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Al 1998 Marcel Meili escrivia un article a la revista Quaderns nº 
177 titulat Perifèria. Una carta des de Zürich. En ella es descrivia 
la ciutat com a conjunt de fragments ben delimitats i es feia una 
crida per explotar el potencial d’aquests límits. Reivindicava els 
grans murs al llarg de les instal·lacions industrials, la infraestruc-
tura viària que talla les cuidades zones verdes, etc..., que formen 
els escenaris d’una nova forma de vida i que a penes han jugat un 
paper en els projectes arquitectònics.

L’apropiació tardana de les característiques d’una gran ciutat i el 
fracàs de pràcticament la totalitat de les propostes urbanístiques 

dels setanta havia deixat seqüeles. Les úniques opcions per sortir de 
la crisi eren per una banda les propostes pragmàtiques i sensibles per 
completar els buits de la ciutat i per l’altra els projectes que donessin 
sentit i argument a les ruptures.

El punt de partida del projecte pretén ser una resposta a la carta de 
Meili. Parteix del reconeixement de fragments i talls causats per les 
infraestructures. Paral·lelament, es busquen les possibles linealitats 
seguint amb la tradició literària suïssa de Robert Walser, qui descriu 
el passeig com a única manera de mantenir el contacte amb el món 
viu dins el paisatge urbà. En una ciutat de vies ràpides però frag-

ments separats doncs, la intersecció entre un tall d’escala metropoli-
tana i una possible linealitat d’escala humana farà sorgir la necessitat 
de intervenció.
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“- Pasear - respondí yo - me es imprescindible, para animarme y para mantener el contacto 
con el mundo vivo, sin cuyas sensaciones no podría escribir media letra más no producir el 
más leve poema en verso o prosa. (...) Sin el paseo y sin la contemplación de la Naturaleza a 
él vinculada, sin esa indagación tan agradable como llena de advertencias, me siento como 
perdido y lo estoy de hecho.” 

Robert Walser 
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