vio claro que el historiador del arte había de 
contar con la complicidad del anticuario, pues sólo por las manos de éste 
pasan muchos de los objetos esenciales sobre los que trabajar Tenía ade- 
mds u n  don especial para la divulgación cultural, y sus más de dos mil 
conferencias acercaron a públicos muy  diversos al mundo del arte. 

Ingressa a la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona el 
1971 amb el discurs sobre La Ingeniería Militar en las Crónicas 
Catalanas, i hi participa en diverses activitats fins 1'1 de novembre del 
2005, en que va morir a Barcelona. El tema que he triat resulta així un 
petit homenatge a la tasca del senyor Monreal, que va iniciar, com s'ha 
vist, els problemes sobre la conservació del patrimoni, una part del 
qual avui pretenc d'analitzar a la llum, pero, del meu enfocament de 
gebgraf especialitzat en la Geografia urbana.' 

Una segona recordanca, més proxima i entranyable, al doctor 
Joan Vila i Valentí, que fou el meu primer mestre en Geografia i que 
m'ha conduit fins aquest lloc i fins aquest dia. No es tracta de glossar 
aquí l'obra de Vila, cosa que ja he pogut fer en d'altres ocasions 
(Carreras, 1999). sinó de donar-li les gracies pel magnífic regal que em 
fa en oferir-me la possibilitat d'esdevenir academic, i Cer-m'hi d'intro- 
ductor i de padrí. Moltes gracies, doctor Vila, i espero que sigui bene- 
volent en l'analisi de les paraules i de les idees que seguidament pre- 
sentaré. 

1. Aquest assaig va iniciar-se a partir de la recei-ca conjunta de I'autor arnb el seu 
col-lega Lluís Frago i Clols, la qual culmina en la publicació &un llibre (Carrera? 
i Frago, 2005). 



No es pot negar que, avui en dia, el patrimoni esta de moda, se'n 
parla molt i des de punts de vista ben diversos. Vivim en una societat 
dominada pels canvis i per dinamiques rapides, contradictbries i 
divergents, i, potser per aquesta raó, tot allb que evoca una mica d'es- 
tabilitat crida l'atenció i és cercat i estudiat.* Les ciutats especialment, 
i de foma  general, han experimentat a tot el món els darrers cinquan- 
ta anys un enorme creixement que ha asfaltat i encimentat una gran 
part del temton, de les terres baixes i les litorals, de la mitja munta- 
nya i de muntanyes ben altes fins i tot, mentre els perfils urbans no 
han fet sinó créixer en altura amb la difusió dels gratacels3 de tota 
forma i mida. Les noves tecniques i els nous materials de construcció, 
els canvis de gust i de valors, les exigencies del confort i de la higiene 
i seguretat modernes, la difusió global del consum, la f o r ~ a  imponent 
del mercat immobiliari són causes diferents i interrelacionades entre 
elles que han empes aquesta urbanització del temtori sense compara- 
ció historica. Aquests processos d'urbanització, potser paradoxalment, 
han suposat moltes vegades la destrucció de bona part de la trama i de 
les edificacions tradicionals de moltes ciutats ja consolidades, a més 
dels ambits rurals i forestals dels seus voltants. Aquest fet s'ha donat 
tant sota les directrius del planejament urba, com sense elles (Campos 
Venuti, 1988). El vertigen de la destrucció ha motivat, en gran part, 
I'interes perla conservació del que és considerat patrimonial. Així, va 
comencar a Franca ran de la revolució del 1789, quan la modernitat 
acabava amb el contingut i les formes de la societat feudal (Choax 
1992). Prosper de Merimée va ser el primer conservador de monu- 
ments, i el cataleg digital de patrimoni frances encara avui duu el seu 
nom. 

2. l a  el 1982, Marshall Berman titula el seu assaig sobre la postmodernitai amb una 
significativa frase del Manifest comunista de Mant i Engels que indica el temps 
que la que preocupen els proccssos de canvi: 'iot allb que 6s solid es desfa en I'ai- 
re (Berrnan, 1982). 

3. És interessant de recordar que Jcan Gortman publica un dels primers i escassos 
assaigs geograRcs sobre aquests cdificis (Gottrn,ann. 1969). Igualment voldria 
esrnentar aquí la bona amiga prufessora Maria Adélia A. de Souza que ha liderar 
al Brasil una línia d'estudis sohre la verlicalilzació de les ciutats (Souza, 1994). 



Per comentar, val la pena doncs aturar-se una mica sobre el sen- 
tit mateix de les paraules. A Catalunya estant, sempre m'ha semblat 
interessant reflexionar sobre la parella de mots patrimoni i matrimo- 
ni, sobre el seu origen etimoldgic i sobre l'evolució del seu significat. 
La tradició catalana les aplegava d'alguna Forma en la primera reunió 
del pretendent amb la família de la núvia, quan el seu pare li demana- 
va: i voste, amb que compta, jove? És dir amb quin patrimoni pretén 
ambar al matrimoni amb la meva filla? Sobre quina base material 
pensa assentar la nova família que vol crear? Ambdues paraules res- 
ponen així a una divisió sexual del treball molt clara per a denominar 
dos elements clau de la societat tradicional: la dona, com a mare, sena 
la base essencial de la família, com a institució social; mentre que l'ho- 
me, com a pare, sena el responsable de la base economica material 
que fa possible tota vida familiar. Els canvis socials contemporanis 
lbgicament han canviat, si no buidat de sentit aquests conceptes, amb 
la diversitat de tipologies familiars que existeix avui i amb i'equipara- 
ció de papers economics i socials que s'ha produit entre homes i dones, 
independentment del reconeixement legal que a cada país hagin asso- 
lit. Pero les paraules continuen carregades de sentits antics i nous, 
obertes sempre a la p~ lemica .~  Així, en les Ilengües romaniques se- 
guim emprant la paraula patrimoni, mentre en anglks han preferit 
heritage, potser més lligada a l'herencia per a les generacions futures 
que a la propietat dels vius presents. 

D'aquest origen clarament material, quasi equiparable al de 
capital immobiliari, del concepte de patrimoni urba, s'ha anat evolu- 
cionant cap a una ampliació constant del seu contingut, arrihant a 
abastar cada dia més elements, fins i tot aspectes del tot immaterials. 
La mateixa UNESCO crea el 1997 una distinció per a Obres Mestres 
del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. 

Injcialment, les ruines romanes foren les que assoliren el presti- 
gi més gran, en ser considerades d'alguna manera fundacionals de la 
cultura occidental, mentre que l'art gdtic imposava les seves formes 
elegants en els paisatges urbans Francesas (Choay, 1992). S'hagué d'es- 
perar un cert temps que l'art romanic, més propi del migiorn europeu, 
fos identificat i individualitzat i, per tant, considerat també patnmo- 
nial. A tota hora, alguns monuments, d'altra banda, com el Taj Mahal 

4. L'ús de  la paraula (i del concepte) matrimoni pcr a la unió entre persones del 
mateix sexe a la legislació espanyola actual ha originat polerniques i discussions 
de tota mena 



o les piramides d'Egiptei foren incorporats automhticament per la 
seva tradició de meravelles del Món. Fou Philon de Bizanci qui cap al 
200 abans de Crist confegí la famosa llista de les set meravelles del 
Món, de les quals només les piramides resten dempeus. En el rnateix 
sentit, pero, cal no oblidar el paper que tingueren les expedicions 
napoleoniques a Egipte en la valoració -i tambe en I'expropiaciG de 
bona part d'aquest patnmoni. Fins i tot Mam i Engels donen testimo- 
ni d'aquesta consideració en la primera part del seu Manifest del Partit 
Comunista, ja el 1848: 

<<Ha estat ella [la burgesia] la primera que ha demostrat que por 
provocar l'activitat de l'kome. Ha fet meravelles del tot diferents de les 
piramides d'Egipre, dels aqüeductes romans i de les catedrak gotiques, 
ha empres campanyes cornpletament distintes de les mzgracions de 
pobles i de les c re~ades .>>~  

Posterionnent, fins i tot i'arquitectura i l'utillatge industrial que 
crea aquesta mateixa burgesia han estat incorporats al concepte de 
patrimoni, fet que probablement hauria complagut els autors del 
Manifest. Més tard encara s'ha elaborar el concepte de patrimoni 
immaterial, el qual pemet incloure fets diversos, com iin paisatge, 
l'atmosfera d'un conjunt, un toponim, un ambient o l'entorn d'un per- 
sonatge, un relat, una fecta o una cerimbnia o altres fets que solen 
tenir en l'espai urba el seu arrelament o el seu escenari. També la rare- 
sa i l'amenaca de destrucció poden elevar a patrimoni elements poc 
importants des del punt de vista artístic o arquilectbnic en els diversos 
entorns locals. 

A partir d'aquests plantejaments generals, en aquest assaig es 
presenta una primera introducció a la formació histbrica del patrimo- 
ni urba catalh, en tots els seus sentits, per tal d'entendre la lbgica de la 
construcció del patrimoni actual, que, moltes vegades, és anterior i tot 
a la formació nacional de Catalunya que data del segle X. En primer 
lloc es fa una mirada historica a l'evolució urbana en general, desta- 
cant-ne les seves fites. En segon lloc, s'analitza el patnmoni urba cata- 
la en el seu conjunt, per tal d'aillar-ne uns elements principals. Final- 

5. La importancia de les pii-amides s'ha demostrat també en el famós i criticat con- 
curs cihernktic que s'ha fet el primer semestre del 2007 pera declarar noves mera- 
velles del Món, en  el qual foren incloses sense necessital de volació. 
~vrvwne\v7wonders.com 

6 .  Maix i Engels, lR48; pag. 20. 



ment es fan unes consideracions conclusives sobre i'existencja &una 
ciuiat catalana, a partir dúns eiements patrimonials constitutius, i 
se'n destaca la progressiva difusió territorial de les ciutats grans cap a 
les mitjanes i petites. 



2. LA FORMACI~ DEL PATRIMONI URBA C A T A ~  

Catalunya ocupa una part, una petita part, de l'extrem nord- 
occidental de la gran regió mediterdnia, món cultural del qual forma 
part indiscutible des dels inicis de la seva historia, i des d'abans i tot. 
Com que el món mediterrani és, des dels seus inicis també, essencial- 
ment urbi, Catalunya també ho és, d'urbana; de fet, Catalunya ja va 
néixer urbana, perque n'era abans de la seva propia formació histbri- 
ca com a país i com a nació. 

2.1.- Uns antecedents 

El temtori del que avui és Catalunya tingue ciutats o assenta- 
ments urbans almenys des d'abans del comencament de l'era cristiana, 
tot i que, dins del conjunt de les civilitzacions meditemanies, arriba rela- 
tivament tard, ja que totes les i~ovacions dels primers temps vingue- 
ren de l'altre extrem de la mar, del llevant: Egipte, Assíria, Grecia, 
Fenícia i, fins i tot, Roma. Alguns turons litorals i pirinencs, especial- 
ment, i algunes balmes de l'interior havien fixat ja petites entitats de 
poblament des dels temps prehistbrics, com ho testimonien encara avui 
tantes restes arqueolbgiques. Així pot esmentar-se, per exemple, el dol- 
men de la Pedra Gentil, de Vaiigorguina (al Valles Oriental), situat a 328 
m d'altitud a l'obaga de la Serralada Litoral, o la Cabaneta dels Moros, 
1.700 m alta, al bell mig del Pirineu al terme municipal de Senterada (al 
Paiiars Jussaj. O les famoses pintures rupestres de l'abric del Cogul (a 
les Garrigues). 1 encara els poblats iberics d'ullastret (al Baix Empordaj, 
de Puig Castellar (al Barcelones) o d'olerdola (a l'Alt Penedes), tots tres 
aturonats i encastellats a les carenes de la Serralada Litoral. 

D'altra banda, les colbnies dels diversos poders mantims medi- 
terranis que se succeiren, lbgicament, ocuparen posicions costaneres, 
que comerciaven i guerrejaven altemativament amb els pobles autbc- 
tons de l'interior. Les colbnies gregues de Rhodes (Roses) i ,  sobretot, 
d'Emporion (Empúries), la qual dona nom a tot el territori de la seva 
irea d'influencia, foren sens dubte els més importants d'aquest tipus 
d'assentaments colonials. 



Sobre aquest rerefons de poblament divers i dispers, la colonit- 
zació romana trenca totalment el model territorial tradicional en 
imposar de forma majoritaria la urbanització de les planes, amb els 
seus camins, asseniaments i explotacions agraries, en tot un conjunt 
integrat en el sistema imperial. Els llatins foren, així, sobretot engi- 
nyers, que imposaren els seus models per la f o r p  de les ames ,  pero 
que alhora estigueren disposats a absorbir culturalment tot allo en que 
els pobles que sotmetien havien excel.lit, tant els seus déus. com la 
seva filosofia o la gastronomia. Els enginyers romans bastiren així les 
famoses vies que convergien cap a Roma, l'urbs per excel.lencia, d'on 
anaven i venien legions i mercaderies i la fundació de la qual marcava 
I'inici del seu calendari. Fou una obra pública molt important que ha 
tingut un gran impacte en la transformació del territori, i fins avui; 
aquesta obra, ates el relativament escas desenvolupament tecnic de Y?- 
poca, aprofitava logicament els terrenys més planers dels fons de les 
valls i de les depressions i els coils més accessibles de les serralades. 
Així les stralle Conflentana i Ceretana seguiren el rosari de depressions 
tectoniques que solquen els Pirineus entre el Rosse116 i 1'Alt Urgell, i 
les vies Francisca i Augusta seguiren el fons de la Depressió Prelitoral, 
aprofitant els congostos de Montcada i de Martorell per entrar i sortir 
del port de Barcelona. Les vilh,  les unitats d'explotació agriries dels 
romans, artigaren les seves centuriacions tot al llarg d'aquestes vies 
per a uns legionaris que tenien ansia d'assentar-se i d'esdevenir si no 
propiament pagesos, almenys propietans rurals. 

Les ciutats, Ibgicament, també seguiren i puntuaren aquestes 
vies romanes, tot i que probablement molts nuclis preromans aturo- 
nats mantingueren el seu hncionament més o menys tradicional. Així, 
Barcino, la primera Barcelona real, ocupa el petit turó del Taber que 
dominava la plana litoral, com Blandze (Blanes), Iluro (Mataró), Bztu- 
lo (Badalona) i, sobretot, la capital, Tarraco (Tarragona). A l'interior, 
vora els principals camins sorgiren tot d'altres ciutats: Ilerda (Lleida), 
Aeso (Isona)., Ieso (Guissona), Auso (Vic), Gimnda (Girona), Egara 
(Terrassa), Deriosa (Tortosa) i tantes d'altres que formaren la primera 
xarxa urbana integrada del temtori que amb el temps acabana essent 
catala. Totes aqiiestes ciutats també foren tracades pels enginyers mili- 
tars, amb la mateixa forma que els seus campaments, ortogonals i 
ajustats a normes ben estrictes. 

La romanització cultural, pero. fou encara m& profunda que la 
territorial, amb la difusió dels seus costums i pautes i, sobretot, de la 
seva llengua. Aquest procés cultural fou continuat i aprohndit per l'es- 
glésia catolica, com a continuadora historica de i'obra imperial roma- 



na, a partir especialment de la conversió de I'emperador Constatí el 
313. Aquest paper fundacional de la cultura occidental i de la seva ver- 
sió cristianitzada, potser, expliquen que en la formació de la idea patri- 
monial la valoració de les runes romanes hagi tingut sempre i encara 
avui conservi un paper privilegiat. 

La desaparició i desarticulació política de l'imperi roma, després 
de grans invasions provinents del centre i del nord &Europa, les quals 
destruiren i saquejaren moltes ciutats, suposa un cert inici del retom 
del poblament cap a les muntanyes novament i del transit pels vells 
camins careners, més arrecerats i segurs en moments d'inseguretat 
general. S'arriba així als temps de la incubació de Catalunya, dins dels 
avatars de la perifkria sud-occidental de l'imperi carolingi, de la qual 
fou la coneguda Marca Hispanica. Els primers segles del segon 
mil.lenni foren els del predomini de les regions dels Pirineus i de l'art 
romanic, com a primer estil nacional catala, que ha assolit un gran 
reconeixement patrimonial (Pladevall, 1984-1998). Algunes restes 
espectaculars encara donen testimoni d'aquests moments: Sant Martí 
del Canigó (al Conflent), Sant Pere de Rodes (a l'Alt Emporda), Ripoll 
(al Ripollks), la Seu d'Urgell (a I'Alt Urgell), les esglésies de Taüll (a la 
Ribagorca) o Roda d'Isavena (a la Ribagorca). D'altra banda, els alti- 
plans de la Catalunya central restaren Forca despoblats, mentre que la 
conquesta musulmana, cap al sud, deixava la seva petja en el patrimo- 
ni urba amb la construcció de sudes islhmiques com les de Lleida o de 
Tortosa i moltes obres hidrauliques, com I'assut de Xerta, aigues aval1 
de l'Ebre. 

2.2.- Eesplendor medieval 

Cap a mitjan segle XIII, Catalunya hauria assolit el seu m k i m  
de poblament fins Ilavors, dirigida per una Barcelona que havia bastit 
ja el segon recinte de muralles, per incloure-hi tot el seu creixement. 
Foren els moments de l'esplendor de la Catalunya medieval que era 
essencialment urbana, amb el desplegament de l'arquitectura i de I'art 
gotic, que també és un art eminentment urba i no solament religiós, 
amb les famoses llotges mercantils i les drassanes navals i els palaus 
reials i comtals estesos una mica arreu. Amb la davallada demografi- 
ca, economica, política i social del segle posterior, l'art gbtic perpetua 
les seves estructures més enlla de la cronologia del propi estil, esdeve- 
nint així i'estil catala medieval per excel.l&ncia i, fins i tot durant el 
Renaixement (Pladevall, 2002-2008). Les dades demografiques més 
o menys fiables comencen a apareixer a partir del tercer quart del 



segle XIV, quan Barcelona era la primera ciutat catalana, havent bas- 
tit ja el seu tercer recinte de muralles, el qual perduraria temtorial- 
ment intocat fins cinc-cents anys més tard. Les ciutats de Perpinya, 
llavors encara de Catalunya, Tortosa, Girona i Lleida seguien per ordre 
&importancia, cosa que es mostra clarament encara en el seu patrimo- 
ni edificat, amb veritables centres histbrics importants, en els quals 
destaquen alguns grans monuments gbtics. 

Amb el predomini peninsular de Castella i l'expansió del comerc 
transatlantic, tota la Mediterrinia, en general, i Catalunya en particular 
entraren en crisi i en recessió. El dinamisme urba s'estanci i la munta- 
nya novament recolli bona part de l'energia social i política del país, 
amb el p redomi~ dels antics senyorius feudals i I'extensió del fenomen 
del bandolerisme. A comencaments encara del segle XVII, el Quixot 
mostra aquesta realitat en el seu viatge cap a Barcelona, a la segona part 
de robra, cap al final. Així el Renaixement i el barroc són estils minon- 
taris en l'arquitectura catalana, amb algunes mostres importants del pri- 
mer a Tortosa, i amb retaules i altars majors del segon, una mica ameu, 
com el d'kenys de Mar (al Maresme), o el de la Gleva (a Osona). 

A partir de la centúria posterior, pero, l'evolució del poblament i 
de les ciutats canvia de forma ben significativa, malgrat la derrota de 
les aspiracions austriacistes del 1714 i l'ensulsiada coincident de les 
aspiracions sobiranistes. A nivel1 general, s'inicia novament la recolo- 
nització del pla i del litoral, dins d'una conjuntura de rapid creixement 
demografic, cosa que és a la base de la urbanització contemporania 
quasi total. Barcelona es consolida sempre clarament com la primera 
ciutat catalana, amb el 10.5% de la població del conjunt,' fins i tot sota 
el centralisme borbonic madrileny, seguida llavors de Tortosa, Reus, 
Mataró i Lleida, per aquest ordre jerarquic. Un dels fenbmens més 
característics d'aquest doble moviment de la població cap al pla i cap 
al litoral fou el dels pobles dobles del Maresme que es produí en 
aquest moment, en desdoblar-se els nuclis de dalt, cap als bams pes- 
cador~ de la costa. Va ser I'hora també de l'arquitectura neoclassica 
que ha deixat una herencia cultural molt important en aquestes ciu- 
tats i en les viles mes grans. 

2.3.- La ciutat industrial 

El segle XVIII, pero, fou també l'epoca dels inicis de la difusió 
de les noves activitats economiques, com a la resta d'Europa. D'una 

7 .  Totes les dades de pohlació han estat elahoradcs a partir dels reculls de dernogra- 
fia historica puhlicats pel geograf Joscp 1git.sirs. 



banda, una agricultura més productiva amb la introducció progressi- 
va dels nous aliments americans, produiis ja aquí (patates, tomaquets, 
blat de moro) o importats (xocotata, cafk), els quds milloraren l'aii- 
mentació i la salut dels ciutadans alhora que obligaren a canviar i, per 
tant, millorar, les tecniques de conreu. De l'altra, un comerG ultrama- 
rí important, i una incipient industrialització a partir sobretot de la 
mecanització de la producció de filats i de teixits de cotó que signifi- 
caren una primera gran acumulació de capital. S'iniciava així el que 
s'ha conegut com la industrialització, versió tecnologica de I'etapa que 
coincideix, més o menys, amb la difusió de les noves idees de la 11.1~~-  
tració i els seus nous valors, i amb la penetració del sistema capita- 
lista. 

A partir de la segona meitat del segle XM, el ferrocarril va anar 
lligant un primer sistema modern de ciutats que constituiren l'entra- 
mat principal de l'organització comarcal contemporania: una Cata- 
lunya urbana i industrialitzada que definia un perfil diferencial res- 
pecte de la resta de l'estat espanyol, sobre un fons rural important 
(Vila, 1973) puntuada de mercats comarcals que coincidien en gran 
part amb les ciutats més destacades. Arnb aquestes noves activitats 
can~ia  també el model formal de la producció del tenitori i de la 
maleixa construcció de les ciutats. Si fins llavors els models havien 
estat quasi sempre mediterranis (Roma, Grecia o la Italia del Renai- 
xement i el Barroc), des de llavors el model passa a ser l'angles, de l'ar- 
quitectura del totxo vist, essencialment Funcionalista. Manchester fou 
el model per a Sabadell o per al Poble Nou de Barcelona, mentre Bar- 
celona es debatia entre els models de París i de la metropoli britinica 
per a la seva reestructuració capitalista. Molts pobles i viles de Cata- 
lunya, molts rius catalans, es poblaren de fabriques de dimensions i 
envergadures diferents, pero ben visibles amb les seves xemeneies o 
les seves rescloses i el trafec de treballadors i mercaderies, i ben audi- 
b l e ~  amb les seves sirenes horaries. Els amos de les fabriques, els nous 
rics que formaren l'espina dorsal de la burgesia catalana, junt amb els 
mercaders tradicionals, construiren les seves cases com palaus 
modems, primer vora les fabriques, després en barris específics, segre- 
gats de la resta de la ciutat. Es difonia així un patrimoni industrial for- 
mat de molts elements més funcionals que artístics, el qual només han 
adquirit el seu valor actual ran de I'inici de la seva desaparició quasi 
total. 

La guerra del frances, la desamortització dels béns eclesiastics i 
les guerres carlines havien suposat ja una primera gran destrucció de 
patrimoni histbric urba, especialment del de l'església. De les prime- 



res. se'n pot destacar la militarització de la Seu vella de Lleida, que en 
resti malmesa i durant rnolts d'anys, sobretot pel seu ús continuat 
com a caserna militar. De la segona, més destructiva encara, en desta- 
ca la crema de convents a Barcelona o la destrucció dels monestirs de 
RipoU, de Poblet i de Santes Creus, el julio1 del 1835. Aquesta destruc- 
ció fou alguns cops constructiva en dotar les ciutats, sobretot Barce- 
lona, de nous espais públics i nous equipaments. Les idees conser- 
vacionistes congriades ran de la Revolució Francesa penetraren tan 
lentament com el liberalisme, en general, destacant els esforcos aillats 
d'alguns intel.lectuals per catalogar el patrimoni que es perdia, com en 
el cas del pare Enrique Flórez (1702-1773) per al de l'església, o el de 
Francesc-Xavier Parcerisa (1803-1876), en general (Flórez, 1747-1848; 
Parcerisa, 1839-61). 

El parc dels habitatges urbans va haver de créixer molt en aques- 
ta epoca, per bé que quasi sempre per darrere de les necessitats reals, 
per poder donar allotjament als treballadors d'aquestes noves indús- 
tries que formaren el proletanat catala, nom que prové rnés de la seva 
quantitat, que no de la seva adscripció social i que és a la base dels 
moviments d'immigració, primer del camp a la ciutat i després d'altres 
regions d'Espanya i de l'estranger, molt més tard. Velles cases ante- 
r io r~ ,  fragmentades i amb nous pisos afegits per augmentar-ne els 
espais habitables i noves cases de pisos modestes es construiren a 
Barcelona, mentre que a les altres ciutats industrials solien ser les sen- 
zilles cases de cos, de dimensions més reduides. amb una eixida al 
darrere i que el poble denomina cases angleses, encara que no en fos- 
sin, constituint una nova forma de patrimoni generalment encara poc 
valorada. Els edificis de les noves esglésies, dels casinos i dels clubs, 
de les cooperatives, en canvi, reclamen una certa atenció exterior, i 
empesos pel romanticisme ambiental els arquitectes comencasen a 
construir en estils historicistes, neoromanic. neogotic sobretot, o neo- 
mudejar. Aquest historicisme dugué els aríistes i els arquitectes cap 
una certa recerca arqueologica que significa per primera vegada una 
valoració del patrimoni construit catala, que tingué com a culminació 
la creació del servei arqueolbgic de Catalunya, a c h e c  de Josep Puig 
i Cadafalch (1867-19561, el qual ja el 1908 inicia ben simbblicament 
l'excavació de les ruines d'Empúries. 

Des del punt de vista estrictament demografic, el 1860, Cata- 
lunya comptava amb divuit ciutats de rnés de 10.000 habitants, que, en 
conjunt, contenien rnés d'una quarta part de la població total; d'aques- 
tes, quinze eren capitals comarcals litorals i prelitorals, amb només 
una prepirinenca (Olot) i quatre de la Depressió Central (Lleida, 



Manresa, Vic i Igualada). Quaranta anys més tard, en el tombant del 
segle, el nombre de ciutats s'havia reduit a setze a causa de I'annexió 
de municipis a Barcelona, pero en conjunt contenien ja el 43% de la 
població catalana. Aquestes simples xifres mostren clarament la cons- 
titució d'un país urba en aquest període, amb una tendencia cap a la 
concentració litoral, sobretot metropolitana a I'entom de Barcelona. 

El corrent artístic historicista tingué la seva florida amb i'eclosió 
de I'anomenat Modernismes amb fites com els ceiiers cooperatius del 
migjom catala, en la construcció dels quals excel.lí I'arquitecte Cesar 
MartineU (1888.1973) o, sobretot, amb el conjunt de i'obra d'Antoni Gaudi 
(1852-1926), la qual ha aconseguit el major reconeixement inter- 
nacional. Dins d'aquest corrent, els propietaris de fabriques i d'empre- 
ses comercials es feren construir també les propies cases que mostren 
el seu poder economic en la riquesa decorativa de les facanes, mentre 
els interiors intentaven incorporar a poc a poc tots els avencos del con- 
fort contemporani, els quals ambaren, pero amb un cert retard. Al 
carrer, de cara al públic, sobretot les farmacies adoptaren aquest estil 
modernista en la decoració i, a diferencia d'altre tipus d'establiments, 
encara el conserven més o menys fidelment (Carreras, Moreno, Ariño, 
2006). El totxo vist s'imposava com a tecnica constructiva moderna, 
tot integrant les tradicions de la decoració ceramica i del ferro forjat. 
mentre la pedra vista i l'absencia de decoració esdevenien el clixé for- 
mal del patrimoni histbric rural o urba, sense els estucats ni els arre- 
bossats que els havien protegit tradicionalment. 

Tot i el precedent capdavanter de 1'Eixample de Barcelona, apro- 
vat definitivament ja el 1860, el planejament urba només es difongué 
per la resta de Caialunya als inicis del segle XX. Es construeixen 
alguns eixamples, més petits, imposant els traqats geometrics en les 
noves places i els carrers. Pero, sobretot, els carrers principals esdeve- 
nen lloc de passeig i de demostració de nquesa i d'exit social, estenent- 
se l'ús del mobiliari urba, de l'arbrat i del passeig, que a moltes ciutats 
catalanes s'equipara a la Rambla, com a veritable via simbblica de l'ur- 
banisme  atal la.^ 

8. Anomenat a Catalunya així, ja que a la resta dñuropa assoleix denominacions 
diverses (a* nouveau, modcm style, seresion, jugendstyl). cosa que en mostra l'e- 
clecticisme i la manca de dcfinició doctrinal (Valentí Fiol, 1973) 

9. En el segon apartat es desenvolupa aquesta idea. 
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2.4.- La ciutat contemporania 

El creixement ~ r b a  prosseguí durant tot el sede XX, malgrat 
fins i tot el parentesi trkgic de la Guerra Civil espanyola i també des- 
prés del 1970, quan el creixement demografic s'estanca sensiblement. 
En aqueUs moments, tot i queja vint-i-quatre capitals comarcals supe- 
raven els 10.000 habitants (per tant disset encara no ho feien), la majo- 
ria de les ciutats d'aquesta magnitud pertanyien moltes a la regió 
metropolitana de Barcelona. Els anys 1950 i 1960, de gran creixement 
per causa de l'arribada de la immigració de la resta &Espanya, foren 
de molta construcció, pero, en general, deficithria i sempre novament 
per darrere de les necessitats reals d'habitatge de la població treballa- 
dora i amb grans dkficits d'equipaments. Les caractenstiques més visi- 
bles del creixement urba durant el franquisme foren el barraquisme a 
Barcelona i els seus voltants, sobretot vora les carreteres i rius i rieres, 
i uns polígons d'habitatges més o menys precaris entorn de les ciutats 
més importants, de vegades ben lluny de les Arees centrals. Malgrat la 
llarga duració del regim, la seva aportació al patrimoni urba construit 
fou, en el millor dels casos, més aviat migrada. L'ansia de modernitza- 
ció &una societat que havia patit privacions de tota mena va ajudar a 
fer desaparkixer materials i tecniques constmctives tradicionals i 
adaptades al medi; fou el moment de la difusió dels materials plhstics 
i de l'alurnini, en detriment de la fusta de portes i finestres o de les teu- 
les jrabs. 

Arnb l'arribada del turisme internacional, a partir de la segona 
meitat d'aquest penode, es comenqh a bastir una veritable ciutat line- 
al costanera, al llarg de tot el litoral meditemani, majoritariament no 
planificada i que seguia les noves autopistes que a poc a poc s'anaren 
constmint. Aquesta nova ciutat estava -i esta- buida més de sis 
mesos l'any, pero connecta practicament les jrees metropolitanes de 
Barcelona i Tarragona i les sobrepassa Ilargament, tant cap a llevant 
com cap a ponent. Es tractava del turisme de masses, de sol i platja 
majoritariament, que dugué tants edificis d'hotels i d'apartaments 
com cases unifamiliars amb jardí, i que canvia el sentit de l'estiueig 
tradicional, basat generalment en la relació personal o familiar dels 
estiuejants amb el lloc d'esbarjo. El model urbanístic i arquitectonic. 
pero, fou en general de molt baixa qualitat, lluny dels primers models 
aillats, com el Sitges de comencaments de segle o S'Agaró, dels anys 
1930. 

L'augment de la rnobilitat de la població, amb la difusió de l'au- 
tombbil privat -sobretot a partir de la posada en mama de la SEAT a 



la Zona Franca de Barcelona el 1953- i els canvis socials que I'acom- 
panyaren transformaren, entre altres coses, el que havia estat l'ideal de 
la caseta i l'hortet dels anys 1930. en el mite de la segona residencia 
que canvi& definitivament la fesomia de ciutats i pobles, tant al litoral 
com en arees de muntanya baixa i mitjana, primer als sistemes Litoral 
i prelitoral i més tard fins i tot als Pirineus. En aquest sentit, s'ha par- 
lat darrerament d'urbanització difusa o d'urbanització integral del 
temiton (Nel.l0,2001), tot cercant d'explicar aquest nou fenomen que 
duu aparellades migracions pendulars dianes de gran volum de perso- 
nes, progressivarnent més bidireccionals, amb embussos i accidents 
de transit constants, eis quais resulten peatges molts més cars que no 
els de les autopistes. Les grans obres públiques, com les autopistes que 
creen ponts, túnels i viaductes, com els aeroports i els ports, han 
representat la majos contribució de l'Estat al patrimoni catala cons- 
t ~ t  en aquest pesíode, al mateix temps que tot el que tenia color d'an- 
tic esdevenia atractiu per a nous tipus de tunsme. Ruines arqueoldgi- 
ques de qualsevol epoca, palaus i castells rehabilitats i refuncionalit- 
zats, teatres refets, esglésies, monestirs i fabriques eren així convertits 
en museus o en centres esportius, socids o culturals. 

Des del punt de vista del paisatge urba ha continuat la verticalit- 
zació en els ediiicis, mentre feia la seva aparició a les perifkries urba- 
nes el nou model de casa adossada, la qual abarateix molt els costos 
d'edificació, i que no deixa de ser una de les darreres formes de cor- 
rupció del ve11 model de ciutat jardí. En el sector públic s'han concen- 
trat les aportacions més importants d'aquest penode al paisatge urba 
catala, sobretot des de la reinstauració del govern de la Generalitat el 
1976 i de la democracia local a partir del 1979. Escoles i edificis de les 
diverses administracions i de serveis, poliesportius i estadis, places i 
avingudes, parcs públics i jardins han modificat el paisatge de totes les 
ciutats catalanes, amb independencia de les seves dimensions i del 
color polític dels seus gestors a cada moment. La característica proba- 
blement més visible ha estat, sobretot, la construcció i monumentalit- 
zació de nous i vells espais públics. com la placa de Sant Joan a Lleida, 
l'Eix Macia de Sabadell o el conjunt d'espais barcelonins que varen 
guanyar el premi psíncep de Gal.les de la universitat de Harvard, el 
1991, entre molts d'altres. 

En l'actualitat, es podria sintetitzar que el conjunt urba catala és 
fosmat per tres concentracions metropolitanes, de mides diferents, 
molt dinamiques i molt intercomectades també entre elles, cosa que 
en fa quasi del tot impossible la seva delimitació clara, situades a l'en- 
tom de Barcelona, sobretot, pero també de Tarragona-Reus-Valls i de 



Girona-Costa Brava. En un segon nivell de la jerarquia hi ha un con- 
junt de ciutats, que solen anomenar-se de forma vaga mitjanes, gene- 
ralment capitais comarcals de fora de les irees metropolitanes, les 
quals també han experimentat un gran creixement, tant demograhc 
com de sol urba, que ha tingut com a conseqüencia més visible la cre- 
ació d'una separació entre el seu centre histdric enveiiit - q u e  havia 
estat fins fa poc tot el poble- i unes noves arees d'equipament i resi- 
dencial~ perifhriques on alternen arees de blocs plurifamiliars i de ciu- 
tat jardí (Frago, en premsa). En un tercer nivell, finalment, apareixen 
els pobles i les viles que són connectats a la xarxa de comunicacions 
per carretera amb la resta del sistema urba, tot sobre un rerefons rural 
que esta més dinamitzat pel turisme interior discontinu que no per les 
propies activitats agriries i comercials tradicionals o modernes.'O 

Les ciutats catalanes continuen creixent, de forma diferencial 
segons la seva posició en aquesta jerarquia urbana, i presenten un 
gran dinamisme de canvis que en complica la gestió. En conjunt, 
poden destacar-se tres processos importants diferents. En primer iioc, 
es viuen avui les conseqü&ncies de la contradicció entre una política 
comercial tradicional, la qual afavoreix el comerc anomenat urba, de 
centre de ciutat, i una política residencial, la qual, probablement per 
raons economiques, ha primat les baixes densitats periferiques que 
necesiten el gran comers suburba. En segon Iloc, el problema de la 
degradació física dels centres histbrics i els conflictes socials que hi 
solen anar aparellats s'ha estks per bona part de la xarxa urbana, cosa 
que explica que un dels elements de la política d'habitatge de la 
Generalitat, a partir del canvi de govern del 2004, hagi estat justament 
la rehabilitació de barris a tot Catalunya. En tercer lloc, finalment, el 
fre del creixement industrial i, fins i tot la mal anomenada desindus- 
trialització," han dut molts municipis a transformar els seus vells 
polígons industrials en arees residencials o d'equipaments comercials 
i de serveis o en grans Arees de lleure i oci nocturn. 

10. L'ano'menat turisme rural apareix com I'obertura dels reclosos e s~a i s  dom6slics 

sones que lcs regenten i el discurs que s'hi construeix resulta plenament urba 
(Juste i Calduch, 2004). 

11. Desindustrialilzació significa simplement la pkrdua dc fabriques i de llocs de tre- 
ball industrial, lenomen que sol a lar  lligat a les crisis peribdiques del capitalis- 
me. En realitat, pero, el que es dóna és el despia~amcnl de les unitats productives 
cap a altres regions i paisos. El procés s'inicii a partir del 1960 des del municipi 
de Barcelona cap a la periferia metropolitana; a partir de la crisi del 1973, aquest 
desplaqament es feu ja a lla~ga distancia i cn Paciclualitat encara continua. 



Tot aquest conjunt de contradiccions ha generat dinkmiques i 
conOictes nous, que fan aparsixer els temes patrimonials en un doble 
sentit. D'una banda, les despeses en la conservació del patrimoni 
serien unes inversions de Futur més segures que moltes d'altres, espe- 
ronades per la nova moda del turisme cultural. Al mateix temps, serien 
també una garantia per al manteniment d'una identitat local i nacio- 
nal més clara i acceptada. Vista i'evolució histbrica del patrimoni urba 
catala, en el seu conjunt, ara s'enfoquen les causes principals del crei- 
xement urba i les formes que hi han anat associades de cara a la con- 
solidació del patrimoni en la seva concepció més amplia i actual. 



3. LES FORMES 1 ELS PROCESSOS DEL CREMEMENT 
URBA EN LA FORMACIO DEL PATIUMONI CATALA 

Com s'ha vist, sobre un fons rural mot antic i important, les ciu- 
tats a Catalunya des de mitjan segle X E  almenys apareixen com a 
mercats comarcals o regionals i com a centres de poder en lórganitza- 
ció el territon. Pot dir-se així que eren llocs privilegiats de colonitza- 
cions diverses de les quals conserven molts testimonis. Les ciutats 
catalanes, com la resta de les ciutats europees, en general, s'han des- 
envolupat a partir de la conjuminació de diversos processos socials i 
economics, entre els quals cal destacar el seu propi creixernent demo- 
grafic o urbanització de la població i del territori, la industrialització 
i les seves conseqüencies i I'expansió contemporkia de la societat dels 
consumidors i del turisme de masses. Tots aquests processos, sobretot 
el primer, s6n en bona part el resultat &una mateixa causa econbmi- 
ca, I'augment constant del valor del sol en transformar-se de rural en 
urba, que genera una acumulació de capital permanent i creixent, la 
qual ha esdevingut i'autentic motor de la urbanització, especialment a 
partir de la consolidació i evolució del sistema capitalista, almenys des 
del 1850 i fins avui. 

Tot i que el nombre de ciutats i el dels seus ciutadans i ciutada- 
nes no ha fet sinó créixer al llarg de tota la historia, el'creixement urba 
no ha estat de cap manera una constant lineal. Els ritmes de I'incre- 
ment demografic de les ciutats han estat diversos segons les epoques i 
diferents segons les regions en una mateixa epoca també; tots els 
assentaments humans han experimentat així períodes d'estancament 
i, fins i tot, de davallada, malgrat la tendencia mitjana al creixement, 
almenys fins a la segona meitat dels anys 1970. En aquest sentit, cal 
destacar com algunes ciutats més o menys importants en algun 
moment han arribat a desapareixer, convertint-se, en el millor dels 
casos, en mines arqueologiques, com s'ha esdevingut amb la iberoro- 
mana Ullastret, o amb la grecoromana Empúries, les quals havien 
estat punts molt importants en les primeres colonitzacions del territo- 
ri catala, com s'ha vist. En altres casos, la proximitat dels assenta- 
ments antics i dels contemporanis no pot amagar alguna discontinui- 
tat molt clara, com s'esdevé amb les ciutats romanes d'Arrahona 



(Sabadell), d'Egara (Terrassa) o d'Ieso (Issona). Bastant més tard, a 
causa de l'exode rural, molts nuclis de muntanya han esdevingut des- 
poblats, tot i que alguns han estat reconquerits postenorment per la 
moda ciutadana de la segona residencia i del turisme de neu i de 
muntanya, o per la difusió dels anomenats neorurals, ciutadans que 
recolonitzen el camp en diverses formes (produccions artesanes, ali- 
mentaries o no, turisme rural i d'altres). Finalment encara, la segona 
residencia i el turisme han introduit un nou ntme de poblament i des- 
poblament més curt i espasmbdic, de cap de setmana en les arees 
rurals i de muntanya, i estacional, d'estiu i hivern, en moltes arees lito- 
rals i muntanyenques. 

El problema essencial pera entendre aquests processos del crei- 
xement urba és  el de quina hauria de ser la variable fonamental a tra- 
vés de la qual mesurar-lo. La mesura més corrent sol ser únicament la 
demografica, és a dir, el nombre total d'habitants, ja que es tracta de 
la informació més facil de trobar per a totes les epoques i pera tots els 
llocs, sobretot des de la generalització dels censos oficials. És evident, 
pero, que aquesta mesura, la xifra total de persones censades en un 
lloc concret i en un mornent determinat. diu ben poc sobre la dinami- 
ca política, social. cultural i economica d'una ciutat; més en l'actuali- 
tat quan s'ha difós un cert tipus d'empadronament per raons més fis- 
cals que no residencials. A més, les xifres demografiqiies sempre solen 
ser referides al conjunt municipal, cosa que barreja conceptes de terri- 
tori molt diferents, almenys en els municipis més grans, essencialment 
el que es coneixia tradicionalment com a camp i ciutat. D'altra banda, 
les diferencies territorials entre uns municipis i d'altres genera molts 
problemes d'analisi del fet urba real. De tota manera, el nombre d'ha- 
bitants significa una primera aproximació a la mesura d'aquest fet 
urba que és gairebé del tot inevitable i l'estudi de la seva dinamica és 
posible a través de l'anilisi demografica, i en aquest sentit ja ha estat 
utilitzat i indicat. 

Una mesura més efectiva del creixement o decreixement de les 
ciutats és l'analisi de I'evolució de l'espai construit i urbanitzat. En 
aquest sentit, a partir dels estudis de la morfologia urbana, cal difereii- 
ciar dos processos bhsics, els de renovació i els d'expansió de les ciu- 
tats. La renovació compren tots els canvis que afecten la superficie ja 
construida (augment o disminució en altura dels edificis, densificació 
o desdensificació de I'espai urba), mentre que kxpansió implica el 
creixement de b rea  urbanitzada sobre el territori periurba i rural. Tot 
i que en períodes de crisi i estancament els processos de renovació 
solen ser predominants, i en els de creixement ho solen ser els d'ex- 



pansió, els dos processos solen donar-se junts moltes vegades i arnb 
ntmes diferents cadascun, quasi sernpre. 

3.1.- La renovació urbana 

La renovació pot anar dirigida a densificar o a reduir la densitat 
de les arees ja construides d'una ciutat. La densificació, que vol dir 
encabir rnés habitants en una rnateixa unitat de superficie de sol ~ r b a ,  
ha estat més freqüent i acostuma a originar la fragmentació de I'espai 
domestic residencial, sobretot, a través del pas de i'habitatge unifami- 
liar al plurifamiliar que es va donar en els inicis de l'epoca industrial, 
així corn amb l'augment de l'altura de les edifcacions, o verticalitza- 
ció de la construcció que s'ha donat quasi sempre des de Ilavors. Cal 
dir que la verticalització havia estat relativarnent modesta a les ciutats 
catalanes, per bé que ja queden practicament molt pocs edificis de 
dues o tres plantes, tradicionals fins al segle XiX, llevat d'alguns casos 
especials, que ja s'han rernarcat. Alguns edifcis, pero, han superat 
visiblement l'altura mitjana a moltes de les arees centrals de gairebé 
tots els nuclis urbans catalans, especialment a partir del 1960, corn a 
signe de modernització, tot i que no apareixen veritables gratacels, ni 
tan sols a les grans ciutats, Fins molt més tard. El primer edifici que 
rebé aquest nom de gratacels fou construit entre els anys 1931 i 1933 
per I'arquitecte Ramon Puig i Gairalt (1886-1937) al barri de Collblanc 
a 1'Hospitalet de Llobregat, ciutat que molt més rccentment ha conti- 
nuat una verticalització imponent ran de la rernodelació de la placa 
Europa. al llarg de la Gran Via. A la mateixa Barcelona el primer gra- 
tacels de Luis Gutiérrez Soto (1900-1977), a la placa d'urquinaona, 
fou iniciat el 1936, pero no es pogué acabar Fins el 1944. Després dels 
anomenats edificis singulars de l'epoca Porcioles, els gratacels arriba- 
ren al port Olímpic, primei; i a Diagonal-Mar i el 22@ molt posterior- 
ment. També en municipis més petits, corn Palamós o Salou, han vist 
pujar algunes torres d'apartarnents i d'hotels empeses per les activitats 
tunstiques d'estiu, menti-e que les cases altes, que rnoltes vegades no 
mereixen de cap manera el nom de gratacels, a moltes viles i pobles de 
l'interior poden ser més visibles encara a causa de la ruptura que han 
suposat dintre del paisatge urba tradici~nal. '~ 

La desdensificació, d'altra banda, significa i'augment de I'espai 
públic, obert (places, parcs i jardins) i d'equipaments i infraestructu- 
res, en detriment de l'espai domestic i amb la minva conseqüent del 

12. Es tracta generalnient d'edificis de bancs o caixcs, carn el de la Caixa Laietana 
al passeic Marítim de Matar6 o el de La Caixa al carrer Monleroli de Reus. 



nombre d'habitants per unitat de superficie. Aquesta reducció de la 
densitat demograEica és el resultat del que els urbanistes denominen 
operacions d'esponjament, que suposa sempre enderrocs d'edificis, 
amb obertura d'espais públics nous i reconstrucció o rehabilitació 
d'alguns edificis amb condicions modernitzades. És el fenomen que va 
donar-se més o menys espontaniament al nucli veil de Lleida, al turó 
central a I'entom de la Seu vella, que suposa la desaparició del bam 
del Canyeret i el que de forma planificada, per bé que lenta, s'ha donat 
sobretot al districte de Ciutat Velia, a Barcelona, amb I'obertura de la 
via Laietana i de la rambla del Raval, a inicis i a ñnals del segle XX 
respectivament. 

La renovació urbana suposa també canvis en les formes i en les 
funcions dels edificis i pot derivar cap a dos extrems oposats: la reno- 
vació, que implica I'enderroc de tot l'anterior, i la construcció d'espais 
i d'edificis nous; o la rehabilitació que suposa la reintegració més o 
menys exacta de les formes originals d'espais i d'edificis, pero amb 
funcions noves o renovades. La renovació és propia dels moments de 
predomini del racionalisme, com en el cas dels plans d'lldefons Cerda, 
de Le Corbusier i el GATCPAC, o de la <<modernització» dels anys 1960 
i també recentmeni. La rehabilitació, en canvi, és més propia dels 
moments de predomini de I'historicisme, com a Iepoca del modernis- 
me aaistic o de i'anomenat postmodernisme, a comenGaments i a 
finals del segle XX, també. 

Rere aquests processos de densificació o desdensificació poden 
aparellar-s'hi sovint canvis socials importants. L'augment de la densitat 
sol correspondre a I'ambada dónades d'immigrants amb poca capaci- 
tat adquisitiva, els quals busquen casa i ocupen antigues residencies 
amb menor qualitat i en major nombre. Es tracta dels procesos que 
varen afectar típicament els centres de moltes de les ciutats del món, i 
que alguns sociolegs han comparat amb els processos ecolbgics d'inva- 
siú-successió, i que solen denominar-se ben pejorativament com de 
degradació social, que va arribar a Barcelona primer i que s'ha estes 
avui a tantes altres localitats catalanes, especialment capitals comar- 
c a l ~  de dimensions mitjanes. La minva de la densitat d'habitants, en 
canvi, no només es produeix per I'impacte de I'abandonament del barri 
per mortalitat o per emigració, sinó que pot acompanyar I'arribada de 
nous habitants, amb dimensions familiar; més reduides, com les dels 
professionals i intel.lectuals i artistes que es va definir al barri del East 
End de Londres com a gentrificació, ennobliment o aiigment de I'esta- 
tus socioeconomic dels habitants d'un barri anteriorment degradat o 
d'activitats economiques obsoletes (industrial, portuari, de magat- 



zerns ... ) que s'ha produit a diversos sectors de la Ciutat Veila de Barce- 
lona i en petits sectors de Girona, com a mínim. 

3.2.- L'expansió urbana 

L'expansió urbana sobre el territori pot assolir Formes diferents, 
les més freqüents de les quals solen ser en forma de taca d'oli (emprant 
una denominació molt popular i ben grafica), el creixement radial o el 
creixement a salts. L'expansió amb continuitat més o menys regular en 
tot el penmetre urba sol ser la forma més corrent del creixement de 
les ciutats, sernpre que les formes del relleu ho fan possible (la costa, 
rius, turons i muntanyes en poden frenar o impedir del tot la continui- 
tat); es coneix amb la rnetafora pejorativa de taca d'oli, com si la urba- 
nització fos una contaminació greixosa del territori que calgués nete- 
jar. Totes les altres formes d'expansió territorial urbana acaben, perb, 
més tard o més d'hora, assumint aquesta forma continua, ja que el 
mercat del sbl tendeix a la llarga a no desaprofitar cap espai buit o 
intersticial. La comparació cartografica de I'espai urba barceloní a 
diverses kpoques (del 1714 al 2000, per exemple) il.lustra molt adequa- 
dament la metafora d'aquesta forma de creixement, tot amagant, és 
clar, els processos de renovació interns que s'han produit en aquestes 
dues centúries i els canvis socials, econbmics, polítics i culturals que 
s'hi han donat. La ciutat esdevé així com una mena de caixa negra 
que cal analitzar en profunditat per tal de conkixer-ne els processos 
interns. 

L'expansió territorial selectiva, en canvi, sol produir-se seguint 
una o diverses vies de comunicació, generalment les principals. la qual 
cosa acostuma a donar una forma de creixement radial. És la forma 
que el planejament urba anglosaxó ha denorninat el finger growtk 
(creixement digitat) adoptat oficialment, per exernple, en el pla urba 
de Kobenhavn el 1947, coneguda com el Five Finger Plan. Aquesta 
forma apareix visible a Catalunya sobretot en els nuclis petits que 
s'han desenvolupat en un encreuament de carreteres o una mica a 
Barcelona, seguint els camins de la costa, del Besos i del Llobregat. Tot 
i que formalment és ben diferent, podria considerar-se també dins d'a- 
questa tipologia el creixement urbh en paral.le1 que es produeix per 
causa del desdoblament de les traveses urbanes d'algunes carreteres 
perla construcció dels by-passos a molts pobles de carretera, com fou 
el cas d'Esparreguera, per exemple, i de tants d'altres. 

Finalment, l'expansió urbana a salts, és a dir, la que deixa espais 
sense urbanitzar entre el nucli central i les noves formes de creixe- 



ment, sol produir-se generalment per causa del planejament urba. La 
recerca de terrenys barats per a la constnicció es troba a la base de i'e- 
dificació en solars allunyats de les arees urbanes, per a la construcció, 
sobretot, d'habitatges barats, pero també d'equipaments (sobretot hos- 
pital~, cementiris i presons) i d'algunes infraestmctures (especialment 
polígons industrials o abocadors). Aquesta forma d'expansió fou típi- 
ca del planejament durant el franquisme, com en el cas de molts muni- 
cipis de I'area barcelonina, amb exemples corn el del barri de les Cinc 
Roses, a Sant Boi de Llobregat, o els de Sant Josep i la Guardia a Sant 
Vicenc dels Horts. o com els d'altres ciutats, com els bams de Sant 
Salvador i Torreforta a Tarragona, o els dels Magraners i del Seca de 
Sant Pere, a Lleida. En aquest darrer cas, a més, hi havia un cert res- 
pecte per les terres baixes de regadiu que tenien una agricultura pro- 
ductiva (Vilagrasa, 1983; DD.AA., 1998). 

La combinació d'aquestes formes de creixement urba, sobretot 
en les arees més denses del litoral i del prelitoral, ha onginat la con- 
fluencia de nuclis de municipis diferents amb la formació del que es 
coneix corn a conurbacions. El cas més conegut és, sens dubte, el de 
Sabadell i Terrassa, ja als anys 1960. Una forma de conurbació més 
complexa és la que s'origina a les arees metropolitanes, on tot el con- 
junt urba s'articula en un mateix mercat laboral, d'oci i de consum, 
presidit i dirigit per una gran ciutat central, corn és el cas de Barcelona 
o els de Reus i Tarragona, més recentment. Finalment, cal assenyalar 
una conurbació molt especial formada per nuclis urbans i urbanitza- 
cions i equipaments tunstics que han desenvolupat la ja esmentada 
ventable ciutat lineal a quasi tot el llarg de la costa catalana. 

3.3.- Els processos causants del creixement urba i les seves con- 
seqüencies 

La industrialització és un dels processos més coneguts i més 
estudiats que afecten la dinamica de les ciutats, fins al punt que indus- 
trialització i urbanització són presentats de vegades, i de forma massa 
simplificadora, quasi corn a sinonims. La industrialització. pero, és un 
procés eminentment tecnic, centrat en el camp de la producció, que se 
sol confondre amb I'expansió del capitalisme arnb la qual va aparella- 
da, i que s'ha tendit a exagerar en la histonografia convencional ele- 
vant-la a una veritable *revolució~~ industrial (Nadal, 1975). El desple- 
gament de la indústria a Catalunya ha tingut un impacte evident i 
important alhora en la xama urbana, almenys des dels inicis del segle 
XVIII, corn s'ha vist. Podria dir-se que la fabrica i les seves xemeneies 



i sirenes varen esdevenir un veritable emblema del paisatge urba catala, 
entre el 1850 i el 1960, almenys. fins al punt que també han entrat a for- 
mar part, finalrnent, del patrimoni. La fabrica, corn a edifici especialitzat 
pera la producció industrial, dugué aparellades un seguit de transforma- 
cions urbanes molt importants, especialment la segregació funcional, ja 
que calgué trobar residencia per a una m& d'obra creixent, generalment 
immigrada del món rural, queja no podia viure en els mateixos obradors 
on trebailava, corn s'havia esdevingut tradicionalment. La fabrica, per 
tant, és a la base de la generació dels bams obrers que ocuparen gran 
part de l'expansió urbana del segle XM i del segle XX, els quals, a poc a 
poc, han anat essent considerats també patrimoni ut-bh, sobretot ran de 
la seva desaparició. Aquesta creació dels barris obrers consolida la segre- 
gació social també a les ciutats, ja que per contrast, i seguint les normes 
estrictes del mercat de sol, es construiren també bams per a residencia 
de les classes altes i de les classes mitjanes, convenientment separats i 
més ben equipats i comunicats, en general. 

Altres edificis industrials també afectaren, a més, el creixement 
de les ciutats, especialment les estacions del ferrocarril, gracies sobre- 
tot a la difusió de I'arquitectura del ferro. Per bé que lluny del cas de 
París o de Madrid, Barcelona rodeja el seu perímetre emmurallat d'al- 
gunes estacions ferrovikries que la connectaven amb les altres pobla- 
cions catalanes i espanyoles, i amb la xarxa europea. En canvi, en 
altres ciutats i algunes capitals comarcals aparegueren veritables 
barris d'estació, fins i tot, alguns nuclis estrictament ferroviaris, corn 
Sant Vicen~ de Calders (al Vendrell) o les Macanes (a Ma~anet de la 
Selva). Algunes vegades les vies del tren elles mateixes feren ciutat, 
corn en el cas de Tarragona en enllacar amb el port. o en el de quasi 
totes les ciutats del Maresme en que les separava de la mar, o corn en 
el cas de Reus, on significa un cinyell més fort que les mateixes mura- 
lles per a I'expansió de la ciutat. 

Les ciutats mineres, en canvi, exemple classic de la primera ciu- 
tat industrial de tipus efímer, lligades com són a I'existencia del recurs 
que s'explota, són més rares a Catalunya. Poden destacar-se només 
alguns municipis de la conca del Llobregat (com Sallent, Balsareny o 
Cardona), a partir de I'explotació dels jaciments de sals potassiques 
des dels inicis del segle XX. Un cas similar, per bé que formalment 
molt diferent, és el de les ciutats afectades per les grans construccions 
de les centrals hidrauliques dels Prepirineus, sobretot durant els anys 
del franquisme, corn fou el cas del Pont de Suert, presidit per la seva 
famosa església de I'Assumpció de la Mare de Déu, del 1955, de Iínies 
modemitzadores i financada per la companyia ENHER. 



El planejament urba i l'arquitectura racionalista en la qual es 
basa inicialment varen plasmar durant sis o set decades del segle XX 
el creixement urba de la ciutat industrial, més enlla de les arees afec- 
tades directament per la producció manufacturera. La segregació 
social i funcional apareix aixi tecnicament consagrada en la zonifica- 
ció (el conegut zoning) dels plans generals i dels plans parcials que han 
govemat amb major o menor rigor el creixement urba catala, espanyol 
i mundial durant tots aquests anys. Els estandards de la societat del 
benestar es convertiren així en els parametres essencials per a la qua- 
lificació del sol urba, intentant de lligar estretament creixement urba 
i creixement economic. 

La desindustrialització, nou procés discontinu desenvolupat a 
partir del 1973,13 ha fet canviar molt les coses. Moltes fabriques han 
tancat o han traslladat les seves instal.lacions a altres paisos i regions, 
l'estat del benestar s'ha comenqat a desmuntar, la classe obrera i el sin- 
dicalisme han perdut forca, el planejament urba ha decaigut en la seva 
hegemonia en la producció del temtori. Des d'un punt de vista esta- 
dístic aquesta desindustrialització apareix, és clar, com una bastant 
discutible terciarització de les ciutats, ja que l'esq~iema classic dels 
tres sectors de i'economia ha deixat de ser explicatiu quasi del tot. El 
tancament de les fabriques, pero, no ha fet desapareixer encara l'im- 
pacte de la indústria en les dinamiques urbanes. La vella arquitectura 
industrial segueix marcant el paisatge i les formes d'algunes de les ciu- 
tats on fou present. Així, algunes xemeneies han esdevingut una mena 
d'esciiltures ~ r b a n e s , ' ~  quan I'arq~iitectura industrial ha esdevingut 
quasi només arqueologia. Moltes fabriques i algunes estacions ferro- 
viaries s'han convertir així en equipaments en el cas de la seva rehabi- 
litació, com la Tecla Sala o la Farga a I'Hospitalet de Llobregat, 
Aymerich i Arnat a Terrassa, i tantes altres a Sabadell, a Sant Boj de 
Llobregat, i, sobretot, a Barcelona. Altres vegades, amb una renovació 
més o menys total, els grans solars industnals urbans s'han reduit a 
simples béns immobiliaris en el cas de la construcció massiva d'habi- 
tatges (com a la fabrica Elizalde o com s'inicia a L'Espanya Industrial 
de Barcelona) o a parcs i jardins (com el mateix cas de L'Espanya 
Industrial. o de la Maquinista de la Barceloneta, o la Pegaso de Sant 

13. Vid. nota 10. 
14. Els enernples de velles xemeneies industrials incorporades a les foimes del nou 

planejament urba s6n múltiples a Catalunya; poden citar-se els casos de moltes 
fabriques textils, con1 les de 1'Escola industrial de Barcelona o tantes de Terrassa 
i de Sabadell, de la fhbrica Titan de pintures del Poble Nou o les de les bbbiles i 
cerimiques de les Corts o d'Hostafrancs. 



Andreu). Fins i tot, els polígons industrials més recents, dels anys 1960 
i 1970. han estat transformats en noves arees residencials o en nous 
equipaments d'oficines o d'oci (Bufalvent a Manresa, ciutat audiovi- 
sual a Terrassa o la Zona Hermetica de Sabadell). 

Molt reduida i fragmentada l'antiga societat dels productors 
(agrícoles i industrials), en l'actualitat, una etapa dominada pel capi- 
talisme financer, les ciutats han hagut de transformar-se en el lloc i en 
el temps d'una societat dels consumidors que es troba encara en plena 
expansió. El turisme estranger de masses i la dihisió de la segona resi- 
dencia entre molts catalans foren ja en els anys 1960 els principals 
agents de la disseminació del fenomen urba per tot el tertiton, tant al 
litoral com a la muntanya mitjana. La Costa Brava i la Costa Daurada 
transformades en ciutat lineal litoral de catalans, forasters i estran- 
gers, ocupada sobretot a l'estiu, i les urbanitzacions de xalets i aparta- 
ments de muntanya, sobretot als Pirineus, ocupats els caps de setma- 
na i les vacances d'hivern, s'han transformat així en els nous bams 
d'una Catalunya-ciutat, lluny de les utopies noucentistes i provocada 
per la gran mobilitat individual i col.lectiva dels seus ciutadans. Amb 
posteriontat, moltes segones residencies han anat esdevenint residen- 
cies principals, reestructuran1 d'aquesta manera, per raons fiscals o 
familiars, el mercat laboral catala i l'espai central de moltes ciutats. 
Les infraestructures de comunicació, sobretot autopistes i carreteres, 
han esde~ngut així a finals del segle XX les noves vies estructurado- 
res d'una urbanització quasi integral del territori, mentre els individus 
disposen d'elements d'intercomunicació cada cop més sofisticats, 
basats en I'ús dels satel.lits (telefonia cel-lular o Internet, fins ara, en 
són els més importants) que els independitzen de les condicions con- 
cretes de cada Iloc, sempre és clar, que hi hagi cobertura. Altres 
infraestructures com eltren d'alta velocitat, eis ports o els aeroports 
mantenen aquesta mateixa mobilitat i intercomunicació pero a una 
escala menor, nacional i internacional. 

Aquesta societat, doncs, que per la perdua de pes relatiu de la 
producció material i per I'auge conseqüent del consum comenca a 
denominar-se propiament dels consumidors (Carreras, 2006), ha 
generat unes noves dinamiques urbanes, sobre les mateixes ciutats 
existents. Dins d'un estancament forca generalitzat del creixement de 
la població, amb davallades substancials en alguns municipis, sobre- 
tot a l'area metropolitana de Barcelona, tota la ciutat, totes les ciu- 
tats, s'han anat convertint en escenari de la gran cerimonia del con- 
sum i, f i n ~  i tot, ella mateixa és consumida com un producte més. Les 
ciutats competeixen en el mercat internacional per atraure inversions 



directes (fins i tot en el sector immobiliari que sempre havia estat un 
mercat eminentment local) mercaderies i productes, turistes i visi- 
tants, cosa que les obliga a costoses i sofisticades polítiques d'imatge 
i de marqueting. Barcelona ha estat capdavantera i model de moltes 
d'aquestes polítiques, onentades cap a l'exterior (amb el famós Bar, 
cel, ona, de Xavier Mariscal, per exemple) o cap a I'interior (com el 
Barcelona, posa? guapa), pero moltes altres ciutats catalanes han apli- 
cat polítiques similars, per bé que en altres escales (Girona m'enamo- 
ra; Tortosa cruilla dels Paisos Catalans; Lleida, capital de la terra 
ferma), sobretot a la recerca d'una mena de denominacions oficials 
d'norigenn. Cal destacar aquí especialment la denominació de patn- 
moni de la humanitat de la UNESCO, que tot i no tenir efectes eco- 
nomics directes presenta una gran importancia en aquesta hnció 
d'imatge i de garantia de conservació. A Catalunya, diversos monu- 
ments i elements han estat integrats progressivament al patrimoni de 
la Humanitat per la UNESCO. Així, el 1984 i el 2005 varen ser inclo- 
ses diverses obres d'Antoni Gaudí (1852-1926): el Parc Güell. el Palau 
Güell, la Casa Mila, la f a~ana  del Naixement i la cripta de la Sagrada 
Familia, la Casa Vicens i la Casa Batlló a Barcelona, juntament amb 
la cripta de la Colonia Güell. a Santa Coloma de Cervelló. El 1991, ho 
fou el monestir de Poblet, a la Conca de Barbera. El 1997, el Palau de 
la Música Catalana i I'Hospital de Sant Pau a Barcelona, obres totes 
dues de Lluís Domenech i Montaner (1850-1923). El 2000, les esglé- 
sies romaniques de la Vall de Boí, a 1'Alta Ribagorca i el conjunt 
arqueologic de Tarraco, a Tarragona. 1 el 2005, finalment fins ara, la 
Patum de Berga, considerada Obra Mestra del Pairimoni Oral i 
Immaterial de la Humanitat. 

Sobretot, pero, la transfom~ació de les ciutats en escenari del 
consum ha estat el gran motor de les noves dinamiques urbanes, que 
han generat un procés nou de futur incert, com tots els processos 
nous. Així, a moltes ciutats catalanes s'han preparat nous espais i nous 
temps del consum, cosa que ha originat conflictes amb les velles tra- 
dicions de la societat industrial. com el que se suscita peribdicament 
ran de les discussions a i'entom dels horaris comercials. Una de les 
causes d'aquesta transformació ha estat moltes vegades la multiplica- 
ció dels espais privats dedicats al consum públic, que ha creat una 
nova competencia entre els centres urbans tradicionals i les noves 
ofertes comercials periferiques o no. Com va assenyalar el geograf bra- 
siler Milton Santos (1926-2001). es podria dir que el slzopping centre ha 
esdevingut així una nova catedral per la seva simbologia i significació 
a les ciutats contemporanies. El primer centre comercial en sentit 



modemlj s'obrí a Barcelona el desembre del 1993, pero n'han seguit 
molts més i també a Sabadeil, a ComellA de Llobregat, a ]'Hospitalet 
de Llobregat, a Terrassa, a Castelidefels o a Gava, a la regió metropo- 
litana, o a Lleida i a Tarragona. 

L'altre motor d'aquestes transformacions ha estat la concentra- 
ció de les polítiques municipals en la construcció de nous espais 
públics oberts que han entretingut el debat dels arquitectes i dels ciu- 
tadans els darrers anys. Barcelona hi destaca. sobretot, amb el seu 
premi de Harvard el 1991, pero també la placa de Sant Joan a Lleida 
o tants d'altres, com s'ha vist. 

Aquesta etapa de producció de consumidors, com va definir l'es- 
mentat Milton Santos la globalització, rnena també a una altra serie 
de processos de transformació urbana, centrats en nous objectius, 
com la preservació de I'equilibri ecologic, la sostenibilitat del creixe- 
ment urba, o la mitificació de la cura del cos i de la salut dels ciuta- 
dans. Una de les transformacions urbanes més evidents ha estat el que 
podria anomenar-se la verdificació de quasi totes les ciutats. En efec- 
te, s'han multiplicat els parcs i els jardins arreu, petits en els centres 
urhans i aprofitant remodelacions diverses, grans a la periferia tot 
ocupant antics solars industrials i d'equipaments. Barcelona, logica- 
ment, ha estat també capdavantera d'aq~iest procés: de tenir només 
uns quants parcs que els militars varen anar alliherant fins a comen- 
caments del segle XX (el del General, la Ciutadella o el de Montjuic), 
ha passat a tenir un conjunt que assolia el 2004 quasi les tres mil hec- 
threes. Pero també les altres ciutats catalanes han entrat en la matei- 
xa política, de vegades emparades per concursos estatals i iniernacio- 
nals. De tota manera, on més es nota la verdificació urbana és en la 
multiplicació dels carrers arbrats i de les especies dicerents de l'arbrat 
municipal; dels tarongers i les palmeres tradicionals. es passh als pins 
i als p l a t an~ , '~  i avui a tota mena &especies meditemanies i exotiques, 
que fins i tot en fileres dobles marquen la separació entre l'espai dels 
vianants i el dels cotxes en una gran part de carrers de les ciutats. 

Aquesta verdificació ha anat acompanyada d'altres elements en 
la nova escenificació espectacular de l'espai urbh. Han estat ins- 

15. El shopping centre, o centre de compres, és una inversió immobiliaria per a des- 
envolupar una irea perifkrica nova o pera rehabilitar un sector comtmit que té 
en les activitats comercials la locoo~otora (que en cl se" interior alhora pot teziir 
altres locomotor.es), pero inclou oBcines, hotels i, fins i tot, residencia. 

16. EIs plarans de Barceloiza, referit especialment als carrers rlel seu Eixample. fou el 
tito1 d'una coiieguda novel-la de Víctor Mora, i podrien esdevenir així patrimoni 
naturaYcultura1 de la ciutat (Mora, 1972). 



tablades moltes escultures i el que avui s'anomena mobiliari urbi 
(fanals i semafors, bancs i bústies, papereres) ha estat objecte del dis- 
seny; a Barcelona, sobretot, foren recuperades gairebé totes les peces 
que la repressió kanquista i la desidia hncionarial havia arraconat als 
magatzems municipals i, a mes, han estat encarregades moltes peces 
noves d'artistes locals (Xavier Mariscal, Jaume Plensa) o intenia~io- 
nals (Richard Serra, Frank Gheqr, Roy Lichtenstein, Claus von Olden- 
burg). Els protagonistes d'aquests nous espectacies són els ciutadans 
que han de convertir-se una mica en esportistes més o menys olímpics, 
de cossos estilitzats i sempre joves.1' Alhora que proliferen arreu els 
clubs esportius, cases de massatges, soliriums i clíniques d'estetica. 
els ajuntaments de totes dimensions i colors polítics han desenvolupat 
una política de construcció d'inhaestructures esportives; s'han m~dti- 
piicat arreu els poliesportius urbans (moltes vegades més aprofitats 
com a sales de concert i espais de meeting polític) i els camps de golfs 
periurbans (que signifiquen una nova verdificació de les segones resi- 
dencies). En la mateixa línia, proliferen també els carrils bici, els cir- 
cuits urbans d'esport i la celebració de maratons ciutadanes i de tota 
mena de competicions esportives que tenen les ciutats com a escenari 
nou. 

En el camp de I'oferta comercial, cal assenyalar també I'aparició 
d'una xama d'establiments de productes ecologics, naturals. de segona 
ma o de comerc solidan i els seus succedanis de restauració i d'oferta 
de productes etnics intemacionals, que organitzen fires als carrers i 
les places per tot Catalunya. ~1 mateix temps, molts establiments 
comercials de tota mena han assumit la decoració i el manteniment 
dels seus propis carrers, sobretot durant epoques especials. com el 
Nadal, quan els llurns comercials converteixen de fet tota la ciutat en 
una gran botiga i especialment els seus ciutadans en consumidors 
quasi cornpulsius. 

3.4.- Les formes urbanes predominants en la configuració d'una 
ciutat catalana 

Tot aquest conjunt de processos ha generat unes formes urbanes 
que, tot i ser comunes a moltes d'altres ciutats mediterranies i europe- 
es, fins i tot d'altres continents i civilitzacions, permeten poder avan- 

17. Reforcant aquesta idea. una coneguda cadena d'establiments esportius va cele- 
brar cl scu dese aniversari parahsejani ~ ' ~ ~ s t i t u i  Municipal del Paisatge Urba i 
la Qualitat dc Vida amb i'esldgan: <<deu anys posant guapos els barceloninsa. 



car la possible conclusió de l'existsncia d'una veritable ciutat catalana 
arnb algunes caracteristiques prbpies, que constituiria una part molt 
important del patrimoni del país. 

Els materials de construcció han estat el pnmer element que 
relaciona cada ciutat amb les condicions naturals del seu lloc, almenys 
fins a la difusió de la producció industrial a gran escala, des de finals 
del segle XM. La pedra disponible a cada regió ha restat així conser- 
vada en els edificis histbncs de cada ciutat, com els gresos groguencs 
de Montjuic, a Barcelona, o els gresos vermells a Prades, o els granits 
i les llicorelles als Pirineus o la pedra erosionada de Ripoll. Les pedre- 
res, cicatnus territorials d'on s'extreia la pedra, han esdevingut de 
vegades autentiques <<construccions» de valor patrimonial, com en el 
cas de la del Medol, prop de Tarragona, oberta ja en temps romans. A 
les depressions i planes, on la pedra era escassa, es constniia amb 
tapia, de conservació més difícil com ho exemplifica el cas de Lleida i 
el seu ja desaparegut barri del Canyeret, o amb el totxo tradicional, 
fabncat a les bbbiles i rajoleries disseminades una mica arreu. El 
totxo, nom popular del maó,18 ha tingut una llarga vida en la construc- 
ció catalana a causa de la recuperació que en féu l'arquitectura indus- 
trial &influencia anglesa i el Modemisme, primer, i el racionalisme 
tardofranquista després, els quals l'utilitzaven fins i tot sense arrebos- 
sar ni cobrir, en la forma anomenada de maó vist. 

Com ja s'ha dit, a Catalunya es va produir una veritable mitifica- 
ció de la pedra vista en l'exterior i l'interior de molts edificis antics, com 
a senyal de puresa i solidesa, en contra dels emblanquinats, arrebossats 
i estucats que havien estat tradicionals arreu de la Mediterrhnia. Aquest 
mite ha produit conflictes ran de la rehabilitació contemporhia d'al- 
guns edificis, que ha volgut reintroduir guixos i colors naturals en les 
facanes; el més conegut fou el que es produí els anys 1980 ran de la 
rehabilitació dels darreres de les cases de Girona, que formen la faca- 
na actual sobre I 'On~ar, '~ o més tard encara en la del nucli histbric de 
Beget. Com a fonamentals foren les llambordes que pavimentaven els 
carrers abans de ser asfaltats, o els panots, de morter de ciment i sorra, 
de la casa Escofet, de les voravies de Barcelona." 

18. L'autor. votser  el fet de ser orieinari de Ma6, ha ureferit semore aquesta lorrna - 
mes popular de totxo. 

19. Uns ueriodistes locals havien ~ubiicat un llibre en quf reclamaven una Girona 
grisa i negra, enfront de I'acolorida nova fa~ana  urbana que duria la democricia 
municipal (Aragó et al., 1972). 

20. El valor simbhlic dels panots s'ha palesat recenimeni en la seva adopci6 per a la 
producció dc diversos records Lurislics de la ciutat, fins i tot en xocolata. 



La fusta com a material consiructiu ha estat poc ernprada, en 
bona part per la rnigradesa i sobreexplotació dels boscos catalans, 
i queda reduida a elernent estructural de la construcció, colurnnes i 
bigues i Uindes, la llargada de les quals definia les dimensions del cos de 
les cases tradicionals de poble. També eren de fusta les portes i finestres 
i tot el moblament de les cases i molts rnitjans de transport. La introduc- 
ció d'elements estructurals de ferro i les cobertures de vidre va revolu- 
cionar l'arquitectura des de la segona meitat del segle XIX, a partir del 
famós Crystal Palace de I'Exposició Universal de Londres del 185 1, de 
Joseph Paxton (1803-1865). El ciment i el formigó armat consolidaren 
la revolució dels rnaterials de construcció a principis del segle XX, els 
quals acabaren uniformitzant els edificis arreu i permeteren la vertica- 
lització ja comentada. Les roques calcanes, tan abundants a Catalunya, 
afavoriren una gran difusió de la indústria del ciment, des del cor dels 
Pirineus, amb les desaparegudes fabriques del Clot del Moro o de 
Xerallo, als massissos litorals, tant al Collserola, corn al Garraf o al 
Montsia. Més devastadora des del punt de vista patrimonial i del paisat- 
ge, pero, va ser la introducció de I'alumini primer i dels plastics després, 
els quals han quasi desterrat del tot la fusta de les fa~anes, que tot i ser 
tradicional, genera moltes feines i despeses de rnanteniment. 

Pel que fa al pla urba, destaca el predomini a Catalunya de la ciu- 
tat compacta, amb poca presencia relativa dels espais públics tradicio- 
nals. Només la placa del mercadal, generalment porticada, assolia una 
celta importancia, amb exemples tan importants com la de Balaguer, la 
més gran, o la de Vic, encara avui plena de vida comercial o la de Santa 
Pau, gran placa en un nucli petit. Predominava superficialment a les ciu- 
tats l'espai domestic, formal per i'anomenada casa de cos, unifamiliar, de 
dos o tres pisos, girada d'esquena al carrer, cap al pati o i'hort interior, on 
solia tenir els senreis (bugaderia, comuna, lavabos) i un petit espai verd, 
amb fruites i verdures o flors i, de vegades, animals domestics (conills, 
gallines o colorns). Les fa~anes tenien poques obertures, geneialment 
finestres, més petites com més altes. Els balcons varen arribar &Italia 
cap a mitjan segle XVII, generalment de poca volada i només esponero- 
sos a les cases principals. Només els espais comercials i artesans aparei- 
xien ben oberts al carrer, als locals de les plantes baixes de moltes cases. 

Dins del pla de les ciutats compactes catalanes poden individua- 
litzar-se, en general, tres grans famílies de formes, a partir de la seva 
genesi: el centre, els eixamples i les arees suburbanes. 

El centre historic de les ciutats catalanes segueix essent la part 
esencial del pla urba, ja que, en general, s'han consewat bé, funcio- 
nalment i formalment, fins avui, com s'ha vist. Un exemple excel.lent 



de conservació pot ser l'assentament de Flix, en un impressionant 
meandre de l'Ebre, el centre de Montblanc o de la Seu &Urge11 o els 
nuclis hiper-restaurats de Pals o de Rupit. Les muralies, que marcaren 
els lírnits de les ciutats historiques, han estat conservades en diverses 
poblacions catalanes, per bé que el model proper de la restauració 
romantica de Carcassona feta per l'arquitecte Frances Eugene E. 
Viollet-le-Duc (1814-1879) i difosa i idealitzada pel cineasta nord-ame- 
rica Walt Disney (1901-1966) no ha trobat imitacions locals. Les res- 
tauracions han estat fetes amb criteris més arqueologics que no histo- 
ricistes o culturalistes. Destaquen les muralles de Montblanc, pero 
també les muralles preromanes i romanes de Tarragona i de Girona o 
el circnit roma de Barcelona, més ben conservat que les muralles pos- 
terior~ enderrocades només el 1859; tan sols el portal de Santa 
Madrona n'ha estat conservat vora les drassanes. Encara que desapa- 
regudes o poc conservades, algunes ciutats mantenen el record del cir- 
cuit de les seves muralles en la trama actual del centre historie, com 
en el cas de Vic, o de les rondes de Barcelona. 

En la trama urbana catalana es poden resseguir encara les traces 
del pla de les ciutats romanes, alrnenys del cardo mmimus i del decuma- 
nus, com en el cas dels carrers del Call-Llibreteria i del Bisbe i Ciutat, a 
Barcelona, o Cavallers a Tarragona i de tan& d'altres. El fet més signifi- 
catiu, pero, de la ti-ama compacta és la poca importancia d'espais oberts 
histories. Cal destacar especialment I'absencia de places a l'estil de la 
plaza Mayor castellana o de les places italianes; en canvi, assoleix una 
gran importancia el mercadal, o placa per a fer-hi mercat, com s'ha vist. 
Les activitats del mercat han sobreeixit sovint l'ambit de les places, a tot 
el llarg dels carrers majors i de les rambles, com a Vilafranca del 
Penedes, Vic o Granollers. Les reformes urbanes del segle XM varen ori- 
ginar algunes places majors sobreimposades, com la Reial de Barcelona 
o la de San1 Agustí de Girona. Aquest fet mostra la importancia funcio- 
nal del comer$ urba en el manteniment i l'animaciá dels centres de les 
ciutats catalanes, amb la supervivkncia de les Eres i els mercats, ni que 
sigui per a l'intercanvi d'informacions i per a les relacions socials, en 
general més que no per l'adquisició estricta de productes. 

La rambla, com a passeig urbi arbrat, d'usos mixtos per a via- 
nants i per a cotxes, d'origen més o menys f lu~ia l ,~ '  segons els casos, 

21. Pau Vila escrid com malgrat l'origen generalment fluvial del nom i de moltes 
rambles de moltes viles i ciutats no fou aixi per a la famosa rambla de Barcelona 
(Vila, 1965). fet recoliit prr Joan Coromines en el seu diccionari etimologic. Els 
geblegs, Iogicament arnb noves dades i m6s sistematiques, han rclalivitzat aques- 
ta afirmació. 



és probablement l'element més caractenstic de l'urbanisme catali, el 
qual és present a moltes ciutats i viles de Catalunya. Les rambles són 
passejos arbrats, que permeten la circulació de vehicles a banda i 
banda, tot conservant encara les voravies per a vianants; són, doncs, 
vies rnixtes, aptes per a moltes funcions i activitats diferents, cosa que 
n'explica la supe~vencia  i el prestigi, fins i tot simbblic, que n'han fet 
un model també a escala interna~ional .~~ 

Cal assenyalar que la preservació de molts nuclis antics ha estat 
possible igualment gracies al desenvolupament del turisme, comen els 
casos del Barri Gbtic de Barcelona, del Cal1 de Girona, de la ciutat 
romana de Tarragona, o de la Seu vella de Lleida. Els darrers temps, 
aquesta acció de conservació del patrimoni arquitectbnic dels centres 
antics ha augmentat, quan casalots, esglésies i palaus histbrics o Bbn- 
ques del XLX han estat transformats en seus de l'administració local o 
autonbmica, en institucinns culturals i museus o en equipaments 
socials polivalents. 

A banda del cas especia) de Barcelona amb la seva Gran Via 
Laietana, a principis del segle XX es comencaren les primeres refor- 
mes a l'estil gran via, que copiava el model de París d'esventrament 
dels centres historics amb l'obertura de carrers amples i rectes. A 
Catalunya, sobretot s'obriren avingudes que connectaven l'estació del 
ferrocaml amb el centre tradicional, com en el cas de la rambla 
Ferran de Lleida o del de Mossen Cinto. de Vic, o els passejos de l'es- 
tació del Vendreil o de Valls. 

Els eixamples, per la seva banda. foren la primera intervenció 
planejada en I'urbanisme espanyol que afecta les ciutats catalanes. Tot 
i el paper definidor d'lldefons Cerda (1816-1876) en la legislació 
espanyola, I'Eixample de Barcelona constitueix més una excepció que 
una norma, ateses les seves grans dimensions i les seves característi- 
ques internes úniques. Altres eixamples regulars, d'escassa ambició 
formal, s'iniciaren a finals del segle XiX a moltes capitals comarcals 
com Terrassa i Sabadell o Mataró, pero fou a partir del 1940 quan 
s'impulsaren a partir dels plans provincials dúrbanisme a moltes més 
ciutats. Per la seva qualitat formal, destaca I'eixample Malagrida 
d'Olot. Aquesta importancia del planejament en la iniciativa urbana 
explica, en bona part, el pes dels arquitectes (Moix, 1994) i dels orga- 
nismes politicoadministratius, especialment de les diputacions pro- 
vincial~ a partir de la tradició de la Mancomunitat, en la construcció i 
el disseny de les ciutats catalanes. 

22. La rnítica ma  Sao JoZo, del centre histbric de Sáo Paulo. esti essent urbanitza- 
da corn una rambla, seguiiit el rnodrl de Barcelona. 



La pervivencia funcional i vital del centre, fins i tot amb arees 
d'alta qualitat residencial, explica, en bona part, que les arees subur- 
banes catalanes estiguin iluny del concepte anglosaxó de suburbi, com 
a residencia unifamiliar de les classes mitjanes i altes, almenys fins fa 
ben poc. El suburbi ha estat a Catalunya tradicionalment equivalent a 
periferia, amb totes les seves connotacions segregadores, tant a nivel1 
temtorial com social. La ciutat jardí va ser escassament difosa, mal- 
grat el mite catalanista de la caseta i l'hortet; a banda d'alguns projec- 
tes de comencaments del segle XX (com la fallida colonia del parc 
Güell, de Barcelona, per exemple). Després de l'experiencia de les ben 
significativament anomenades cases barates de la primera dictadura, 
fou l'obra sindical del hogar dels anys 1940 la que promogué més 
barris de ciutat jardí, sobretot a les capitals de província, així com 
alguns nuclis de colonització agraria (com Sucs i Suquets a Lleida o 
Villa Franco del Delta, a Sant Carles de la Rapita). Les barraques, en 
canvi, habitatges precaris autoconstruits i en solars generalment 
públics ocupats il.legalment, constituiren la forma espontania d'habi- 
latge de les penferies durant els anys del desenvolupament franquista, 
sobretot a I'area barcelonina. 

Aquesta escassa importancia dels habitatges unifamiliars de 
qualsevol mena reforca la imatge de ciutat compacta, fins i tot en 
arees rurals, i ha fet més gran encara l'impacte dels grans polígons 
d'habitatge de promoció sobretot privada i model arquitectbnic del 
racionalisme funcionalista internacional. L'aplicació mecanica dels 
principis de l'urbanisme racionalista amb precarietat de materials i 
grans deficits d'equipaments va produir així grans conjunts suburbans 
que encara marquen el paisatge de moltes arees suburbanes de les 
principals ciutats catalanes: Sant Pere i San1 Pau, a Tarragona, Cap- 
pont, a Lleida, Sant Ildefons a Cornella de Llobregat, Bellvitge o el 
Torrent Gornal a l'Hospitalet de Llobregat, els habitatges de la Pau o 
Montbau a Barcelona, Singuerlin, a Santa Coloma de Gramenet, Mon- 
tigala, a Badalona o Ciutat Badia, que ha arribat a constituir un muni- 
cipi independent, són alguns dels casos més coneguts d'aquest model, 
que pretenia resoldre el problema de l'habitatge, sense gaires més 
preocupacions. 

Malgrat les diferencies formals evidents entre els suburbis cata- 
lans i els nord-amencans, per exemple, ambdós responen al que po- 
dria denominar-se l'urbanisme de I'autombbil, que va presidir les qua- 
tre darreres decades del segle XX i encara avui no s'ha extingit. Així, 
la difusió de les segones residencies, en forma de ciutat jardí a l'ame- 
ricana, pero també de blocs d'apartaments, va urbanitzar gran part de 



les arees litorals i de muntanya catalanes, com s'ha vist. Posterior- 
ment, amb les transfomacions socials que han acompanyat la globa- 
lització i arnb la reducció de la importancia territorial que ha suposat 
l'era de les comunicacions, moltes segones residencies s'estan trans- 
formant en primeres, generant problemes de serveis i d'inh-aestructu- 
res en els petits municipis rurals, mentre que compliquen la xarxa 
territorial &una Catalunya cada cop més ciutat, amb la congestió i els 
deficits d'infraestructures que hi van aparellats. Igualment moltes 
petites ciutats i capitals comarcals han desenvolupat petits suburbis 
residencials en forma de ciutat jardí que han tingut conseqüencies 
molt negatives sobre els centres histbrics tradicionals que han anat 
essent abandonats per la població tradicional, iniciant processos 
diversos que requereixen in te r~enc ió .~~ 

El planejament urba dels ajuntaments democratics, a partir del 
1979, ha introduit Ibgicament moltes millores en els equipaments i les 
infraestructures de tots aquests conjunts morfologics diferents, i fins i 
tot se n'han rehabilitat alguns. Aquest fet n'ha afermat el caracter 
suburba amh necessitats de desplacaments quotidians i peribdics molt 
importants per als seus habitants, que segueixen necessitant el cotxe. 
Els adossats, finalment, han estat fins ara la darrera resposta del pla- 
nejament oficial a la demanda d'habitatges unifamiliars poc cars i a 
i'abaratiment dels costos de construcció. El barri de la Torre Blanca a 
Santa Perpetua de Mogoda es prohablement un dels exemples més 
visibles d'aquesta nova forma suburbana, la qual es troba en les peri- 
feries de tantes poblacions i nuclis tunstics de Catalunya. 

23.  CE. Frago, en premsa. 
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4. CAP A UNES CONCLUSIONS: UNA CIUTAT 
CATALANA 1 UN PATRIMONI VIUS 

Tot plegat, doncs, la ciutat catalana, exponen1 de la ciutat euro- 
pea i mediterrania alhora, s'expressa a través de moltes formes i loca- 
litzacions diverses, en un escenari globalitzat i canviant. Constitueix 
en conjunt un patrimoni format al llarg de moltes kpoques diferents, 
millar o pitjor conservat. el qual constitueix un recurs tunstic irnpor- 
tant i d'kxit, a la vegada que una escola a l'aire lliure per als ciutadans 
que val la pena de visitar. Si la conservació i I'explotació turística dels 
grans monuments és ja avui fora de qualsevol discussió, amb una con- 
tinuitat quasi garantida, cal assenyalar també que s'ha iniciat un pro- 
cés de valoració d'altres elements patrimonials menys evidents, d'a- 
cord amb l'evolució del concepte de patrimoni de quk s'ha parlat. 

La promoció d'una llei de la memoria historica que el parlament 
espanyol ha comencat a debatre la tardor del 2007, consolida una ten- 
dencia ja registrada de posar en valor rehgis antiaeris, trinxeres i 
camps de batalla, i cementiris i fossars, de la Guerra d'Espanya del 
1936-39. Nous elements que formen part de la historia i que l'ajuden a 
explicar en una complexitat que ha hagut d'esperar quasi setanta anys. 

Igualment, la valoració de l'ambient pot posar en valor els con- 
junis de teulades de cases mitjanes i Calcada regular, dels nuclis antics 
de tantes viles i localitats catalanes encara conservats. Així com plaques 
amb noms de carrer d'kpoques diverses, capelletes de sants, verges 
i martirs, establiments comercials emblemhtics, portes i picaportes i 
pestelis, velles connexions el&ctriques, esgrafiats, relleus i pintures, 
anuncis publicitaris antics, abres  histbrics, mitjans de transport, 
rnobiliari urba, miradors. Cada dia més i més elements se signifiquen 
dintre dels paisatges urbansZ4 i se'n reivindica la conservació per a les 
generacions futures, sense necessitat de proteccions burocratiques i 
coercitives. 

D'altra banda, les dimensions relativament reduides que imposa 
el model de ciutat compacta a Catalunya, com a la resta de la Medi- 

24. En aquesl srnlil, cls anys 1997-98 es féu al Departamrnt de Geografia Humana 
una recerca sobre rls Elemenrs del paisatge urhd de Barcelona, finanqada per 
I'Institut del Paivalge Urba i la Qualirat de Vida. Vegru ww~w.ub.esigrohumiin- 
ventari/inici.htm. 



terrania, proporciona un valor afegit ja que en facilita la caminada i el 
passeig, els quals constitueixen també un recurs i un veritable patri- 
moni intangible. El turisme internacional, corn tantes vegades, des de 
fora, ha sabut valorar millor moltes d'aquestes coses quotidianes, i ha 
volgut aprofitar i valorar aquest fet ben significativament. Les ram- 
bles, passeig de Vianants arbrat, que no ha desterrat, pero, ni les vora- 
vies. ni la circulació rodada, ofereix un model de carrer d'usos mixtos 
i plurals que no ha pogut destruir el racionalisme Funcionalista amb la 
especialització circulatoria i s'ofereix també com a recurs i patrimoni 
i com a model per altres ciutats del món. 

Cal tenir en compte, finalment, que tot de diferents punts de 
Vista dels paisatges urbans catalans són oberts encara a la creació i a 
la conservació, i canvien d'acord amb la sensibilitat de cada epoca i 
segons la subjectivitat dels creadors d'opinió. S'oscil.la així dels 
esmentats colors grisos i negres que alguns volien per a Girona, als 
colors rosats i ocres de la Mediterrhnia que s'ban difós els darrers tren- 
ta anys. Mancarien encara les persones, els éssers vius i humans que 
animen qualsevol mena de patrimoni urba, l'expliquen i el fan viable i 
el conserven i el renoven; com els homes i dones estatua que consti- 
tueixen un reclam tunstic a tants carrers i places de Catalunya. O com 
el projecte que coordina la London Metropolitan University entre el 
2003 i el 2005 per tal d'enregistrar les veus de les persones de la 
Mediterrhnia (Awad i Hamouda, 2006). en el qual lamentablement no 
figura cap ciutat catalana. 
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DISCURS DE CONTESTACI~ 

PER 

JOAN VILA 1 VALENTÍ 



Aquest discurs vol ser, com sempre, un discurs de benvinguda i 
una presentació i una valoració de la personalitat que estem rebent 
com a nou academic en la nostra Academia de Bones Lletres. Les 
meves paraules volen ser també una breu resposta al discurs d'ingrés 
que acabem de sentir. Perb a més, he de dir, des del primer moment, 
que sento una particular satisfacció de tenir l'honor de dirigir-me a 
tots vostes. il.lustres academics i selecte públic, per a rebre el profes- 
sor Carles Carreras i Verdaguer i respondre-li. No sols pel fet que fa 
una quarantena d'anys que el conec, sinó perque l'inici de la nostra 
coneixen~a i amistat es va donar essent jo professor d'ell, a l'antiga 
facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona. 

Carles Carreras cursava en aqueils moments les materies de l'es- 
pecialitat d'histbria, i vaig tenir ocasió d'explicar-li alguna assignatura 
de geografia. Potser vaig ajudar a inclinar-lo, juntament amb algun 
altre gebgraf, cap a i'estudi dels fets que nosaltres explicavem. En tot 
cas, sembla que no vaig contribuir massa a allunyar-lo de les preocupa- 
cions geografiques. En aquells darrers anys del sete decenni un reduit 
gmp de professors, que recordaré sempre, havíem comen@, amb una 
viva il.lusió, les classes i practiques que conduien cap a la llicenciatura 
de geografia. Fou ilavors quan l'any 1972 esdevingué una realitat la pri- 
mera promoció de llicenciats en geografia de la Universitat de 
Barcelona. Aquell mateix any el nostre biografiat culmina els seus estu- 
dis en historia moderna, tot presentant una tesi de llicenciatura preci- 
sament sobre un tema geografic (<<Hostafrancs. Aportación al estudio 
de un barrio,,). Tots vostes, senyores i senyors, comprendran perfecta- 
ment la particular satisfacció que ara sento, no pas exempta d'una certa 
emoció, en donar públicament la benvinguda a la nostra Academia al 
professor Carles Carreras i en disposar de I'honor de respondre a l'ex- 
cel.lent discurs que hem tingut el goig d'escoltar. Del dinamic i un xic 
inquiet jove estudiant que jo havia conegut, per alla els anys 1966-69, 
si no recordo malament, em trobo ara amb una personalitat en el camp 
de I'ensenyament universitari i també en el de la recerca. 

Un ensenyament i una recerca que es dedicaran, ja des d'un 
temps abans d'aconseguir la ilicenciatura, al conreu de la geografia, 



especialment de la geografia humana. Encara, amb més exactitud, 
interessat especialment per I'estudi geografic d'aquestes formes de 
poblament que en diem ciutats, és a dir, inclinat des de I'inici cap a la 
geografia urbana. Es veu ben clar que el jove menorqui va quedar inte- 
ressat i admirat, els seus primers anys d'estada a Barcelona, per la 
magnitud, la diversitat i les caractenstiques de la nostra ciutat. 
D'aquesta manera, els seus primers i decisius treballs escrits, diguem 
les seves pnmeres <<lletres» -recordem. si us plau, el nom de la nos- 
tra Academia- foren dedicats a la geografia urbana. Recordem també 
que la seva tesi de llicenciatura era ja i'estudi d'un barri urba. De nou 
l'analitza amb més profunditat i amb major amplitud. juntament arnb 
altres sectors urbans propers, en la seva tesi doctoral, presentada sis 
anys després, el 1978 ('Xestructura de la propietat com a creadora de 
l'espai urba. El cas dels bams del sud-oest de Barcelona»). 

D'aquesta manera, Carles Carreras s'incorpora al grup d'aju- 
dants i adjunts interins que es van integrant com a nous professors al 
Departament de geografia de la Universitat de Barcelona. Vuit anys 
després d'haver-se doctorat, l'any 1986, fou nomenat catedratic de geo- 
grafia humana. Precisament Ilavors, a mitjan nove decenni, el Depar- 
tament es dividí en dos (geografia humana i geografia física i regio- 
nal). Carles Carreras s'encarrega durant quatre anys (1987-1990) de la 
direcció del nou Departament de geografia humana. És convenient 
subratliar, precisament ara. que el nostre biografiat mostra sempre 
una bona disposició i unes bones qualitats en i'organització de cicles, 
cursos i activitats diverses, tant dins del seu Departament i de la seva 
Facultat com a nivel1 de tota la Universitat. Recordaré sempre com 
col.labora, amb gran entusiasme i notable encert, en la preparació i 
realització de la =Conferencia regional sobre els paisos rnediterranisx 
de la Unió Geogrhfica Internacional, que celebrarem a Barcelona I'any 
1986, ara fa més d'una vintena d'anys. Es tracta de I'únic esdeveniment 
que ha celebrat a Espanya, fins avui, I'esrnentada institució (UGI), 
encarregada d'organitzar penodicament i per a tot el món congressos 
i conferencies internacionals de geografia. 

Referint-nos de nou als seus treballs d'investigació. caldria insis- 
tir en la irnportant aportació que Carles Carreras ha efectuat, des dels 
primers anys del uuite decenni, a la recerca i a l'alta divulgació de 
nombrosos i ben diversos temes i qüestions de caracter geografic. 
Sobretot, en primer lloc, com abans ja hem assenyalat, destaquen 
nombrosos estudis sobre temes urbans: en ocasions es tracta d'obi-es 
de caracter general (La ciudad. Enseñanzas del fenómeno urbano, 
Salamanca, 1983; Reestructurations urbaines, obra preparada amb la 



col.laboració de dos gebgrafs kancesos, Tolosa, 1993; en altres oca- 
sions de caricter monografic (Estudos sobre a Metrópole, Sáo Paulo, 
2005; SGo Paulo cara a cara. Procesos metropolitanos a la hora de la glo- 
balización, Barcelona, 2006). Sovint, i en el sentit queja hem indicat, 
en les publicacions de Carles Carreras predominen artides, llibres i 
atles de caracter monografic sobre caractenstiques de conjunt o al vol- 
tant de determinats aspectes d'una ciutat, en especial, és clar, referents 
a la ciutat de Barcelona i a la seva area metropolitana. 

Un cop indicada la important aportació a la geografia urbana 
efectuada pel nostre autor, hem d'assenyalar que la recerca i les publi- 
cacions de carles Carreras presenten, per altra banda, una gran diver- 
sitat. En diversos moments s'ha dedicat també a altres especialitats 
dins de l'ampli camp de la geografia humana, com és el cas de diver- 
sos estudis de geografia economica, i així mateix altres treballs respec- 
te a l'organització del territori, en particular des d'un punt de vista 
politicoadministratiu. L'interks per les diverses especialitats assenyala- 
des es concreta en presentar-les en conjunt en diverses publicacions 
efectuades sobre tota b rea  catalana. no mancant pas fins i tot una 
obra de síntesi, sens dubte de notable interks per a un ampli públic, 
sobre geografia humana de Calalunya. 

La marcada inclinació de Carles Carreras per objectes i qües- 
tions que afecten plenament la societat actual ha motivat les moltes 
relacions que el1 manté amb diversos paisos europeus i &America lla- 
tina, les diverses col.laboracions en publicacions estrangeres i les 
nombroses eslades d'ensenyament i recerca en terres foranes. El 
mateix podem dir respecte a les seves relacions amb unes concretes 
publicacions geografiques periodiques: el1 mateix 6s director, des del 
1985, de la Revista Catalana de Geografia de l'lnstitut Cartografic de 
Catalunya i fou membre del consell editorial de la Revista de Geografia 
de la Universitat de Barcelona; pero forma part també dels consells de 
la Rivista Italiana de Geografia i de la Revue Géographique des Pyrénées 
et du Sudouest. 

Tot el que hem indicat ens mostra amb tota claredat que Carles 
Carreras és un geograf que, a través de les seves nombroses i diverses 
tasques i reflexions, ha arribat a capir profundament el sentit científic 
i també social que pot tenir la geografia contemporania. Sentir cientí- 
fic, quant a l'intent d'establir contínues relacions entre els territoris 
-que són terra, evidentment, pero també aigua, aire i éssers vius- i 
les societats humanes que hi habiten, en especial respecte a les seves 
formes d'ocupació, d'establiment, d'actuació i de circulació. Tot aixo 
desembocant, és clar, en uns intents d'explicacions conclusives. Pero 



també, al mateix temps, ha capit el sentit social d'aquesta disciplina en 
la seva versió contemporinia, en comprovar que a través d'unes ade- 
quades presentacions i representacions geografiques -cartogrifiques, 
posem per cas- i a través de l'intent d'aconseguir unes determinades 
observacions i reflexions i uns detenninats objectius socials la geogra- 
fia actual pot cobrar un indubtable sentit pedagogic i informatiu i al 
mateix temps formatiu i educador. 

Deixeu-me insistir un xic en aquest punt que acabo d'assenyalar. 
Em plau cridar l'atenció en ocasions a i'estudiant universitari, de tant 
en tant, amb algun feto algun terme que pot interessar-li especialment 
i que fins i tot pot resultar-li sorprenent. Prenc el cas d'en Pau Vila, un 
mestre interessat per la geografia i que constitueix un precedent en el 
nostre país &un concepte i un objectiu adequats d'aquesta materia i de 
la seva ensenyanca i practica. Queda clar, ja des dels dos primers 
decennis del passat segle, que el1 la utilitza com una eina pedagogica, 
que ajudava i'infant a comenFar a coneixer i entendre el món, natural 
i huma, que l'envolta. Estem Iluny de la geografia com a llista de noms, 
sense to ni so. Si no tenim en compte aixo, és sorprenent el que Pau 
Vila diu en la primera pagina del seu llibre sobre la comarca de la 
Cerdanya, publicat l'any 1926, ara fa més de vuitanta anys. 

En efecte, hi afirma, amb tota sinceritat i responsabilitat, que la 
seva obra consisteix «en un nou genere d'estudis a Catalunya,,. Es trac- 
ta for~osament, sens dubte, d'una geografia profundament renovada, 
una geografia que mostra uns determinats fets i que cerca les relacions 
que entre ells es mantenen, com abans hem afirmat en referir-nos al 
caricter científic de la nostra disciplina. 1 ho acaba de definir tot seguit, 
aregint-hi encara una nova virtut d'aquesta geografia contemporhnia, 
que constitueix una atasca, d'estudi i de civisrne alhora.. El mestre Vila 
insisteix, doncs. explícitament en el caricter formatiu d'aquesta geogra- 
fia. Per si encara hi ha algun dubte, observem a qui dedica el llibre en 
les últimes línies del seu prbleg. A d'estudiósx en primer Iloc, per des- 
comptat; pero també a *l'excursionistax i al ~turistan. Deu ser segura- 
ment perque Pau Viía sospitava que podia haver-hi un excursionisme 
que consistia tan sols a anar recorrent camins i viaranys, amunt i avall, 
o un turisme -per altra banda, resulta un xic sorprenent citar-lo com 
un fet d'importancia social en el tercer decenni del passat segle- de 
recorreguda, superficial i atrafegada, de carreteres, contrades i ciutats. 

Crec que el que acabo d'explicar ens pot ajudar a comprendre 
l'ample, complex i fins a cert punt nou sentit amb el qual Carles 
Carreres concep la geograiia. Com abans he dit, el1 s'uní a la genera- 
ció d'universitaris que havien aconseguit, per primera vegada, la lli- 



cenciatura de geografia, lany 1972, responent a uns intents de renova- 
ció de I'ensenyanca i la practica de la geografia, iniciada a la segona 
meitat del sete decenni a la Universitat de Barcelona. Tot aixb en uns 
moments d'intens canvi social i cultural, que es fara encara més pales 
en la segona meitat del vuite decenni i al Uarg de tot el nove. Adduir 
aquests fets i aquestes circumstincies i tenir en compte també, per 
descomptat, unes característiques i uns objectius personals poden aju- 
dar-nos a comprendre la tasca i l'obra del nostre autor en tot el seu 
conjunt. Ara ens referirem, és clar, als treballs que tenen com a carac- 
terística, d'una manera o altra, un objectiu d'informar, i també d'aju- 
dar a formar i orientar, una part ben amplia de la societat, més enüa 
concretament d'estudiants universitaris i de gent especialitzada en 
anjlisis i estudis geogrifics. Poden ser, per exemple, estudiants d'es- 
tudis secundaris o aquella, des de fa uns decennis i també avui dia, 
creixent part de la societat, que anava assolint uns determinats niveUs 
culturals. Sembla ben oportú recórrer ilavors a la geografia, als conei- 
xernents geografics i als recursos, especialment grafics, que les publi- 
cacions geografiques ofereixen, especialment als mapes generals, als 
mapes temitics i als planols i representacions d'uns determinants 
aspectes o sectors territorials. 

Dins d'aquests sentits que hem exposat cal recordar que Carles 
Carreres té fins i tot unes col.laboracions en manuals de geografia 
dedicats a estudiants secundaris. Es tracta, doncs, de textos estricta- 
rnent pedagbgics, pero s'hi mostra clarament -i val la pena subratllar- 
ho-  la correcta i viva concepció que de la geografia contemporania, i 
així mateix dels seus metodes de recerca i d'exposició, té el nostre 
autor. D'altra banda, ha esta1 director de dues gran obres col.lectives, 
una d'eiles la Geogrufia General dels Pucios Catalans (Barcelona, 7 
volums, 1992-94). D'altra banda, com a codirector s'encarrega de diri- 
gir una Geogrufiu de Espaviu també col.lectiva (Barcelona, 14 volums, 
1994). En totes aquestes publicacions el nostre biografiat mostri les 
seves excel.lents qualitats en la precisa definició dels objectius de 
cadascuna de les esmentades obres i en cuidar curosament unes for- 
mes d'exposició adequades i amb conceptes i punts de vista ben posats 
al dia. Es tracta de publicacions que compleixen plenament aquelles 
caracteristiques d'informació i també de formació i orientació social i 
actual que abans hem assenyalat i comentat, fmit en cada autor dUna 
seriosa formació en la seva materia i d'un esforc per expressar-ho i 
mostrar-ho d'una manera adequada i convenient. 

En un sentit semblant al que acabem d'assenyalar, Carles Car- 
reras ha dirigit altres treballs de caracter geografic en que els mapes, 



grafics i figures tenen, juntament amb les presentacions i els comen- 
t a n ~  convenients, un paper irnportant, i fins i tot primordial o exclu- 
siu. Dins d'aquestes publicacions, cal destacar un Atles Universal (Bar- 
celona, obra conjunta d'Enciclop&dia Catalana i 1'Institut Cartogrific 
de Catalunya. 1999) i un interessant i original Atles de la Diversitat 
(Barcelona, 2004). No cal pas que insisteixi. ja ho veuen, que amb 
aquestes obres el nostre autor es mou dins d'un món ampli, extens i 
divers, i ens el mosira d'una manera ben adequada, amb la revelació i 
l'analisi d'aspectes que poden resultar ben imprevistos i fins i tot 
estranyament sorprenents. És el divers i ampli món present i actual, 
precisament on nosaltres vivim i convivim. Sempre he suposat que les 
observacions i les reflexions que es deriven de la visió i lectura d'a- 
quests mapes, grafics i comentaris poden servir per assegurar-nos un 
millor coneixement i una més bona convivencia. Segueixo pensant que 
no es tracta pas d'unes publicacions allunyades i alienes, i que de cap 
manera poden ser considerades intranscendents. 

Cal cenyir-nos des d'ara al contingut del discurs d'ingrés que 
acabem d'escoltar. Si tenim en compte el que hem dit últimament en 
referir-nos a l'obra de Carles Carreres ens adonarem a l'instant que el1 
toma a reduir-se de nou a la consideració i l'estudi d'un país, precisa- 
ment el nostre país. En el moment d'ingressar a la nostra Academia, 
en el moment de parlar-nos d'una qüestió sobre la qual llargament 
hagi treballat i hagi reflexionat. es redueix de cop i volta a un petit 
país. 

Un país singular certament, un país per comencar &original 
situació i posició, l'únic en tota la Península Iberica que té un costat 
unit a Europa -vull dir unes possibles anades cap a les terres i la gent 
europees o unes vingudes i arribades de gent i coses d'alla- i un altre 
costat on baten les aigües marines -1~11 dir obert per a sortir cap a la 
Mediterrinia o per esperar les naus i la gent que de la mar vinguin. Un 
país que comenta a coneixer quan tenia, si no m'equivoco, dotze o 
tretze anys, procedent, és  clar, d'una encara més petita i limitada terra, 
una illa, Menorca, en plena Mediterrjnia. El nostre és un petit país, 
certament, pero ben divers. 1 amb una gran ciutat, sens dubte. Carles 
Carreras se n'adona immediatament. 1 amb un bon nombre de dina- 
miques ciutats mitjanes i petites viles. Aixb si que era original. Ja hem 



vist que quan decididament va voler dedicar-se als estu& geogfifics 
s'inclini sobretot cap a les anilisis de geografia urbana. pot 
pas resultar estrany que ara ens regaii un estudi referent a les ciutats 
de Catalunya. 

Vull di, més exactament, de les ciutats de les terres habitades 
per catalans. Aquestes ciutats constitueixen ventablement un patnmo- 
ni dels cataians que ara viuen a Cataiunya perquk són ciutats bastides 
a partir de l'existencia d'uns primers catalans, d'acord com varen 
concebre aquells nuclis de poblament que acabanen essent unes ciu- 
tats i que evolucionanen d'acord amb iiurs necessitats i Uurs possibi- 
litats tecniques. Hi ha a Catalunya nuclis urbans anteriors. sens dubte. 
Aquest acte, el celebrem al costat mateix de la muralla romana de la 
nostra ciutat. Pero és només ara, per a nosaltres, un antecedent de la 
Barcelona medieval, aquesta ja viscuda. reconstruida i ampliada per 
uns primers catalans, ara fa una onzena o dotzena de segles. D'ells i 
dels seus futurs successors les hem rebut nosaltres certament, com un 
patrimoni que hem de consenrar i mantenir amb tot respecte i digni- 
tat. Constitueix tan sols una herencia, que ha de passar als nostres fiiis 
i fiiies. Fa uns moments, Carles Carreras ens ho recordava, al.ludia al 
mot angles heritage, ben significatiu, i ens suggeria explícitament que 
sembla millor considerar aquest patnmoni com una .herencia per a 
les generacions futures,,, més que no pas simplement com <<una pro- 
pietat dels vius presents,,. 

Una part important del seu discurs es dedica a mostrar i asse- 
nyalar els trets caractenstics de cadascuna de les epoques que a Cata- 
lunya presenta la formació del patrimoni urba. A part d'uns antece- 
dents ja al.ludits, existeix una primera epoca, en el territori septentrio- 
nal, corresponent a la Marca, amb el predomini de l'art romanic i a 
continuació una segona epoca, ben destacada, corresponent a la baixa 
edat mitjana, que permet parlar de al'esplendor medievah. Ja als segles 
XVI i XVII predomina un cert estancament del dinamisme urbi, que 
contrasta amb una nova embranzida urbana durant el XVIII. Poste- 
riorment hi ha dues epoques realment extraordinkies respecte al des- 
envolupament urbk la ciutat industrial, durant bona part del M i 
cornencament del XX, i la ciutat contemporhnia, que es configura espe- 
cialment des de poc després de mitjan segle XX fins avui dia. 

La segona gran part del discurs constitueix certament una con- 
tribució ben destacada a I'estudi general del treball de Carles Carreras, 
és a dir, el patrimoni urba de Catalunya. Es tracta ara d'estudiar qui- 
nes característiques han presentat els diversos processos socials i eco- 
nomics que han motivat la formació i el creixement de I'esmentat 



patrimoni. Aquesta analisi presenta en els darrers d e c e ~ i s  d'estudi. és 
a dir, durant I'extraordinaria evolució de les ciutats contemporanies. 
una notable diversitat i originalitat. i no hi manca pas sortosarnent I'a- 
Fegit i I'addició de noves preguntes i nous rnatisos per part del nostre 
autor en aplicar-lo al cas de les ciutats catalanes. Són múltiples els fac- 
tors i les formes que apareixen en les causes que motiven el creixe- 
mento el decreixement d'aquests nuclis urbans i malgrat que, en con- 
junt, hi ha hagut en definitiva una tendencia mantinguda a favor d'un 
augment de la importancia del poblament urba, aquest acreixement 
no ha estat de cap manera una constant lineal,,, segons Carles Car- 
reras ens assenyala ben explicitament. 

Aquest augment urba, el podem mesurar amb el creixement del 
nombre d'habitants i I'evolució de I'espai construit i urbanitzat. Pero 
al moment apareixen aspectes i matisos que cal tenir en compte. La 
renovació urbana actual pot anar dirigida a augmentar la densitat 
poblacional existent (denificació), com en el cas de la verticalització 
constructiva, o bé a I'augment de l'espai públic obert (places, jardins, 
parcs). cosa que pot representar una veritable desdensificació. Dels 
edificis ja existents pot haver-hi una rehabilitació o un enderroc, amb 
sovint posterior construcció d'un edifici o deixant un espai obert. La 
diversitat en habitants pot modificar-se en quantitat per moviments 
migratoris o en qualitat per canvis socials. L'expansió urbana pot mos- 
trar resultats ben diversos: en forma de taca d'oli o un creixement 
radial, a salts o digital, aquest últim seguint cada línia, corresponent a 
un dit, una o unes vies de comunicació. L'expansió de dues ciutats pro- 
peres pot donar lloc a una certa unió, constituint aixi una conurbació. 
De cadascuna d'aquestes formes d'expansió urbana el nostre autor en 
dóna exemples concrets de ciutats catalanes. 

L'analisi dels processos causants del creixement urba dóna lloc a 
referir-se als diversos factors actuants, que responen a fe& economics 
o socials, amb múltiples exemples als segles XIX i XX. Ens referim a 
les diferents formes d'industrialització; als casos de desindustrialitza- 
cid; a i'acció del turisme: a la urbanització en sectors rurals; a I'auge 
del comerG, el consum i els serveis; a la forma de ser vista i considera- 
da la ciutat. 

Si el que consideremsón les formes urbanes predominants en la 
configuració de les ciutats estudiades arribem al moment d'assajar la 
definició de les caractenstiques que semblen definitories del possible 
model de ciutat catalana. D'aquesta manera, Carles Carreras arriba a 
i'afirmació <<una mica conclusiva de l'existencia d'una veritable ciutat 
catalana amb algunes caractenstiques propies, que constituiria una 



part molt important del patrimoni del país,,. Per cercar i definir aques- 
tes caractenstiques i formes urbanes predominants hom té en compte 
els diferents materials de construcció i els diversos plans urbans i llurs 
estructures internes (centre histbric, eixamples, suburbis). No hi falta 
tampoc assenyalar nombrosos details del conjunt del paisatge urbk de 
cada ciutat, que acaba de convertir-la en digna de ser contemplada, 
recorreguda i valorada. Aquestes ciutats i aquests paisatges urbans 
han esdevingut, en definitiva, uns patrimonis amb una certa onginali- 
tat i realment presents i vius, encarats vers un futur que nosaltres, com 
indichvem en comencar aquesta resposta al discurs de Carles Carreres, 
hem de mantenir i assegurar sens dubte amb tot respecte i dignitat. 

Tot aixb dit i expressat d'una manera ben pulcra i exacta. Cada 
mot, cada teme,  apareix amb un valor ben definit. A voltes un xic sug- 
gestiu, com a possible estímul a la imaginació i al pensament. Ja abans 
hem parlat d'aquesta bona t r a p  comunicadora del nostre autor. De 
vegades, en conceptes o en exemples, massa redult, potser una mica 
breu. Pero un discurs de recepció a una Academia, com és el cas d'a- 
vui, ha de ser forcosament limitat en I'espai i el temps. Com a profes- 
sor que sóc i encara vull ser, bé em puc prendre la llicencia de sugge- 
rir i aconsellar a Carles Carreras, el meu amic i antic estudiant, si és 
que el1 no ho ha pensat, que d'aquest excel.lent discurs bé en podria 
sortir facilmenl un llibre -vull dir unes presentacions, uns grafics, 
uns coneixements, unes reflexions i unes decisions- sobre un aspec- 
te fonamental i essencial del patrimoni global del nostre país. Tots, i 
no tan sols els qui ara hem tingut ja el goig de sentir-lo, li agrainem 
ben sincerament. 


