
Ideologia i Forma Urbana · Tesina · ETSECCPB                                                                                                                      6 

1. DEFINICIÓ DE L’ESTUDI 
 
 
 
 
Analitzar les influències de les ideologies i de les actituds i els valors en l’urbanisme i 
en les estructures urbanes dels assentaments humans d’una societat determinada 
sembla una tasca gens menyspreable. En una primera anàlisi es pot afirmar que 
calen, com a mínim, coneixements de, per una banda, història de l’urbanisme, de 
planificació urbana, i d’estètica; i, de l’altra, de teoria política, d’història social, de 
sociologia i de psicologia. No es tractaria, doncs, d’aprofundir en el coneixement 
analític i profund d’un camp específic, limitat i molt concret, sinó de proposar algunes 
idees i argumentacions que ens mostrin aspectes de la realitat que aparentment han 
estat ocults o massa passats per alt. 
 
1.1 DEFINICIÓ DEL PROBLEMA I PROPÒSIT DE L’ESTUDI 
 
Comunament, s’accepta que hi ha factors fàcilment identificables que han 
condicionat la forma i l’estructura dels assentaments humans. En gran mesura, el 
clima, l’orografia, la situació estratègica o les forces econòmiques, han conformat la 
forma i la funció de les ciutats. I, tanmateix, cal fer-nos una altra pregunta: fins a quin 
punt, els sistemes d’idees o ideologies i actituds associades han estat les 
responsables, les forjadores d’una forma de ciutat? Es possible establir amb més o 
menys encert una relació entre les formes majoritàries de pensament dins una 
societat i la forma urbana de les ciutats que la composen? 
 
Les ideologies formen part del bagatge intel·lectual dels responsables dels disseny 
de les ciutats, sigui tant en els termes actuals, on la tasca recau en professionals 
especialistes, com en els termes passats, quan la planificació territorial estava 
subjecta a processos més anàrquics i menys estructurats. Certament, tothom amb 
certa mesura en som responsables, d’aquest procés: l’acceptació espontània d’allò 
que és bo o correcte dins una societat, incloent-hi la forma que pren la vida en comú, 
depèn dels sistema de valors i costums que imperen en una societat determinada, 
que afavoreixen o obstaculitzen, al seu torn, les pràctiques que un grup determinat 
d’aquesta mateixa societat vol imposar al conjunt. 
 
Semblaria lògic, doncs, poder afirmar que alguna cosa tenen a veure les ideologies, 
les formes ideals de veure el món d’una societat determinada, les ‘cosmovisions’2 
globals de la realitat, en la manera com les societats humanes estructuren els seus 
espais de convivència. El propòsit d’aquesta tesina és el de donar elements de 
judici, a través de l’anàlisi comparativa de dues ideologies concretes -el liberalisme i 
el comunitarisme medieval-, per afirmar com les ideologies, de forma individual, 
donen sentit i conformen alhora la trama urbana de les societats on aquesta és o ha 
estat majoritària històricament. 
 
 
 

                                                 
2 El terme cosmovisió té l’origen en els estudis de metodologia de la ciència de Thomas S. Kuhn, i especialment en el contingut del seu famós 
llibre L’estructura de les revolucions científiques. 
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1.2 MARC TEÒRIC  
 
Al llarg de la història del pensament occidental i de la ciència moderna, hi ha hagut 
una actitud col·lectiva de voler-se aproximar al coneixement de la realitat mitjançant 
la divisió i la compartimentació d’aquesta en camps de treball precisos i definits. Així, 
es parla, per exemple, de la biologia com la ‘ciència que estudia els éssers vivents’; 
de la sociologia com la ‘ciència social que té per objecte l’estudi racional i crític de la 
societat humana’; de la física com ‘la ciència que estudia els fenòmens de la natura, 
dels més elementals als més complicats’; o de la psicologia com la 'la ciència que 
estudia la constitució anímica, o vital, i el comportament dels animals i de l’home’3. 
És a dir, hi ha hagut, al contrari que en les civilitzacions d’Orient, una voluntat per 
part la civilització occidental de fer un estudi fragmentat d’aquesta realitat en 
categories o propietats més o menys semblants o relacionades amb més intensitat 
les unes amb les altres.  
 
En els estudis en ciències socials hi trobem diferents tipus d’aspectes o variables 
que es poden estudiar, i que han nascut de les diferents àrees d’especialització o 
camps conceptuals. D’una forma general i no exhaustiva, aquestes són: 
 

1. Economia: aquest inclou tots els aspectes de capacitat material i 
reproductiva en un sentit ampli. S’hi podrien incloure diferents conceptes 
tal com la producció, el sistema de producció, l’acumulació de capital, el 
creixement, la distribució, el diner, etc. Sense tenir en compte aquestes 
variables es difícil entendre alguns aspectes de la situació dels 
enclavaments urbans i el seu creixement. 

2. Territori: Aquest concepte fa referència a tot allò que té a veure amb la 
forma del terreny, la topografia i la orografia com elements que han de 
poder explicar també la distribució de les ciutats en un territori determinat 
com pot ser el continent Europeu. 

3. Demografia: Molts fets de gran importància històrica s’atribueixen a les 
fluctuacions de les poblacions humanes. Així, per exemple, les invasions 
de les tribus de l’Àsia central cap a Europa, o les plagues de la pesta 
negra en l’era medieval s’han considerat com a factors determinants en 
l’evolució i modificació de les estructures socials d’una època determinada. 

4. Ideologia: Aquest és un camp conceptual el significat del qual inclou molts 
altres conceptes com pot ser el pensament polític, els valors socials, la 
jerarquia social, les estructures polítiques, la legitimitat, l’autoritat, la 
sobirania, la memòria històrica, els mecanismes de coerció, etc...  

5. Tecnologia: Se la considera una variable molt important pel fet d’obrir 
possibilitats d’acció. Sense cap mena de dubte, la societat moderna no es 
pot explicar sense l’efecte que ha tingut la tecnologia científica que va 
néixer i es va desenvolupar primerament a Occident a partir del segle XVI.   

 
Alhora, el fet de voler intentar crear un model teòric requereix no només tenir en 
compte les variables sinó la forma com n’estan, de connectades. La seva relació 
interna dins el model determinarà fins a quin punt aquest descriu coherentment la 
realitat que pretén fer visible. Depenent d’aquesta interconnexió, un model tindrà les 
seves característiques particulars. Fins fa ben poc, els models que s’usaven tant en 
les ciències socials com en les ciències tècniques i naturals, responien gairebé 
                                                 
3 Veure Diversos Autors (1999). Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Enciclopèdia Catalana. 



sempre a models lineals de causa-efecte directe. Aquests són els models dinàmico-
explicatius.  
 
Tanmateix, atesa la complexitat de la realitat social, la majoria de models haurien de 
ser models que establissin les relacions entre les variables de forma no-lineal, amb 
multitud de lligams intermedis i no visibles; lligams que no determinen de forma 
unívoca un resultat, sinó que en pot donar de diversos. És el que es coneix com a 
teoria dels sistemes dinàmics complexos. L’ús d’aquest tipus de models 
probablement aclariria la infinita particularitat i diversitat que les societats humanes 
presenten en gairebé tots els àmbits del seu desenvolupament. Amb tot, aquesta 
nova manera de veure les coses implica que la realitat més que poder ser explicada 
exhaustivament, només se la pot descriure a bastament, partint d’uns inicis que 
obren un ventall indeterminat però finit de possibilitats. I és així com es pot afirmar 
que hi ha àmbits del coneixement i de les expressions humanes que poden 
entendre’s millor si es formulen marcs teòrics que més que ser predictius, siguin 
sintètico-descriptius. Aquest treball pretén ser considerat com d’aquest segon grup. 
 
Aquesta tesina té la intenció de mostrar com hi ha una relació estreta entre la 
ideologia i la forma urbana, entre els aspectes del grup quatre i els del grup cinc de 
les variables especificades anteriorment; de com es necessita del coneixement de 
les ciències polítiques, socials i històriques, d’una banda, i de l’urbanisme i 
arquitectura urbana, de l’altra, per poder fer plantejaments teòrics que permetin 
entendre les societats humanes i les seves evolucions al llarg de la història, i perquè 
d’entre una infinitud de possibilitats n’han triat unes i no d’altres. I, tanmateix, i 
acceptant que la multidisciplinarietat sembla ser un bon mètode d’abastar el 
problema, aquest treball més que donar raons inqüestionables, vol obrir 
perspectives, donar una mica més de llum a l’edifici del coneixement humà allà on 
els camps d’estudi no són únics sinó que són frontera de coneixement . 
 
El model 
 
La qüestió de si es pot relacionar la forma urbana de les ciutats d’una societat 
determinada i la ideologia imperant en aquesta pot tenir, d’entrada, sentit de ser 
formulada. Intentar d’explicar amb més o menys consistència com aquestes dues 
variables conceptuals poden anar unides, com crear un model teòric que pugui 
representar completament el desenvolupament d’aquest procés socio-tècnico-
històric, és una tasca ben difícil. I és així que més que demostrar que ‘una cosa 
genera l’altra’, sembla més prudent començar a aclarir si hi ha alguna una relació 
entre la forma de viure i d’organitzar-se d’una societat determinada, i el sistema de 
valors i idees que comparteixen de forma majoritària els membres d’aquesta mateixa 
societat.   
 
El gràfic 1 il·lustra, com a model conceptual-descriptiu, el procés històric 
d’interrelació dels aspectes tècnics i de la ideologia en el procés de disseny de la 
forma urbana, com un més dels processos d’influència mútua i de conformació 
global d’una societat determinada al llarg del temps.   
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Gràfic 1. Marc conceptual-descriptiu de model complex  
d’associació dels diferents aspectes que conformen una societat. 
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Font: Propia de l’autor de la tesina 
 

 
 
Tal com mostra el model complex, cadascun dels àmbits conceptuals influencien 
directament en  la societat, però també a través de la seva interrelació indirecta amb 
els altres i que donen forma a una societat com un tot compacte. Aquesta tesina, 
tanmateix, tot seguint el model del gràfic anterior, mostrarà com hi ha aspectes de la 
ideologia i la forma urbana a través de la tècnica urbana, de l’un (i) i de l’altre (t) 
camp de coneixement, que poden relacionar-se amb total coherència dins el marc 
més ampli que és la societat complexa.  
 
 
1.3 ÈMFASI I LIMITS DE L’ESTUDI  
 
En ser aquests dos conceptes o categories conceptuals que pertanyen històricament 
a àmbits del coneixement molt diferents, no ha estat possible de fer estudis amplis 
que les relacionin d’una forma àmplia i coherent. No és fàcil la tasca de relacionar 
categories la unió conceptual de les quals visualitzin estructures socials que han 
necessitat de segles de desenvolupament i estabilització. I és així que aquesta 
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tesina només pretén mostrar relacions més o menys coherents i raonablement 
satisfactòries de l’una i de l’altra: relacionar les actituds i els valors amb la forma 
urbana. 
 
 

ACTITUDS I VALORS FORMA URBANA  
 
 
 
Per aquest motiu, aquesta relació es farà usant dues ideologies conegudes a 
bastament i que són i han estat imperatiu al llarg de molts segles en les nostres 
societats d’Occident: el comunitarisme medieval i el liberalisme. 
 
 
1.4 ESTRUCTURA DE L’ESTUDI 
 
L’estructura de l’estudi és el següent: el cos del text es divideix en cinc capítols. El 
primer ha intentat de fer un esbós clarificador del propòsit d’aquesta tesina, construir 
les hipòtesis i definir el model teòric.  El segon introdueix el concepte d’ideologia, 
fent un especial èmfasi en dues altres categories: les actituds i els valors.  El tercer 
capítol exposa dues ideologies prou clares i, a bastament, conegudes com són el 
‘comunitarisme cristià medieval’ i el liberalisme. El quart capítol mostra els aspectes 
més importants de la forma urbana i les infraestructures de la ciutat medieval i de la 
ciutat jardí. I el cinquè capítol es presenta com el del contrast d’hipòtesis que 
relaciona la ideologia característica definida i la forma urbana de cadascun del 
models tipològics de ciutat. El treball acaba amb una conclusió i una bibliografia.  
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