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INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
L’estudi de la ciutat és un tema tan suggestiu com ampli i difús; impossible d’abastar 
per un sol home, sobretot si es té en compte la massa de coneixements que 
s’haurien d’acumular. Una ciutat es pot estudiar des de diferents angles. Des de la 
història: <<La història universal és història ciutadana>> digué Spengler; des de la 
geografia: <<La natura prepara el lloc, i l’home l’organitza de tal manera que satisfaci 
les seves necessitats i els seus desigs>>, afirma Vidal de La Blache; des de 
l’economia: <<En cap civilització la vida ciutadana s’ha desenvolupat al marge i amb 
independència del comerç i la indústria>> (Pirenne); des de la política: la ciutat, 
d’acord amb Aristòtil, és un cert nombre de ciutadans; des de la sociologia: <<La 
ciutat és la forma i el símbol d’una relació social integrada>> (Mumford); des de l’art i 
l’arquitectura: <<La grandesa de l’arquitectura resta unida a la de la ciutat, i la 
solidesa de les institucions se sol mesurar per la solidesa dels murs que les 
protegeixen>> (Alberti). I, certament, no són aquests els únics enfocaments 
possibles, perquè la ciutat, la més comprensiva i completa obra de l’home, tal com 
va dir Walt Wiltman, ho reuneix tot, i res que es refereixi a l’home li és aliè. No hem 
d’oblidar que en el seu interior floreix la vida mateixa fins confondre’ns i fer-nos 
creure que són elles les que viuen i respiren1.  
 
La gran majoria dels estudis sobre estructura i forma urbana i estructuració de les 
infraestructures, per no dir gairebé la seva totalitat, presten atenció al fet descriptiu 
de les ciutats i als elements de disseny destacats que la conformen, és a dir, al fet 
de definir les diferents tipologies de  ciutat en funció només de la forma i el disseny. 
Cert és que l’arquitectura i l’urbanisme representen aquells camps d’estudi on s’hi 
barregen tot tipus de conceptes i de categories: artístiques, tecnològiques, 
sociològiques, històriques, etc. I, tanmateix, s’ha prestat menys atenció a les 
dimensions de legitimació social –reproducció i canvi- de les estructures formals de 
les ciutats i de la forma dels edificis. L’estructura urbana i l’edificació és el resultat 
d’una voluntat política desenvolupada a través de les estructures de poder d’una 
societat. Però la voluntat política és un producte de la ideologia hegemònica dins de 
la comunitat, sobre una base de coneixement cultural (científic o no) compartit.   
 
No obstant això, la ideologia inclou uns elements (un constructe teòric), les 
creences, i concretament les creences avaluatives socialment compartides o 
actituds, que han estat infrarepresentades o mal interpretades, però que tenen, 
alhora, un impacte molt considerable en la construcció i reproducció de les 
estructures socials i polítiques, incloent-hi l’arquitectura i la forma urbana. L’estudi de 
les  actituds i de les opinions ha estat, i segueix sent, una de les preocupacions 
centrals de la psicologia social, però ha fet massa èmfasi en els aspectes més 
individuals de les mateixes. I sent aquesta la línia genèrica dels estudis de les 
actituds, ha estat encara més difícil traslladar la importància d’aquestes en d’altres 
camps del coneixement com pot ser l’estudi de la forma urbana.  
 

                                                 
1 Chueca, 2002: 7 



Les ideologies i les actituds associades a penes han entrat a formar part dels 
conceptes i categories en els estudis sobre arquitectura o forma urbana. I tanmateix, 
són aquests sistemes ideològics i les seves actituds les que de forma clara han 
determinat el camí de les societats humanes, atès que les actituds condicionen les 
accions i les conductes dels individus en societat. L’objectiu d’aquest treball és, 
doncs, el de presentar una breu i somera reflexió al voltant de la importància de les 
ideologies i de les seves actituds en com han donat forma a l’estructura urbana i a 
aspectes formals de l’arquitectura de l’època. A través d’aquest treball es vol donar a 
entendre que l’estudi de la forma urbana i de les infraestructures associades no pot 
desenvolupar-se de forma entenedora sense la participació conceptual de les 
actituds i d’altres creences socialment compartides, atès  que són aquestes les que 
ofereixen la base comú de la legitimitat de tota interacció social.  
 
La bibliografia que s’ha utilitzat en aquest treball de recerca es pot dividir en dues 
parts ben diferenciades. D’una banda, hi trobem tots aquells llibres que ens  parlen 
de les ideologies en les societats humanes i, en el cas que ens ocupa, de les dues 
ideologies que usarem: el liberalisme i el comunitarisme medieval. De l’altra, hem fet 
recerca en tot tipus de documentació sobre urbanisme, inclosos plànols i grafies de 
trama urbana que donen suport visual a l’argumentació de la tesina.  
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