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RESUM 
 
 
La història del pensament sosté que són les idees les que condicionen la perspectiva de la realitat 
d’una determinada col·lectivitat, i que aquesta perspectiva condiciona tota la seva acció. D’altra 
banda, la gran part dels estudis sobre estructura i forma urbana posen atenció bàsicament al fet 
descriptiu de les ciutats i als elements de disseny destacats que la conformen, és a dir, a la definició 
de les diferents tipologies de ciutat, tot aturant-se en descriure fonamentalment la forma i el disseny.  
 
I tanmateix, l’arquitectura, l’urbanisme i el disseny d’infraestructures representen aquells camps de 
l’acció humana on s’hi barregen tot tipus de categories: artístiques, tecnològiques, sociològiques, 
històriques, etc. Amb tot, però, s’ha parat menys atenció a les dimensions dels orígens i de les fonts 
primeres originàries –naixement, reproducció i canvi- d’aquestes estructures i formes de les ciutats. 
L’estructura urbana i l’edificació és el resultat també, de la mateixa manera que ho són per exemple 
les estructures polítiques, d’una voluntat originària humana. Certament és aquesta una voluntat o 
desig que transformat en acció político-social dóna forma a totes les estructures materials i morals 
d’una societat. Però tota voluntat transformada en acció político-social és producte de la ideologia 
hegemònica de la comunitat, la qual i alhora està muntada sobre una base de coneixement cultural 
compartit.   
 
Aquesta tesina pretén exposar d’una forma entenedora com els  sistemes d’idees en general, i més 
específicament les ideologies, i les seves categories associades, les actituds i els valors, enteses com 
sistemes de ‘cosmovisió’, determinen de forma clara i directa no només les estructures socials sinó la 
definició de l’espai on les poblacions humanes s’assenten. La ideologia, el coneixement i les actituds 
operen en la conducció de la comunicació, del llenguatge i d’altres pràctiques socials, i fan que les 
societats humanes transformin el seu espai d’una forma determinada i no d’una altra. Les formes 
arquitectòniques, les formes urbanes i les infraestructures generals són també formes d’expressió i de 
comunicació social que duen dintre aquestes perspectives ideològiques de la mateixa societat. 
 
Prenent dues ideologies clàssiques que són el comunitarisme medieval i el liberalisme polític, aquest 
treball provarà com aquestes han conformat l’espai de vivència dels grups socials que les han 
generat. Així, el contrast serà exposat tot analitzant les trames urbanes i les característiques formals 
més rellevants de la ciutat medieval cristiana, d’una banda,  i de la ciutat  jardí, de l’altra. El terme 
‘comunitarisme cristià medieval’ fa referència a la mentalitat col·lectiva de les poblacions d’Europa a 
l’Edat Mitjana. Aquesta mentalitat ideològica s’associa amb les formes de vida durant l’època 
medieval que tenen caracteritzades algunes actituds vitals com el respecte i temor a la força bruta, el 
sentiment de caos, el conflicte i la guerra permanent, o la transcendència religiosa, el fet sagrat i la 
omnipotència de Déu. D’acord amb això, les formes de les estructures urbanes medievals són 
tancades i basades en la protecció respecte de l’exterior i en els valors associats a la negació de la 
realitat mundana. D’altra banda, el liberalisme entès com una ideologia desplegà, en els seus orígens, 
un nou concepte d’home més lliure i amb més drets, capaç de determinar i justificar les seves pròpies 
accions i capaç d’escollir les seves pròpies responsabilitats. A través del concepte de ciutadà es veu 
la necessitat de promoure el principi d’autonomia i la justificació que l’home pot treballar per cercar la 
felicitat. I tot sempre amb el nou instrument que és la raó i l’imperatiu tecno-científic. Les ciutats 
liberals són obertes i dirigides sobretot a servir. La conclusió del treball pretén afirmar, doncs, que la 
diferència entre una forma de ciutat i l’altra es deu principalment al tipus d’home que la constitueix, un 
tipus d’home en funció de les idees que comparteix. 
 
 
 
 


