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LA CIUTAT POROSA

El suport: no és el projecte d’una ciutat, és el projecte 
d’aquesta ciutat, existeix des de segles, però el seu su-
port territorial és molt més an  c.
És ella a de deixar-nos imaginar la Gran París de di-
ferent manera del que heretem. La recent història va 
ser construïda pel poder així com la imatge de ràdio-
concèntrica mentre que la història geològica ens diu 
un altre relat.
Els vessants són els elements de connexió entre els al-
 plans, els espais del bosc i les aigües. Dibuixen una 

ciutat extrover  da, no tancada per un cinturó verd, ni 
per corones

L’esponja: el cos porós per excel·lència, creuat per tot 
 pus de fl uid, l’esponja de la Gran París a es  u cons-

truïda per noms, punts i nusos.
Els topònims representen l’apropiació històrica dels 
llocs per comunitats que els van viure, però represen-
ten també les caracterís  ques topogràfi ques dels mit-
jans, els esdeveniments signifi ca  us. Els monuments 
estan per defi nició dels llocs d’apropiació, concentra-
ció i representació d’imaginaris: independentment de 
les seves classifi cacions ofi cials triem representar-los 
tots de la mateixa forma, punts de la mateixa gran-
dària, que demostren el poder d’atracció potencial de 
cada lloc de la Gran París. Els nusos, els aturs del trans-
port públic, són les “aixetes” pels quals s’arriba a sor  r 
dels “tubs” per difondre’s a la ciutat, a la xarxa capil·lar 
dels cursos de l’esponja, a la ciutat porosa.

la malla: en cristal·lografi a és el mo  u geomètric de 
nusos que, en repe  r-se indefi nidament, cons  tueix 
una estructura cristal·lina. Aquesta imatge ens porta a 
la fi gura de la isotropia, com a principi de reestructu-
ració de la ciutat a través d’una accessibilitat genera-
litzada. La malla es mul  plica sobre l’esponja per cosir 
les fractures naturals,  siques i socials la difusió dels 
nusos garanteix una accessibilitat difusa i imparcial.

2. Monuments: una nova imatge per la metròpolis parisenca
París haussmaniana és el resultat d’un projecte molt clar, sobre el qual exis  a com 
a fons d’escena una gran unifi cació lingüís  ca, des del punt de vista arquitectònic, 
del segle XIX. Aquesta condició, fa que, des de fa més d’un segle, la Gran París 
exteriorment a aquesta intervenció, sigui el terreny d’experimentacions socials, 
econòmiques i espacials que impedeixen la possibilitat d’unifi cació de llenguatges 
arquitectònics. La dimensió mateixa d’aglomeració és un obstacle insuperable.
Això no vol dir que la Gran Paris es  gui condemnada a una qualitat arquitectònica 
inferior. No és necessari buscar aquesta qualitat en la con  nuïtat fi l per randa del 
projecte de Haussman, és a dir, no cal una con  nuïtat de gramà  ca i sintaxis de les 
seves façanes, ni la mateixa dimensió de malla, ni dels seus serveis, vies i obres.
A la Gran Paris el fons d’escena canvia i es converteix en el territori de la regió sen-
cera, amb als seus al  plans, els seus vessants, les seves valls, els seus parcs i als 
seus boscos; un territori ell mateix que és un gran monument.
Es va fer un estudi en diferents individus i grups socials, sobre els imaginaris que 
per ells tenien valor de monument on es revela gran quan  tat de llocs, espais ur-
bans, objectes arquitectònics que són per ells signifi ca  us i formen part de la seva 
memòria coŀlec  va.

3  viure amb l’aigua: els riscos i la biodiversitat
El Sena és un dels més importants monuments del territori parisenc, element 
simbòlic i de iden  tat de la ciutat. El Sena sobre el seu traçat és el lloc de collita 
d’aigües que vénen d’una conca molt ampla sobre centenars de quilòmetres més 
enllà de París. Durant molt de temps l’aigua va treballar la geologia i va dibuixar 
la forma de la Ile de France. També va cons  tuir les oportunitats i les possibilitats 
d’apropiació del territori pels seus habitants i les seves ac  vitats i, en general, les 
oportunitats i les possibilitats de producció de la ciutat; les oportunitats i alhora 
els límits.
París és una ciutat inundable. Viure amb l’aigua implica doncs, en primer lloc, pre-
venir els efectes de les crescudes, de reintroducció al territori metropolità siste-
mes efi caços d’evacuació de les aigües pluvials.
L’aigua és també un recurs per a una millora del medi ambient: prevenir les inun-
dacions implica construir els tancs, i també de les zones humides on la biodiversi-
tat pugui desenvolupar-se. 
L’aigua és una infraestructura important per al transport. Un  pus de transport 
que es torna cada vegada més interessant quan es plantegen límits a l’emissió de 
CO2.

4 espais verds i agrícoles: apropiació i biodiversitat
En la Gran París els espais verds i agrícoles són nombrosos i sovint molt extensos: 
boscos el dibuix dels quals estructura el territori des de fa temps i que cons  tuei-
xen un dels monuments principals de la Gran París; zones agrícoles d’alta produc-
 vitat que formen amb els boscos els importants tancs de biomassa; parcs en els 

quals s’inscriu una gran part de la història del jardí clàssic francès; més pe  ts parcs 
i d’espais verds que penetren el teixit dens de la metròpolis; parceŀles agrícoles 
aïllades, que creen intervals entre els diferents trossos de la metròpolis, que les 
posen a distància i que sovint, a causa del seu paper, es consideren com el revés 
dels allotjaments construïts sobre els seus perímetres. Si s’ha de construir nous 
allotjaments serà prioritàriament sobre les ribes d’aquests espais verds i agrícoles 
que es farà.
Diverses vegades es va refl exionar anteriorment, sobre les oportunitats que 
aquests espais verds i agrícoles oferien per construir una reserva de biomassa i 
un sistema de passadissos i cursos, una xarxa que vincula les diferents parts de la 
metròpolis.
La nova sensibilitat ecològica fa que la construcció d’aquesta xarxa, amb els seus 
cursos per als vianants i bicicletes, avui a l’ordre del dia, sigui un objec  u inevitable 

per a una metròpolis que vol ser ecològica i permeable.
5 reestructurar la metròpolis: energia, es  ls de vida, mixtura

El protocol de Kioto ens imposa reestructurar tot el patrimoni construït i no cons-
truir nous allotjaments que no siguin ecològicament avançats. Això ens obliga a 
abandonar la polí  ca fàcil de la localització de terres verges on coŀlocar-hi noves 
extensions de metròpolis, així com la idea d’afaitar-ho tot i reconstruir.
S’ha explorat les oportunitats/possibilitats de màxim aprofi tament dels consums 
energè  cs, en l’apartat de conceptes: oportunitats/possibilitats de la inserció de 
nous allotjaments, equipaments i ac  vitats terciàries en zones d’ac  vitat poc den-
ses i an  quades, de la recuperació incremental del teixit urbà sense demolicions.
Hi ha importants sinergies que s’han d’integrar en aquestes reestructuracions, una 
important modifi cació del paisatge urbà ha d’emprendre’s: un paisatge que re-
composa les tres icones, la ciutat compacta, la ciutat a peu i la ciutat difusa.
Es tracta d’una polí  ca “més di  cil”: és necessari triar les zones on produir tenint 
en compte diverses difi cultats (zones d’ac  vitats encara potents, zones de logís  -
ca, zones en proximitat dels ports, teixits suburbans amb un valor arquitectònic i 
històric, etc.), i també desenvolupar projectes que, encara que des  nant-se a la 
millora dels balanços energè  cs i mediambientals,  ndran en el seu conjunt, la 
responsabilitat de modifi car l’arquitectura de la ciutat i el marc de vida d’una gran 
part dels habitants de la Gran París.

6. Mobilitat: una accessibilitat generalitzada
Una accessibilitat generalitzada no pot ser opera  va sinó és en un territori isotrò-
pic. Isotropia descriu una situació  sica en la qual no hi ha una direcció privilegi-
ada. Isotropia s’oposa a la jerarquia. Igual que la jerarquia va tardar segles a defi -
nir-se, la isotropia també prendrà temps per imaginar-se als imaginaris coŀlec  us 
i a realitzar-se.
La Gran Paris pot ser isotròpica.
La Gran Paris no és una ciutat compacta i mono-cèntrica; més aviat és una extensa 
regió urbanitzada en la qual es troben i es barregen les tres icones contemporà-
nies, de ciutat compacta, a peu i una ciutat difusa. La ciutat compacta no sols es 
troba a Paris haussmaniana, sinó que de vegades la trobem al seu exterior, igual 
que passa amb els demés icones.
Una accessibilitat generalitzat als llocs d’ocupacions, als centres comercials, als 
equipaments, als parcs i jardins dispersats, una accessibilitat que irriga tota la Gran 
París implica un gran esforç imagina  u: sor  r de les imatges fi xes i observar la me-
tròpolis amb una nova mirada.
La reestructuració del sistema de mobilitat implica també un gran esforç fi nancer. 
No es tracta doncs d’oposar dos sistemes, un de jeràrquic i un altre isòtrop, ni de 
subs  tuir-ne un per l’altre, sinó d’embullar els dos sistemes, en una aplicació en 
termes concrets d’adaptació, transformant un en l’altre. Això requereix unes idees 
molt clares.

7. Un enfocament integrat
Els elements del projecte iŀlustrats en aquest informe no han de considerar-se se-
paradament. Al contrari, han d’integrar-se en un únic projecte a través de com es 
defi neix una única visió del futur de la metròpolis parisenca.
Quan es destaca la necessitat d’una única visió i un únic projecte integrat no es 
proposa correspondre als comprensius plans dels anys `60: seria impossible i erro-
ni. Però això no vol dir caure en el sectorialització dels recents anys, a un protago-
nista, de les polí  ques i projectes que s’ignoren recíprocament.
En els capítols que segueixen es va esforçar a aclarir els elements fonamentals de 
la visió i el projecte que es proposa, però serà necessari passar a l’acte i aplicar els 
diferents aspectes d’aquest projecte. Una governança innovadora es torna estra-
tègica.

1.- Permeabilitat pels cotxes 2.- Permeabilitat pels vianants i fractures actuals

3.- Permeabilitat dels vianants,
proposta de connexions

4.- Permeabilitat reultant
vianants + transport públic

ÀMBIT CONNECTOR 1
PARIS CENTRE - FORET DE SACEAUX

ÀMBIT CONNECTOR 2
CIUP - GENTILLY - CHAPERON VERD

ÀMBIT CONNECTOR 3
TRANSPORT PÚBLIC: NODE URBÀ CREADOR DE UNA NOVA CENTRALITAT

En una zona tan fragmentada cal pensar en actuacions de connexió. 
Per tal d’eliminar les barreres observem el territori i determinem 
que existeixen tres punts clau per establir aquestes connexions i fer 
que el píxel es torni permeable i accessible per a tothom. 

EIX AQÜEDUCTE
Un dels tres eixos que observem és el de l’aqüeducte. En aquest 
cas, a un nivell territorial i al que se li podria assignar un caràcter 
de Bulevard, lligant-lo al seu an  c curs a través de Bulevards que 
arriben des del centre de Paris, com afl uents del riu Sena. Al llarg 
d’aquest eix important s’obren espais amb equipaments i usos de la 
ciutat importants. La nostra intenció amb aquest anàlisi és trobar 
una relació amb el tram que afecta al nostre àmbit de projecte i 
creiem que una part d’aquest eix, que té relació directa amb la Cité, 
el Périphérique i el barri del Gen  lly, ha de ser recuperat com espai 
públic verd connector, com un parc que estén els seus braços des de 

la Cité. Acompanyant amb aquest eix, existeix un espai d’oportuni-
tat, actualment espai residual, que creiem que podria ser un espai 
de benvinguda al barri del Gen  lly.

EIX MIXED USES
La connexió entre la Cité Universitarie i el Gen  lly té un gran àmbit 
d’oportunitat provocat per la gran plaça central del campus residen-
cial de la Cité, que té la seva extensió al llarg i per sobre de l’A6. 
Proposem doncs una llengua que es desplega sobre el Périphérique, 
i baixant cap al Gen  lly que comuniqui a est i oest el barri. Aquesta 
llengua es pretén que con  ngui un programa comercial, d’hosta-
leria i ac  vitats culturals, i que generi espais públics. El programa 
d’aquest edifi ci es jus  fi ca amb l’anàlisi que substraiem del polígon 
residencial de blocs plurifamiliars, el quals compten amb un espai 
lliure ocupat en gran mesura per cotxes aparcats i un verd residual, 
que no forma part del verd funcional, del qual gaudeix la Cité i més 

amunt la ciutat amb el parc de Montsouris. Pensem que aquest verd 
residual amb aquests espais ocupats per cotxes es poden canalitzar 
en un gran pàrking ubicat en la llengua pluri-funcional que propo-
sem i alliberar l’espai per generar ac  vitat dins un entorn verd amb 
vocació de parc. 

INTERNODAL
Aquest tercer àmbit connector completa la nostra visió de com 
resoldre el confl icte que planteja aquest sector urbà. L’estació de 
RER del Gen  lly la entenem com una oportunitat per aglu  nar pro-
grama de mobilitat, en la qual poden confl uir línies de bus, estació 
de bicing, bus-llançadors a parades de metro properes amb ac  -
vitat comercial i terciària. Es defi niria amb un edifi ci pont sobre el 
Périphérique que abraçaria la Cité i li donaria un sen  t connector, a 
més, amb la línia de tramvia que recorre el Bulevard Jourdan. 


