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1.Urbanitat líquida. Limbé, 2007
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Without water there is no dignity and no escape from poverty.
Over the past decade, the number of urban dwellers who lack access to
a water tap in their home or immediate vicinity has risen by an estimated
114 million, and the number of those who lack access to the most basic
sanitation facilities has risen by 134 million. This 20 per cent increase
has had a hugely detrimental impact on human health and on economic
productivity: people are sick and unable to work.
More than 800 million people who, in a world of plenty, still do not have
the safe drinking water or sanitation they need for a life in dignity and good
health.

Ban Ki Moon. Secretary-General’s Message for 2011
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1. Urbanitat líquida
Per a molts, el Nil és el primer carrer del món, el primer exemple complex
de la voluntat urbanitzadora d’un territori i una societat. Des d’aquell allunyat
i faraònic moment, aigua i ciutat s’han convertit, inevitablement, en dues
variables bàsiques d’una equació de resultats variats i dilatat recorregut. De fet,
el ventall d’urbs que deuen el seu origen, la seva lògica o la seva pròpia forma
a la manera com el medi líquid –ja sigui mar, riu, delta o llac– es troba amb la
condició sòlida de la terra és inabastable i les solucions tècniques per dominar,
domesticar o monumentalitzar els medis han estat àmpliament estudiades i
publicades. En aquest sentit, aquest article planteja una mirada potser menys
interessada en la dimensió simbòlica dels ports, els ponts o les grans places
obertes a l’aigua com a imatges del desitjat triomf de la ciutat sobre l’entorn
i assaja aproximar el focus a posicions intermèdies i moments de transició.
S’interessa per aquells estadis irresolts i es qüestiona, en termes baumanians1,
què podria signiﬁcar la urbanitat líquida -stricto sensu- o, en altres paraules,

quines transformacions, mutacions o modiﬁcacions materials han de resoldre
algunes ciutats per acomodar un element tan primari i essencial com l’aigua.
Si ho mirem des de l’òptica de les ciutats modernes -aquelles que ja incorporen
plenament els serveis urbans a la base del seu desenvolupament i creixement-,
la resposta, segurament, reclamarà un esforç de recerca pretèrita que es
remunti a episodis urbans clarament superats. No obstant, si plantegem
la mateixa interrogació a qualsevol altra ciutat dels anomenats països en
desenvolupament- o, si es prefereix, de latituds més meridionals-, la resposta
evocarà i revelarà escenaris radicalment vigents on els reptes que planteja la
incorporació real de l’aigua -font de vida, creixement i esperança, però també,
de perills, riscos i mort- a les realitats urbanes són tan freqüents com sovint
ignorades o menystingudes. Aquest text neix, doncs, amb la voluntat d’obrir un
espai de reﬂexió amb l’aigua, el temps i la ciutat com a únics ﬁls argumentals per
llegir una situació urbana concreta i complexa. Tot i que aquí es parla de Limbé
(Camerun)2 , el cert és que el subjecte del relat podria haver estat qualsevol
altra ciutat on els problemes derivats de la falta d’accés a l’aigua potable o les
carències en matèria de sanejament estan a l’ordre del dia i encapçalen la llista
de preocupacions dels governs municipals. D’exemples similars, precisament,
no en falten i, per això, s’ha optat per oferir unes pinzellades particulars per
descriure un quadre global.

1

Zygmunt Bauman (Poznań, Polònia, 1925) és sociòleg i ﬁlòsof. Se’l coneix, principalment, per encunyar el terme de modernitat líquida. La ﬂexibilitat semàntica del concepte de liquiditat com a sinònim
d’inestabilitat i en perenne transformació li ha permès adoptar, de manera sistemàtica, aquest argument
a tants altres subjectes (por, art, temps, vida, amor, educació…).
2
Aquest treball deriva d’un projecte d’investigació desenvolupat en el marc d’un Atelier del DESS Gestion
Urbaine dans les Pays en Développement (Université de Montréal), coordinat pel professor Jacques Fisette i
en col·laboració amb la Université de Yaoundé i la ONG catalana Enginyers sense Fronteres.
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L’escala del lloc intimida a qui acaba d’arribar. Temperatura, color i mesura marcaran el to d’un paisatge primari, de contrastos nítids, sense matisos evidents. El sol, inclement, banya les aigües d’un golf de Guinea,
aparentment tranquil, on feinegen alguns pescadors que, no obstant, mai
aparten la mirada -de cua d’ull, desconﬁats- d’aquella inquietant ombra del
volcà del Mont Camerun (o mont Fako) que tot ho escombra. Aigua i foc
es toquen. A vegades, tots dos elements juguen impetuosos i eixelebrats
durant setmanes i s’amaguen, de tant en tant, rere vaporoses fumeroles
sulfuroses. Altres, xoquen frontalment en una mostra eixordadora de potències desbocades regades, alhora, per iracundes pluges torrencials. És
l’espectacle sublim i estremidor dels equilibris inestables de la creació de
la matèria a una escala sobrehumana. Les intenses pulsions d’aquest escenari primigeni evoquen, inevitablement, pors ancestrals d’una naturalesa
majúscula, tan rotunda com impossible de dominar. Passada la fúria dels
déus, s’endevinen les primeres restes de la batalla. Han aparegut noves
porcions d’una terra fosca, aspra i rugosa, sense vida aparent. O almenys
ﬁns a les primeres pluges, quan l’aigua, de nou, estova la crosta del magma volcànic i el modela. La continuada mutació d’aquest fang que es fon i
s’endureix en un cicle de transﬁguració continu, transforma incessantment
la matriu del lloc. Les seves terres, inestables però cada cop més fèrtils,
converteixen aquest entorn en un veritable jardí de l’Edèn de condicions,
tot d’un plegat, poc urbanes.

Arribant de Duala per dalt, a través d’un coll estret i tortuós, la primera imatge del territori que ocupa Limbé té alguna cosa de confusa. Palmars, fang
i humitat sobre un pla no gaire extens. Algunes cases, poques, es dispersen de manera aparentment erràtica. Només quan s’enﬁlen sobre les fortes pendents dels contraforts naturals, s’acompanyen de breus terrasses
d’una terra vermellosa fàcil d’identiﬁcar. Tot i que al fons, s’intueixen alguns
ediﬁcis de major entitat, costa entendre l’estructura urbana de la ciutat. No
s’observen alineacions precises i es fa difícil precisar si hi ha carrers. A la
posició més central del pla, es distingeix una aglomeració de cobertes que
centellegen amb les lluentors d’un peix sobre la sorra. Són de gra petit i
estan molt juntes. Deu ser el mercat. Ni rastre del riu. I el centre ¿on deu
ser? Costa creure que sigui una ciutat de 85.000 habitants.
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Fundada el 1858 pel missioner britànic Alfred Saker, la ciutat neix -amb el
nom original de Victòria- i evoluciona amb l’aigua. D’aquesta manera, les
seves primeres decisions són respecte al mar. Vol acostar-se a les platges
però, alhora, protegir-se de les seves possibles envestides. Busca, dubtosa, aquella distància interessant3, aquella justa mesura entre el beneﬁci
terapèutic de les brises marines i les complexitats de construir en un lloc
d’aiguamolls exposats i inestables. El dilema entre la carícia marina i la por
3
Manuel de Solà-Morales planteja el terme de la distància interessant a “Territoris sense Model”, a
A.A.V.V., Il Centro altrove. Periferie e nuove centralittà nelle aree Metropolitane. Ed. Electa. Milano, 1995.
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3. Victoria (ant. Limbé). HELLGREW, R., BETA, O. Das Buch von unseren Kolonien, Leipzig, 1908.

4.Sense urbanitat aparent. Limbé, 2007
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No obstant, la posició estratègica del lloc -port franc de Douala, la capital
econòmica i industrial del país- va derivar, de manera natural, en la necessitat de planiﬁcar un creixement urbà signiﬁcatiu per a la Victòria de la
primera meitat de segle XX. En aquest cas, l’aigua, de nou, va jugar un rol
determinant en la presa de decisions i aquest cop, més inﬂuenciada per la
tradició francesa que imperava la resta de la colònia, la ciutat va plantejar
una malla d’eixample, regular i assolellada, protegida dels vents i de carrers amples -sense pavimentar, tan sols intuïdes a partir del respecte de
les alineacions- assentades sobre un vessant de pendent lleuger i constant
que garantia unes còmodes rasants. Era, en realitat, com una segona ciutat, refundada a uns 800 metres de la línia de costa. La distància la dictava una depressió pantanosa que vorejava els primers carrers del nucli de
Bota on s’acabà unint per mitjà d’un nou carrer, perpendicular, més ample
50

4.

que la resta i de rasant precisa i constant. La trobada en T que dibuixava
aquest nou eix en relació a la línia de mar insinuava un possible nou centre
de coordenades que acabaria en conﬁrmació, pocs anys més tard, amb
l’arribada dels principals ediﬁcis institucionals i terciaris de l’incipient urbs.
Entre les dues ciutats, el buit prohibit, un lloc d’aiguamolls i inundacions
freqüents que, tan sols a través de microarquitectures de factura extremadament delicada (ponts lleugers, petits murs, marges de contenció i fràgils
sèquies) poden treure algun proﬁt de la seva potencial fertilitat.
Amb l’arribada de la industrialització pesada (petroli i ciment, bàsicament),
el territori contempla, incapaç de reaccionar, les arxiconegudes migracions
camp-ciutat. La seva traducció formal sobre el lloc es pot resumir en dos
episodis relativament clars. El primer va respondre a una lògica d’ocupació
d’aquells llocs de reserva, aparentment vedats o perillosos però, alhora,
dotats d’una gran accessibilitat. D’aquesta manera, nombroses ediﬁcacions van anar apareixent i van consolidar, de manera progressiva, les vores
dels camins i, sobretot, materialitzant els límits- ﬁns aquell moment força
difusos- del curs d’aigua que creuava el pla de la ciutat. Com si d’un creixement suburbà es tractés, la progressiva ediﬁcació de parcel·les estretes
i allargassades varen convertir ràpidament el riu Djenguele en un canal.
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a la impetuosa escomesa de les aigües es resol afegint gruix a la línia de
protecció, aportant múscul i material. La secció com a instrument de control. És una operació de proto-urbanitat necessària per permetre el primer
assentament, el carrer fundacional. Les seves arquitectures hoteleres no
semblaven amagar -encara- cap pretensió de convertir-se en ciutat. Era
el barri de Bota.
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5. Evolució urbana:
1. mirar el mar de front
2. la malla francesa a recer dels vents
3. l’estrangulació del riu
4. la conquesta de les inquietants vessants
Font: el·laboració propia, 2013
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Per altra banda, el segon episodi de migracions, ja més recent, arriba amb
el rebliment de la plana central i la obligada conquesta de les alçades. Això,
en realitat, no signiﬁca altra cosa que l’ocupació progressiva dels pronunciats vessants de les muntanyes, de pendents impossibles -molt superiors
al 30%- i estrats geològicament poc estables. Allunyats del centre i amb
evidents dèﬁcits d’accessibilitat i falta de serveis bàsics, l’activitat agrícola
d’aquests barris potencia una desforestació progressiva que augmenta sobre manera l’erosió dels sòls i la contaminació d’unes aigües que creuen,
a cel obert, tota la ciutat. Els riscos, naturals o antròpics, són tan evidents
com contrastats amb tràgics episodis viscuts any rere any.
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Cada cop es construïen més ponts i els murs, cada vegada eren més alts i
més a prop els uns dels altres. D’aquesta manera, el tram central de la ciutat, històricament desocupat, obert i amb una capacitat obligada de drenar
les impetuoses pluges torrencials, es convertia perillosament en un embut
difícil de predir i gestionar.

6. El carrer mínim. Limbé, 2007

4. Dibuixar, preguntar, entendre
L’exercici consistia en entendre les principals causes, la naturalesa i la magnitud d’alguns dels riscos que comportava el model d’urbanització adoptat
per Limbé durant les últimes dècades al mateix temps que, potser, ﬁns i tot
podria apuntar certes estratègies de millora urbana. Per fer-ho, semblava
lògic i obligat prendre l’aigua -i el canal Djenguele, en particular- com a veritable ﬁl conductor d’un relat sovint entretallat. La mirada global passava per
incorporar els detalls dels trams, les particularitats del tumult, a una lectura
contínua de les parts. Comprendre aquesta novel·la a través dels seus capítols -autònoms i contradictoris-, exigia el seu recorregut complet. Tan sols
així, a peu, des del seu recòndit naixement ﬁns a la malgirbada desembocadura, els topònims cobrarien sentit, s’emparellarien amb una realitat i quedarien ﬁxats sobre un plànol. Només d’aquesta manera, aquella línia negra que
serpentejava, tremolosa i intuïtiva sobre un fons blanc, es podria convertir
en una primera base sobre la qual s’ abraonarien noms de barris, fronteres
naturals, trams particulars, teixits especíﬁcs, punts nodals, trencalls, ﬁssures
i estrips. Conèixer la realitat urbana, de fet, signiﬁcava dibuixar-la. Tant en
planta com en secció, i per primer cop.
Aquesta, segurament, va ser la principal sorpresa: la ciutat no disposava de
cap tipus de cartograﬁa. Únicament -i després de negociacions els detalls
de les quals més val no revelar- s’aconseguirien algunes fotograﬁes aèries
preses pel cos militar francès destacat al territori -interessos estratègicsque van permetre, sobretot, contrastar i complementar aquella primerenca
base de treball. La planta, si bé encara aproximada, insinuava una ﬁgura
urbana incipient, mai vista abans. Semblava la primera vegada que Limbé
s’enfrontava a la seva pròpia imatge, com si es mirés al mirall sense acabar
d’entendre que aquella projecció era el seu ﬁdel reﬂex. Àrdues i llargues
sessions de treball de camp sota un sol de justícia i amb un grau d’humitat difícilment imaginable permetrien aﬁnar la mirada i, per tant, el diagnòstic. Servien, sobretot, per posar nom a les coses -tasca, molts cops, poc evident-,
ﬁxar límits i acordar àmbits, identiﬁcar perills i contradiccions, categoritzar
carrers i camins i, per últim, retratar i mesurar unes infraestructures -en el
51
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7. El canal Djenguele com a ﬁl argumental. Limbé, 2007
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Els ponts, distribuïts al llarg del canal, de secció variada però sempre molt per sota de les sol·licituds
mínimes exigibles en funció del cabal de pas en las èpoques de pluja, varen resultar ser factors claus
de risc. La identiﬁcació, ubicació i conformació material de cadascun d’ells es va dibuixar i fotograﬁar
de manera precisa mesurant, alhora, la reducció de pas generada per l’acumulació progressiva de sediments. Una operació tan senzilla va resultar de gran valor fomentant la tan reclamada mirada integral
del sistema hídric per part de la municipalitat qui va organitzar, de manera immediata, equips municipals
de neteja del canal reduint ostensiblement les inundacions i els danys materials.

8. Fotograﬁa aèria, les primeres pistes del lloc.
Font: Cos Militar Francès. Destacament de Limbé, 2007
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sentit més estricte del concepte- escasses. Es pretenia -per primera vegada!enfrontar una seqüència de problemàtiques històricament inconnexes a partir
d’un relat continu. L’aigua del riu Djenguele seria, de nou, l’eix analític, la línia
de força, el corredor de les preguntes. Les escorrenties del sector més alt, les
inundacions del sector intermedi i del mercat, les recrescudes de marea que
afectaven al barri de pescadors i, en deﬁnitiva, totes les malalties i problemàtiques derivades de la mala gestió de les aigües formaven part d’un tot laberíntic el ﬁl d’Ariadna del qual no podia ser altre que el mateix canal4 .
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9. Djenghele, un relat sincopat:
1. desprendiment de terres
2. deforestació
3. erosió dels sols
4. canalització i trencament
5. sedimentació i augment rasant
6. inundacions, marees i aigües contaminades
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10. Un riu, 4 sectors i múltiples seccions:
1. les muntanyes ocupades de Mabeta Farms
2. el tumult de Church Street
3. el mercat ﬂotant
4. desembocadura de conﬂictes
Font: equip tècnic UdeM, 2007
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5

ALPHAND, A. Les promenades de Paris, J. Rothschild éditeur, Paris, 1867–1873.

6

En termes tipogràﬁcs, l’escriptura cursiva, semicursiva o bastarda és aquella manuscrita o que la imita,
d’inclinació accentuada i disseny simple on les lletres s’uneixen les unes amb les altres mitjançant prolongacions i lligadures.
7

A “Solo con abrir una calle…” (D’UR papers 02/2011), Josep Parcerisa en ocasió de l’acompanyament
d’un projecte ﬁnal de carrera desenvolupat a Maputo (Moçambic) planteja, seguint aquesta mateixa estratègia, una operació d’urbanitat gradual que prioritza únicament un dels carrers del teixit fràgil i engarbuixat d’un dels seus quarteroes. Amb això, s’aconsegueix estructura, centralitat i, en deﬁnitiva, ciutat.
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Res més lluny de la realitat. Com ja és sabut i ben sovint reiterat, més de la meitat de la població mundial és urbana plantejant, aquesta realitat recent, una sèrie
d’escenaris tant nous com difícils de gestionar. En moltes de les ciutats del sud,
els ritmes que imposa l’esdevenir del temps semblen depassar constantment
qualsevol indici de planiﬁcació i es veuen superades, de manera implacable,
per les urgències d’acollir a les generacions de nouvinguts. Limbé, com tantes
altres, se situa en aquests llimbs. La urbanitat encara ha d’arribar o, en cas
d’existir, té poc cos. Només alguna rasa o algun paviment compactat testimonien algun intent aïllat de desaiguar una ciutat on l’erosió incontinguda d’alguna
de les seves parts ha fet recréixer la rasant ﬁns a un metre i mig en els darrers
quinze anys. Les fonts conviuen amb massa freqüència amb les latrines, els
galliners o les porqueres. Potser el canal, amb el seu repertori de murs espedaçats i ponts esberlats sobre un territori perennement canviant, seria el màxim
exponent d’una urbanitat aparent. Davant d’un escenari com aquest, semblaria
lògic -i pertinent- que el múscul urbà, el sistema complex de carrers, places i
equipaments es plantegés de manera progressiva, amb el temps com aliat. En
aquests contextos, doncs, segurament semblaria més encertat plantejar una
estratègia que no pas un projecte i assegurar una capacitat de gestió continuada
més que no pas suscitar el joc -perversament europeu- d’una imatge estanca,
deﬁnitiva, perfectament acabada de la ciutat.

En aquest sentit, la urbanització (u) hauria de ser ﬂexible, versàtil i capaç
d’adaptar-se amb certa agilitat a un ampli catàleg de situacions dispars. En altres paraules, hauria de ser cursiva6 per tal de poder enfrontar-se a una ediﬁcació (e, e o E) ja consolidada i inﬁltrar-se al teixit de carrers i camins existents i s’incorporaria, penetraria, irrigaria i, en deﬁnitiva, sumaria de manera
complementària a la trama. D’aquesta manera, la voluntat de millora urbana
-plasmada en alguns dels programes de barris amb certa tradició des dels vuitanta- cristal·litzarà sobre la ciutat alhora que la urbanitat prendrà gruix -negretaa través d’un treball de progressiva reforma i ampliació dels sistemes urbans i
infraestructures intel·ligentment combinat amb un repertori de solucions tècnica,
social o econòmicament intermèdies . Dit d’una altra manera, en una ciutat que
ha aparegut sobtadament on les formes no són sinó el dictat més essencial de
les urgències, el temps haurà de jugar a favor seu i la maduració i consolidació
de l’artefacte urbà -complex i complet- tan sols s’entendrà des d’una aproximació per fases que anticipi, proposi i toleri estadis intermedis i solucions de transició. Només llavors, quan -des de la millora progressiva i gradual- les qüestions
tècniques del carrer (mobilitat, accessibilitat, seguretat, il·luminació, drenatge i
sanejament) quedin resoltes, la ciutat podrà aspirar deﬁnitivament a formular
l’equació molt més complexa del sistema d’espais públics i equipaments en el
seu conjunt, és a dir, en la seva urbanització deﬁnitivament majúscula, deﬁnitivament negreta. Fins llavors, pas a pas des de molt enrere.
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Acostumem a dir que fer ciutat és fer carrers. I ho diem, potser pel fet de tenir els
carrers de Cerdà gravats a foc a les nostres consciències, amb un to redundant
i banalitzat. Com si la seva construcció fos immediata, com si vingués induïda
per alguna força urbanitzadora prèvia a tota mirada. Com si els carrers sempre
haguessin estat allí, latents, esperant pacientment l’arribada de l’ediﬁcació. No
obstant, sí que hi ha ciutat sense carrers, i tant. O, almenys, amb una versió
extremadament simpliﬁcada d’aquest sistema complex de materials, trobades,
pendents, rasants, arbres, escocells, punts de llum, tubs, rigoles, vorades, desaigües, clavegueres o tants altres objectes i elements essencials per a la urbanitat bàsica que ja plantejaven, ambicioses, precioses i precises, les seccions dels
boulevards parisins d’Adolphe Alphand5.
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5. u, u, U, U
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11. Onze ponts. Catàl·legs de sol·lucions tècniques, dimensions, problemes i riscs derivats
Font: equip tècnic UdeM, 2007
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