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INTRODUCCIÓ

  Al llarg de la meva trajectòria acadèmica i professional he tingut la oportunitat 
de treballar amb molts aspectes relacionats amb el territori i la infraestructura. 
Generant en mi un fort sentiment de curiositat en front a la comprensió dels 
aspectes urbans i metropolitans, les lectures territorials i les problemàtiques 
adjacents als sistemes de mobilitat. 

  Degut al bagatge que vaig anar mastegant al llarg dels primers anys, durant 
el meu intercanvi d’estudis a la ETH de Zürich, una oportunitat es presentà 
davant meu sobre un tòpic poc treballat però alhora molt suggerent: L’aparició 
del vehicle autònom volador. 

  Gràcies a un enginyer aeroespacial de la universitat de Delft, em sorgí una 
oportunitat de treballar com a consultor urbà en front la possible implementa-
ció d’aquest nou sistema de mobilitat. Un món per descobrir capaç de redefi-
nir el concepte de ciutat o metròpolis. A partir d’aquí, vaig tenir la oportunitat 
d’anar a los Angeles per tractar de trobar claus en front quins aspectes po-
drien ser rellevants alhora d’imaginar una nova infraestructura per la ciutat. 

  Posteriorment al viatge, junt amb l’equip de TUDelft, vam poder establir unes 
variables mínimes per a que ells poguessin distingir quins casos podrien ser 
correctes per la possible implementació. No obstant moltes preguntes van 
quedar al aire, com per exemple, Com ha de ser la implementació en la ciutat? 
quins son els punts claus que promouran el èxit de la implantació? S’ha plante-
jat anteriorment alguna hipòtesi.?

  Aquest treball tracta de fer un breu repàs i anàlisi, al llarg de la història,  del 
concepte de la mobilitat aèria urbana a les diferents disciplines de l’arquitectu-
ra, el cinema , el art i la literatura .Per tal clarificar i fer palès aquells aspectes 
que puguin ser d’interès per a la futura construcció d’un marc teòric sobre la 
mobilitat aèria.

  El concepte de poder-se desplaçar per la ciutat amb un sistema eficient, 
ràpid i solvent pel cel de  les ciutats ha esdevingut un somni des de fa molts 
anys. Encara no ser gaire conscients, el món es troba en una etapa de canvi i 
transformació molt avançada que està demanant a crits començar a treballar 
sobre  el aspectes de la futura infraestructura aèria urbana.
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PREFACI- LA MOBILITAT AÈRIA URBANA AVUI EN DIA

  Durant l’última dècade de la història, grans empreses d’automoció i d’engin-
yeries aeroespacials, han centrat la mirada en la creació de prototips elèctrics, 
models  autònoms i un inventari de possibilitats de lo més variades. Totes elles 
tractant d’aprofundir en un concepte anomenat “air taxi concept ”. Un mètode 
de desplaçament que apart de ser ràpid , fos accessible i econòmic. 

  La empresa Uber ha sigut des de bon principi promotora de repensar sobre 
aquest concepte. 

  Amb un departament orientat a la investigació sobre el futur de l’aviació urba-
na, l’empresa des de l’any 2018 porta a terme unes conferencies anomenades 
“Uber elevate conferences”, on tracten d’obrir la mentalitat d’ altres empreses 
en front la nova realitat urbana. 

  Moltes empreses d’automoció mundialment conegudes, en aquests últims 
anys han començat a invertir en departaments de I+R+D en front al tema de la 
mobilitat aèria. Exemple com hyundai, audi o aston martin han crescut de ma-
nera exponencial. Pel que es molt probable que en els pròxims anys donguin 
molt a parlar.

  No obstant els negocis que estan prenent tot el protagonisme en aquests anys, 
son les empreses de nova creació especialitzades en el àmbit aeroespacial.  
Moltes d’elles compten amb el suport universitari i subvencions europees; pel 
que el seu creixement esta sent molt accelerat.

  La empresa més avançada a nivell europeu recau a les mans de Lilium. Una 
empresa creada al 2015 que l’any passat va aconseguir fer el primer vol amb un 
vehicle autònom, elèctric i amb un impacte ambiental nul. Aquest fet va ser clau 
i decisiu, per que per primera vegada una empresa privada va donar la noticia 
que començaria a comercialitzar els models a partir del 2025( veure article la 
Vanguardia).

  Per tot això, degut al constant i accelerat creixement del sector, moltes altres 
disciplines estan començant a treballar i visualitzar els inputs que seran essen-
cials per adaptar aquest nou model de mobilitat a les metròpolis d’arreu del 
món. Ja que la tecnologia està avançant a passos de gegant.

54

Figura 1: Skyport Architecture Reimagined. Uber elevate conference. Youtube. 22/05/2019 Disponible a: < 

https://www.youtube.com/watch?v=f138_lTsIvc >

Figura 2: Lilium. 2019 Disponible a: < http://lilium.com >

Figura 3: Joby Aviation, 2017 Disponible a: < https://www.jobyaviation.com/ >

TFG_Marc Vizcarra Pascual La Mobilitat Aèria Urbana



  Certs despatxos d’arquitectura amb experiència en el món dels aeroports, han 
començat a fer unes primeres probes de com haurien de ser els ports aeris pels 
nous vehicles. Molts dels casos partint d’un enfoc molt tècnic-funcional i obli-
dant aspectes tant importants com la qualitat urbana i l’accessibilitat.

  Pel que els arquitectes i urbanistes hem de començar a plantejar que supo-
sarà la implantació o aparició d’aquest nou model de mobilitat. El moment de 
repensar la ciutat cobra més rellevància que mai i fer una lectura a consciencia 
de com ha sigut el imaginari al llarg de la història en les diferents disciplines pot 
esdevindré clau per extraure pistes i conclusions alhora de portar el nou estrat 
de mobilitat a la ciutat contemporània. 

76

Figura 4: Volocopter integrates into ATM System in Helsinki,UAS VISION, 2 sept 2019. Disponible a < ht-
tps://www.uasvision.com/2019/09/02/volocopter-integrates-into-atm-system/>

Figura 5: Un taxi volador consigue superar los 100 km/h en el cielo, Innovación, La Vanguardia,28/10/2019. 
Disp onible a: <https://www.lavanguardia.com/motor/innovacion/20191024/471167753252/lilium-jet-liliu
m-taxi-volador-electrico-supera-100-kmh-cielo-volar.html>
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LA MOBILITAT AÉREA URBANA EN PROJECTES / UTÒPICS. 

  Al llarg de la historia s’han portat a terme molts projectes utòpics on es plantejaven 

ciutats complexes on la estratificació de la ciutat es convertia en un símbol de moder-

nitat i tecnologia.  Projectes  molt trencadors als seus temps i contextos. Curiosament 

però, ja amb moltes idees suggerents en front a una mobilitat aèria urbana. 

  Durant els anys 60 va ser quan realment va sorgir la gran explosió de pensadors so-

bre les ciutats del futur amb l’aparició de Archigram(1961). Els arquitectes Peter Cook, 

David Greene i Myke Web, començaren a escriure i dibuixar conceptes disruptors amb 

la rigidesa estàtica de les ciutats.  El que posteriorment serien, en el món i àmbit de 

l’arquitectura, un dels col·lectius més influents sobre el tema .

  No obstant, abans d’entrar en detall en la època daurada de les ciutats utòpiques, cal 

destacar en primera instància al precursor del que podríem anomenar la ciutat ecològi-

ca del futur. L’arquitecte Frank Lloyd Wrigth, als anys 30 proposà un projecte atemporal. 

  Un Masterplan on exprimia el seu imaginari entreveient una ciutat del futur on natu-

ralesa i tecnologia entraven en simbiosi perfecte. El projecte en qüestió s’anomena 

BROADACRE CITY.

  El objectiu principal del projecte  estava en dissenyar una ciutat per la democràcia. 

  Una ciutat descentralitzada on atorgava una parcel·la de 4000 m2 (1 acre) per a cada 

família. Al ser terreny rural, el preu del sol era infinitament més barat, i al tenir terreny 

com a propietat, l’únic que podia fer es que a la llarga pogués pujar el valor depenent 

de la expansivitat de la ciutat. Tret d’això i fixant-nos en les il·lustracions, de les quals no 

acostumen a ser el focus d’atenció del projectes, s’extreuen aspectes de gran interès 

que poden ser extrapolables per la nostra visió de la mobilitat aèria urbana.

  Al ser un model de ciutat encara més dispers que la ciutat jardí de Howard, fa que 

tingui tot el sentit del món . Frank Lloyd Wright preconitzava amb la idea de la mobilitat 

tridimensional , amb un estrat nou destinat a la mobilitat aèria. Degut a les llargues 

distancies que suposaria tenir una ciutat d’aquesta escala i amb grans centralitats 

puntuals , com per exemple el rascacels de 528 plantes que hi plantejava, faria que 

realment fos una solució molt eficient,ja que treuria profit de les velocitats que poden 

arribar els vehicles aèris i promoure un ràpid desplaçament pel territori. 

98

Figura 6: Lloyd Wright, Frank, Broadacre City Model, Industrial Arts Exposition in the fòrum, Rockerfeller 
Center, 5/4/1935

Figura 7: Lloyd Wright, Frank, Broadacre City, The disappearing City, 1932
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  Deixant Wright i Broadacre city com un referent de metròpolis utòpica, a finals dels 

anys 60 un dels seus deixebles, va plantejar un model de ciutat basat en la arquitectura 

i la ecologia(arcologia).

  En  una publicació a L’Architecture d’Aujourd’hui, l’any 1969 , l’arquitecte Paolo Soleri 

va plantejar diferents tipus de ciutats amb densitats diferents amb l’objectiu de contras-

tar arcologies.

  Un exemple d’aquest concepte es fa palès en el projecte Novanoah II. Una tipologia 

de ciutat flotant que planteja la simbiosi absoluta amb el mòn marítim. El aspecte a 

destacar que pot arribar a ser d’interès està en que es tracta d’una metròpolis ultra 

densificada que organitza els fluxos d’una forma tridimensional. Elimina els transports 

privats i per tant el principal problema de la contaminació , i promou uns fluxos a partir 

de les relacions verticals. 

  La ciutat esta organitzada per estrats, es tanca en sí mateixa; però si ens situem en 

una escala regional en el mar, veuríem com el projecte s’emplaçaria en múltiples ubica-

cions; Pel que la funció dels ports aeris urbans estarien destinats únicament als llargs 

recorreguts. 

  Mateixa situació que es pot trobar en el cas de Broadacre City de Wright , quan plan-

tejava la connexió amb els grans rascacels. 

  Al igual que en Broadacre, per Paolo Solari el fet d’escollir la ubicació dels ports aeris 

anava condicionat de la capacitat de relació amb la densitat.  A la secció , es pot veure 

clarament com el cor del projecte centrípet estava destinat a  la part més pública. Pro-

movent que el contacte urbà fos fàcil i accessible. Això a nivell de ciutat contemporània 

ens dona moltes pistes, per que en el cas que es volgués implementar algun tipus d’es-

tació dels vehicles aeris probablement hauria d’anar lligat amb temes de accessibilitat, 

com per exemple amb possibles intercanviadors intermodals. Ja que aquests punts es 

consolidarien com els punts d’accessos de les arteries de la ciutat. Promovent eficièn-

cia i facilitat alhora de desplaçar-ser per la metropolis.

  Al any 1964 aparegué un projecte del grup anomenat Achigram, que proposà un nou 

enfoc de ciutat. 
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Figura 8: Lloyd Wright, Frank, Broadacre City, The disappearing City, 1932

Figura 9: Soleri, Paolo , Novanoah B ,L’Architecture d’Aujourd’hui., nº 146 octubre-noviembre ,p. 80-81,1969

TFG_Marc Vizcarra Pascual La Mobilitat Aèria Urbana



12

  Una nova morfologia que posava sobre la taula la idea de considerar la estructura 

dels edificis com una tronc infrastructural. Buscant una flexibilitat elevada en tots els 

aspectes. Una ciutat resilient basada en sistemes modulars.

 

  El projecte s’anomena Plug-in city. On les grans infraestructures verticals podien auto 

completar-se, depenent de les necessitats de cada bloc. Un projecte Utòpic que dona-

va resposta a un moment crític de les ciutats on emergien grans polígons residencials.   

El article era una conseqüència que tractava d’esbrinar i vincular la idea d’una ciutat 

amb als processos de transformació constants.

  Per això no es de estranyar que en els plànols originals aparegués il·lustrada la mobi-

litat Aérea urbana. Ja que si el que es buscava era un creixement important en altura, 

l’accessibilitat a la modalitat de transport més propera perla ciutat era la mobilitat aèria.

 Una ciutat metamòrfica com Plug-in City , impulsava l’aparició d’aquests aeroports 

urbans.  Ja que al estar pensat des de la idea de la modulació , la unitat d’agregació 

i els sistemes,  atorgava la  flexibilitat necessària per adaptar-se a les demandes de 

creixement dels macro Blocs.

 Les grans apostes del moment en aquest any 2020, es plantegen com Aeroports Ur-

bans Modulars(Vertiports) . Exemple d’això son les primeres propostes de l’empresa 

privada Lilium.  On es busca potenciar la flexibilitat per fer front als diferents tipus de 

situacions que un es pugui trobar a la ciutat. Si es fes una simbiosi amb el concepte de 

la infraestructura vertical, segurament podria esdevenir tot un èxit.

  Un altre aspecte a considerar es com el projecte organitza la ciutat amb diferents 

estrats. La superposició de tot aquest volum de infraestructures, no només en el pla 

horitzontal sinó també en el vertical, fa més viable el fet de considerar aquesta nova 

xarxa de mobilitat per a la ciutat. La idea de considerar la urbanitat a diferents nivells, 

fa que el concepte de mobilitat aèria urbana agafi força.  Es a dir que el contacte amb 

el ciutadà es un aspecte a tenir molt en compte.

 Si únicament disposéssim d’edificis en alçades probablement podríem acabar tenint 

diferents tipus de heliports. Però no estacions de aeroports urbanes. Aquests reque-

reixen de una major complexitat. .  Per aquests es imprescindible que el contacte amb 

el ciutadà sigui ràpid i fàcil.

13

Figura 10: Cook, Peter, 
Archigram, Plug In City, 
1964
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  D’aquí que el projecte de Peter Cook sigui tan interesant, perquè aconsegueix que les 

infraestructures de mobilitat no s’entenguin només en un sol pla.  

  Encara i així , Peter Cook va ser bastant conservador i va dibuixar únicament un aero-

port urbà, col·locant-lo justament a la part més exterior de la ciutat. Pel que podria fer 

referència a exemplificar, que aquest transit especialitzat, funcionaria millor per inter-

conectar grans distàncies; una mica com els casos d’estudi Broadacre City de Frank 

Lloyd Wright i Novanoah II de Soleri. 

  Finalment una altre mirada a una proposta una mica més desconeguda , però alhora 

molt interesant respecte el tema de la mobilitat aèria, el projecte de URBAN FINGER  

de Jos Weber. 

  El projecte en sí es senzill. Un eix estructurant amb tres nivells de ciutat . Un primer 

estrat destinat al tràfic rodat; un nivell intermig  vinculat a la mobilitat cívica, el qual a 

diferencia de les altres propostes planteja el us de cintes transportadores per agilitzar 

els fluxes; i finalment un tercer nivell aeri destinat a distàncies més elevades. 

  Una ciutat de Megaestructures, semblant a les propostes de Yona Friedman dels anys 

1960-1970, que tractava d’ordenar i donar versatilitat a les ciutats contemporànies.

  Aquest cas a diferencia dels altres exemplifica d’una manera més curosa el tema de 

la mobilitat. Els documents de Weber quantifiquen els fluxos amb temps. Proporcionant 

una eina que t’apropa i et dona escala al projecte en qüestió. Si fixem l’atenció a on 

col·loca el eix de coordenades, veurem que el aeroport urbà esta ubicat justament en 

les proximitats del minut 0. Aquest aspecte a primera vista pot semblar irrellevant, però 

el fet de que estigui ubicat en aquest punt exemplifica que weber visualitzava que els 

punts de contacte aeri havien d’ubicar-se als centres metropolitans. En el cas de Urban 

Finger, a les proximitats dels centres d’oficines i industries de producció; molt diferent 

al cas de Plug-in City que s’ubicava als gratacels d’habitatges apilables , a la zona 

perimetral de la ciutat.  

  Per concloure, posant sobre la taula tots els casos, esta clar que es poden destil·lar 

algunes idees que poden arribar a ser suggerents per a la possible implementació de 

la mobilitat aèria urbana en un cas d’estudi real. 

  En tots els casos analitzats, els aeroports s’ubicaven sobre edificacions elevades , la 

gran majoria en ubicacions més centrals. 

Figura 11: Weber, Jo-
seph, High Density City 
Strip Development 1965
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  Això no es d’estranyar ja que ubicar el accés a aquells llocs on hi ha més massa crí-

tica, promouria un flux major de desplaçament i una millor connectivitat amb les altres 

modalitats de transport existents. 

 Interesant també el fet que es puguin trobar ubicacions perimetrals, ja que pot donar a 

entendre que el caràcter dels desplaçaments podrien arribar a ser de caràcter regional 

i no interurbà. 

  Finalment no oblidar l’eina d’utilitzar les unitats dels minuts; ja que aquesta pot arribar 

a esdevenir-se clau per establir distàncies d’emplaçament en funció de les infraestruc-

tures de mobilitat existents .

16 17

Figura 12: Friedman, Yona, Spatial City, 1960-1970
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LA MOBILITAT AÈRIA URBANA EN EL MÓN CINEMATOGRÀFIC 

  Al món cinematogràfic el aspecte de la mobilitat aèria urbana sempre ha estat 
present en una gran quantitat de pel·lícules. No obstant existeixen dos metrat-
ges que van marcar un abans i després en el ideari i inventari de l’idea de ciutat 
del futur. 

  Estrenada l’any 1927, Metropolis de Fritz Lang, va ser una de les obres més 
disruptores de la seva època. Una superproducció que obria la imaginació del 
espectador gràcies a uns decorats titànics sobre les diferents morfologies que 
pot tenir la ciutats. A la pel·lícula s’hi plantegen dos realitats urbanes, una vincu-
lada al món obrer i un altre situada per la oligarquia de la societat. Aquest últim, 
basat en un monumentalisme excessiu . No obstant la imatge que genera es de 
lo més suggerent.
  
  Planteja una ciutat estratificada, on les infrastructures de mobilitat conviuen en 
un mateix escenari. A diferencia dels casos d’estudi anteriors, la pel·lícula il·lus-
tra una opció mai vista. La possibilitat que entre les enormes seccions de carrer 
poguessin circular  vehicles aeris urbans. 

  Aquesta solució difícilment seria aplicable a la ciutat degut a les diferents 
dimensions de seccions de carrers que podem trobar. En el cas que la ciutat 
pogués admetre una mobilitat d’aquest tipus, a llavors es podria parlar dels ve-
hicles autònoms amb recorreguts fixes.

  Moltes universitats del món especialitzades en enginyeria aeroespacial porten 
a terme estudis basats en l’anàlisi i reacció de les maquines( Machine learning). 
Un aspecte que en termes de mobilitat seria importantíssim per garantir la se-
guretat en tot moment.  Amb recorreguts tancats  podria establir-e aquest tipus 
de mobilitat que s’exemplifica en la pel·lícula. Promovent desplaçaments més 
ràpids i eficients per dintre la ciutat. 

  No obstant s’esdevé com una utopia . Difícilment es poden trobar situacions 
parés en les típiques ciutats europea. Ja que la pròpia morfologia d’aquestes no 
va ser pensada per aquest tipus de mobilitat. 

  Més ambiciós es l’escenari que es planteja en la pel·lícula Blade Runner. Es-
trenada l’any 1982 , suposà un autèntic fracàs. Encara que revolucionaria per

Figura 13: Lang, Fritz, Metropolis, 1927

Figura 14: Scott, Ridley, Blade Runner, 1982
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la seva imatge de ciutat del futur.

  La pel·lícula es situa a la ciutat de los Angeles, irònic ja que aquesta última 
es plantejà des de bon principi com a ciutat jardí; presentant una imatge fosca 
i depriment d’una societat molt avançada en termes de tecnologia.  Exemple 
d’això son els vehicles que hi surten . Amb el nom de Spinners, els vehicles pro-
pulsen aire cap el terra provocant un enlairament vertical net. Molt semblant als 
prototips de vehicles aeris urbans que estan emergent en el món contemporani 
d’avui dia. 

  Aquets vehicles es posicionaren com la opció més ambiciosa en termes de 
mobilitat, ja que en principi serien capaces de circular tant per mar terra i aire. 
No obstant preconitza amb un aspecte molt interesant. Els vehicles van dirigits 
a propietaris privats de grans fortunes i al servei de policies. 

  Si ve es cert que aquests vehicles a nivell de mobilitat individual serien el fu-
tur, a nivell de conjunt generarien una infraestructura molt complexa i difícil de 
gestionar. 

  Promovent a més una jerarquia social més aguda  i una desigualtat difícil de 
pal·liar. D’aquí que totes les grans apostes contemporànies en front als temes 
sobre la mobilitat aèria urbana, es plantegin des de una perspectiva pública. 

  Tots dos casos van marcar un abans i un després en la mentalitat urbana. En 
ambdues pel·lícules es destaca la desigualtat social i el funcionament d’una 
infraestructura aèria en una metròpolis de dimensions monumentals. Pel que es 
important pensar si realment podria tenir cabuda en una ciutat de dimensions 
més contingudes. 

Figura 15: Scott, Ridley, 
Blade Runner, 1982
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 LA MOBILITAT AÈRIA URBANA EN EL MÓN DE L’ART

  La disciplina del art, sempre ha sigut un camp on deixar anar la ment i imaginar 
tot allò que difícilment podem arribar a trobar. Es per això que el camp de la mo-
bilitat aèria urbana també hi ha estat present en un cert període històric. Entre 
finals del segle XIX i principis del XX , degut a la segona revolució industrial i 
la voluntat de recerca amb els temes del futurisme, van aparèixer artistes que 
tractaren de representar el futur de les ciutats.

  Dos artistes francesos anomenats Jean-Marc Côte y Villemard entre els anys 
1889-1910 van publicar una sèrie d’imatges com a postals i caràtules d’unes 
caixes de cigarrets sota el nom de En L’An 2000 o la França del segle XXI. 

  Amb un total de 87 imatges,Côtet y Villemard van presentar la seva visió del 
futur, on en moltes d’elles el aspecte de la mobilitat aèria urbana hi era molt pre-
sent. A les imatges laterals es pot observar com pels artistes la infraestructura 
aèria no era merament un mètode de transport , ja que s’arribà a plantejar que 
el contacte amb les cobertes fos un aspecte a tindre molt en compte. 

  Encara ser interesant  a nivell de concepte , clarament la intenció quedà com 
una idea fugaç, ja que pel tipus d’aeronau seria impossible poder arribar a tenir 
una situació com aquesta per qüestions de seguretat.  

  La idea es provocadora , ja que la idea de buscar el contacte entre la mo-
bilitat de la cota elevada i la terrenal des de la pròpia edificació es de lo més 
suggerent. Buscar la urbanitat i el contacte entre estrats en aquell context de 
ben segur que era un concepte revolucionari. Influent per molts altres camps i 
disciplines.

  La segona i tercera imatge mostra com el fet de pensar en la mobilitat podria 
anar lligat junt amb l’organització de les pròpies ciutats. Per tal de posar ordre a 
la infraestructura aèria ,es planteja seguir la mateixa jerarquia de la ciutat. Pro-
movent diferents tipus de mobilitat o velocitats per els mateix tipus de carres. 
Fent que una avinguda pugui arribar a triplicar el seu fluxe gràcies a desdoblar 
el transit en dos modalitats diferents.

  D’aquesta manera podria arribar a automatitzar-se els tipus de circulacions 
d’una manera eficient i ràpida.

Figura 16: En l’Ans 2000,Villemard,1899 ; Primera versió impresa com postals: Futuredays: A nineteenth 
Century Vision of the year 2000, Henry Holt & Co, Nova York, 1/11/1986
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  Fent que de manera selectiva es pogués escollir, depenent de l’emplaçament  
, la ubicació dels punts d’accés a la nova infraestructura de mobilitat .

  Una imatge molt suggerent es la que ens donà Josep Costa Ferrer, també 
conegut com Picarol. Una caricatura de com la pròpia arquitectura patrimonial 
podria arribar adaptar-se a les noves necessitats.

  El imaginari de Picarol, exemplificà la casa Milà d’Antoni Gaudí convertida 
en un Aeroport Urbà. Una caricatura, que sens dubte volgué fer una crítica en 
front a l’arquitectura de Gaudí. Encara que el concepte de poder adaptar certes 
arquitectures de la ciutat a les necessitats del futur, remarca un cert caràcter 
resilient que pot ser interesant en front un escenari contemporani.  

  Més endavant ,seguint amb la recerca sobre els avenços tecnològics i el futu-
risme, amb la exposició universal del 1929 a la ciutat de Barcelona, aparegué 
una revista dita La ilustración ibero-Americana. Aquesta revista publicà cinc 
números dedicats a l’exposició universal, on en el tom número 3 presentà una 
sèrie de il·lustracions que plantejava la ciutat de Barcelona amb una infraestruc-
tura Aèria. Molt semblant a la postal de Walter Evans de 1910, la Via Laietana de 
Barcelona era grafiada amb una mobilitat aèria per la ciutat. 

  Donant a entendre com una infraestructura d’aquest tipus funcionaria de ma-
nera separada. Exemplificant-se com a mètode de transport de llargues dis-
tancies i sense cap tipus de contacte entre les cobertes de la ciutat i els propis 
vehicles. Una proposta més realista comparat amb les primeres idees que van 
sorgir amb el artista francès. 

Figura 17: Portada Volumen I, año II, 
Núm.3, La ilustracion  Ibero-America-
na, 1929

Figura 18: Volumen I, año II, Núm.3, La 
ilustracion  Ibero-Americana, 1929

Figura 19: Picarol, Esquella de la Torra-
txa, 4/1/1912
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 LA MOBILITAT AÈRIA URBANA EN LA LITERATURA

  Al llarg de la historia han aparegut innumerables obres escrites  vinculades al 
món de la utopia i la modernitat de les ciutats del futur. No obstant el origen de 
moltes d’aquestes van anar vinculades a un cert període històric. A finals del 
segle XIX, degut als grans problemes econòmics i socials de l’època i a la gran 
eclosió de nous invents junt amb la voluntat de modernització, aparegueren un 
gran quantitat de novel·listes que començaren a plantejar noves idees de com 
podria ser la ciutat del futur. 

  Moltes obres van ser d’una gran influencia pel futur del ideari de les ciutat i per 
les noves novel·les de ciència ficció. No obstant alguns d’ells han passat més 
desapercebuts que altres. Es el cas del novel·lista francès Albert Robida. Autor 
nascut l’any 1848, va assentar-se al llarg de la seva carrera com un novel·lista i 
caricaturista especialitzat en les obres futuristes. 

  Durant la dècada del 1880 publica una trilogia d’obres plena d’idees en front 
la modernitat , les guerres i la nova tecnologia vinculada a la quotidianitat. Totes 
publicades sota el nom:  Le Vingtième Siècle.

  Aquesta obra pren rellevància en aquest treball, perquè  el concepte de la 
mobilitat aèria urbana, hi apareix en moltíssimes ocasions. Fins i tot plantejant 
aspectes tan suggerents com el tema de la urbanitat junt amb l’idea d’una in-
fraestructura aèria urbana. 

  L’obra es interesant sobretot perquè planteja solucions e innovacions tecnolò-
giques des de la perspectiva científica i quotidiana. Un punt que es troba absent 
en altres obres utòpiques. A més que Robida presenta les situacions mitjançant 
la simbiosi entre caricatures i diàlegs en primera persona . Atorgant una millor 
claredat de l’escenari. 

  Fixada l’atenció en el primer llibre publicat al  1883,Le Vingtième Siècle, es 
presenten situacions molt interessant; a la figura 2 podem observar una atmos-
fera nocturna on la més alta societat i les professions vinculades a la seguretat 
tenien accés al sistema de la mobilitat aèria; probablement una futura influencia  
per la novel·la publicada al 1968 de Philip.K.Dick ,Do Androids Dream of Elec-
tric Sheep?(novel·la de Blade Runner)).

2726

Figura 20: Robida, Albert, Portada, 
Le Vingtième Siècle, Paris, G.Decaux, 
1883.

Figura 21 : Robida, , Le Vingtième 
Siècle, Paris, G.Decaux, 1883.
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  A la caricatura aquarel·lable observem com l’autor tractava de fer palès els punt de 

contacte entre la infraestructura aèria  i la ciutat. Punts on l’altura a més de fer la funció 

d’accés al nou estrat, es presentaven com punts de referència lumínica. Establint un 

sistema de fars per la ciutat. Clarificant una divisió lògica espaial.

  La ubicació d’aquests fars però no volia dir que haguessin de ser de nova construc-

ció. Una caricatura presentada a principis de la novel.la exemplifica com el patrimoni 

de la ciutat podria arribar a convertir-se en elements claus per la futura implantació 

urbana. Això de bones a primeres pot semblar una idea descabellada, ja que parlem 

d’elements patrimonials. El respecte i conservació d’aquestes obres sempre ha sigut 

un tema de prioritat. Però posant les coses en el context  de  l’autor ,a causa de la 

segona revolució industrial que s’estava experimentat, avançant a passos agegantats, 

els edificis històrics podrien arribar a desvaloritzar-se com a tals a causa de l’àncora 

històrica. Pel que l’opció que es presenta en aquesta pàgina te més sentit del que 

sembla, ja que si considerem l’evolució de les ciutats ,normalment les esglésies son 

considerades el cor dels centres neuràlgics. 

  Que els punts d’accés fossin ubicats als elements patrimonials garantiria que la con-

nexió amb la ciutat fos eficient. Ja que els centres de les ciutats, normalment , son llocs 

accessibles amb intermodalitats i diferents tipus de transport públic. No obstant això, 

mancaria un aspecte essencial en el cas que únicament s’hi plantegés com a punt 

d’accés, la urbanitat.  

  L’autor, molt intel·ligentment, il·lustra la importància de donar façana i programa 

aquests llocs de difícil accés. Donant a entendre una idea molt repetida al llarg de tot 

aquest treball ; la possibilitat de contemplar una ciutat composta per diferents estrats 

urbans.  

  A la caricatura anomenada La Sortie de l’opera en l’an 2000 (figura 4)  es torna a rei-

vindicar una imatge on aquest tipus de mobilitat aniria vinculada a la idea de luxe i per 

tant a la enfatització d’una jerarquia social més marcada.  

  Analitzant els individus, es fàcil preconitzar que tots i cada un dels personatges de 

la imatge, formen part de l’alta societat. Les vestimentes , els pentinats i els modals 

deixen entreveure com per Albert Robida aquesta infraestructura urbana era fàcil de 

imaginar per la gent adinerada. Mostra d’això es la tipologia de vehicle aeri que s’il·lus-

tra; de dimensions reduïdes amb grans detalls i colors vius, i poca capacitat per pas-

satgers. Transports privats pel gust del propietari.
Figura 22: Robida, , Le Vingtième Siècle, Paris, G.Decaux, 1883.
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  Accessos privatitzats per llocs tan importants com l’opera o restaurants encara remar-

quen més la possibilitat de que s’agreugés la desigualtat social.

  Aquest aspecte que al llarg del temps a causa de  la mecanització dels processos de 

producció, podria abaratir els preus de sortida a mercat i acabar afiansant-se a la llarga 

com una nova mobilitat eficient a la ciutat. L’exemple més romàntic, utòpic però alhora 

més provocador es la caricatura de la figura número 24. 

  Una atmosfera completament urbana , on per exemple els números dels habitatges 

ja passen a ubicar-se fins i tot a les teulades. Un escenari on les cobertes de la ciutat 

passen a convertir-se en programes pels ciutadans. Cafeteries, bancs, hostals, farmà-

cies, tendes de roba, etc. Mil i una possibilitats a valorar que busquen el contacte amb 

els passatgers de les aeronaus. 

  Per primera vegada amb una imatge el terme urbà pren una presència molt important. 

Això es gràcies a que Robida va ser capaç d’identificar quins eren els factors que por-

ten amb ells qualitat urbana. 

  En primer lloc la façana. La façana entesa com a permeabilitat, permet fer un intercan-

vi de informació visual entre l’exterior i l’interior.  Proporcionant vida al escenari i gene-

rant un caliu on un individu se senti protagonista d’ell. L’espai públic passa a perdre la 

materialitat en cota horitzontal però remet a l‘essència dels espais de qualitat. 

  Si ens ubiquem per exemple en mig d’un polígon industrial ordinari dels anys 60, la 

qualitat urbana acostuma a ser nu.la. La absència de la permeabilitat a planta baixa, 

amb programes suggerents( que no necessàriament terciari), un bon enllumenat , 

l’alçada de les permeabilitats, les seccions de carrer, etc, tots aquest factors promou-

rien una sensació de buit i inseguretat. 

  Això en l’exemple que es presenta queda resolt , encara no tenir sol  per caminar. Els 

enllumenats, els objectes que personifiquen l’existència de vida ,els programes  , les 

vegetacions en coberta,... tot aquest conjunt dona una idea holística de qualitat urba-

na. D’aquí que aquesta imatge sigui tan suggerent i romàntica; perquè va ser capaç 

d’aconseguir lligar l’aspecte urbà amb la mobilitat aèria. 

Figura 24:  Robida, , Le Vingtième Siècle, Paris, G.Decaux, 1883.

Figura 23:La sortie del’opera en l’ans 2000,  Robida, Le Vingtième Siècle, Paris, G.Decaux, 1883.
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CONCLUSIONS

  Al llarg de la història, com s’ha exemplificat , s’han portat a terme una gran quantitat 

de propostes suggerents en front al aspecte de la mobilitat aèria. No obstant si les 

posem totes en context en una mateixa cronologia s’hi observa clarament quines han 

sigut les prioritats o punts claus al llarg de les èpoques. 

  Aquelles obres analitzades en l’art i la literatura, es situen a finals del segle XIX i prin-

cipis del XX. Al situar-se en un context de modernització i en una disciplina no técnica, 

els autors presenten una pluja d’idees on la infraestructura aèria adopta un caràcter tou 

i amable. Ric en termes d’urbanitat i romàntic atmosfericament. 

  A la disciplina de la literatura es de remarcar la visió en front al patrimoni. Com les 

obres històriques poden arribar a transformar-se, promovent un caràcter resilient i posi-

cionant-se com noves centralitats intermodals. La qual per molt esbojarrada que pugui 

semblar la idea, aquestes normalment constitueixen el principi dels desenvolupaments 

urbans, convertint-se posteriorment en el centres neuràlgics de barris i ciutats.

  Amés a més , Robida exemplifica de forma mestre, com una escena urbana podria 

arribar a tenir cabuda en el nou estrat aeri de la ciutat. Demostrant que encara no existir 

pla horitzontal, molts dels aspectes claus si s’extrapolen a les cobertes podrien donar 

com a resultat un escenari de lo més suggerent. Remarcant en aquest últim cas, la 

importància de la velocitat. Ja que per poder desplaçar-se i poder interactuar amb les 

façanes permeables en altura, es imprescindible que la velocitat sigui baixa i adequa-

da pel possible accés per coberta.

  De igual manera que en el cas de la literatura, en l’art, trobem un denominador comú. 

La necessitat de buscar el contacte entre les infraestructures terrestres i l’aèria.  Al art, 

la mobilitat aèria no es veu únicament com un mètode de transport; es veu com un altre 

mètode amb el que experimentar i interactuar amb la ciutat. 

  El concepte de desdoblar les infraestructures viaries existents en un estrat aèri podria 

esdevenir-se com una manera senzilla i eficaç d’organitzar fluxes en estrats. Promovent 

una major eficiència en el desplaçament i una millor intermodalitat en les estacions 

d’accessos. 

  En el mon cinematogràfic encara no trobar-se ubicades en un feix temporal igual, en
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totes dues s’hi pot destil·lar un aspecte clau a tenir en compte per futures investiga-

cions. La importància del  què suposaria que aparegués una nova infraestructura aèria 

urbana en l’àmbit social.

  En tots dos casos exemplifica com aquesta mobilitat al ser tractada com un luxe, si es 

promogués a traves del transport privat , agreujaria la desigualtat social en les ciutat. 

Pel que es de remarcar la importància d’entendre aquest tipus de mobilitat com un sis-

tema de transport públic. Promovent una equitat en quan oportunitats per a que tothom 

en pugui fer un bon ús.

  Finalment la disciplina arquitectònica trobà sobretot interès en la mobilitat aèria entre 

els anys 1960 – 1970.  Un context on l’arquitectura tractà de canviar i trencar el pen-

sament de l’arquitectura moderna mitjançant projectes més atrevits i en molts casos 

purament acadèmics. 

  Encara que en els quatre projectes analitzats, el aspecte de la urbanitat queda relegat 

a un segon ordre, en tots existeix una preocupació constant  per la eficiència en els 

sistemes de mobilitat.

  Aspectes com l’Accessibilitat, la ubicació estratègica en front la ciutat, la importància 

del tractament d’estrats( secció) i  la utilització en escenaris de llargues distàncies es 

posicionen com principals protagonistes en front la infraestructura aèria.

  L’accessibilitat s’esdevé com un dels pilars. Es important comprendre com s’organitza 

la ciutat per afinar el lloc òptim on ubicar les estacions aèries. Punts on han de ser rics 

en termes de intermodalitat, ja que d’aquesta manera encara es podria rendibilitzar i 

treure profit de les altres infraestructures de mobilitat.

  Contra més connectivitat , més eficiència.

  En tots els casos, la mobilitat aèria era tractada com una infraestructura segregada , 

pel que el contacte amb el ciutadà es centralitzava únicament en sol punt. Això dificulta 

poder veure aquesta nova infraestructura d’una manera urbana, ja que probablement 

en aquest estrat més elevat no trobaríem massa tipus d’interacció entre la ciutat i el 

ciutadà. No com en l’exemple de Robida, on a més de ser un nou sistema de mobilitat, 

promovia l’aparició de nous aspectes urbans.
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Figura 25:  Robida, , Le Vingtième Siècle, Paris, G.Decaux, 1883.
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  Si més no, encara que no esdevingués una infraestructura de transformació a nivell 

metropolita, sí que ho seria per la escala supramunicipal/regional. Permetent trencar 

les barreres territorials i promovent una major connexió amb les ciutats del extraradi. 

Una visió més semblant als casos analitzats on es prioritzava aquest sistema de trans-

port per a llargues distàncies.
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Figura 26:  Imaginari de la mobilitat aèria urbana  a la ciutat de los Angeles.
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CAS PRÀCTIC

  Imaginem que volguéssim portar la mobilitat aèria urbana a Barcelona. Com hem vist 

en els casos sobretot de Frank Lloyd Wright, Peter Cook o el mes desconegut Paolo 

Soleri, la mobilitat en els seus casos estava condicionada per les llargues distancies; 

el que de primeres tindria sentit, ja que pel preu elevat que comportaria la implantació 

d’un sistema d’aquest nivell tecnològic, hauria de ser per casos específics que com-

plissin certs requisits. 

  Una ciutat de dimensions petites no tindria gaire sentit plantejar un sistema de mobili-

tat com el que es plantejava Villemard, on un pogués desplaçar-se amb llibertat per la 

ciutat, com si anés amb el seu propi vehicle privat. No obstant el fet de emfatitzar rutes 

tancades com una línia fixe de comunicacions, potser podria tenir cabuda. 

  Posem per exemple els casos de Barcelona i Los Angeles per contrastar. En el cas 

de los Angeles venim d’una ciutat plantejada com una ciutat jardí, amb una baixa edi-

ficabilitat com a norma general i una llarga extensió que es habitada per 13,5 milions 

d’habitants. La ciutat encara que va ser plantejada per tenir un sistema de tramvies, al 

llarg dels anys s’ha acabat enfocant únicament en la construcció pel vehicle privat; pel 

que la mobilitat sense vehicle propi es fa realment dificultós. En aquest cas, amb les 

llargues distàncies i la evident manca de transport públic, un sistema de mobilitat com 

el dels “air taxi concepts”; tindria tot el sentit del món. Perquè els propis desplaçaments 

sortirien fins i tot més econòmics que no havent d’agafar el cotxe a causa de la enor-

mes dimensions de la ciutat.

  En el cas de Barcelona, la percepció de com es veuria un nou sistema de mobilitat 

basat en un altre estrat seria lleugerament diferent. Barcelona de per sí ja te consolidat 

una molt bona infraestructura de mobilitat. Línies de autobusos que promouen els des-

plaçaments verticals i horitzontals de la ciutat, un sistema de tramvies que busquen la 

relació amb la urbanitat dels carrers, un sistema de metros que permet connectar d’una 

manera solvent tots els punts de Barcelona ciutat, estacions bikesharing, etc. Pel que 

tenint tot aquest conglomerat d’oportunitats, un es fa pensar si seria realment necessari 

plantejar el nou estrat per la ciutat.

  Per tal de clarificar la situació, posem sobra la taula una hipòtesis de plantejar un 

gran centre com estació intermodal  i petites terminals adaptades a la ciutat per fluxos 

menys intensos. Glòries ,per la seva ubicació en front la ciutat, el seu sentit històric per 
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Figura 27: Superposició modalitats de transport  junt amb infraestructura aèria Urbana . identificació dels 
punts amb més intermodalitat i accessibilitat( ESCALA MICRO ).

Taula comparativa infraestructura aèria amb infraestructures de mobilitat existents.
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  Ildefons Cerdà i per la gran quantitat de modalitats de transport que s’interconnecten, 

podria ser un lloc idoni per erigir-se com a nou centre intermodal aeri. Una terminal ur-

bana que suposem que treballa a tres escales: Una escala micro, destinada als fluxes 

interns de la ciutat; una macro / metropolitana , per connectar amb el extraradi de ciutat 

; i una d’escala regional que planteges la hipòtesis de que es pogués connectar amb 

altres ciutats de la comarca . 

  Fent un breu exercici numèric, agafant com a referencia la velocitat (300Km/h) d’un 

dels models presentats al any 2019, es presenta una petita taula que esclarifica els 

possibles beneficis de tenir una infraestructura aèria urbana per la ciutat. 

  Prenent com a referencia Glories es calculen les distàncies des de aquest fins a altres 

barris, municipis adjacent o ciutats comarcals que tenen una certa densitat de pobla-

ció. Es multipliquen per els equivalents 300km/h en m/s(83,33)i d’aquesta manera obte-

nim quants segons de desplaçament equivaldria a fer un trajecte del punt A al Punt B.

  Si aquesta informació la comparem amb el temps que equival actualment a fer aquests 

desplaçaments ( tant per l’àmbit privat com públic) veiem realment el fort contrast del 

que suposaria l’existència d’una infraestructura d’aquest tipus .Pel que la resposta es 

sí, en termes d’eficiència, Barcelona funcionaria d’una manera molt solvent. Faltaria 

analitzar si econòmicament seria viable. 

  Ja que Barcelona en sí, te una xarxa de transports públics que permet desplaçar-se 

per la ciutat i municipis del extraradi en trajectes inferiors a la hora, demostrant una 

maduresa i eficiència entre les diferents modalitats de transport existents . 

  El cas a los Angeles seria diferent, ja que en aquesta directament no existeix la opor-

tunitat d’una mobilitat pública digne. Allà al existir únicament una petita xarxa de metro 

i bus , l’aparició d’aquesta nova infraestructura sí que suposaria un abans i un després 

importantíssim. Ja que milloraria exponencialment la qualitat de vida dels ciutadans.

  A més que la pròpia aparició de les petites terminals urbanes promouria un desenvo-

lupament econòmic important a la zona. Convertint-se alhora en no només una estació 

aèria , sinó també en un projecte de revalorització del sol.  D’aquí que en la taula ante-

rior apareguessin ubicacions com  Quatre camins, Sant Andreu de la Barca, Castellde-

fels, ets. Ubicacions que a nivell metropolità encara tenen molt recorregut per fer ciutat. 

Figura 28: Infraestructura Aèria / escala metropolitana / MACRO.

Figura 29: Infraestructura Aèria / Escala Regional.
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  Per acabar es important destacar la morfologia de la infraestructura; el exercici exe-

cutat planteja una infraestructura centrípeta dels quals únicament fa palès el potencial 

d’aquesta. Però no vol dir que sigui el cas òptim. Com suggeria Villemard, desdoblant 

les infraestructures existents podem obtenir moltes lectures d’infraestructures viables:  

en anelles, en malla, d’esquemes polinuclear, d’esquemes lineals,etc. A simple vista la 

infraestructura en anella podria esdevindres com una opció a valorar, ja que te la avan-

tatge de no centralitzar tot el fluxe en un sol punt i saturar el funcionament d’aquesta. 

  Únicament es una opció de moltes més . El que està clar es que es imprescindible que 

abans de llançar-se a l’execució, es potencií les lectures territorial, l’enteniment de les 

ciutats i els possibles efectes d’implementació en tant termes urbanístics , econòmics, 

socials, tècnics i arquitectònics. 

Figura 30: Infraestructura aèria en Anella

TFG_Marc Vizcarra Pascual La Mobilitat Aèria Urbana



Figura 27: Superposició modalitats de transport  junt amb infraestructura aèria Urbana . identificació dels 
punts amb més intermodalitat i accessibilitat( ESCALA MICRO ).
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Figura 28: Infraestructura Aèria / escala metropolitana / MACRO.
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Figura 30: Infraestructura aèria en Anella
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