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En els programes de planificació urbana de les universitats d'Europa i Amèrica del 
Nord, una part important de la clientela estudiantil procedeix de països en 
desenvolupament (PVD). Aquest fenomen no és nou, ja que des dels anys 60 i 70 
nombrosos investigadors (Braibanti, 1966; Wheaton, 1966; Siffin, 1976) expressen la 
seva inquietud sobre la pertinència de la formació oferta pel Nord per als futurs 
planificadors de ciutats del Sud.  

Pocs investigadors s'havien referit a  aquesta qüestió amb anterioritat, no perquè 
existeixi algun consens respecte d'això, sinó perquè fins fa poc els formadors del Nord 
han tendit a donar per assentat el caràcter universal dels coneixements teòrics i 
pràctics ensenyats en les seves escoles de planificació i el seu caràcter “exportable” 
per a la resolució de problemes en les ciutats del Sud. Més recentment els formadors i 
els experts de grans agències de desenvolupament han pres consciència de 
l'especificitat de les problemàtiques urbanístiques en els països en desenvolupament i 
han començat a qüestionar la pertinència dels seus programes tant en els continguts 
teòrics com en els aspectes pràctics, de cara als reptes específics de la urbanització 
en el Sud. 

Aquest és el context en què, fa uns 15 anys, es va encetar un debat als Estat Units, 
Anglaterra i Canadà entre dues concepcions de la formació en planificació urbana. La 
primera escola defèn una aproximació universalista; l'altra, dualista. Els primers 
insisteixen en els determinants estructurals del creixement i desenvolupament urbans, 
així com sobre les noves oportunitats que genera avui l'acceleració de la globalització 
de les economies. La història de les ciutats del Sud es presenta amb la mateixa 
trajectòria que la de les occidentals, i el desenvolupament futur de les ciutats del Nord 
i del Sud tendint a confondre's a mesura que s'intensifiquen els intercanvis comercials, 
financers, culturals.  

La segona escola fa valer, contràriament, l'especificitat de la història urbana del país 
en desenvolupament i dels problemes actuals de les ciutats del Sud en relació als 
trobats per les ciutats del Nord, fins i tot en l'etapa del seu envol econòmic. Aquests 
Estos recomanen desenvolupar eines de planificació particulars, trencant amb els 
valors i pràctiques urbanístiques del Nord com la millor resposta a les particularitats 
econòmiques, socials i culturals de les ciutats del Sud. 

Al meu parer, els problemes de pertinència que suscita la formació dels planificadors 
del Sud no poden ser plantejats correctament prescindint de les condicions particulars 
que acompanyen, d'una part, la producció de coneixement sobre les ciutats del Sud; 
d'una altra, de l'evolució de les pràctiques de la planificació en aquestes ciutats. Els 
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investigadors del Nord tendeixen a tractar aquests qüestions en un entorn tancat, com 
si els universitaris foren els únics actors influents en la formació professional de la 
planificació.  

 

Estudiants del Sud en universitats del Nord 
Molts es queden en el Nord 
La formació adquirida en les universitats del Nord pels estudiants originaris de països 
en desenvolupament és sovint qüestionada per l'opinió pública perquè un número 
important d'estudiants tria no tornar al seu país i s'instal·len definitivament en el Nord. 
Aquesta estratègia individual d'abandó enfront de les dificultats previstes d'èxit 
professional en el Sud té efectes negatius a llarg termini sobre les capacitats 
institucionals del país d'origen; aquest es veu privat de recursos humans amb bona 
formació que haurien pogut participar en la busca de solucions per a problemes 
urbans complexos. En aquestes circumstàncies, les bosses d'estudis i els programes 
de formació oferts per les agències de cooperació i les institucions universitàries del 
Nord no aconsegueixen el seu objectiu fonamental, que és enfortir les capacitats 
institucionals dels PVD en planificació urbana; més aviat incrementen els recursos 
professionals disponibles en el país del Nord. 

Aquest fenomen d’“èxode de cervells” del Sud cap al Nord és ben conegut i 
constitueix un problema extremadament seriós a llarg termini per als països en 
desenvolupament. Aporta llum sobre problemes relacionats amb les modalitats de 
finançament i la posada en marxa de programes de formació de planificadors del Sud, 
però informa poc sobre la pertinença dels coneixements que aporten els programes 
de formació de les universitats del Nord de cara als problemes urbans del Sud.  

Conscients dels problemes que planteja aquest èxode, les agències internacionals 
han tendit a afavorir la posada en marxa de relacions institucionals de cooperació 
entre universitats del Sud i del Nord per a la creació de programes nacionals de 
planificació urbana en el Sud. En el marc d'aquestes cooperacions, els universitaris 
del Nord recolzen la concepció i la posada en marxa de programes, però en aquests 
es tornen a trobar generalment coneixements semblants als oferts en el Nord, 
impartits pels mateixos professors de les universitats del Nord. El problema de la 
idoneïtat d'aquests coneixements de cara als problemes específics de les ciutats dels 
països en desenvolupament segueix, perquè, plantejat en els mateixos termes, el lloc 
on s'imparteix la formació té pocs efectes en el contingut dels programes. És, per tant, 
essencial distingir els problemes que planteja l'orientació dels programes de formació 
dels que planteja les modalitats de l'oferta d'aquests programes en els planificadors 
del Sud. 

 

Per als que tornen, universalisme o dualisme? 
Els defensors del dualisme sostenen que la formació en planificació urbana hauria de 
reflectir els diferents sistemes de valors, nivells de desenvolupament i prioritats 
socioeconòmiques de la regió en desenvolupament. Les ensenyances destinades als 
planificadors de les ciutats del Sud haurien de tenir en compte, per exemple, la dèbil 
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capacitat de pagament dels habitants de les ciutats, les seves prioritats i els seus 
valors. Els universalistes, al contrari, defenen una única aproximació a la planificació 
urbana i posen l'accent sobre les similituds entre el procés actual de desenvolupament 
de les ciutats del Tercer Món i el de les grans ciutats del Nord en la història.  

L'enfocament universalista va ser primer sostingut pels teòrics de la modernització en 
els anys 50. Aquesta teoria confereix molta importància als valors i les variables 
culturals en la interpretació del canvi en la història de les societats occidentals. Des 
d'aquest punt de vista, l'envol de les economies dels països en desenvolupament ha 
de passar per una ruptura amb els valors tradicionals que caracteritzen les estructures 
socials del país (sense, d'altra banda, precisar quins són els valors que cal 
transformar). L'acceleració de la urbanització és un fenomen considerat positiu pels 
modernistes en el procés del canvi social perquè accelera el pas de la societat 
tradicional a la moderna. Una vegada reunides les condicions socials i morals prèvies 
al punt d'inici, els canvis estructurals haurien de produir-se segons la mateixa 
seqüència que va marcar als països industrialitzats i ha conduït a la societat de 
consum de masses. 

Quan la planificació (Sandercock, 1998, 62) emergeix com a professió a finals de la 
Segona Guerra Mundial, es consolida entorn d'un nucli dur de coneixements en 
ciències socials que posa l'èmfasi sobre la racionalitat i l'objectivitat. El planificador 
ideal en aquesta època és racional, allunyat de les baralles polítiques, servidor cec de 
l'Estat, confiat en la seva perícia professional i en la seva capacitat per a 
desenvolupar principis aplicables no sols en una situació donada sinó, amb alguns 
ajustos, en totes les situacions semblants. Està convençut de la universalitat dels 
principis de la planificació. Harvey Perloff escrivia en 1975 (citat per Sandercock, 
1998, 62): 

“La planificació implica la cuidadosa elaboració i la integració d'una sèrie 
d'accions projectades per a aconseguir els objectius desitjats. La planificació, 
per tant, se centra en la presa de decisions i la realització de les mesures 
previstes. Això s’aconsegueix amb un determinat nombre de passos 
estretament integrats, a partir de l'anàlisi de problemes, l'ajust d'amplis 
objectius i la revisió dels recursos disponibles, per a establir objectius operatius 
específics; i en etapes successives fins que els resultats puguin confrontar-se 
amb els objectius establerts i necessaris i el que proposa”. 

Aquest període de la postguerra correspon a la posada en marxa de les grans 
institucions internacionals encarregades de l'ajuda pública al desenvolupament. El 
somni de modelar les societats del Sud per la planificació pren forma i troba en els 
intel·lectuals i els formadors un terreny fèrtil per a fer arrels (Escobar, 1995). El 
desenvolupament del Sud es converteix en sinònim de civilització urbana, de 
creixement econòmic, d'industrialització; els intel·lectuals i planificadors del Nord 
d'inspiració innovadora consideren al seu abast aquest objectiu de desenvolupament 
dels països del Sud. 

Narrant la seva pròpia experiència d'estudiant estranger educat en les grans 
universitats occidentals després de la Segona Guerra Mundial, Qadeer (1989) 
subratlla l'actitud paternalista dels formadors en aquests centres, que consideren a 
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‘priori' que els planificadors de les ciutats dels PVD estan mal formats i que, per a 
resoldre els problemes urbans del Sud, no tenen més que aprendre i aplicar les 
tècniques de planificació adoptades en el Nord. Anys més tard, aquesta arrogància 
donarà pas a l'angoixa. 

En efecte, la velocitat accelerada del creixement urbà en els països en 
desenvolupament i la incapacitat per a dominar l'ocupació del sòl provoquen un 
sentiment d'urgència en els investigadors universitaris i, sobretot, en els experts de les 
grans agències internacionals, que s'esforcen per renovar els seus models de 
planificació urbana en els PVD a finals dels anys 60. L'absència d'industrialització en 
nombroses ciutats del Tercer Món amb un fort creixement demogràfic desconcerta als 
defensors de la perspectiva modernista del desenvolupament. El reforç dels llaços 
comercials, polítics, culturals entre països del Nord i del Sud durant els anys 50 i 60 
ve acompanyat, en la pràctica, d'una accentuació de les distàncies entre les riqueses 
del Nord i del Sud, i d'un augment de la pobresa urbana en el Sud. 

La formació adquirida en el Nord pels planificadors del Sud podria fins i tot explicar 
certs problemes actuals de les ciutats del Sud. En els anys 60, en el moment de la 
independència, aquests planificadors reproduïen a casa els models occidentals de 
planificació urbana i urbanisme, arrossegant als seus països a projectes costosos que 
no tenien res a veure amb la capacitat de pagament de les poblacions. Els ingressos 
públics generats per l'activitat econòmica del sector rural es gasten en projectes 
sumptuosos en el medi urbà, posant així en perill la base tradicional de la majoria de 
les economies de països en desenvolupament, el sector agrícola. Els dirigents de 
països en desenvolupament, ansiosos de modernitzar la ciutat, destrueixen els vells 
barris i reprodueixen les normes i els estàndards de construcció aplicats en els països 
del Nord. “No hi ha res estrany en això, escriu Okpala (1986), per part dels 
planificadors, que han après en les universitats del Nord que entre el 80 i el 90% dels 
països en desenvolupament habiten vivendes sense títol de propietat, i que això 
significa, per una espècie de fatalitat, que aquestes poblacions viuen per sota de les 
condicions admissibles de salubritat,... des del punt de vista dels països 
desenvolupats!” 

Aquest mimetisme dels planificadors del Sud en matèria d'urbanisme i de construcció 
de vivendes condueix forçosament a la catàstrofe financera i social. Els socis 
capitalistes tardaran alguns anys a reconèixer-ho. La planificació urbana no és només 
un assumpte de plans directors i de construcció immobiliària, sinó també  una 
determinada forma de gestió social. El que els planificadors del desenvolupament 
d'inspiració modernitzadora pretenen fer en les ciutats en desenvolupament és 
redefinir la vida social i econòmica d'acord amb un criteri de racionalitat i d'eficàcia 
que procedeix de la història de les societats industrials dels països del Nord. Per a 
resultar durador, aquest criteri de racionalitat ha de buscar un recolzament 
institucional on arrelar-se, que no va ser possible fins a finals dels anys 60. 

Com a reacció als fracassos constatats dels models modernistes per a donar resposta 
eficaç a les realitats de la urbanització en els PVD, els dualistes van defendre a partir 
dels anys 70 una visió alternativa que preconitza un apropament a les necessitats i als 
valors expressats per les bases. Aquesta aproximació és favorable a continguts 
específics de formació dirigits als planificadors dels països en vies de 
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desenvolupament, basant-se en coneixements empírics (Qadeer, 1986) de les 
condicions d'intervenció en aquests països. Moltes universitats, animades per les 
agències internacionals, van iniciar programes especialitzats en desenvolupament 
internacional que reservaven un lloc important als problemes de pobresa urbana, la 
desocupació urbana, els sistemes nacionals de planificació del desenvolupament i als 
processos d'elaboració de polítiques urbanes nacionals. 

Encara que aquests programes especialitzats de formació en planificació destinats als 
futurs professionals de PVD no siguin molt nombrosos, pot dir-se que els dualistes 
han iniciat una presa de consciència dels límits del model d'intervenció modernitzador 
i de la importància de conèixer millor les condicions particulars d'actuació en les 
ciutats dels països en desenvolupament. En les universitats del Nord van proliferar 
cursos, diplomes curts i llargs, i programes d'investigació, amb la urbanització en els 
països en desenvolupament com a tema. Nombroses universitats han canviat les 
modalitats de l'oferta de formació a favor, per exemple, de programes de formació 
contínua i de programes de cooperació institucional amb universitats del Sud. 

 

Universalisme: un model dominant 
Què sabem de les ciutats del Sud? 
Des de finals dels anys 80 sembla donar-se en el sí de la comunitat universitària i 
d'experts internacionals en gestió urbana un nou gir a favor de l'universalisme en 
planificació urbana. La desindustrialització de nombroses ciutats del Nord, els reptes 
mediambientals relacionats amb la contaminació de l'aire i l'aigua, etc. confirmen el 
fracàs del creixement modernista tant en el Nord com en el Sud. El caràcter 
convergent dels problemes anima a buscar alternatives als models dominants de 
planificació. Actualment es reconeix la diversitat de contextos i de mitjans, però aquest 
reconeixement és insuficient per a nombrosos formadors en planificació. Fins i tot 
admetent una certa especificitat dels contextos locals, aquests formadors busquen 
una visió holística dels fenòmens urbans i dels reptes socials i ambientals inherents a 
la urbanització en el món. 

Alguns investigadors (Amirahmadi, 1989; Sanyal, 1989) proposen renovar la visió 
universalista, adaptant-la a una perspectiva planetària (one world approach) dels 
problemes de planificació. El caràcter cada vegada més global dels reptes del 
desenvolupament seria una invitació a la innovació en matèria de concepció de 
programes de formació. Els formadors haurien de proposar-se posar en marxa 
activitats on els participants del Nord i del Sud aprenguin mútuament de les seves 
experiències. Ja no és qüestió de transferir unilateralment els coneixements, valors, 
models de planificació del Nord cap al Sud, separant i jerarquitzant els coneixements 
produïts en el Sud i el Nord, sinó d'aprendre intercanviant (mutual learning) les 
experiències de planificació urbana en una i una altra part del món. 

Aquesta versió renovada de l'universalisme és suggeridora; té el mèrit de defendre 
una major obertura dels investigadors i formadors del Nord als coneixements produïts 
en el Sud, tant per part dels intel·lectuals com dels experts en planificació. La idea que 
planificadors del Nord puguin aprendre pràctiques urbanes del Sud i reforçar així les 
seves capacitats per a solucionar els problemes de les ciutats del Nord és certament 
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positiva. Trenca amb la idea de transferir unilateralment els coneixements del Nord 
cap al Sud. D'altra banda, autors com John Friedman i Albert Hirschman han insistit 
sempre en l'important paper que han tingut en els seus processos intel·lectuals les 
seves experiències de planificació en països en desenvolupament. Esta visió és 
també molt utòpica perquè ignora el context institucional i les relacions de poder que 
rodegen la producció dels coneixements sobre les ciutats en els PVD i els 
determinants de l'evolució de les pràctiques de planificació en les ciutats del Sud.  

 

Conseqüències pràctiques  
Des del punt de vista de la formació, l'aportació pràctica dels debats entre partidaris 
del dualisme i de l'universalisme és per desgràcia molt limitada. Ambdós fan sorgir 
qüestions importants sobretot en el terreny de l'epistemologia, però sense que els 
aspectes pràctics que rodegen la concepció de programes de formació universitària 
siguin molt explícits. No és possible concebre programes d'ensenyament on càpiguen 
ambdues escoles? No tenim en realitat el mateix debat en el Nord sobre les 
especificitats locals quan es tracta de posar en marxa programes de formació que 
resulten útils en diversos universos institucionals? Pràctiques comunitàries, 
planificació metropolitana, urbanisme municipal, desenvolupament regional, etc. No 
hauria de ser la primera pregunta: “de quins coneixements disposem sobre els 
objectes a planificar?”. 

A l'hora de concebre un programa de formació en planificació urbana, s'acostuma a 
mencionar dues categories de coneixements (Burayidi, 1993). Els genèrics o generals 
orientats a desenvolupar en els futurs planificadors urbans un sentit agut de les 
responsabilitats socials, el sentit de la innovació i de la creativitat, i a provocar una 
presa de consciència dels límits de la planificació com a eïna de canvi social. La 
formació general bàsica en planificació hauria també de deixar un lloc per a la 
utilització de mètodes quantitatius i d'ajuda a la decisió. Els coneixements més 
especialitzats s'encaminen a l'acció sobre el marc creat i sobre el desenvolupament 
socioeconòmic del medi local, per exemple. És en el segon camp de coneixement on 
sembla necessari posar en evidència les condicions específiques de la intervenció i de 
la pràctica de l'urbanisme en els països en desenvolupament. Quines normes aplicar 
en matèria de construcció i d'ordenació física? Quins procediments utilitzar per a 
consultar, expropiar, relocalitzar, indemnitzar, desenvolupar, etc.? 

La introducció d'aquestes dues categories aconsegueix un cert consens entre 
formadors en planificació; a saber: que els coneixements teòrics i pràctics 
desenvolupats en el Nord no constitueixen un arsenal de coneixements i solucions 
suficients per a la resolució de problemes de planificació urbana a la resta del món. És 
prou fàcil admetre que la història de les ciutats de països en desenvolupament 
segueix una trajectòria específica en relació amb la dels països industrialitzats. La 
qüestió que es planteja des del punt de vista de la planificació és determinar si és 
imprescindible conèixer aquesta trajectòria per a intervenir eficaçment en els 
problemes urbans i si les eines desenvolupades en el Nord transcendeixen les 
diferències i les particularitats locals. Aquesta qüestió ens submergeix en el cor de la 
crítica postmoderna del discurs racional en general, i engloba el debat entre 
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universalisme i dualisme en tot allò que concerneix a la formació dels planificadors 
urbans del Sud. 

Intel·lectuals i tècnics de la planificació han de produir altres coneixements i inventar 
altres solucions en els països del Sud. Han d'inspirar-se més en el que es fa en les 
ciutats dels països en desenvolupament que en els models “prêts a exporter” (“llestos 
per a exportar”). Els coneixements genèrics i específics ensenyats en els programes 
de les universitats del Nord haurien de permetre als estudiants del Sud participar en 
els seus processos creatius de producció de coneixements i de recerca de solucions, 
en lloc de reproduir models falsament universals. 

 

Racionalisme i universalisme en planificació urbana 
Segons la visió modernista de la planificació, aquesta és una espècie de tecnologia de 
la decisió i una ciència de la societat (Sandercock, 1998). La planificació, en particular 
en el moment en què es constitueix en professió després de la Segona Guerra 
Mundial, hauria estat “segrestada” per una visió particular del coneixement, visió que 
valora la racionalitat tècnica i instrumental en la resolució de problemes per damunt 
d'altres formes de saber més empíriques i més experimentals. John Friedman, per 
exemple, que ha treballat molt en països en desenvolupament, proposa una ruptura 
amb el model racionalista en planificació. Sanderock (1998) resumeix així 
l'aproximació proposada per John Friedman: 

 

“Va descriure la polaritat creixent entre els cridats experts i els seus clients, una 
polaritat exacerbada pel llenguatge inaccessible en el qual els professionals 
generalment formulen problemes, i ell va argumentar que cap part té totes les 
respostes. La solució òbvia era la de conciliar les dues per a entrar en un 
procés d'estudi mutu, desenvolupar una relació personal entre l'expert i el client 
per mitjà d'adopció del que ell va cridar un estil transitiu de planificació”. 

La qüestió excedeix el problema d'on es produeixen els coneixements i on són 
elaborats els models de planificació aplicats en els PVD. 

La qüestió està en els instruments cognitius, financers, tècnics posats en marxa per les 
societats industrials amb l’objectiu d’exercir el seu domini sobre la resta del món 
després de la Segona Guerra Mundial. L'exercici d'aquest domini pels països 
desenvolupats passava per la creació d'institucions noves encarregades d'administrar 
l'ajuda pública al desenvolupament. Feia falta posar en marxa també un nou discurs i 
un sistema de representació del desenvolupament compatible amb aquesta nova 
missió del mateix dels països pobres. Era precís, segons Escobar (1995, 45), 
professionalitzar el desenvolupament: 

 

“El concepte de professionalització es refereix principalment al procés que 
inclou al Tercer Món en la política del coneixement expert i la ciència occidental 
en general. Això s’aconsegueix a través d'un joc de tècniques, estratègies i les 
pràctiques disciplinàries que organitzen la generació, la validació i la difusió de 
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coneixement de desenvolupament, incloent les disciplines acadèmiques, els 
mètodes d'investigació i ensenyament, els criteris d'experts i pràctiques 
diverses professionals; en altres paraules, aquells mecanismes pels quals una 
política de veritat creada i mantinguda, a través dels quals es dóna en certes 
formes de coneixement l'estat de veritat”. 

Les categories utilitzades pels intel·lectuals i els experts per a parlar de ciutats de 
països en desenvolupament reforcen els marcs d'interpretació dels problemes i les 
solucions proposades als planificadors del Sud. Una vegada acceptat un marc pels 
intel·lectuals, els experts i els planificadors dels PVD haurien de generalitzar 
l'explicació dels processos urbans i normativitzar les accions en forma de programes i 
de projectes de desenvolupament. 

Els universalistes de primera generació diran que una ciutat és una ciutat, sigui quin 
sigui el context, i que els principis de planificació continuen sent els mateixos, amb els 
pertinents ajustos. Els dualistes insisteixen en la importància de tenir en compte les 
especificitats i els sabers locals, sense qüestionar el sistema global de representació 
de les ciutats i de la planificació en el Sud, d'una banda, i, d'una altra, la influència 
determinant de les grans agències internacionals sobre les pràctiques professionals en 
urbanisme en el Sud. Dins d'aquest debat d'escoles, els intel·lectuals ignoren massa 
sovint que els seus sabers formen part de les relacions de poder entre el país del Nord 
i el del Sud i legitimen l'expansió dels sistemes d'acció. 

La formació en planificació impartida en les universitats del Nord des de fa quatre 
dècades ha reforçat la idea que els processos d'urbanització d'un període de la història 
o un altre, o d'un territori o un altre, són semblants i que les tècniques de planificació 
són relativament independents dels contextos on s'elaboren i apliquen. En aquesta 
visió del món, els intel·lectuals, els formadors i els experts del Nord, fins i tot abans de 
qualsevol contacte amb les realitats dels PVD, disposen en principi de la perícia 
necessària per a planificar el desenvolupament del Sud. Les institucions internacionals 
ja no ho necessiten com a “veritat” per a organitzar i fer plausible, als ulls del món, el 
projecte utòpic que persegueixen des de la seva creació: el desenvolupament dels 
països en desenvolupament. 
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