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Premisses per Bernardo Secchi, Le Grand Paris

Tots els experts i un seguit d’actes ens diuen que el clima està canviant a nivell global i pot ser radicalment: 
això planteja problema. L’evidència ens diu que les fonts tradicionals d’energia es tornen cada vegada més 
costoses i que això planteja altres problemes, com les desigualtats socials que es tornen cada vegada més 
evidents i més profundes, com la mobilitat dels homes i mercaderies que passa a ser com més sempre di-
 cil, o la circulació de la informació i les idees que es torna sempre menys segura. Tots aquests problemes 

són més greus i di  cils a solucionar que tenen lloc a les grans ciutats i metròpolis.
Refl exionar en la metròpoli del Segle XXI de després de Kyoto no és un joc inteŀlectual. Això vol dir, al con-
trari, enfrontar-se a temes altament polí  cs, que han de mobilitzar tots els nostres coneixements i totes les 
nostres capacitats imagina  ves.
No és la primera vegada que la gran ciutat i la metròpoli es troben al centre atenció: n’hi ha prou recordar 
les polèmiques a propòsit del luxe a la gran ciutat al llarg del segle XVIII o de les inquietuds aixecades pel 
Grossstad en l’úl  ma part segle XIX. Cada vegada els problemes de la gran ciutat van posar en relleu una cri-
si profunda del sistema social, econòmic i espacial, una crisi a la qual va sor  r per canvis profunds i radicals 
a tots els nivells. Això ens diu que una crisi d’envergadura comparable a les del passat pugui revelar en els 
pròxims anys; pot ser que trigarà encara, però no es poden tenir dubtes: el món està canviant i canviarà du-
rant el segle molt just començat. Recordar això no té per objecte drama  tzar la situació actual, l’objec  u és 
més aviat constatar que anteriorment com avui s’ha  ngut sovint la impressió de no arribar a comprendre 
bé la gran ciutat i la metròpoli, de no disposar de principis i teories que ens guien cap a solucions fi ables.
No se sap com serà la metròpoli del segle XXI, ni com estarà el 2050 la metròpoli parisenca: el futur no ve 
sinó a trobar-nos, es construeix cada dia amb les nostres idees, les nostres polí  ques i els nostres projectes. 
La metròpoli del segle XXI serà la que s’està construint: El que avui es pot i ha de fer per avaluar les nostres 
idees, les nostres polí  ques i els nostres projectes és construir situacions que exploren la la  tud de les acci-
ons possibles i de les seves conseqüències que construeixen una visió per el futur de la metròpoli. Construir 
una visió és d’altra banda la cosa més important si es vol donar una direcció efi caç a la governança. Res no 
pot realitzar-se fora d’un marc de governança correcta, però discu  r de governança fora d’una visió prou 
precisa vol dir limitar-se a fer l’enginyeria ins  tucional.
Les diferents metròpolis no estan en compe  ció sobre tots els terrenys. París del segle XXI no serà la ma-
teixa metròpoli que Nova York, Hong Kong o el Delta regió o encara Londres, Berlín, Tòquio, .... encara que 
haurà enfrontar-se als mateixos problemes en totes les seves declinacions: als canvis climà  cs, a les desi-
gualtats socials, als problemes de la mobilitat. Cadascun dels seus problemes trobarà una diferent solució 

en cada metròpolis a par  r la seva especifi citat.
La metròpoli parisenca, com altres, té el seu propi especifi citat, un especifi citat que es troba en la seva his-
tòria, en la situació actual i en l’imaginari col · lec  u i individual dels seus habitants i responsables. La seva 
història futura en part es caracteritzarà per això. La inèrcia d’aquests aspectes, del passat i de l’imaginari, 
és sovint molt fort i pot esdevenir un obstacle al canvi a la innovació. Prendre una distància crí  ca amb la 
història, la situació actual i els imaginaris tradicionals com prejudicis que transporten és sovint necessari 
per explorar el futur.
Construir situacions respon precisament a una exploració de les respostes possibles als problemes actuals 
en el cas de la metròpoli parisenca com en qualsevol altre cas. ¿What ... if ...? , “¿I si ...?” Una situació és 
això: una interrogació del futur feta en la incertesa, però és també una interrogació rela  va a un context 
precís. La mateixa qües  ó pot rebre una resposta eventualment diferent a París i Tòquio. Aquí tens la raó per 
al les què dues obres de la metròpoli del segle XXI i de la metròpoli parisenca no poden separar.

Les metròpolis XXI del segle

La nostra hipòtesi és que durant el Segle XXI totes les metròpolis han solucionar problemes comuns i que les 
solucions que poden donar-los seran diferents precisament a causa de les diferències de les seves estructu-
res ins  tucionals, socials, econòmiques i espacials respec  ves.

Inclusió / exclusió i desenvolupament sostenible

En les metròpolis situades a les parts més riques del globus, els problemes principals que han de venir s’han 
de referir molt probablement als processos d’inclusió / exclusió a les polí  ques de desenvolupament sos-
tenible. Els dos problemes, és a dir, els problemes que neixen del procés inclusió d’exclusió i els que neixen 
polí  ques de desenvolupament sostenible, no són més que els dos aspectes de la nova qües  ó urbana, de 
la qües  ó urbana al Segle XXI.
La nostra idea és que les seves solucions requereixen una més forta porositat, connec  vitat i permeabilitat 
de la metròpolis i les seves parts, considerant que aquests tres termes s’han d’interpretar com tenint un 
signifi cació precisa el mateix en terreny ecològic, que en terreny social o morfològic de la metròpolis i les 
seves parts.

Porositat, connec  vitat, permeabilitat i isotropia

La gran metròpolis parisenca, com les de Londres, Nova York, Hong Kong o Amsterdam, es va conver  r en 
no només lloc d’integració social, però sempre més espai opac de separació, veure de marginalització, ca-
lidoscopi d’enclavaments on “la misèria del món” i els “guetos del Gotha” es representen; on s’opera una 
polí  ca de l’indis  nció.
Una gran part dels problemes de governança metropolitana en un període de desigualtats creixents, una 
gran part de les difi cultats per enfrontar-se amb la gran aposta que les aglomeracions metropolitanes coŀlo-
quen des de fa temps, ve de les diferents estructures socials, econòmiques i  siques de les seves diferents 
parts, de les polí  ques implícites o explícites que van produir, a llarg termini, la morfologia social, econòmi-
ca i  sica actual.
En aquest sen  t, refl exionar sobre París com sobre altres metròpolis, passa a ser signifi ca  u per a un refl e-
xió més general sobre la ciutat contemporània i el seu futur: sobre el futur possible d’una ciutat caracterit-
zada per una forta compacitat, per enclavaments i barreres, dels centres i les perifèries ratllades, d’espais i 
llocs de qualitat excepcional i llocs residuals i oblidats.
Les nostres inves  gacions posen en relleu com “compacitat” i “porositat”, categories conceptuals i analí-
 ques que l’ajuden al llarg de les dues obres d’inves  gació, poden contribuir a una nova interpretació del 

territori metropolitana i a la construcció del seu futur.
La història de les tres metròpolis icones i el seu estat actual semblen, en aquesta llum, com la fusió i el canvi 
con  nu d’un espai  sic i social, de vegades opac i impenetrable i de vegades porós. El fenomen més impor-
tant es converteix en el moviment con  nu dels límits de la compacitat i la porositat, la percolació de l’una 
en un altre i la resistència oposada al llarg d’una sèrie d’estructures lineals que els delimiten.
Una metròpolis socialment integrada és una metròpoli sense barreres  siques, monetàries i imaginàries 
que separen, comunicada una metròpolis completament, porosa, permeable, isotòpics. La isotropia, fi gura 
per exceŀlència de la democràcia, es converteix en la fi gura que s’oposa a l’organització piramidal i jerarquit-
zada de la metròpoli ràdio concèntrica, i localment s’oposa també a la metròpoli mul  polar. La isotropia és 
òbviament un estat ideal al qual es pot tendir. Realment el camí cap a la isotropia està molt di  cil, però no 
és impossible a llarg termini.
Les nostres inves  gacions sobre la porositat, la connec  vitat i la permeabilitat posen de manifest que l’obs-
tacle principal, una vegada més, és la difi cultat de sor  r d’un imaginari per al qual l’ordre, en tots els àmbits, 
coincideix amb el jerarquia: jerarquia dels espais verds, dels cursos d’aigua, de les infraestructures de la 
mobilitat, els llocs centrals i la sociabilitat, etc.
París, com altres metròpolis perd habitants i els perd d’una manera selec  va: els que van són quadres en la 

trentena i la quarantena així com pensionistes, el que passa a ser, com ja ho va estar a Nova York als anys 60, 
una de les causes de la crisi fi nanceres de les grans metròpolis. Es van perquè la metròpoli no és ni acollidora 
ni atrac  va.
No es tracta només, al nostre parer, de tornar la Gran París més atrac  u i més acollidor per operacions es-
pecífi ques que es refereixen als espais públics i l’armadura, encara que aquestes accions siguin importants, 
sinó de tornar la metròpoli permeables d’augmentar a tots, la biodiversitat ecològica i social. El que és bà-
sicament la idea del desenvolupament sostenible. Les nostres inves  gacions mostren les enormes potenci-
alitats presents en Ile-de-France, per posar en obra més porositats.

Desenvolupament sostenible

París ja existeix, igual que Hong Kong, el North-Western Metropolitan Area i totes les altres metròpolis del 
món. Imaginar de superposar a aquestes metròpolis formes radicalment diferents, a par  r d’una taula rasa 
sobre la qual construir una ciutat on es representa la nostra idea de la societat, l’economia i l’estructura del 
poder futur, és fora del campament.
Això no vol dir que no s’hagi assumir una distància crí  ca amb relació al que hi ha, al contrari. Això vol dir 
que tot, en terreny social, de l’accessibilitat, espais verds, cursos d’aigües, ens empeny cap a una transfor-
mació important de la metròpoli existent.

PROBLEMES COMUNS- ESPECIFICITAT

La ciutat del segle XXI, com diu l’estudi de Bernardo Secchi, comparteix uns problemes comuns arreu del món. 
Per tant, encara que variïn models de ciutat i econòmics, sempre acabarem trobant problemes que l’ésser 
humà té en comú. I això té una explicació molt bàsica: compar  m necessitats bio  siques similars. 

D’aquesta manera, exemplifi quem que tant al sector americà: Nova York, Buenos Aires, com asià  c: Moscú, 
Hong Kong, o europeu: Paris, Barcelona o Roterdam, entre moltes altres, els problemes són similars entre 
elles. I més si tenim en compte la tendència de món globalitzat que hem adoptat. 

Creiem que, si són tantes les ciutats al món com tantes les problemà  ques compar  des, quelcom s’està fent 
malament. I per abordar-les hem de tenir molt en compte el concepte d’ESPECIFICITAT, que no és una altra 
cosa que detectar les peculiaritats de cada ciutat i potenciar els seus valors intrínsecs.
  

EINES PER TRANSFORMAR LA CIUTAT DEL FUTUR

Com veurem més endavant, és necessari que el tractament de la ciutat sigui sempre en base unes eines 
generals establertes a par  r d’uns criteris de sostenibilitat i creixement controlat. Per avançar algunes, i les 
principals que abordarem en aquest treball són: l’energia, l’aigua, les zones residuals i la mobilitat. 

Cadascuna d’aquestes eines contenen uns criteris que hauran de manar sobre els elements i eixos estruc-
turadors del territori. Abasten, a més, molts factors controlables i, moltes vegades, incontrolables, degut a 
fenòmens complexos, que responen a la evolució de la societat, els seus interessos i, sobretot, als avanços 
tecnològics, canviants al llarg del temps.

No hem d’oblidar, però, que seran el fi l conductor que marcarà una línia de transformació a la ciutat que, 
eludint interessos econòmic-polí  cs, resoldran molts problemes actuals a mig i, en gran part, llarg termini.
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 ÚS D’ENERGIES RENOVABLES I MILLOR EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL PARC EDIFICAT

 DEPENDÈNCIA DEL PETROLI I EXCESSIVES EMISSIONS DE CO2 A L’ATMOSFERA MALA GESTIÓ DE L’AIGUA I AIGÜES CONTAMINADES PER ACTIVITATS INDUSTRIALS

 MILLOR GESTIÓ DE L’AIGUA: EMMAGATZEMATGE D’AIGÜES PLUVIALS, DEPURADORES BIOLÒGIQUES...

 ÚS EXCESSIU DEL VEHICLE PRIVAT, MOLTA SUPERFÍCIE OCUPADA PER LA MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT

 PROVEIR EL TERRITORI D’UNA XARXA DE MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC QUE FUNCIONI

 EXISTÈNCIA DE ZONES URBANES RESIDUALS SOVINT APROPIADES PELS HABITANTS: LES VORES

 UTILITZAR AQUESTES ZONES COM A ESPAIS D’OPORTUNITAT INTEGRANT-LES AL TEIXIT URBÀ EXISTENT.


