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Lluís Millet és arquitecte, especialitzat en urbanisme. Actualment 
és president del despatx Millet, Biosca i Associats SLP, empresa de 
serveis d’arquitectura, gestió i planejament urbà que ha col·laborat 
en les candidatures dels Jocs olímpics Madrid 2012, Sevilla 2008 
i Rio 2004; dels Jocs olímpics d’hivern Jaca 2010; el Campionat 
del món de natació Barcelona 2003; els Jocs mediterranis Almería 
2005; els I Jogos mundiais da natureza i els Jocs panamericans 

Lluís Millet

Una gran oportunitat: 
aprofitada o perduda?
PER ROSER CASANOVAS

Mar del Plata 1995. La seva primera gran experiència amb un 
esdeveniment esportiu de magnitud va ser en les etapes com a 
director de l’àrea d’infraestructures i urbanisme de la candidatura 
olímpica Barcelona’92 (1983-1986) i com a director de la divisió 
d’infraestructures COOB’92 (1986-1992). En l’era postolímpica 
cal destacar la seva tasca com a director general de Museus i 
biblioteques de l’Ajuntament de Barcelona (1992-1993).

ELS DOS NIVELLS DE LA RONDA DE DALT
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Durant el mes de juny de 2010 l’Escola va acollir el seminari 
“Diàleg entre ciutats: Barcelona, Bilbao, Monterrey i Rio de Janei-
ro”, organitzat pel grup de recerca Arxiu crític del model Barcelo-
na (1973-2004). Aquest seminari va aportar un interessant debat 
sobre l’existència d’aquest model, la seva supervivència i la seva 
transmissió a altres ciutats, i va incorporar les experiències dels 
diversos actors i actrius que van construir (o construeixen) ciutat 
a través d’un model. 

“El grup de recerca Arxiu crític del model Barcelona va néixer amb 
la voluntat de “repensar, de manera crítica i pluridisciplinar, des 
del rigor del treball universitari d’investigació, l’experiència de 
l’anomenat model Barcelona. La investigació es planteja com 
una aportació universitària al necessari replantejament del mo-
del urbà, en especial la possibilitat de superar tant els punts de 
vista triomfalistes i oficials de la ciutat com les dures crítiques 
desqualificadores i el descontent social que ha anat augmentant 
amb el pas del temps. Es tracta de desarmar el model, analitzant 
cadascuna de les seves parts, reconstruir-lo, desmuntant també 
les dualitats i esquematismes amb els que s’ha interpretat, és a 
dir, analitzar la seva originalitat i les seves aportacions però també 
les seves limitacions i dificultats; la seva construcció i, també, com 
es simplifica i transmet. Per això la investigació es centra en la 
recopilació de tot tipus de documentació, posant especial èmfasi 

en la memòria oral dels molt diversos actors del model (polítics, 
planificadors, tècnics, representants veïnals, líders d’opinió, etc.). 
La documentació sobre els diferents actors individuals i col·lectius 
és bàsica en aquesta investigació. 

Aquest model Barcelona troba en les seves arrels una sèrie de pro-
jectes puntuals realitzats a partir dels anys de la transició. Previ 
canvi d’escala durant el pas dels anys, van convertir-se en projec-
tes urbans que transformen les petjades de la ciutat i modifiquen la 
població de les diferents àrees. Es pot considerar que, a través de 
la implementació d’aquestes polítiques urbanes i del desenvolupa-
ment del màrqueting urbà, Barcelona ha aconseguit posicionar-se 
entre les principals ciutats a escala mundial. Des de la mirada exter-
na, el model es defineix com a tal a partir de la seva exportació, és 
a dir, a partir del moment en què algunes ciutats (en especial llati-
noamericanes), comencen a prendre-ho com a referència, sobretot 
en la caracterització dels seus espais públics. 

El projecte d’investigació planteja una revisió d’aquest model com 
una eina clau per a entendre els seus aspectes positius, com els 
projectes requalificadors d’àrees urbanes, però també les ràpides 
transformacions i substitucions que succeeixen actualment a la 
ciutat, a vegades amb escàs respecte pel patrimoni arquitectò-
nic”.1

Dins aquest marc conceptual, el seminari va permetre obrir un 
diàleg entre diferents actors i actrius que han participat en la cons-
trucció de les ciutats invitades: Barcelona, Bilbao, Monterrey i Rio 
de Janeiro. Durant tres dies, les jornades van ocupar dos escenaris 
diferents, el Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona (MUHBA) i 
l’ETSAB. La presentació de les jornades i la conferència inaugural 
van ser a càrrec del catedràtic Joan Busquets en un espai magnífic 
del Museu d’Història, la sala Martí l’Humà. Amb la lucidesa que 
dóna l’experiència, Joan Busquets va impartir una classe magistral 
sobre les claus de l’urbanisme actual. Va parlar sobre la importàn-
cia dels models urbans indicant que tots els models convergeixen 
en un. També va incidir sobre la importància de la planificació i 
va criticar la manca d’agilitat de l’actual burocràcia, que impedeix 
la veritable creació d’aquests models necessaris. Una de les con-
clusions destacables de la seva intervenció va ser la necessitat 
d’unificar objectius en totes les escales del planejament, és a dir, 
l’urbanisme actual ha de ser transescalar. 

Destaca també la ponència de Lluís Millet Serra, “Jocs Olímpics: 
Barcelona vs. Rio de Janeiro”, per l’actualitat i claredat en exposar 
l’oportunitat de Barcelona per transformar la ciutat amb l’operació 
dels Jocs Olímpics. 

En el seu relat sobre l’aventura olímpica barcelonina, Lluís Millet 
va desvetllar de forma molt clara les claus que van permetre l’èxit 
dels Jocs Olímpics de 1992. Tot va començar el 1981, gairebé 30 
anys enrere, quan es va decidir i dissenyar una estratègia general 
de què es volia aconseguir a través d’aquesta transformació. Això 
volia dir tenir molt clar perquè es feien uns Jocs i què havia de 
guanyar la ciutat amb l’organització. 

Barcelona va viure una primera transformació a través d’una mi-
crocirurgia, sobretot a Ciutat Vella, de placetes i petites reformes; 
en aquella època cada tres dies s’inaugurava una petita reforma 
d’una plaça. Però aquesta transformació no era una solució global 
als problemes de la ciutat i hi havia la necessitat de trobar una 
excusa per intervenir en punts sensibles de Barcelona.

En les primeres decisions d’una candidatura és on es defineixen 
les estratègies urbanes que modificaran la ciutat. En el cas de Bar-
celona, hi havia un parc olímpic antiquat centralitzat en un punt, 
Montjuïc, que s’havia de rehabilitar i algunes infraestructures molt 
disperses en el territori. 

Organitzar uns Jocs vol dir que el Comitè Internacional dóna 
l’explotació d’una marca, la dels Jocs Olímpics, a una candidatu-
ra perquè cada ciutat l’utilitzi per potenciar allò que cregui més 
adequat. Per tant, podem dir que cada convocatòria s’adequa als 
objectius de cada ciutat. Per exemple, a Munic es va utilitzar per 
introduir la tecnologia, a Los Angeles per demostrar la viabilitat 
econòmica dels Jocs i a Corea per expandir l’esperit olímpic en 
l’àmbit de la política internacional. A Barcelona hi ha una clara 
aposta per potenciar la ciutat: en les primeres estratègies es volen 
uns Jocs de la ciutat i per a la ciutat. La Barcelona d’avui és resultat 
d’aquestes decisions. 

Es defineixen quatre punts estratègics que situen a la ciutat en 
el centre dels Jocs. En ells es situen el 90% de les activitats ne-
cessàries per a les competicions: l’anella olímpica a Montjuïc, la 
vila olímpica a Poble Nou, l’àrea de la Vall d’Hebron i l’ampliació 
del àrea esporriva a la Zona Universitària. Aquests quatre focus 

Tot va començar el 1981, quan es va decidir i dissenyar 
una estratègia general de què es volia aconseguir a través 
d’aquesta transformació. Això volia dir tenir molt clar 
perquè es feien uns Jocs i què havia de guanyar la ciutat 
amb l’organització.

1 Text de presentació del grup d’investigació.

LES ÀREES OLÍMPIQUES DELS JOCS DE BARCELONA DE 1992.
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La idea bàsica de totes les intervencions i dels mecanismes utilitzats 
era que, al centre de l’esdeveniment, hi havia la ciutat. I que ella 
utilitzaria l’esdeveniment per reorganitzar-se i renovar-se. 
Aquesta és la gran diferència amb altres candidatures olímpiques, 
com per exemple Rio de Janeiro

definien els punts d’accés a la ciutat i eren el resultat de la deter-
minació de les àrees de nova centralitat, es a dir, de quines àrees 
podien ser susceptibles a ser consolidades a Barcelona. 

Per tant, els principals objectius de l’estratègia olímpica de Bar-
celona van ser: vertebrar la ciutat a través del sistema viari (per 
unir les quatre zones es fan les rondes que reorganitzen el trànsit 
de la ciutat), reequipar la ciutat no només esportivament sinó cul-
turalment, reequilibrar el nord, el sud, l’est i l’oest de la ciutat, i 
redefinir el concepte de centralitat com a policentralitat. 

Una de les infraestructures més grans que es van realitzar amb 
motiu dels Jocs varen ser les rondes, nascudes amb la idea 
d’oportunitat de connexió i no amb la de barrera a mode de gran 
autopista urbana. Per aquesta raó, les rondes, sobretot la de Dalt, 
es varen soterrar i a la part superior es varen crear carrers de ciu-
tat. En alguns casos es varen “tapar” amb equipaments i parcs 
que passaven per sobre. Aquesta decisió, que a curt termini va 
resultar ser molt cara, a llarg termini ha permès que dues zones 
separades per una via ràpida no quedessin desconnectades. Es 
van prioritzar les persones i no els vehicles privats. Lluís Millet va 
emfatitzar aquest punt, sostenia que totes les intervencions te-
nien en compte totes les escales: projecte – entorn – ciutat. Una 
precisió paral.lela a la de Joan Busquets en el seu discurs inaugu-
ral, quan reclamava la necessitat d’intervenir en totes les escales 
conjuntament. 

A través dels següents mecanismes es van tirar endavant molts 
dels projectes: estratègies de posició, per exemple en sòl reciclat; 
recuperació històrica; autolimitació de les actuacions, ja que hi 
havia uns pressupostos molt restrictius de construcció, mecanis-
me que va convertir aquests Jocs en els més barats dels últims 
20 anys.

La idea bàsica de totes les intervencions i dels mecanismes uti-
litzats era que, al centre de l’esdeveniment, hi havia la ciutat. I 
que ella utilitzaria l’esdeveniment per reorganitzar-se i renovar-se. 
Aquesta és la gran diferència amb altres candidatures olímpiques, 
com per exemple Rio de Janeiro, on ell també ha pogut participar. 

Tal com va explicar en Sergio Magalhaes durant la seva visita a 
l’Escola el passat mes de març, la candidatura dels Jocs Olímpics 
de Rio es basa en una pura especulació del sòl sense voler tenir 
una visió de ciutat conjunta. Tot i que Barcelona i Rio són incompa-
rables per dimensions, per política o per economia, podrien tenir 
el mateix esperit de renovació i la mateixa idea mare: la ciutat al 
centre de l’oportunitat d’uns Jocs Olímpics. 

La contraproposta que presenten un grup d’arquitectes i urba-
nistes crítics brasilers amb la col·laboració del despatx de Lluís 
Millet, pretén recolonitzar el centre i aprofitar les infraestructures 
que s’han de realitzar per als Jocs que siguin útils per al màxim de 
la població un cop acabats. Aquesta falta de mira a llarg termini 
pot fer perdre una de les oportunitats més grans que tindrà una 

metròpoli com Rio de Janeiro. Els Jocs han de servir i produir un 
benefici per a la ciutat, si no, només serveixen per enriquir unes 
quantes butxaques durant un temps. 

Els recursos són escassos i la infrautilització és un dels grans mals 
del capitalisme més ferotge que ens aborda constantment. En 
una altra època, quan va començar l’aventura olímpica de Barce-
lona, els objectius van estar clars des del principi i l’estratègia a 
seguir va beneficiar enormement a la ciutat. Barcelona pot servir 
d’exemple en la utilització d’un esdeveniment per construir la ciu-
tat amb una excusa esportiva, i malauradament també pot servir 
d’exemple de com una oportunitat no fa ciutat, com va passar amb 
el Fòrum de les cultures.•

Es poden veure les gravacions de les ponències del seminari a la 
web upccommons.upc.edu

LLUÍS MILLET DURANT LA SEVA CONFERENCIA A LA SALA D’ACTES DEL ETSAB
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