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Mort a l’asfalt!

Con y contra Cerdà

PER LA COL

PER ION FERNÁNDEZ

“La objeción, la cana al aire, la desconfianza jovial son signos de
salud: todo lo incondicional cae dentro de lo patológico.” 1
El Eixample dice ser el mejor barrio del mundo. Qué decir de Cerdà,
tan majo, tan sabio, tan bueno, todo un santo, un profeta. Y, sin embargo, repudiado, despechado por “su” ciudad hasta décadas después de su muerte e hipócritamente ensalzado en su aniversario:
manoseado, ¿tergiversado?
Se ha dicho que, si Cerdà levantara la cabeza, del susto volvería a
enterrarla, pero lo cierto es que el ayuntamiento se la cortaría antes
para ponerla sobre aquella bandeja de plata. Bien pensado, eso facilitaría el transporte de Barcelona a Nueva York.
En su 150 aniversario nos damos cuenta de que un nuevo evento,
el Any Cerdà, surge dispuesto a unificar todos aquellos argumentos
rimbombantes y a ofrecernos esa única perspectiva, mitificante y
elevada, cabezona y de cabeza, de que el Eixample no es lo que es,
sino lo que ciertas palabras quieren que sea: idea cada vez más absoluta en la medida en que se tecnifica y excluye a los que creemos
que no sabemos. El Eixample puede ser un barrio con identidad o
una masa devoradora de barrios, percibido por todos de todas las
maneras diferentes posibles, reconocerlo ya sería un paso. Aun así,
lo que creemos seguro es que en el Eixample se vive, se come, se
duerme y, desde luego, se caga.
“Hay ciudades que permanecen como simples imágenes visuales
lejanas cuando se las recuerda, y ciudades a las que se recuerda
por su vivacidad.(…) La verdadera medida de las cualidades de una
ciudad la da el que uno pueda imaginarse enamorándose en ella.” 2
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El Any Cerdà parece surgir como evento catalizador de la nueva ocurrencia corporativa del llamado “modelo Barcelona”. BCN se ha dado
cuenta del potencial del XMPL. ¿Es el 150 aniversario un anuncio publicitario?
Asustados por esta idea respondemos con escupitajos, crítica, y debate. Proponemos que lo más bajo, evidente, cómico o incluso insultante sea el argumento. Proponemos superar el miedo al Eixample y
a quienes lo gestionan y hablan de él con un fervor prácticamente religioso, quienes no supieron hacer de él lo que parece que es y no es.
“A partir de ahora se hace palpable de una manera sencilla el sentido de la insolencia. Desde que la filosofía, sólo de forma hipócrita,
es capaz de vivir lo que dice, le corresponde a la insolencia decir lo
que se vive. En una cultura en la que los idealismos endurecidos
convierten las mentiras en ‘formas de vida’, el proceso de verdad
depende de si hay personas que sean suficientemente agresivas y
libres (desvergonzadas) para decir la verdad.” 3
En este contexto se organiza la mesa redonda “Con y Contra Cerdà”,
donde están invitados a hablar del tema sin tapujos tanto técnicos
como vecinos, y donde se dan los primeros pasos para la creación de
“¡Ay Cerdà…!”, una plataforma paralela, irónica y contraria a la del
Any Cerdà, que esperamos tenga continuidad.
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aycerda.wordpress.com
mecagoeneleixample.blogspot.com
Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal.
Juhani Pallasmaa, Los ojos de la piel.
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Peter Sloterdijk, Crítica de la razón cínica.
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“Mort a l’asfalt!” és el títol de l’exposició que La Col, col·lectiu
d’estudiants d’arquitectura i joves arquitectes, vam presentar el
22 d’abril de 2010, durant la Setmana cultural de l’ETSAB. Aquest
crit prové del comentari que un veí va deixar al llibre de visites de
la intervenció que vam dur a terme el 10 d’octubre de 2009 al carrer
Ciceró del barri de Sants, a Barcelona.
A “la peixera” de l’Escola es podia veure un vídeo i fotografies de
l’acció i de l’exposició als comerços. L’espai de l’ETSAB va canviar
per uns dies el seu aspecte habitual amb desenes de plantes i mobles trobats a les escombraries, convidant a la gent a utilitzar-lo per
jugar, llegir algun dels textos que es van deixar (Delgado, Jáuregui,
ecosistema urbano, etc.), descansar, trobar-se o menjar la carmanyola. El darrer dia la gent es va poder endur el muntatge lliurement,
com va passar al carrer Ciceró de Sants.
Aquella va ser una acció ràpida, preparada en una setmana i posada
en escena una matinada de dissabte “con nocturnidad y alevosía”.
Tot i la seva immediatesa i aparent banalitat, va ser fruït de moltes lectures, xerrades, conferències o influències, com reclaim the
streets, moviment d’origen anglès que reivindica que les persones
recuperin l’ús dels carrers front el cotxe privat, o les guerrilla gardening, enjardinats dels espais públics fets i mantinguts pel propi
veïnat sense permisos de l’administració. També es va desencadenar per la confluència de diferents factors. En aquell moment el barri
estava (i de fet encara està) immers en la transformació dels seus
carrers, la meitat d’ells aixecats per obres eternes que canviaven
voreres mínimes per centenars de pilons. Són projectes realitzats
amb fons provinents de diferents plans econòmics, és a dir grans i

ràpides inversions que, sense la mínima reflexió, definiran com es
viurà l’espai públic les pròximes dècades. Volia ser, doncs, un moment de pausa per pensar com volem utilitzar els nostres carrers.
Setmanes després es va organitzar una mostra fotogràfica al mateix
barri, on es van exhibir imatges als aparadors de les botigues. Així
el carrer tornava a ser el centre de la qüestió en convertir-se en sala
d’exposicions.
En el marc de “Mort a l’asfalt!” es va aprofitar per convocar una jornada on diferents grups expliquessin accions a l’espai públic, impulsades des de diferents camps, on es reivindiquessin el seu ús actiu
enfront de les restriccions de les normatives que s’estan aprovant a
moltes de les nostres ciutats. Seguint el format Pecha Kucha (vint
imatges de vint segons cadascuna i presentacions curtes, de menys
de set minuts), van anar passant els diferents col·lectius. Des dels
més lúdics com Barnamob, representants a Barcelona del moviment
flashmob, fins als més socials, com Recooperar, que va explicar el
procés dels “Oasis” brasilers, o Arquitectes Sense Fronteres amb
Raons Públiques, la seva resposta participativa al concurs Racons
Públics. També van ser-hi presents grups provinents del terreny
artístic com els italians Sintetico, Wallpeople (un mural fotogràfic
col·lectiu d’origen barceloní que ha traslladat la iniciativa a deu ciutats del món) o La Fundició, que, amb la seva roulotte, aposta per
una gestió oberta de l’espai públic. Les breus i intenses presentacions van permetre concloure amb una trobada entre els diferents
grups i el públic. Podreu trobar més informació sobre tots els participants i els vídeos de les presentacions al web de La Col.
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la-col.blogspot.com
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