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INVESTIGACIO

Contra
la
indiferència
Catalitzadors de la urbanitat
Manuel Bailo
La ciutat Indiferent

Activar l’espai

El sociòleg americà Richard Sennett en el seu article titulat “El nou
capitalisme, el nou aïllament” comenta que la societat moderna,
fonamentada sobre el treball flexible, ha acabat construint unes
ciutats indiferents. Segons Sennett, el nou tipus de treball flexible
del món modern capitalista ha acabat reemplaçant l’antic model
de treball a llarg termini. La idea d’una carrera laboral sòlida i fidel
a una única empresa ha esta substituïda pels treballs esporàdics
que consisteixen a dur a terme una tasca especifica i limitada.
Sennet explica com el nou capitalisme, que exigeix flexibilitat per
sobreviure, ha acabat demandant espais neutres i impersonals
capaços de ser modificats amb facilitat. Per Sennet el temps flexible és consecutiu en comptes d’acumulatiu: primer es du a terme
un projecte i després un altre que pot no tenir cap relació amb
l’anterior, i així succesivament. L’exigència estressant de flexibilitat
requereix una manera de treballar que ha deixat de ser lineal. El
sistema piramidal tradicional acumulatiu en el qual la feina ben feta
garantia progressar dins l’empresa ha desaparegut. Les ciutats
antigues eren acumulatives, ara ja no ho són. Vivim en unes ciutats
consecutives, unes ciutats indiferents.

Els catalitzadors urbans, com els catalitzadors químics, són
els responsables de generar les condicions necessàries per
accelerar l’activació d’un lloc públic.

- Reforçar els forjats per aconseguir una capacitat de 500kg
de sobrecarrega d’ús.

Contra la indiferència. Catalitzadors urbans
Catalitzador:
“Dit de la substància que modifica la velocitat d’una
reacció química sense aparèixer en els productes finals de
la reacció (catàlisi).

- Instal.lació d’un muntacàrregues que permetés la comunicació directa de tots els nivells del museu amb les dependències de restauració situades a la planta -1.

Els catalitzadors poden ésser elements, composts o
mescles, i es poden presentar en la forma sòlida, líquida o
gasosa (...) Bé que hom diu que el catalitzador ha de restar
inalterat a la fi de la reacció, això no exclou que, pel fet
de participar en algun pas intermedi d’aquesta reacció
formant un complex activat amb un dels reactius o donant
capes superficials definides per quimiosorció, resulti a la fi
modificada la seva estructura física. Qualsevol catalitzador
pot, amb el temps, perdre activitat per aquesta raó, o
per ésser contaminat per les substàncies reaccionants
o les impureses. Si aquestes són absorbides sobre el
catalitzador hom diu que aquest ha estat emmetzinat.
[JMCT]” (Enciclopèdia Catalana).

- Construcció d’una nova escala, en substitució de l’original,
que garantís una bona accessibilitat i evaquació del museu.
- Noves instal.lacions de clima i electricitat.
Evidentment els forjats originals no tenien la capacitat que
exigeix la normativa per aquest tipus d’edificis. Intentar
reforçar-los era una operació impossible de realitzar sense
afectar perillosament les obres de la planta baixa.
En el seu lloc vàrem optar per construir-ne un de nou, utilitzant un sistema de perfils metàl.lics que forma una nova
estructura sobreposada als forjats existents i no solidària
amb ells per no transmetre-ls cap càrrega.

En definitiva, hem construït un edifici nou (forjat, sostre i
tancaments, instal.lacions), dins d’un edifici existent, a partir d’una nova geometria que respon al seus propis criteris d’ordre, compromís i construcció. Entre els dos edificis
(l’original i el nou) es generen una sèrie d’espais intersticials
de forma irregular, que s’han utilitzat per situar-hi les sales
d’ins-tal.lacions tècniques, magatzems, vitrines o altres
elements d’exposició. Les dependències de la nova intervenció assoleixen el caràcter de nou contenidor qualificat i
estableixen una relació de juxtaposició amb l’antic suport.
El resultat final és símbol i reflex del moment actual, i la suma
de les diferents èpoques de l’edifici indiferent dels seus usos
circumstancials.
Projecte arquitectònic: Santiago Vives i Cecília Obiol
Projecte museogràfic: Fernando Marzá

Santiago Vives Sanfeliu es arquitecto y profesor de la
E.T.S.A.Barcelona.

Aquesta tesi, que entén que la ciutat, d’ara i de sempre ha tingut i ha
de tenir espais públics d’intensitat, proposa els catalitzadors urbans
com a agents capaços d’activar un lloc que anteriorment era indiferent.
El treball comparatiu de casos històrics i recents desenvolupat en
el treball de recerca ens ha permès descobrir que els espais públics
vius, d’identitat i de referència, s’han format gracies a l’afecte urbà
provocat per aquests agents que anomenem “catalitzadors”.
Voldríem demostrar l’existència d’uns catalitzadors de l’espai públic,
així com també la necessitat de la seva presència per activar un lloc
expectant o indiferent.

<

També ens vàrem adonar que aquesta operació realitzable
a la planta primera de l’edifici, (gràcies a la gran alçada que
tenien les sales), seria impossible de fer el dia que es decidís
remodelar la planta segona del museu (amb unes alçades
de sostre molt reduïdes) Per tant, i aprofitant un cop més
l’alçada lliure de les dependències, vàrem optar per reforçar
el seu sostre. Aquests sostres, de tipologies constructives
diverses i afectats per patologies vàries, es van reforçat
amb un sistema de perfils telescòpics d’acer galvanitzat
evolvents de les biguetes i revoltons, i posteriorment es van
injectar resines expansives.

Jordi Bernadó. Ciutat indiferent

La font del Canaletes, situada el començament de la rambla
de les Flors de Barcelona, ha esdevingut un dels llocs públics
més vius de la ciutat. Aquest espai de trànsit no només està
emplaçat en uns dels carrers mes populars de Barcelona, sinó
que també és el lloc escollit per l’afició blaugrana per celebrar
les victòries del seu equip. Però ¿quin es el motiu que fa que
sigui precisament una font el lloc més intens i representatiu de
la festa blaugrana? ¿Per què és precisament aquest lloc i no
un altre? La Font de Canaletes des dels anys de la Barcelona emmurallada havia esdevingut un lloc d’aprovisionament
d’aigua per a les famílies que vivien al barri del Raval. La font,
que va ser moguda de lloc unes quantes vegades durant els
regnats borbònics, va acabar emplaçant-se aproximadament
a l’espai on avui està situada. A principis del segle XX l’empresari Esteve Sala, observant la popularitat de la font, va pensar
que podria ser un bon negoci construir un quiosc de refrescos al costat de la font i va encarregar el disseny del bar a
l’arquitecte Puig i Cadafalch. Però ¿quin és el veritable motiu
que fa que l’afició blaugrana avui celebri les seves victòries
en aquesta font? ¿Quin va ser el veritable catalitzador urbà
que va activar definitivament aquest espai? La seu del diari
La Rambla. Esport i Ciutadania, que estava situada al davant
de la font de Canaletes, tenia el costum de penjar una pissarra al seu balcó es dies que el Barça jugava fora de casa.
Els impacients aficionats blaugranes, coneixedors que el diari
informava detalladament del transcurs del partit, s’acostaven
nerviosos a llegir el resultat a la pissarra. Tot i que avui ja no
existeixenni el quiosc de Puig i Cadafalch ni el diari La Rambla. Esport i Ciutadania, l’efecte informatiu produït per aquest
diari va ser el que va fer que la Font de Canaletes sigui encara
avui l’espai públic escollit per a les celebracions blaugranes.
L’efecte de la pissarra va ser precisament el veritable catalitzador urbà capaç de transformar aquell lloc de pas en un espai
públic excel·lent.
El treball d’anàlisi realitzat en el Laboratori de la Indiferència, on
s’ha dibuixat i comparat casos d’espais públics formals amb
casos d’espais públics informals, ens ha ajudat a descobrir
que, malgrat que aquests dos tipus d’espais tenen una aparença i un origen molt diferent, comparteixen també quelcom
en comú: els catalitzadors urbans.
Hem descobert i comprovat l’existència d’aquest agents urbans que fins ara no havíem sabut reconèixer, els activadors
urbans ocults que darrere d’una imatge formal variada -sòlida,
líquida o gasosa- amagaven la seva capacitat d’activar un lloc.
El cas de la font de Canaletes il·lustra com de vegades l’espai
públic s’activa des de l’atzar informal en lloc de construir-se
des d’un projecte arquitectònic formal i programat.
El descobriment dels catalitzadors urbans ens han permès
diferenciar dos tipus d’espais públics clarament desiguals: el
projectats i els espontanis. Però el treball desenvolupat per
identificar els catalitzadors urbans no tan sols ens ha servit per
reconèixer les diferències i les similituds entre aquests dos tipus d’espais, sinó que també ens ha ajudat a descobrir i plantejar un nou tipus d’espai públic.
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Des del punt de vista de la intervenció estrictament tècnica,
les operacions més importants que calia fer eren:

Però a la ciutat moderna indiferent, que és un lloc divers, complex
i ric que es fonamenta en la flexibilitat i el temps consecutiu en lloc
del temps acumulatiu, ¿com es pot reparar la pèrdua del valor
col·lectiu per combatre el valor consecutiu? En la ciutat moderna
indiferent, orfe d’espais d’intensitat individual o col·lectiva, ¿com
es poden construir uns nous llocs públics d’identitat? Com es projecten espais referents en la ciutat indiferent?

Espai públic projectat o espontani
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El nou sistema de treball s’ha concretat en la indiferència, en edificis buits, impersonals, reprogramables i sense un ús concret, en
una arquitectura global de valors universals. Vivim en una arquitectura transportable, sense arrels que la lliguin al lloc on es construeix. Habitem en espais neutres i abstractes, tebis i genèrics.
El model de treball flexible modern ha acabat construint ciutats i
espais públics indiferents. El nou capitalisme no ha acabat tan sols
requerint un tipus d’espai, sinó que també ha desenvolupant un
nou model de comportament i aïllament social. El filòsof alemany
Emanuel Levinas descriu aquest nou aïllament com un nou tipus
de relació social que anomena “el bon veïnatge dels desconeguts”. Es tracta d’un comportament que fa que en un mateix lloc
hi convisquin, anònimament i sense cap tipus de relació, persones diverses d’orígens diferents en una convivència freda, distant i
educada però sense espai ni temps per al contacte.

En cap moment del desenvolupament d’aquesta tesi no s’ha pretès
fer un catàleg que estudiés i ordenés la qualitat formal de diferents
mobles i objectes urbans. El treball realitzat durant aquest anys no
ha estat analitzar les característiques formals dels catalitzadors,
sinó estudiar la seva capacitat per generar les condicions perquè
un espai urbà es transformi. De la mateixa manera que els
catalitzadors químics, indistintament de l’estat formal en el qual es
presenten -sòlids, líquids o gasos-, són necessaris per accelerar
una reacció, aquesta tesi voldria demostrar que, independentment
de l’estat formal del catalitzadors urbans -més o menys construïts-,
aquests també són necessaris per crear les condicions perquè un
espai públic s’activi.
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Espai públic transitori
Si els catalitzadors urbans són els responsables d’activar
tan els espais projectats com els espontanis, com es pot
projectar l’espai públic utilitzant els catalitzadors?
Proposem pensar l’espai públic d’una manera temporal i inacabada, intervenir mitjançant catalitzadors per activar els llocs.
Es tracta de projectar l’espai col·lectiu confiant en la força dels
catalitzadors per iniciar el procés de transformació de l’espai.
Es planteja una manera de pensar l’espai públic en la qual
s’inverteix l’ordre habitual d’un projecte. Si generalment, a
l’hora de realitzar un espai públic, el que es fa primer és
consolidar un lloc mitjançant l’execució d’un projecte i després s’espera que aquest espai s’activi, l’orde que es proposa en el projecte transitori és un ordre invers i obert. Primer,
mitjançant els catalitzadors, s’activa el lloc i després es consolida l’activitat que s’hi realitza. Es tracta d’estimular llocs
expectant i despertar la seva autèntica potencialitat cívica i
social amb una mínima inversió.
Si la prova que un espai urbà és exitòs és que les persones l’utilitzen, ¿per què normalment quan es dissenya un
espai públic el que primer es fa és formalitzar i construir
en comptes de pensar des d’un inici en les persones per
imaginar-lo? Proposem una manera de projectar l’espai públic que sigui quelcom més que un procés de consulta tèbia als futurs usuaris. En el projecte transitori no volem tan
sols escoltar la veu de les persones, sinó que també volem
aprofitar la seva capacitat de participació i transformació
de l’espai públic. Proposem un tipus de projecte obert en
el qual un cop implementat el catalitzador i activat l’espai,
es cedeix la capacitat decisió a les persones perquè siguin
elles les que consolidin i defineixin el projecte definitiu.
L’estudi d’espais públics en condicions d’extrema austeritat
-com són els casos de Kinshasa a l’Àfrica o els espais urbans formats després d’una catàstrofe- ens ha permès descobrir la veritable essència de la seva construcció.
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UN FIL AMB UNES PINCES D’ESTENDRE ON HI PENJEN ELS FULLS DE LES NOTÍCIES D’UN DIARI
POT ACTIVAR UN ESPAI?
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L’anàlisi d’exemples on es redueix la distància
entre les persones i l’espai públic a causa de
la manca de recursos econòmics fa més fàcil
fer sortir a la llum la importància de l’acció dels
usuaris en la construcció de l’espai. La immediatesa entre el desig i el resultat és evident.
La repercussió sincera i despullada de l’acció
de les persones en la construcció de l’espai
públic és directa i essencial: quan un senyor
del Congo decideix treure un mirall i una cadira i posar-los sota l’ombra d’un eucaliptus
s’inicia la construcció d’un nou espai públic a
Kinshasa; quan un senyor del Marroc decideix
carregar-se a les espatlles un dipòsit d’aigua
i penjar-se una collaret de tasses de bronze
al voltant del coll també s’inicia la construcció
d’un nou espai públic a Marràqueix.
El projecte transitori estableix un nou format
de treball per a l’arquitecte contemporani, un
àmbit de treball que va més allà de la simple
consulta popular tan polititzada i banalitzada.
L’ús dels catalitzadors urbans permet, sense
caure ni en consultes toves ni en imposicions
i excessos formals arquitectònics, fer de mitjancer tot projectant. És una nova manera inconcreta i viva de pensar l’espai públic d’avui.
Haver viscut la transformació de Barcelona
gràcies als projectes realitzats d’espais públics ens ha de permetre ara, trenta anys
després, treure’n noves conclusions. Si els
espais públics que es van construir a Barcelona al principi dels anys vuitanta s’han modificat, restaurat i transformat contínuament
des que es van executar, possiblement ara
és el moment d’assumir la condició transitòria de l’espai públic i de buscar una nova
manera de pensar-lo obert i indefinit, tal com
s’ha fet fins ara espontàniament. Aquest nou
tipus d’espai públic no vol pas renunciar i menysprear tot el treball realitzat sobre aquest
tema a Barcelona, però si que pretén, des de
l’anàlisi i el coneixement del que s’ha fet fins
ara, iniciar una nova manera d’imaginar-lo.
L’urbanista Joan Busquets proposava a la
seva tesi doctoral, La urbanización marginal
(1975), l’estudi de la ciutat informal per idear
una nova manera de pensar la ciutat del futur.
Busquets descobria les lleis amagades darrere de les precàries construccions espontànies
de les barraques per plantejar nous sistemes
d’agregació d’habitatges i de creixement de
les ciutats. Segurament, 35 anys després, ha-

vent estat testimoni de les diferents etapes de
transformació dels carrers, parcs i places de
Barcelona i havent comprovat personalment
la seva transitorietat, ha arribat el moment
d’intentar descobrir les lleis ocultes darrere la
construcció temporal i de vegades espontània de l’espai públic. Aquesta tesi vol imaginar, innocentment, com pot ser l’espai públic
futur i per això, proposa, un nou instrument
per projectar-lo: els catalitzadors urbans.

Pertinença i oportunitat

En el desenvolupament de la tesi ens qüestionàvem en moltes ocasions quina era la veritable capacitat de transformació d’un catalitzador. Ens preguntàvem com es podia saber
quin era el catalitzador més eficaç i volíem
descobrir si aquest existia. No enteníem per
què moltes vegades no n’hi ha prou projectant
un catalitzador per activar un espai determinat.
Ens inquietava no saber respondre la pregunta
de per què implementar un catalitzador urbà
tampoc no era una garantia segura de construir un espai públic de qualitat.
Les respostes a totes aquestes qüestions
s’han anat donant lentament en el procés
d’elaboració de la tesi i de descobriment dels
catalitzadors urbans. De la mateixa manera
que un catalitzador químic és capaç d’accelerar una determinada reacció química si s’ha
escollit el catalitzador adient per a aquella
reacció, els catalitzadors urbans, per poder
activar un determinat espai públic, necessiten
també reconèixer el context. Els catalitzadors
urbans són capaços d’activar un lloc tan sols
si se sap escollir el catalitzador oportú per
aquella situació concreta. Per projectar un espai públic transitori mitjançant un catalitzador
urbà és necessari, com diria Aldo van Eyck,
reconèixer el temps transparent del lloc per
descobrir quin és el catalitzador pertinent.
Cada espai públic requereix del seu propi catalitzador. L’estudi de les condicions no tan
sols morfològiques, sinó també antropològiques, geogràfiques, geològiques, històriques
i socials del lloc ajuda a descobrir quin és el
catalitzador urbà pertinent en cada situació.

Manuel Bailo es doctor arquitecto y profesor del departamento de Urbanismo de la
E.T.S.A.Barcelona.
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LA SORTIDA D’AIGUA ACCIDENTAL D’UN SORTIDOR D’INCENDIS
POT ACTIVAR UN CARRER?

