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El viatge al llarg de la història urbana i de l’arquitectura de Berlín ens ha dut 
finalment fins a aquestes línies. Resulta força difícil haver de tancar un treball que ha 
estat fruit de llargues hores d’estudi, i és per això que enlloc de redactar, com es faria 
habitualment, un capítol dedicat exclusivament a unes conclusions definitòries que 
puguin tancar el treball, presento al lector un capítol de reflexions breus sobre el present 
de les realitats de Berlín amb el desig que serveixi per deixar el debat en suspens: una 
porta oberta perquè es pugui reprendre un nou viatge on l’autor ho ha deixat. 
 

Les metròpolis europees han sofert grans canvis en la seva fesomia al llarg de les 
dues últimes dècades del segle XX i Berlín n’és l’exemple més clar en totes les seves 
regles i excepcions. Amb la caiguda del mur i la gran transformació urbana que la 
reunificació suposava per a la ciutat, sorgí l’expectativa de que aquesta gran obra 
serviria també per desenvolupar nous models d’actuació aplicables a les metròpolis 
contemporànies. La realitat però, lamentablement fou una altra. El resultat es podria 
catalogar de pèssim en  matèria d’innovació, ja que cap de les qüestions que es 
plantejaven al seu dia sobre els terrenys urbanístic i arquitectònic de la ciutat han estat 
resoltes en aquests quinze anys de reunificació.  

 
La primera qüestió fallida, i possiblement la més important de totes, era la de 

configurar un prototip de desenvolupament urbà dirigit des del sector públic. Però com 
hem pogut comprovar en la investigació sobre aquest aspecte, aquesta gestió no ha estat 
del tot possible, podríem dir que s’ha deixat la definició de la ciutat a mans del sector 
privat, dels inversors i de les multinacionals, que en els casos més descarats han fet i 
desfet a la seva mida els projectes de més pes econòmic. 
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El caràcter del Berlín del 1989, de paisatge complex i fragmentat, tampoc s’ha 
respectat, i s’ha convertit més en una ciutat amb un passat falsificat que ha esborrat les 
seves empremtes més recents per vendre una imatge homogènia, compacta i rància. Una 
imatge que han volgut perfilar amb les característiques del dinou wilhelmià. On són 
avui els terrenys buits que proliferaven enmig de la ciutat per on creixia l’herba natural? 
Tristament entre quatre plantes de pàrquings i sis més d’oficines. En aquest punt desitjo 
citar romànticament un paràgraf del cineasta Wim Wenders, on reflexiona sobre la 
pervivència d’aquests espais buits de la ciutat que tant la distingien el 1989: 
 
“La Postdamer Platz era fantàstica tal com era, com una espècie de naturalesa verge 
(...). No crec que ningú pugui fer-li entendre urbanísticament a un ajuntament que el 
més bonic de la seva ciutat són precisament els llocs on ningú hi ha fet res. És una 
tragèdia que qualsevol ciutat, per definició, tingui la necessitat d’actuar sobre aquests 
espais que escapen a la planificació. L’àrea de la Friedrichstrasse és una de les més 
boniques de Berlín, junt amb la Postdamer Platz. Són llocs que probablement no 
podran sobreviure perquè són completament anacrònics. S’han escapat dels urbanistes, 
però, a la llarga, no és propi d’una ciutat que es quedin com estan”  
 

La imatge actual de Berlín es podria dir que ha estat modelada en gran part per 
Hans Stimman i l’herència de la IBA, tal i com s’ha comentat al capítol cinc. Stimman 
però no només defensava una postura historicista i la “reconstrucció crítica” de la ciutat, 
sinó que també reivindicava una orientació d’esquerres en el seu programa: limitava la 
ocupació de les parcel·les, proposava acostar els centres de treball a les vivendes, 
promovia els espais públics, etc. No era conscient de que la nova realitat berlinesa ja no 
era la de la IBA, quan encara es gaudia d’un estatus de ciutat de “benestar” 
completament finançada pel govern de la RFA i amb llibertat d’actuacions. Després de 
la reunificació òbviament el panorama canvià. Ara entraven dos jugadors més a la 
partida: l’empresa estatal Treuhand-Anstalt que es dedicava a privatitzar les propietats 
de l’antiga RDA, i en segon lloc, uns inversors internacionals amb interessos 
especulatius però sense els quals Berlín no podia arribar a aconseguir l’estatus de 
metròpoli internacional.  

Com es desenvoluparen els fets? Doncs per desgràcia com sempre que s’entra en 
la roda del capitalisme. Les propietats que l’empresa estatal posà a la venta solament 
eren assequibles als grans inversors i els grans inversors, aliens a la realitat històrica 
urbana de Berlín, només estaven interessats en treure rendiment al seu capital. Sens 
dubte el que no faltà foren bones intencions i esforç per part de les institucions per 
conciliar els acollidors principis de la tradició i el benestar amb els interessos de la 
globalització, però sembla que aquestes dues realitats no són del tot compatibles amb 
les mesures de protagonisme que volen tenir respectivament en la ciutat.  
 

D’aquesta lluita d’equilibris postmodernisme-tradició en sorgeix novament el 
pensament de que la ciutat europea contemporània desitja trobar una identitat que la 
defensi davant de les desarrelades realitats postmodernes. Potser es pregunten per què 
diem novament... Semblaria que les qüestions que envolten aquesta dinàmica actual de 
la metròpoli europea són exclusives del nostre temps...Però òbviament ens 
equivocaríem. I és que aquesta conciliació de tradició amb modernitat també afectà 
seriosament la metròpoli de principis de segle, quan unes altres circumstàncies, la 
industrialització, també exigiren a la ciutat unes renúncies culturals i destruccions que 
generaren a la població les sensacions de buit i desarrelament. Molt conscients de les 
conseqüències que els processos de modernització podien tenir sobre la integritat del 
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sistema, els polítics, economistes i arquitectes del moment procuraren contenir-los 
dintre d’uns marges que no amenacessin la estabilitat de la societat. La modernitat ens 
anuncià la disgregació de les tradicions, però amb tot, els modernistes estalviaren als 
seus contemporanis el xoc que aquesta podia suposar pels seus valors.  

 
Un segle més tard, trobem que la nostra metròpoli ha de lluitar de nou amb la 

mateixa qüestió. La metròpoli contemporània ha rellevat la metròpoli moderna en la 
tasca d’assumir la realitat que el capitalisme necessita per culminar com a sistema: la 
homogeneïtzació cultural i la disgregació dels valors tradicionals. Però el capitalisme ha 
madurat, de fet es podria dir que ha assentat com a sistema econòmic amb la seva 
informatització i la seva expansió. L’economia ja no es troba al servei de l’estat sinó 
que s’ha convertit ella mateixa en una font de poder. S’ha assegurat uns paràmetres de 
flexibilitat en la producció, en el consum i en la gestió que li permeten adaptar-se a 
qualsevol canvi que es produeixi, inclús podria preveure i aturar qualsevol tipus de 
crisis cícliques que tant l’han afectat i desestabilitzat en el sXX.  

 
La metròpoli contemporània europea ha d’encaixar doncs aquesta realitat, encara 

que com al 1900, sembla que al 2000 la metròpoli europea miri amb recel la radical 
inestabilitat postmoderna, és per això que torna a reclamar la ciutat històrica com a 
refugi contra aquesta inseguretat. Al meu parer les tradicions i la cultura de cada 
comunitat s’han de preservar i no hem de permetre que la dinàmica globalitzadora del 
capitalisme les pugui dissoldre, perquè les característiques culturals ens fan més 
particulars i ens donen una identitat que ens diferència i alhora ens permet respectar les 
demés cultures amb les que convivim. Però conservar la identitat cultural no significa 
que haguem de convertir les nostres ciutats i pobles en parcs temàtics santuaris del 
passat. Són multitud els casos de ciutats, grans i mitjanes, i pobles que construeixen les 
seves façanes com si fossin decorats d’un teatre del passat. 

 
I Berlín no n’ha estat una excepció. El 1989 la ciutat es presentava com un llibre 

amb les pàgines en blanc a punt per què s’hi escrivís el seu futur. Berlín, després de les 
successives destruccions, s’havia alliberat de la pesant llosa del passat, i tenia la 
possibilitat de renéixer amb una identitat nova i original, que integrés el caràcter social i 
cultural dels seus habitants, però que alhora fos nou, diferent, en acord amb el mil·lenni 
que entrava. Finalment però, el pes de la història ha fet que la ciutat es bolqués 
exclusivament en decorats cartró-pedra que es dediquen a recuperar la imatge d’un sol 
passat, el passat que més llunyà queda i menys rancors crea: el dinou. 

    
Segurament la metròpoli europea no aconsegueixi mai culminar amb el procés 

de modernització, ja que les tradicions i el pes de la història tenen un paper massa 
important en les nostres ciutats. Potser hauríem de dirigir la mirada cap a altres punts 
del planeta, on les tradicions no estiguin tan arrelades, per poder observar amb plenitud 
els processos i canvis urbans als que la postmodernitat ens durà. Mentre, a Europa, es 
possible que ens seguim debatent entre tradició i progrés. 

 
 Berlín es presenta doncs com un mural de contrastos, lo vell i lo nou 

entremesclat en els seus carrers, en els seus barris i en els seus edificis. La situació de 
partida del 1989 s’ha convertit finalment en un inconvenient a l’hora de planificar sota 
unes directives concretes. S’heretava una ciutat disgregada i amb dos caràcters molt 
diferents. El paisatge que s’hi ha perfilat al damunt, més que actuar com a lligam o cosit 
del teixit urbà i arquitectònic del ‘89 ha estat una acumulació sense criteri de formes i 
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estils molt diversos. Dóna la impressió que a partir del moment en què es creua la 
frontera de la diversitat, tot està permès en l’estètica d’aquesta ciutat.  

 
La ciutat es debat entre historicisme i postmodernisme i aquesta lluita ha 

provocat que Berlín adopti aquest caràcter tant controvers que fascina a tot aquell que la 
visita, i que la diferencia de les altres metròpolis europees. Assimilada aquesta realitat 
es descobreix que la Berlín del dia de demà seguirà essent la metròpoli de les 
mutacions, la ciutat dels contrastos i de pell camaleònica que ens ofereix una cara 
diferent per cada dia de l’any.   
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