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CONCLUSIONS 
 

 
 
 
 
Las actituds  i els valors de les ideologies constitueixen uns dels conceptes més 
rellevants de la psicologia social moderna. Però la seva rellevància no ha estat molt 
important en d’altres camps del coneixement com és el cas de la teoria política. I 
menys encara ho ha estat en camps com l’arquitectura o l’urbanisme. I tanmateix, 
crec que el seu impacte real, que passa desapercebut, és molt considerable. I això 
és així perquè desenvolupen un paper central en els processos de reproducció i 
canvi social, i no només pel seu caràcter de factor mediador entre l’individu i el 
ontext social al qual pertany, sinó també en l’estructuració de la societat en sí 

n totes les estructures de la 
ocietat, incloent-hi la reproducció de la base material, que inclou alhora la forma 

a 
ecessitat de control de l’espai. Certament, això ja es pot constatar veient com han 

c
mateixa. 
 
Les creences, malgrat estiguin definides en termes cognitius, no només són 
personals ni sempre “emergeixen” espontàniament com productes de la ment 
individual. Més aviat, moltes d’elles són adquirides, construïdes i modificades 
socialment, per exemple, per mitjà de pràctiques socials i de la interacció en general. 
Sembla, doncs, inevitable afirmar que les actituds i els valors, com un tipus de 
creences socialment compartides i com elements d’acció social, influeixen de 
manera inqüestionable en la reproducció, no només de les relacions entre les 
persones preses de forma individual, sinó també e
s
dels assentaments humans, és a dir la forma urbana. 
 
Si es fa una anàlisi de tipus global sobre els estructures arquitectòniques i 
urbanístiques i les infraestructures associades dels assentaments d’una col·lectivitat 
humana, ens podem adonar que darrere hi ha tot un pòsit actitudinal i de valors que 
fa que les seves formes siguin unes i no unes altres. És important, però, entendre 
que la planificació i les infraestructures no han influenciat de forma igual els dos 
períodes que estudiem, bàsicament pel fet que aquestes han anat evolucionant al 
llarg del temps adquirint més importància i determinant molt més la forma urbana. 
Això ha estat així gràcies a les millores en la tecnologia i a les necessitats cada cop 
més creixents d’espai urbà o urbanitzat en les ciutats modernes, que ha requerit de 
planificació. Els estudis d’enginyeria civil són l’expressió més clara d’aquesta nov
n
actuat les infraestructures en la determinació de la forma de les ciutats modernes.  
 
En el procés de la forma urbana i la construcció de les infraestructures sembla que 
es pot afirmar que les actituds i els valors són el primer esglaó de tot un procés 
social de caràcter històric. A un cert nivell d’anàlisi, la urbanística no pot 
desenvolupar-se sense examinar el paper de les actituds i dels valors entesos com 
un sistema de creences socialment compartides que ofereixen la “base comuna” de 
legitimitat de tota acció i interacció social, incloent-hi l’estructuració de la ciutat. 
Certament, recórrer a les mentalitats –actituds i valors- en una explicació històrica i , 
alhora formal, suposa recolzar-se en les ciències humanes que no tenen 
especialment en compte el temps. Suposa abans de res omplir una llacuna i 
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confessar una carència. En aquest cas, la documentació no permet remuntar-se molt 
enrere i, si així ho permetés, tampoc no oferiria cap explicació suplementària, atès 
que el gest i el comportament s’arrelen en un sistema actualment viscut, integrat i 
socialment ben testimoniat. És la coherència present dels fets i de les raons la que 
incita a tenir la màxima atenció a la seva imbricació recíproca amb l’esperança de 
trobar-hi l’explicació d’un comportament. Així mateix, l’anàlisi de les mentalitats és un 
admirable sistema descriptiu, satisfactori des del punt de vista sociològic, però també 
per a d’altres camps del coneixement com el de la urbanística. Certament, el seu 
estudi no assegura sempre l’explicació cronològica dels mateixos fenòmens, sigui 
per impossibilitat respecte de la manca de documentació, o sigui per la mateixa 
natura dels fets. Amb tot, mitjançant l’estudi de les mentalitats, l’historiador de la 
forma urbana podria esperar trobar la percepció dels fenòmens de llarg abast, que 
escapen per definició a les mutacions que sobrevenen massa ràpides. La seva 
integració en la descripció històrica l’hi dóna una estabilitat i una densitat que els 
esdeveniments i fets successius poques vegades deixen entreveure. Permet de 
situar el fet amb relació a un context menys canviant que limita la seva influència i 
amorteix el xoc. Les ruptures són menys clares i les adaptacions més llargues. Les 
mentalitats apareixen com un conjunt de motivacions, implícites o explícites, 
sentimentals o intel·lectuals, que guien comportaments molt estesos. La investigació 
d’aquest treball ha intentat posar de relleu la seva profunda integració en allò que se 
sent viscut, la seva coherència i el e en tots els àmbits de la condició 
humana, també la urbanística.                          

n la forma urbana i en les infraestructures de les dues tipologies de ciutat que he 

seu dinamism

⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂ 
 

E
estudiat es diferencia clarament les dues ideologies que les han donat lloc. 
 
La ciutat medieval és compacta, el fet de tenir la muralla li dóna un aspecte de 
conjunt tancat, aquesta gran infraestructura defineix el perímetre de la ciutat i li 
confereix una coherència. Moltes ciutats medievals es van començar a desenvolupar 
al costat d’un camí, on es localitzaven mercats, o en petites agrupacions de cases. 
Després aquests camins esdevindrien el carrer principal de la ciutat, o un d’ells. El 
creixement de la ciutat era possible si hi havia bones comunicacions amb l’exterior, 
és per això, que les ciutats on l’accessibilitat i la connexió amb les rutes de 
mercaderies era més bona són les que van reeixir. Això va fer que fos habitual la 
construcció de vàries muralles les quals anaven englobant els successius 
creixements. D’aquí la importància de la xarxa de camins que podia unir la ciutat 
amb d’altres ciutats, amb els centres de producció, etc... Les portes de la ciutat, 
integrades a la muralla, eren el vestíbul d’aquesta i s’ubicaven justament on hi havia 
els camins principals que hi conduïen. Cap a l’interior de la ciutat s’endinsaven els 
carrers mes amples, des de les portes, fent així que l’accessibilitat a la ciutat fos 
l’adequada. Els carrers secundaris en general eren força estrets, més o menys 
sinuosos i de vegades amb porxades que servien per aixopluc dels ciutadans i com 
a lloc on s’ubicava el mercat. Els carrers en un primer moment no estaven 
pavimentats, simplement eren camins interiors a la ciutat, és per això, que en un 
principi el mateix camí era la conducció de les aigües pluvials i les aigües residuals, 
més endavant, el carrer es va pavimentar, dissenyant-lo de vàries maneres: podia 
tenir una petita canalització al centre en forma de semicilindre, o bé tenia les dues 
parts extremes de la secció del carrer més deprimides que la resta en forma també 
de semicercle, o bé simplement la secció del carrer tenia un cert bombeig i les 
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aigües discorrien per les cunetes. Les ciutats d’origen romà, però, si que tenien 
sistemes de canalitzacions i de conduccions, tant pel que fa a les aigües pluvials i 
residuals, com per al subministrament d’aigua potable, que es portava des de pous, 
cisternes, etc... cap a les fonts o d’altres indrets de la ciutat. En la ciutat medieval 
que no disposava d’aquestes xarxes d’infraestructures, bé sigui per que el seu 
origen no és romà, bé sigui per que aquestes infraestructures no havien perdurat, el 

.., és evident que en aquella època no 
xistien car el desenvolupament tecnològic i els avenços que permetrien aquests 

a la ciutat medieval. Primer cal comentar el fet 
ue els sistemes de locomoció són molt més avançats, com són el ferrocarril, per 

 fins aleshores de forma que triangulés el territori, la part interior 
’aquest triangle, més o menys irregular, seria dedicada a les explotacions agrícoles 

t 
rça lineals o corbats amb radis de curvatura grans, feia que fos relativament fàcil la 

seva implantació, a més que les dim secció dels carrers era suficient.  

subministrament d’aigua normalment era mitjançant la recollida d’aigua de pous, dels 
rius propers o de cisternes que recollien l’aigua de la pluja. 
Pel que fa a la resta d’infraestructures, com poden ser la xarxa d’electricitat, la xarxa 
de telefonia, la xarxa de gas, l’enllumenat, etc.
e
tipus de xarxes van aparèixer força més tard.  
 
Tant la ciutat lineal com la ciutat jardí, com en definitiva les ciutats que responen al 
liberalisme, són totalment diferents 
q
una banda, i més tard, l’automòbil.  
 
La ciutat lineal s’adapta a la forma lineal del ferrocarril-tramvia, les vies fèrries i les 
canalitzacions d’aigua i d’electricitat, paral·leles a elles, determinen l’eix, com una 
columna vertebral. Després hi ha els carrers tranversals perpendiculars al principal 
que determinen el que serien les vèrtebres. Els solars de la ciutat lineal son de 
formes regulars car són les formes més econòmiques, tant pel fet de les distàncies 
del propi carrer com pel fet de que les canalitzacions d’aigua i demés també és més 
econòmica. Les illes de cases a edificar són de forma rectangular o trapezoïdal, i les 
cases com a molt tenen tres pisos d’alçada. La ciutat lineal havia d’unir les ciutats 
que hi havia
d
i industrials. 
 
La ciutat jardí té l’origen en la necessitat reduir la densitat de les ciutats més grans, 
plenes de fàbriques i d’una qualitat de vida força deficient. D’aquesta manera es crea 
un model de ciutat propera a la ciutat mare, amb bones condicions de connexió i 
accessibilitat a aquesta. Aquestes connexions bàsicament eren donades per la xarxa 
de ferrocarril i també més endavant per les carreteres. Un factor important és el fet 
que la ciutat jardí havia de localitzar-se a prop de la ciutat gran i connectada a la 
xarxa de ferrocarril, o tenir prevista la connexió. La ciutat jardí havia de garantir la 
igualtat dels seus habitants, per això hi havia una regularitat en les illes de cases i en 
les parcel·les, amb carrers amplis i amb força arbrat, tenia grans zones verdes, les 
edificacions eren o bé cases aïllades unifamiliars o bé cases agrupades, totes elles i 
cadascuna amb el seu jardí, bé sigui a la part davantera bé sigui al darrera. Pel que 
fa als serveis públics el fet de ésser ciutats no gaire grans, amb carrers generalmen
fo

ensions de la 
 

⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂ 
 
Amb tot això, el que vull destacar és que darrera de la morfologia de la ciutat 
medieval hi ha la voluntat de que aquesta, degut al fet de les constants guerres, 
invasions, etc..., estigui envoltada per una muralla que protegeixi els seus habitants 
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d’aquests possibles atacs, estigui en zones altes, com turons, per poder vigilar millor 
i també defensar-se millor. La necessitat per part de la població de sentir-se 
protegida, formant part d’una comunitat, fa que les cases estiguin apinyades, els 
carrers siguin estrets, tortuosos. També el fet de que el sistemes de locomoció de 

ra i que la recordi, que tingui tots 
ls equipaments necessaris com poden ser escoles, hospitals, ...,on els valors que hi 

at de fer no hi 
haurien les accions que inicien el procé  de canvi i que es  materialitzen en la 
construcció de la ciutat, o part d’aquesta, d’una manera o d’una altra.  

 de l’altra, per poder fer plantejaments teòrics que 

l’època són bàsicament anar a peu o sistemes de tracció animal fa que s’intenti 
reduir tot el possible les distàncies, és a dir, en una ciutat compacte i de proximitat. 
La ciutat jardí apareix pel fet que les grans ciutats cada cop són menys agradables 
per a viure-hi, la densitat de població va en augment i hi ha gran quantitat de 
fàbriques, llavors apareix la necessitat de crear noves fórmules per augmentar la 
qualitat de vida dels treballadors, donant-los més llibertat, creant una ciutat amb 
espais amplis, que estigui ben integrada a la natu
e
destaquen són la llibertat individual i l’autonomia. 
 
Per a que aquests canvis es produeixin hi ha d’haver una voluntat per part dels 
actors que ho poden materialitzar, sense aquestes actituds i la volunt

s

 
 ⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂ 

 
El contingut d’aquesta tesina d’especialitat no pertany estrictament a les diferents 
temàtiques bàsiques dels estudis d’enginyeria civil. Pertany més aviat al camp de la 
sociologia o de la teoria política -o inclòs al de la sociologia cognitiva. Tanmateix, he 
cregut que podia ser un petit assaig qualitatiu al voltant d’allò que s’amaga darrera  
la urbanística i la forma de les ciutats i de la seva arquitectura, atès que l’enfocament 
parteix d’un altre camp del coneixement com és la psicologia social. Certament, als 
científics se’ls força a operar en les distintes divisions institucionals d’acord amb la 
concepció fragmentada del coneixement, cosa que produeix que sovint es limiti la 
comprensió global d’un problema, quan, en un cert nivell, aquesta no només pot ser 
necessària sinó imprescindible. La tasca de comprendre més profundament els 
processos socials i les seves expressions, necessita d’un esforç acadèmic 
considerable. En l’estudi de la forma urbana, el primer esglaó seria el de descriure 
les estructures detallades de la societat i de la cognició dels individus. És a dir, d’una 
banda, consistiria en reconèixer les representacions socials a nivell cognitiu, per 
després veure si hi ha un trasllat coherent en el marc de l’acció que transforma el 
territori i l’entorn en un espai de convivència del grup, és a dir, totes les expressions 
materials de la societat, incloent-hi la urbanística i l’arquitectura. Aquesta nova forma 
d’aproximar-se a la realitat de les ciutats pot donar, a la llarga, el seus fruits. No és 
possible, tanmateix, recollir d’una sola revolada tot el coneixement que ofereix 
l’estudi d’aquestes des de vàries perspectives alhora. Podrem, a la millor, apuntar 
idees, desbrossar camins, plantejar qüestions, aportar dades, etc., que fatalment 
tindran molt de fragmentari i, de vegades, inconnex. I és així que aquesta tesina de 
final d’estudis té la intenció de mostrar com hi ha una relació estreta, malgrat no ser 
sempre explícita, entre la forma urbana –que està determinada per la tecnologia del 
moment- i la ideologia. I és així també com es posa damunt la taula el fet que a 
mesura que el progrés humà avança, es necessita de coneixements múltiples, que 
en el cas d’aquest treball són les ciències polítiques i socials, d’una banda, i de 
l’urbanisme i arquitectura urbana,
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permetin entendre les diverses manifestacions de les societats humanes i les seves 
evolucions al llarg de la història.  
 
Amb tot, cal afirmar que el fet de voler abastar allò que és real des del 
desmembrament i des del ‘trinxament’ dels fets en unitats més petites i de la 
compartimentació en camps de treball autònoms –des de la història fins l’art-,  ha 
estat un gran avenç i un èxit inqüestionable de la humanitat. La nostra civilització és 
una mostra, amb totes les contradiccions que se’n vulguin fer, d’aquest èxit i 
d’aquest progrés. Tanmateix, aquesta compartimentació del coneixement fins a 
l’infinit ha començat a mostrar els seus límits: la informació que es té supera ja la 
comprensió individual i parcial, i necessita de la col·laboració dels diferents camps 
del coneixement. És necessita passar de l’anàlisi a la síntesi. Certament, podria dir-
se que en aquests moments, la ciència i el coneixement necessita d’una nova 
mbranzida que permeti de donar una llum més clara a la realitat que ens envolta, 

possible, sinó mancada de tot sentit de la realitat. L’estudi de la ciutat també 
ot ser un dels camps on es poden aconseguir èxits més ràpidament, atès que 
questa ‘ho engloba tot’, tot allò que més d’un home és capaç de crear i exposar als 
ltres.  

e
que puguem comprendre-la i discernir-hi els problemes més urgents i necessari de 
les nostres societats. És el que avui coneixem com a multidisciplinarietat.  
 
La multidisciplinarietat ja comença a fer-se efectiva i oficial en diversos camps que 
d’alguna manera semblen ser més o menys afins. Així, per exemple, trobem que els 
estudis en ciència cognitiva i en ciències del llenguatge; els estudis en literatura i 
història social; els estudis en antropologia i biologia; els estudis en medicina i 
sociologia; els estudis en biologia i ciències de l’espai o, de forma genèrica, en física 
i biologia. Inclosa la matemàtica i la filosofia comencen a estudiar-se d’una forma 
conjunta, amb influències d’una sobre l’altra indistintament. La multidisciplinarietat 
és, malgrat la seva joventut, un fet irreversible. Certament, la ciutat és un munt de 
coses alhora, i descriure la seva complexitat des d’un sol angle, no només és una 
tasca im
p
a
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


