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RESUM | ABSTRACT

La significació dels espais, a través de la seva 
monumentalitat, és necessària per tal d’obtenir 
un caràcter permanent que recolzi la forma de 
la ciutat, que contribueixi a la cohesió social i 
mantingui l’esperit de comunitat. Aquests espais 
a vegades estan construïts amb arquitectures 
monumentals, a vegades amb arquitectures més 
ordinàries. Però és el conjunt dels elements i les 
seves relacions el que aporten la monumentali-
tat a l’espai. 

L’objectiu d’aquest treball es obrir la qües-
tió de la monumentalitat en l’espai urbà i veure 
com a través de la composició d’elements singu-
lars es pot aconseguir espais que siguin capaços 
d’estructurar la ciutat, no només des de la funci-
onalitat i racionalitat, sinó també des de l’expres-
sivitat i significació. El resultat és un catàleg de 
sistemes de composició que han estat utilitzats 
per a generar aquests espais significatius en di-
verses ciutats, i com han adquirit la significació 
a través de la disposició, les funcions, i l’impacte 
en la vida social i la memòria col·lectiva.

Paraules clau: composició urbana; monumentalitat 
arquitectònica; sistemes significatius; espai públic

The significance of the spaces, through their 
monumentality, is necessary to obtain a perma-
nent character that supports the shape of the city, 
that contributes to social cohesion and maintains 
the spirit of community. These spaces are someti-
mes built with monumental architectures, someti-
mes with more ordinary architectures. But it is the 
set of elements and their relations that contribute 
to the monumentality of the space.

The aim of this work is to open the question of 
monumentality in the urban space and see how 
through the composition of singular elements it is 
possible to achieve spaces that are able to struc-
ture the city, not only from the functionality and 
rationality, but also from expressiveness and me-
aning. The result is a catalog of composition sys-
tems that have been used to generate these mea-
ningful spaces in various cities, and how they have 
acquired meaning through disposition, functions, 
and impact on social life and collective memory.

Key words: urban composition; architectural mo-
numentality; significant systems; public space
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“La ciudad ha sido descrita como el hábitat natu-
ral del hombre civilizado. En la ciudad, el hombre 
ha desarrollado la filosofía y la ciencia, y se ha con-
vertido no sólo en un animal racional sino también 
en un animal sofisticado. La ciudad y el entorno 
urbano representan para el hombre la tentativa 
más coherente y, en general, la más satisfactoria 
de recrear el mundo en que vive de acuerdo a su 
propio deseo. Pero si la ciudad es el mundo que el 
hombre ha creado, también constituye el mundo 
donde está condenado a vivir en lo sucesivo. Así 
pues, indirectamente y sin tener plena conciencia 
de la naturaleza de su obra, al crear la ciudad, el 

hombre se recrea a sí mismo.” (Robert Park)
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1. INTRODUCCIÓ
Les ciutats són arquitectura. Les ciutats són 

moviment. Les ciutats són experiències. Una se-
qüencia articulada d’espais que són escenari de 
la vida dels habitants, i la seva forma ve determi-
nada per les múltiples decisions que aquests pre-
nen. Són les interaccions d’aquestes decisions el 
que cal comprendre per entendre la forma. Cada 
intervenció que els arquitectes projectem res-
pon a un emplaçament, un context en el qual el 
projecte s’hi adapta i hi influeix alhora. 

Tota intervenció aboca a un espai comú, un 
espai públic, un carrer, una plaça, una avinguda. 
Aquests espais públics poden ser destí o camí. Els 
destins són espais memorables, de referència, ja 
que són espais representatius, permanents, sig-
nificatius per a la societat.  La significació dels es-
pais, a través de la seva monumentalitat, és ne-
cessària per tal d’obtenir un caràcter permanent 
que recolzi la forma de la ciutat, que contribueixi 
a la cohesió social i mantingui l’esperit de comu-
nitat. Aquesta significació ve donada per l’arqui-
tectura del lloc en el seu conjunt, no com a una 
simple agrupació, sinó com a un sistema compo-
sitiu que defineix a grandiositat, representativi-
tat i significació de l’espai.

Per tant, l’objectiu d’aquest treball es obrir la 
qüestió de la monumentalitat en l’espai urbà i 
veure com a través de la composició d’elements 
singulars es pot aconseguir espais que siguin 
capaços d’estructurar la ciutat, no només des de 
la funcionalitat i racionalitat, sinó també des de 
l’expressivitat i significació. 

Partint de les diferents teories que busquen 
analitzar la ciutat com a arquitectura, es plan-
teja la hipòtesi dels espais significatius com a 
elements indispensables per a la qualitat de 
l’espai urbà. Aquests espais tenen la qualitat de 
ser representatius i permanents, i sovint estan 

formats per arquitectures singulars anomenats 
monuments. S’ha de distingir l’objecte que és 
el monument i les qualitats d’un objecte que 
són monumentalisme i monumentalitat, ja que 
aquestes qualitats són les que es poden traslla-
dar a l’espai urbà.

El treball està basat en exemples existents, 
de manera que són espais que la  rellevància que 
tenen i com funcionen dins les respectives ciu-
tats és demostrable. De la lectura dels exemples, 
es planteja la classificació de tipus de sistemes 
compositius. Aquesta classificació és una mostra 
d’estratègies que poden servir com a referèn-
cia a l’hora de projectar, una eina per al disseny 
d’espais significatius. De les diferents agrupaci-
ons que es plantegen, la principal discussió és la 
posició i escala relativa dels elements, analitzats 
en planta per llegir quines relacions hi ha entre 
ells i com és l’espai que emmarquen. Però en les 
composicions formals sempre hi ha implicacions 
ètiques, socials i polítiques. Hi ha relació entre la 
forma i la ideologia, cada composició té integra-
da una concepció del món, del temps, de l’indivi-
du i de l’objecte. El que correspon a l’arquitectu-
ra és desenvolupar els seus objectes creatius de 
manera més contextualitzada possible. En l’anà-
lisi dels espais exposats el context també és im-
portant. Conèixer el context i evolució d’aquests 
és necessari per entendre la seva formalització.

Malgrat l’especificació dels espais mostrats, 
no s’ha d’oblidar que la ciutat és arquitectura 
a múltiples escales, des de places, a avingudes, 
fins a la totalitat de la metròpoli. Els exemples es-
collits ho són a criteri de l’experiència personal i 
acadèmica de l’autor, espais que són considerats 
memorables però que altres persones podrien 
no considerar-los significatius. Malgrat, tot, són 
espais que es poden reconèixer i impacten tant 
als seus habitants com als visitants.

Fig. 0 Mosaic de diferents espais significatius. Fotografies de Google Maps.
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Les parts les defineix en tres categories se-
gons el programa: la residència, les activitats 
fixes i la circulació. Les activitats fixes serien els 
anomenats equipaments urbanístics, com els 
edificis públics i comercials, hospitals, univer-
sitats, escoles, etc. Aquestes activitats fixes es 
desenvolupen en els anomenats “elements pri-
maris”, parts de les ciutats que tenen la carac-
terística de permanència: per molt que la ciutat 
creixi i es transformi, aquestes parts no canvia-
ran la seva forma (però pot ser que sí canviï la 
seva funció), ja que constitueixen la ciutat. 

Per tant, es pot considerar que aquestes 
parts primàries són l’esquelet de la ciutat. Les 
àrees residencials tenen un caràcter menys per-
manent, estan subjectes a més canvis, i les àre-
es de circulació són formalment dependents de 
les altres dos. Però aquestes parts primàries no 
només són importants en l’estructura de la ciu-
tat, sinó que també evidencien un factor impor-
tant: l’evolució. La ciutat és un procés dinàmic 
que tendeix més a l’evolució que a la conserva-
ció. Però dins de l’evolució, els elements prima-
ris conserven i representen fets propulsors del 
propi desenvolupament de la ciutat. 

Però la forma i la funció de les parts primà-
ries no és l’únic que determinen la continuïtat 
urbana. També aporten representativitat, una 
qualitat que només s’adquireix a través de la 
percepció i memòria dels propis habitants. Una 
qualitat inherent al territori i a la seva història: 
el locus. Així doncs, aquestes parts, a més de ser 
l’esquelet de la forma urbana, també ho poden 
ser de la percepció.

Les ciutats son un entorn complex on es de-
senvolupen les activitats diàries de la majoria 
de la població mundial. Són l’espai per on ens 
movem, el paisatge que veiem, l’ambient que 
sentim. La ciutat és l’articulació d’espais, d’ex-
periències, de significacions, i els arquitectes 
som els que li donem forma en cada edifici, en 
cada espai públic que projectem.  L’estret vincle 
que existeix entre l’estudi de la ciutat i l’arqui-
tectura és un debat que avarca un ampli sector 
de la cultura arquitectònica. 

Des de la industrialització les ciutats van co-
mençar a créixer d’una manera frenètica, i enca-
ra avui estan en constant evolució i transforma-
ció.  Com a materialitzadors d’aquests canvis, 
els arquitectes van començar a entendre la ciu-
tat com a arquitectura. Una manera d’estudiar 
i entendre la ciutat des del punt de vista arqui-
tectònic ha estat la divisió d’aquesta en parts, 
desgranar-la per poder abordar, des de criteris 
diferents, la seva complexitat.

Aldo Rossi al seu llibre La arquitectura de la 
ciudad (1982), defineix ciutat com a:

“un conjunto constituido por varios trozos 
completos en si mismos y de que el caràcter dis-
tintivo de toda ciudad[...] es la tensión que se ha 
creado y se crea entre las zonas y elementos, en-
tre las diversas partes.”

L’estret vincle que existeix entre l’estudi de la 
ciutat i l’arquitectura fa que la definició no sigui 
massa distant de la que seria la d’arquitectura. 
Crear arquitectura és conjugar una sèrie d’espais 
i les seves funcions, igual que la ciutat és articular 
una sèrie de parts que es relacionen en conjunt.

2. CIUTAT I ESPAIS SIGNIFICATIUS

Fig. 6 Civic Center Studies, dibuix de Louis I. Kahn, 1956.

Fig. 7 “A Francesco Moschini”. Il·lustració d’Aldo Rossi, 1976.
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Kevin Lynch defensava a La imagen de la ciu-
dad (1960)  la teoria de la llegibilitat o facilitat 
amb què un entorn o una forma urbana pot ser 
reconeguda, organitzada en unitats coherents, 
apresa i recordada. Estretament relacionada 
amb la llegibilitat es troba la imaginabilitat o 
capacitat que té un element urbà de suscitar una 
imatge vigorosa en qualsevol observador. Una 
imatge eficaç seria doncs, en termes de l’autor, 
aquella amb una alta llegibilitat i una potent ima-
ginabilitat. Aquestes qualitats juguen un paper 
bàsic no només en la percepció de la ciutat, sinó 
que també de la seva qualitat de vida i sentiment 
comunitari dels habitants. Per tal de realçar la 
imaginabilitat del medi urbà el que cal és facilitar 
la identificació i també la seva estructuració vi-
sual. Les tres propietats bàsiques que la imatge 
urbana té són la identitat, l’estructura i el signifi-
cat. La identitat és el grau de diferenciació que 
un element té respecte la resta, l’estructura és 
la relació espacial que té respecte el context i el 
propi observador i el significat és el valor emotiu 
o pràctic que té l’objecte respecte l’observador. 
Aquestes tres característiques poden aparèixer 
conjuntament en diferents parts de la ciutat, però 
on coincideixen són en els elements primaris.

Aquests espais singulars també tenen la qua-
litat de la forma, com s’ha presentat anterior-
ment, i aquestes formes també tenen la seva 
funció dins de la percepció urbana. Per tal d’ela-
borar la imatge pública de la ciutat Lynch consi-
dera una sèrie d’elements: els camins, les vores, 
els barris, els nodes i les fites.  

Fig. 8 Elements de la imatge de la ciutat. Esbossos de Kevin 
Lynch, 1960.

D’aquests elements, els espais significatius en 
poden formar part principalment de dos: els no-
des i les fites. Els nodes són punts estratègics  de 
la ciutat en els que l’observador hi pot entrar i 
són focus intensius que són inici i destí. Per altra 
banda, les fites són també elements de referèn-
cia però en els que l’observador no hi entra, sinó 
que li són externs. Es pot considerar que una 
arquitectura singular com a objecte pot ser una 
fita, un element que l’observador pot recordar i li 
serveix per a orientar-se. Però que conjuntament 
amb el seu context, si està ben estructurat, es 
pot generar un node a partir de la fita, un espai 
d’especial intensitat que a més d’orientar, ajuda 
a la imaginabilitat de la ciutat.

Per tant, trobem que els espais significatius 
tenen múltiples funcions dins les ciutats: com a 
elements primaris (estructura), com a preserva-
dors de la història i el locus (permanència), com a 
punts de referència (llegibilitat). Són excepcions 
dins del context urbà,  que doten de caràcter a la 
ciutat. Però aquestes excepcions no són fets aï-
llats, sinó que sempre depenen del seu context, 
tant formal, funcional i social. 

Aquests espais sovint són representats per 
arquitectures que tenen la qualitat d’aportar 
grandiositat, significació y representativitat. Tot 
i que poden ser arquitectures ordnàries, a cau-
sa de la seva representativitat i importància en 
el seu emplaçament, sovint són arquitectures 
singulars. Molts cops són definides com a monu-
ments, però per als espais significatius, especial-
ment els contemporanis, el que interessa és la 
monumentalitat, no el monument.

Fig. 9 The Naked City; mapa psicogeogràfic de Guy Debord, 1957.
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El concepte de monument en arquitectura 
està sempre molt associat al valor de l’antiguitat. 
Les Piràmides, l’Acròpolis, el Taj Majal, tot són 
edificacions representatives de la humanitat dins 
l’imaginari col·lectiu. Quan un edifici sobreviu a 
l’acció del temps obté un valor monumental-his-
tòric, que està basat en l’estat en el que es troba, 
la seva aparença. Però dins del context modern, 
la monumentalitat no es basa només en el valor 
de l’antiguitat. Trobem que al segle XVIII Etienne 
Louis Boullé ja projectava uns edificis que tothom 
defineix com a monumentals. Probablement va 
ser el primer en proposar que la monumentalitat 
es desplacés del terreny de l’escultura figurati-
va cap a l’arquitectura, experimentant amb una 
monumentalitat instrumental1. 

Al 1903 l’historiador austríac Aloïs Riegl publi-
cava El culto moderno a los monumentos (1903), 
un llibre on amb un rigor científic pretenia definir 
els valors actuals dels monuments.
Defineix monument: 

“Por monumento, en el sentido más antiguo y 
primigenio, se entiende una obra realitzada por la 
man0 humana y creada con el fin especifico de mat-
nener hazañas o destinos individuales (o un conjun-
to de estos) siempre vivos y presentes en la concien-
cia de las generaciones venideras. Puede tratarse de 
un monumento artístico o escrito, en la medida en 
que el acontecimiento que se pretende inmortalizar 
se ponga en conociemento del que lo contempa sólo 
con los medios expresivos de las artes plásticas o re-
curriendo a la ayuda de una inscripción.”

3. MONUMENT, MONUMENTALISME, MONUMENTALITAT

Fig. 1 I am a monument, dibuix de Robert Venturi, 1972.

Fig. 2 Alçat del projecte de xenotafi d’estil egipci, dibuix de 
Etienne L. Boullé, 1786.

1: Deia Jeremi Melvin: “Etienne Louis Boullé fue quizás el primero en proponer que los monumetntos puedieran desplazarse del terreno 
de la escultura figurativa al arte del espacio, de la arquitectura, como el laboratorio perfecto para una monumentalidad instrumental.”

Dins de l’assaig, Riegl fa un apunt: quan un 
element porta aquests valors commemoratius, 
aquest només es poden percebre en retrospec-
tiva. Tot i que la grandiositat i la grandiloqüència 
sempre han estat presents en quant es defineix 
que és monumental,  el més important són els pro-
cessos tècnics, històrics i plàstics del monument 
respecte la seva contemporaneïtat. D’aquesta 
manera, trobem que actualment l’arquitectura 
del Moviment Modern dels anys 20 és més prope-
ra al concepte de monument que no pas qualsevol 
element de caràcter més escultòric. Per aquest 
motiu, Riegl fa una distinció entre els objectes que 
tenen un valor commemoratiu deliberat (gewoll-
te Erinnerungswert)  i els monuments no intenci-
onats: estructures que es van erigir sense intenció 
d’encarnar la memòria d’un col·lectiu o individu, 
però que han adquirit un significat.

El monument està relacionat directament 
amb la vigència i lògica de la seva funció com a 
element representatiu, és una eina utilitzada per 
preservar la memòria. Si bé és la definició de l’ob-
jecte en sí, trobem després dos conceptes que 
estarien definits com a qualitats de l’objecte: 
monumentalisme i monumentalitat. 

El monumentalisme és l’aplicació directa del 
concepte de monument amb un valor commemo-
ratiu deliberat. És la voluntat de crear elements 
que destaquin per les seves proporcions, la gran-
diositat i la grandiloqüència. Amb la finalitat d’evi-
tar l’obsolescència, tendeixen a parlar en gran. 
Aquesta manifestació en l’arquitectura va créixer 
sobretot durant el segle XIX, potenciada  pels na-
cionalismes, ja que era una manera de representar 
el poder i glorifica de règims polítics.  La principal 
crítica dels projectes monumentalistes és la nega-
ció de l’escala humana, a causa de la seva colossi-
tat, i la desconnexió amb la ciutat i el lloc. 

Fig. 3 Tyl-Frontu Monument; Yakov Belopolsky i Lev Golovnitsky, 1979. Font 
externa.
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La monumentalitat, per altra banda, es podria 
definir com el contrari del monumentalisme. És 
un concepte ambigu i difícil de definir. Aquí en-
trarien els monuments no intencionats, aquells 
que es valoren per la seva història, el seu ús, i 
el seu valor artístic, que són per si mateixos els 
valors commemoratius. Aquests valors, però, no 
són intrínsecs del projecte, ja que venen donats 
per la visió subjectiva de la societat.  Louis Kahn 
ja defensava que la monumentalitat no es pot 
crear intencionadament, ja que és: 

“una cualidad espiritual inherente a aquella es-
tructura que porta en sí la inmortalidad, nada se le 
puede agregar o cambiar.”

Durant el segle XX hi havia una corrent arqui-
tectònica anomenada “Nous tradicionalistes” 
que es basaven el llenguatge historicista, usa-
ven ornaments antics sense criteri ni significació, 
simplement seguint els gustos generals. Davant 
d’aquesta situació, el Moviment Modern va voler 
diferenciar-se radicalment d’aquesta tendència, 
negant completament qualsevol tipus d’orna-
ment en la composició. El resultat, però, va ser 
uns desenvolupaments urbans totalment indi-
ferents en el a la ciutat existent, generant imat-
ges despersonalitzades, i edificis públics basats 
només en la seva funcionalitat i sense suficient 
representativitat. Es per això que a la segona 
meitat de segle, davant d’aquesta “pseudo-mo-
numentalitat” dels historicistes i la manca de sig-
nificació dels primers moderns, Josep Lluís Sert, 
Fernand Léger i Sigfried Gideon van formular al 
1943 els Nine points of monumentality. Aquests 
van ser la premissa per les discussions i debats 
de molts pensadors de l’arquitectura que van in-
tentar formular aquesta nova monumentalitat i 
com aplicar-la al context modern.

Fig. 4 Alfred Newton Richards Medical Research and Biology 
Building, projecte de Louis I. Kahn, 1957-65. Fotografia de 

Malcolm Smith.

En aquest gairebé decàleg, que havia de servir 
com a sumari del vuitè CIAM, es defensava la ne-
cessitat, possibilitat i desig de que els edificis sa-
tisfessin més que la seva funcionalitat. D’aquests 
punts és convenient destacar el 8:

“8. La situación de los monumentos debe ser 
planificada. Ello será posible cuando se emprenda 
con energía una nueva planificación de los puntos 
centrales de nuestras ciudades, para permitir la 
aparición de espacios abiertos en el caos que son 
hoy nuestros centros. En tales espacios abiertos 
hallará la arquitectura monumental el lugar que le 
corresponde. Entonces podrán expandirse los edi-
ficios monumentales: porque así como los árboles 
y las plantas, tampoco ellos pueden apiñarse en un 
mismo lugar. Sólo entonces podrán levantarse nu-
evos centros comunales.”

Defensaven que la nova monumentalitat havia 
d’estar planificada dins la ciutat, reorganitzant la 
vida comunal, sent un fet que havia estat oblidat. 
També defensaven que precisament els edificis 
destinats a la sensibilitat social i a la vida comunal 
anhelaven a satisfer més enllà de la seva funcio-
nalitat: havien d’aportar monumentalitat, alegria 
i intima exaltació. Però sobretot, els nous monu-
ments no són simplement elements singulars aï-
llats, sinó que necessiten d’un espai que els signifi-
qui. Han de ser arquitectures representatives per 
sí mateixes, però el que seria significatiu és l’espai, 
l’agrupació d’elements que amb la seva composi-
ció aporten la monumentalitat.

Fig. 5 Mundaneum, Ginebra; planta projecte de Le Corbusier i 
Pierre Jeanneret, 1928-1929.
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Cap objecte és completament aïllat del seu 
context, ja que sempre manté algun tipus de re-
lació amb l’exterior, formant part del seu caràc-
ter. Tot element està en relació amb altres, per 
tant només es pot entendre un conjunt com a 
sistema. El concepte de sistema el defineix Josep 
Maria Montaner en el seu llibre Sistemas Arqui-
tectónicos Contemporáneos (2008): 

“[...] un sistema es un conjunto de elementos 
heterogéneos (materiales o no), de distintes es-
calas, que están relacionados entre sí, con una 
organización interna que intenta estratégicamen-
te adaptarse a la complejidad del contexto y que 
constituye un todo que no es explicable por la 
mera suma de sus partes.”

Les característiques físiques dels elements és 
el que determina la qualitat del conjunt, de ma-
nera que l’escala, la distància, l’orientació són de-
terminants. No només els elements físics (objec-
tes), sinó també el propi buit en forma part. Un 
espai significatiu ho és gràcies a les qualitats del  
sistema que conformen els elements que hi són 
presents. Aquests elements formen una estructu-
ra que és la que defineix el sistema, sent així les 
relacions, i no els objectes, el que és determinant.

Trobem que la qualitat de l’estructura dels 
sistemes compositius compta amb quatre fases 
que van creixent en quant a precisió estructural:

La primera, és quan els elements són lliures. No 
compten amb cap estructura visible o interre-
lació entre les parts. Avui dia és difícil trobar 
casos purs en aquesta situació, ja que dins del 
context urbà cap objecte és completament aï-
llat, però es distingeixen al ser elements que 
han obtingut un protagonisme a l’hora d’adap-
tar la forma del seu context.

Fig. 10 Drawing Knotted at the Manner of a Net; Paul Klee, 1920.

4. SISTEMES COMPOSITIUS

En altres casos, l’estructura es basa en la posició. 
Cada part es relaciona per la distancia relativa en-
tre sí, és una relació aproximada  ja que no comp-
ta amb una estructura determinada, de manera 
que encara es poden percebre inconnexes.
Quan l’estructura comença a ser més clara, quant 
compta ja amb jerarquies i deixa de ser una sim-
ple agregació de peces, aporta més moviment 
i complexitat, gràcies a una estructura encara 
flexible que permet establir connexions dinàmi-
ques que influeixen al context.
A la que les relacions entre els elements s’intensi-
fiquen, sovint deliberadament, es comença a fer 
perceptible l’estructura, de manera que es torna 
rígida i clara. El context i els objectes s’adapten un 
a l’altre, establint una relació d’equilibri. Aques-
tes estructures més rígides permeten que l’escala 
dels sistemes puguin ser majors, ja que al comptar 
amb una bona estructura, són capaços de supor-
tar més dimensió sense perdre la relació.

Els elements principals en els sistemes dels 
espais significatius són els monuments arquitec-
tònics, és a dir, arquitectures dotades de monu-
mentalitat. Són els elements protagonistes  i els 
que més pes tenen en la composició, però no són 
els únics. Els espais significatius estan caracterit-
zats també per la forma del context: la forma dels 
edificis, la vegetació, i també per altres elements 
singulars, com els elements escultòrics (monu-
ments intencionats). Aquests són elements que 
ajuden a reforçar els conceptes principals del ti-
pus de sistema compositiu, i contribueixen en la 
significació del conjunt. 

Segons l’escala del conjunt, els sistemes com-
positius s’agrupen en dos famílies: els sistemes a 
partir d’un punt i els sistemes a partir d’una línia.

Fig. 11 Fases de la qualitat estructural. Esbossos de Kevin Lynch.
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Elements escultòrics: 

Els elements escultòrics són, segons les de-
finicions de Riegl, els monuments intencionats. 
Aquest acostumen a ser elements de petita esca-
la, i representen de manera escultòrica personat-
ges, fets històrics o commemoren altres valors. 
Tot i que no participen  excessivament en la per-
cepció físics, sí que ho fan en quant a significat. 

Els sistemes a partir d’un punt són de petita 
escala, és a dir, que poden formar part d’un siste-
ma major. Aquesta primera classificació és carac-
terística ja que s’organitza a partir d’un punt, que 
pot ser abstracte o materialitzat per un element. 
L’aspecte més important d’aquest tipus de siste-
mes és la centralitat, tant en termes compositius 
com el paper que desenvolupen dins la ciutat. Els 
seus elements principals són les façanes, els ele-
ments verticals i les escultures.

Façanes: 

Quan una persona percep l’espai el llegeix a 
través de l’espai delimitat per murs. D’aquest fet 
Edmund Bacon al seu llibre Design of Cities (1967) 
ho denominava l’espai comprensible. Però per 
altra banda, a forma de l’arquitectura, les textu-
res, colors, materials, les ombres, es combinen 
per dotar de l’espai comprensible de caràcter, 
transformant-lo així em espai articulat. A més de 
dotar de caràcter i de significat a l’espai i l’edifi-
ci en si, les façanes són importants perquè mar-
quen una direcció, sempre miren cap a algun lloc. 
La seva força de disseny es projecta cap a una 
direcció que determina l’estructura del sistema, 
i també funciona com a punt de referència en la 
imatge visual del conjunt.

Elements verticals:

Una manera de generar diferència, per tant 
dotar de caràcter un espai, és mitjançant l’ús 
d’elements verticals. Aquests són elements que 
destaquen per la seva alçada en comparació amb 
el seu context, sent així elements de referència 
tant a gran com a petita escala. Són usats prin-
cipalment per a generar contrast i també contri-
buir a la tensió o equilibri de la composició.

4.1 SISTEMES AL VOLTANT D’UN PUNT

Fig. 12 “A point in chaos: Once established the grey point leaps 
into the realm of order”, dibuix de Paul Klee.

Fig. 13 Space comprehensive and space articulate. Dibuix d’ Ed-
mund N. Bacon.

Fig. 14 Dins d’una plaça ordinària, el Mponument als Castelles ajuda a significar l’espai. Fotografia de Guillem Carbonell.
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Els sistemes per concentració es basen en un 
element físic que té una posició central i prota-
gonista en la composició. La resta d’elements es 
posicionen a distància respecte el principal, do-
tant-lo d’una gran individualitat. En aquest tipus 
de sistema els elements principals acostumen a 
ser simples, com escultures o altres monuments 
intencionats, i està envoltat d’espai i cap altre 
element n’impedeix la visió. També hi ha casos 
on l’element central és més complex, com un 
edifici, però és menys comú degut a la gran iden-
titat pròpia que un edifici ha de tenir per generar 
aquesta força central.

A Roma hi ha molts exemples d’aquest sis-
tema, sobretot per l’ús, al llarg de tota la seva 
història, de les columnes i els obeliscs. Un dels 
casos és la Piazza del Popolo. El 1573 es va cons-
truir un font al centre de la plaça situada al cos-
tat de les antigues muralles, on posteriorment, 
al 1589 es va erigir l’Obelisco Flaminio. La seva 
verticalitat i la seva posició central, allunyat de la 
resta d’elements, el fa el principal i el punt de for-
ça de la composició, fet que ha estat respectat al 
llarg de les diferents modificacions de la plaça. 
Al 1675 i al 1678 es van construir les dos esglé-
sies bessones, les quals es van projectar mirant 
directament cap a l’obelisc, generant així el po-
pularment conegut com a “tridente”. No va ser 
fins a finals del segle XIX, amb la influencia dels 
francesos que van envair Roma, que la plaça no 
va prendre la  forma oval que té ara, on la força 
de l’obelisc es veu reforçada gràcies a la col·loca-
ció de les fonts també encarades a ell.

CONCENTRACIÓ

Fig. 15 Vista aèria de la Piazza del Popolo. Fotografia de Bing Maps.

Fig. 16 Vista a peu de terra del “tridente”.

Fig. 17 Planta de la Piazza del Popolo, Roma. 

Fig. 18 Diagrama compositiu de la Piazza del Popolo, on 
l’obelisc és l’element cnetral, i la resta de monuments 
reforcen el seu protagonisme
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A la ciutat de Vicenza trobem el cas de la Pia-
zza del Signori. Centre del fòrum durant la ciutat 
romana, aquesta plaça esta presidida pel Palla-
zzo della Ragione des del segle XV. Al 1549 se li 
va encarregar a Andrea Palladio la reconstrucció 
d’aquest, que comptava amb la característica de 
que estava envoltat per diverses places on es si-
tuaven els mercats. El conjunt de la Basilica Palla-
diana, amb l’alta Torre Bissara i la resta del Palla-
zzo Regionale generen un complex cos central 
que és el centre polític, comercial, i social de la 
ciutat. A l’altra banda de les places s’hi troben els 
elements perimetrals que encaren la seva façana 
cap al conjunt central. L’Església de San Vicenzo 
i la Loggia del Capitaniato miren a la Torre i a la 
basílica respectivament, mentre que al nord-est 
trobem la Parròquia de San Michele detta dei 
Servi encarada al Palazzo. D’aquesta manera es 
reforça la centralitat del palau regional i donen 
qualitat al conjunt de les places. 

La complexitat que un edifici ha de tenir per 
tal de tenir aquesta centralitat fa que no abundin 
bons exemples que utilitzin aquest sistema. Per 
altra banda, l’ús d’elements simples com a cen-
tre és una pràctica molt usada, sobretot a petita 
escala, ja que amb la simple col·locació d’un sol 
element es pot transformar i significar un espai.

Fig. 19 Vista aèrea de la Basilica Palladania a Vicenza. Font externa

Fig. 20 Vista de la Piazza del Signori a Vicenza. Font externa

Fig. 21 Planta de la Basilica Pladiana i les seves places, Vicenza.

Fig. 22 Diagrama compositiu de la Piazza dei Signori, on el 
conjunt de la Basilica i el palau són l’element principal.
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En el sistema per agregació no hi ha un ele-
ment central principal, sinó que l’espai buit és el 
centre. S’organitza a partir de l’espai entre els 
elements, és a dir, el buit que els separa. Cada 
edifici és col·locat respecte els altres, i la cohe-
rència es manté a través de la tensió entre ells. El 
seu caràcter depèn de la col·locació, volumetria i 
materialitat dels edificis, el mínim detall és deter-
minant per el caràcter de l’espai.

És un sistema utilitzat a l’Antiga Grècia, on es 
planejava la construcció dels edificis cívics més 
importants en una mateixa localització, amb vo-
luntat de crear el cor de la ciutat. La relació en-
tre els edificis estava sovint planificada, tot i que 
la sensació és que aquests espais es produïen 
de manera fortuïta. Aquest concepte de cor de 
la ciutat ha arribat fins a la contemporaneïtat, i 
es fa evident sobretot en els nuclis medievals. 
Degut a la morfologia de les ciutats en aquells 
temps, les edificacions dins les muralles estaven 
comprimides, sent l’espai públic carrers estrets 
i poc il·luminats. Les grans excepcions eren les 
places, que al ser dels pocs espais amplis cobra-
ven una gran importància. És per això que s’usa-
ven principalment els edificis de les institucions 
per mostrar el seu poder en aquests espais, prin-
cipalment l’Església i el nobiliari. Un exemple és 
la Piazza Vecchia, cor del centre antic de la ciu-
tat de Bergamo. D’entre els carrers estrets del 
teixit medieval de sobte s’obre un gran espai, de 
planta trapezoidal, emmarcat pels edificis de la 
Biblioteca d’Angelo Mai, el Palazzo del Podestá 
i el Palazzo de la Regione. Al ser tots edificis im-
portants per a al ciutat, l’espai adquireix signifi-
cat per la pròpia funcionalitat dels edificis, que 
es tradueix en qualitats físiques més característi-
ques. A més el Palazzo té una planta baixa lliure, 
que permet el pas cap a la Piazza Padre Reginal-
do Giulani, on s’hi agrupen la Basílica, la Catte-
drale  i el Battisterio.

AGREGACIÓ

Fig. 23 Vista aèria de la Piazza Vecchia de Bèrgam. Fotografia de 
Google Maps.

Fig. 24 Vista elevada de la Piazza Vecchia de Bèrgam. Font externa.

Fig. 25 Planta de la Piazza Vecchia, Bergamo.

Fig. 26 Diagrama compositiu  del sistema per agregació de la Piazza 
Vechia, on l’espai central és protagonista.
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Un exemple més modern, però que aplica 
els mateixos principis és el centre urbà de Ro-
vaniemi, projectat per Alvar Aalto als anys 60. 
El conjunt compta de tres edificis: el palau de 
congressos, la biblioteca i l’ajuntament. Les tres 
peces evoquen, a través de la seva forma a un 
espai verd central obert a la resta de la ciutat. 
És la volumetria dels edificis que defineixen la 
relació entre ells i el propi espai verd, que actua 
com a rebedor del conjunt. Aquest, igual que 
feien els grecs, té la voluntat de ser el cor de la 
ciutat, un mateix espai que sigui centre polític i 
social.

El principal joc en aquest tipus de sistema 
compositiu és la mesura. Les dimensions dels 
edificis i la distància entre ells determina l’espai, 
tant físic com perceptiu. Afegint també el propi 
caràcter i significació dels edificis, és un sistema 
que té una infinitat de possibilitats.

Fig. 28 Vista aèria de Rovaniemi. Font externa.

Fig. 27 Vista des del palau de congressos de Rovaniemi. Font externa.

Fig. 29 Planta del centre cívic de Rovaniemi.

Fig. 30 Diagrama compositiu del centre cívic de 
Rovaniemi, on els complexes volums dels edificis 
evoquen a un espai central que és obert a la 
ciutat.
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El sistema per entrellaç apareix quan els sis-
temes d’agregació esdevenen més complexos. 
Malgrat hi ha casos històrics, és una estratègia 
que té molt potencial i es pot veure en exem-
ples contemporanis. Es el cas de dos espais lliu-
res tangents, els quals mitjançant l’arquitectura 
dels edificis agregats el punt central es desplaça 
cap a la junta d’aquests espais, de manera que 
els entrellaça en un únic conjunt.

A l’edat medieval, les ciutats es construïen 
a partir de formes rectangulars, i l’espai públic 
acabava prenent forma a través de la construc-
ció en el perímetre d’aquestes formes. A causa 
d’aquestes geometries, i per la irregularitat en 
les construccions, en alguns casos apareixen 
espais lliures que es solapaven. És el cas de la 
Piazza del Popolo i la Piazza Giuseppe Garibal-
di, a Todi. Aquest petit poble d’Itàlia compta, 
com la majoria de ciutats medievals, amb una 
plaça central on s’hi presenten la catedral i els 
palaus dels poders cívics. Per altra banda, està 
la Piazza Garibaldi, que compta  amb una està-
tua central i un xiprer que és símbol del poble. 
A més, un dels costats de la placeta s’obre a les 
vistes elevades de la plana d’ Umbria. L’espai de 
pas entre les dos places trobem que està defi-
nit pel Palazzo del Popolo i el Palazzo dei Priori. 
Aquests dos edificis creixen en alçada en la can-
tonada del punt de connexió entre les places, 
establin així un petit volum d’espai comú dels 
dos espais, amb una gran intensitat i impacte. 
Aquest gest li dona una força vertical al punt de 
creuament, generant una tensió que insinua di-
namisme entre ambdues places. 

AGREGACIÓ - ENTRELLAÇ

Fig. 31 Vista aèria del centre de Todi. Fotografia de Bing Maps.

Fig. 32 Vista de la Piazza del Popolo a Todi. Font externa.

Fig. 33 Planta del centre de Todi.

Fig. 34 Diagrama compositiu del centre de 
Todi, on la força está ne la junta marcada 
pels palaus, unint així els dos espais.
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De manera similar s’utilitza aquest sistema 
compositiu a la Piazza San Marco de Venècia. La 
Piazza San Marco i la Piazzetta homònima estan 
enllaçades per l’espai que està emmarcat per 
dos dels principals edificis: l’icònic Campanile i la 
Basílica. A més la Torre dell’Orologio mira cap a 
l’escletxa entre places, reforçant que el punt de 
la junta és el centre de la composició. 

Aquest sistema esta basat en la insinuació, la 
posició de dos elements de gran volum a prop 
genera tensió entre ells i una força al buit, que 
esdevé el centre de la composició. En exemples 
contemporanis podem trobar aquest sistema e la 
Plaça de la República de Ljubljana, on dos grans 
torres, separades per uns pocs metres genera 
una força que insinua moviment a l’observador, 
però també és una imatge vista des d’arreu la 
ciutat. La Puerta de Europa de Madrid també fa 
servir aquest gest, fent l’analogia de ser una por-
ta d’entrada i benvinguda de la ciutat.

Fig. 35 Vista aèria de la Piazza de San Marco. Font externa.

Fig. 36 La Piazza San Marco, Venezzia. Quadre de Bernardo Bellotti.(1740)

Fig. 37 Planta de la Piazza San Marco, Venècia.

Fig. 38 Diagrama compositiu de la Piazza 
San Marco, on la força de la composi-
ció està en la junta entre la Piazza i la 
Piazzetta.
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Els sistemes anteriorment exposats tenen una 
característica de que són sistemes que apareixen 
de forma no planificada, en general no responen 
a cap ordre geomètric i sovint són producte de la 
suma d’intervencions que s’han anat produint al 
llarg del temps, fins arribar a formalitzar-se com 
són actualment. Els sistemes per axialitat són 
sistemes d’agregació però dotats d’una estruc-
tura formal i lògica.  La planta està organitzada 
a través d’un o més eixos, que marquen els pro-
pis elements. La composició dels elements està 
sempre relacionada amb els eixos, disposant la 
direcció de cada element d’una manera que es 
relaciona amb els demés. El resultat final es una 
composició que pot ser molt formal però en con-
junt genera dinamisme.

Un exemple d’aquest sistema és la Piazza del 
Duomo a Milà. Des del segle XIV la llavors anome-
nada Piazza dell’Arengo ja era el nucli de la ciutat. 
Ja a finals de segle es va començar la construcció 
del Duomo, element que seria protagonista tant 
de la plaça com de la ciutat. Al segle XVIII, amb el 
Duomo encara no acabat, es va construir el Pa-
lau Reial, que mira cap al centre de la plaça de 
manera obliqua, trencant la rígida planta rectan-
gular. Més endavant, a mitjans del segle XIX, es 
va construir la Galeria Vittorio Emmanuele II, que 
comptava amb una entrada amb forma d’arc de 
triomf, projectant un eix perpendicular al de la 
catedral. A la seva banda oposada, durant l’èpo-
ca feixista es va erigir l’Arengario, un conjunt 
de dos palaus bessons, reforçant així aquest eix 
perpendicular. Per acabar de reforçar la centra-
litat de la composició, el 1896 es va inaugurar 
l’estàtua de Vittorio Emmanuele II, col·locada al 
centre de la plaça i encarada al centre de la cate-
dral. D’aquesta manera, trobem una composició  
estructurada a partir de tres eixos, que estan re-
lacionats enter ells i generen aquest sistema que 
és encara el centre de la ciutat.

AXIALITAT

Fig. 39 Vista aèria de la Piazza del Duomo. Fotografia de Bing Maps.

Fig. 40 Vista del Duomo a peu de carrer. Font externa.

Fig. 41 Planta de la Piazza del Duomo, Milà.

Fig. 42 Diagrama compositiu de la 
Piazza del Duomo, on el centre és 
el punt on els eixos marcats pels 
elements intersequen.
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De manera similar, però no tant rígidament, 
utilitza aquest sistema Alvar Aalto a l’hora de 
projectar el Centre Urbà de Seinäjoki. El projec-
te consta d’un centre parroquial, on la torre del 
rellotge presideix el conjunt, marcant el centre 
urbà des de la distància. Aquesta primera part 
del conjunt s’uneix amb l’altre a través d’un eix 
peatonal, enllaçant l’ajuntament, la biblioteca i el 
teatre, sent així el centre cívic i social de la ciutat.  
L’estructura principal és l’eix peatonal, que és el 
que lliga els diferents espais i des d’on es posici-
ones els edificis. Tot i tenir una aparent irraciona-
litat, el conjunt té una estructura molt definida, 
amb un eix acotat i una narrativa intencionada.

L’ús dels eixos com a element estructurant 
dota de una claredat en planta, i fa més fàcil do-
minar les mesures i proporcions a l’hora de com-
posar el conjunt. Alhora, l’estructura definida és 
una eina molt potent a l’hora d’integrar el siste-
ma dins del context urbà. Aquestes línies de for-
ça poden estar adaptant-se al teixit de la ciutat o 
afectar a aquest, de manera que  el propi espai 
s’integra en el teixit urbà.

Fig. 43 Vista cap al campanar, amb l’ajuntament a l’esquerra. 
Font externa.

Fig. 44 Vista aèria del centre urbà de Seinajoki. Fotografia de Hannu Vallas.

Fig. 45 Planta del Centre urbà de Seinäjoki.

Fig. 46 Diagrama compositiu del Centre de Seinäjoki, on tots els 
elements està estructurats a partir d’un eix central. Això genera 
una seqúència d’espais on el creuament amb el carrer principal 
és el centre.
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El sistema de composició a partir d’una línia 
són sistemes d’escala major, per tant tenen una 
estructura més sòlida i acostumen a integrar 
sistemes d’escala menor. La seva principal ca-
racterística és que s’organitza a través d’un eix 
principal, que acostuma a connectar – tant visual 
com físicament- diversos elements. A més de la 
pròpia energia dels elements, l’eix que connecta 
esdevé el protagonista de la composició, creant 
una línia de força que influeix enormement en la 
imatge de la ciutat. Aquesta línia de força esdevé 
un recorregut, una seqüència, és un sistema ba-
sat en el moviment. Al moure’s en una escala ma-
jor, les dimensions i els elements són diferents a 
les composicions a partir d’un punt. 

Recorregut:

La característica d’aquest sistemes de compo-
sició que parteixen de l’eix es basen en el movi-
ment, el recorregut. La seva essència és generar 
energies d’un punt a un altre, de manera que la 
unió esdevé la principal força de disseny. Els re-
correguts es materialitzen en carrers o avingu-
des que connecten físicament i/o visualment els 
elements principals, donant forma a la ciutat i a 
l’espai públic més enllà dels elements que con-
necta. Aquests carrers acostumen a ser de major 
activitat social i comercial dins la ciutat, pel sol 
fet de connectar dos pols.

Fita:

4.2 SISTEMES AL VOLTANT D’UNA LÍNIA

Fig. 47 Extracte de Pedagogical Sketchbook, de Paul Klee.

Fig. 48 Recorregut.Dibuix de Kevin Lynch. (Re-dibuixat)

En aquests casos, les fites són elements que 
destaquen dins la composició i que serveixen per 
reforçar el recorregut. Per tal de reforçar-lo, es-
tan situats respecte l’eix principal de la compo-
sició, però no només seguint la alineació de l’eix 
sinó que també aportant caràcter. D’aquesta 
manera aporten una narrativa que li dona cohe-
rència al conjunt malgrat la distància que separi 
entre els elements principals.

Pol:

Els pols són l’element principal en els sistemes 
axials. Acostumen a ser sistemes de menor es-
cala, conjunts que es poden llegir com a un únic 
element. Aquest són elements que són prou po-
tents com per generar atracció o projecció cap a 
o des de ells mateixos, i ofereixen o una activitat 
o una imatge que destaca a escala urbana.

Fig. 49 . El Taj Mahal destaca com a pol d’atracció. Fotografia de 

Fig. 50 El camí (el pont) és tant essencial com el pol o destí (el campanar), esglèsia de Sant Joan Baptista a Bohinj, Eslovènia 
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Aquest primer sistema es basa en la unió de 
dos elements significatius. La interrelació de 
l’eix que els uneix i com interactua amb la res-
ta de teixit urbà genera unes forces de disseny 
que esdevenen l’element dominant en l’obra 
arquitectònica. L’element cohesionant és la lí-
nia de força més que cap relació volumètrica. 
Cada element té prou significat per si mateix, 
generant un inici i un final d’un recorregut que 
és bidireccional. Per tant, és una composició 
acotada, tot i que pot variar molt d’escala. 

Aquesta estratègia és utilitzada durant les 
obertures en les antigues ciutats medievals, 
obrint així grans espais que servien per dotar 
de modernisme, seguretat i salubritat a les crei-
xents ciutats. Sobretot durant el Barroc a la ciu-
tat de Roma es va utilitzar com a principi orde-
nant de l’antic nucli. En la modernitat aquesta 
estratègia també s’ha vist tant en el disseny de 
ciutats com el d’edificis públics, degut a la capa-
citat de funcionar en diverses escales. L’Avin-
guda Gaudí, oberta el 1927 a Barcelona, és un 
exemple que il·lustra perfectament aquest sis-
tema. Dins del teixit urbà, la quadrícula del Pla 
Cerdà, hi ha un tall en diagonal que la trenca i 
connecta a través d’una línia,  l’Hospital de Sant 
Pau i la Sagrada Família. El 1882 es ca comen-
çar a construir la basílica d’Antoni Gaudí, amb 
voluntat de ser la gran catedral del barri de l’Ei-
xample, sent un sistema de concentració. Quan 
al 1902 Domènech i Montaner va començar a 
construir l’Hospital de Sant Pau va projectar la 
façana principal d’aquest mirant directament a 
la basílica. Aquest gest indicava la relació que 
acabarien tenint ambdós monuments, que es 
materialitzaria en l’Avinguda Gaudí. Si aquesta 
obertura no existís, els dos edificis no tindrien 
cap tipus de relació, no es podrien associar i 
serien dos elements significatius aïllats.

TENSIÓ

Fig. 51 Vista aèria de l’Avinguda Gaudí des de l’Hospital de Sant Pau. 
Font externa.

El resultat és un carrer peatonal, amb molta 
vida comercial i social, molt diferent que la resta 
del teixit urbà. També estableix una nova refe-
rència dins la quadrícula, trencant recorreguts 
monòtons i establint una imatge pròpia que 
aporta significat al teixit social del barri. 

Fig. 52 Diagrama de composició per tensió. Fig. 53 Planta de l’Avinguda Gaudí, Barcelona.
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El sistema per atracció és un sistema que a 
diferència dels altres sistemes que parteixen de 
la línia, és més usat en projectes acotats i amb 
poques o cap preexistència. Es basa sobretot 
en un pol principal, que és l’objecte que atrau i 
tota la composició es basa en aquest. L’element 
genera un o més eixos que parteixen de l’ob-
jecte, i aquest es veuen reforçats per la forma 
urbana o altres elements que se situen a partir 
del principal. La imatge resultat acostuma a ser 
molt focalitzada i unidireccional.

Aquest sistema va ser utilitzat al 1929 a Bar-
celona, on en motiu de la celebració de l’Expo-
sició Universal, Josep Puig i Cadafalch i Guillem 
Busquets van urbanitzar una gran avinguda 
actualment coneguda com a Avinguda Maria 
Cristina. La peça principal de la composició és 
el Palau Nacional, que situat en una cota més 
alta es presenta com a objectiu final del recor-
regut. Aquest projecta un eix que és la base de 
l’estructura del conjunt. Partint de la Plaça Es-
panya, l’eix compta amb les Torres Venecianes 
a l’inici que emmarquen la imatge, acompanya-
des per la forma de les façanes dels diversos pa-
laus de l’exposició. Al final de l’avinguda estan 
la Font Màgica de Montjuic i les quatre colum-
nes, fites que realcen la força de l’eix i la pers-
pectiva unidireccional. Finalment el recorregut 
comença a pujar de cota, passant per passejos 
que s’hi creuen i estan situats el Pavelló de Mies 
i el Pavelló d’Itàlia, dos elements enfrontats i 
perpendiculars a l’eix principal. Un cap arribat 
al destí final la situació del gran espai rebedor 
del palau convida a observar les vistes privilegi-
ades de  la ciutat, però sobretot, l’observador 
té l’oportunitat de reviure el recorregut que ha 
fet des de l’inici a la Plaça Espanya.

ATRACCIÓ

Fig. 54 Vista elevada de l’Avinguda Maria Cristina (1929). Foto-
grafia de Gabriel Casas i Galobardes

En el cas de l’Avinguda Maria Cristina un sol 
eix és el que estructura el sistema, generant 
un recorregut únic. Però trobem el cas del Mu-
seumsplein a Amsterdam, on es fa servir el ma-
teix sistema. Ara, enlloc de ser un sol eix, en són 
tres que es veuen reforçats tant per la col·locació 
de altres peces com per la connexió amb l’edifici 
de la òpera. Aquesta actuació genera uns eixos 
que van més enllà del propi sistema compositiu, 
integrant-se amb el teixit urbà. De manera que 
el sistema d’atracció pot establir més d’un recor-
regut i estar més integrat dins la ciutat, tot i que 
acostumin a projectar una imatge més estàtica.

Fig. 55 Diagrama compositiu de l’Avinguda Maria Cristina, Bar-
celona. Fig. 56 Planta de l’Avinguda Maria Cristina, Barcelona.
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Un concepte diferent és el sistema d’una lí-
nia de força que s’estén des d’un punt d’origen 
cap a l’infinit, establint un principi d’ordenació 
al llarg de tot l’eix. Aquest sistema d’extensió 
utilitza un seguit de fites per potenciar l’eix aju-
dant a que es projecti cap a l’infinit. Els elements 
han de tenir certa complexitat, ja que no només 
atrauen la força de l’eix sinó que la projecten. 
Són espais que que no representen un final o 
inici absoluts, sinó que mantenen el significat 
d’un camí “infinit”. 

Durant el segle XVIII a França s’introduïa 
aquest concepte en el disseny de les ciutats, for-
malitzat com a bulevards que no tenien un final 
aparent, que s’estenen cap a l’infinit. Aquest 
concepte, és perceptible en el disseny dels jar-
dins dels châteauxs i també a la modernització 
de París ideada per Napoleó III i Haussmann. 

Els grans eixos que s’obrien pas per la ciutat 
medieval no tenien un final establert, i usaven 
els elements monumentals com a fites al llarg 
del recorregut. Un dels eixos més reconeguts és 
l’Avenue des Champs-Elysées, que neix al Museu 
del Louvre i s’estén cap al Nord-Oest de la ciu-
tat, passant per la Place de la Concorde i el famós 
Arc de Triomf. Ja gairebé a les afores de París es 
va idear a principis dels anys 60 la continuació 
d’aquest eix amb el barri de La Défense. Aquesta 
àrea està ideada per generar una força que tiba 
la ciutat cap a l’extensió infinita projectada des 
del Louvre. Al llarg de tot el recorregut per l’Es-
planade de La Défense es desenvolupen diverses 
arquitectures, programes i espais, però sempre 
està present el principal edifici del barri: Le Gran-
de Arche. Aquest monumental edifici dissenyat 
per Johan Otto von Spreckelsen i inaugurat el 
1989 és una altra de les fites com les ja mencio-
nades que marquen l’històric eix. 

EXTENSIÓ

Fig. 57 Vista aèria de La Defénse, mirant cap al centre de París. 
Fotografia de Michel Ambert.

És l’objectiu que marca el recorregut, que traves-
sant diferents ambients dins de la l’explanada, 
utilitzant la vegetació i l’arquitectura per emmar-
car la visió unidireccional. 

Un cop arribat a la monumental obra de von 
Speckelsen l’individu s’adona que no és un final, 
ja que l’edifici permet la continuïtat – visual i fí-
sica - de l’eix a través seu. També disposa d’una 
gran escala que convida seure’s, i des d’on es 
pot veure com la línia ve des de l’Arc de Triomf i 
se’n va fins a l’infinit. D’aquesta manera aques-
ta actuació de l’Esplanade de La Défense no no-
més genera tensió cap a si mateixa sinó que la 
projecta cap a l’infinit.

Fig. 58 Diagrama compositiu de La Defense, París.

Fig. 59 Planta del 
barri de La Defense, 
París.
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Com s’ha definit anteriorment, el concep-
te de sistema es basa en la concepció que els 
objectes mai són aïllats, sinó que  es relacionen 
entre ells. Això s’ha de tenir en compte des de 
l’escala de l’objecte en si fins a nivell metropo-
lità. Les estratègies de composició d’espais sig-
nificatius anteriorment mencionades no estan 
mai aïllades, i formen part d’una estructura en 
xarxa que defineix la ciutat.

Per tal de poder entendre la globalitat de les 
actuacions, es presenta una síntesi de la xarxa 
d’arquitectures monumentals en el cas concret 
d’una ciutat. És el cas de Ljubljana, una petita ca-
pital europea en la que es van aplicar conceptes 
promotors de monumentalitat en els seus plans 
urbanístics. Al 1895 Camilo Sitte va idear un mas-
ter plan seguint els seus principis artístics que es-
tablia a Planificació urbana segons principis artís-
tics (Viena, 1889). Aquest va servir de base per al 
master plan que Max Fabiani va proposar al ma-
teix any, construint relacions funcionals entre els 
espais públics i els edificis clau per tal de construir 
una xarxa que ajudés a estendre i desenvolupar 
la ciutat més enllà del casc antic. Però el pla més 
influent en la Ljubljana actual és l’ideat per  Joze 
Plecnik entre 1926 i 1928. Considerat l’arquitecte 
nacional del país, va projectar un nou pla, basat 
en el caràcter funcional de Fabiani i els principis 
artístics de Sitte. Desvinculant-se de l’abstracció 
i analítica dels seus contemporanis, com Le Cor-
busier i els altres membres del CIAM, Plecnik va 
definir la ciutat  com a organisme viu, “un que el 
seu caràcter i ritme només es podia experimen-
tar caminant a través dels seus carrers i places” 
(Krecic, 1993).

5. UNA MIRADA GLOBAL: LA LJUBLJANA DE PLECNIK

Fig. 60 Constellation drawings. Pablo Picasso, 1928

L’estratègia era potenciar els espais significa-
tius, regenerant arquitectures ja existents i refor-
çant aquestes amb noves construccions dotades 
de monumentalitat. Mantenint el castell com a 
principal element dins la ciutat (tal com l’Acrò-
polis d’Atenes), va idear una estructura espaci-
al en xarxa, que conté diferents narratives de la 
ciutat i que està formada per eixos relacionats al 
Ljubljanica, principal riu urbà. D’aquests eixos o 
promenades destacarien principalment elements 
històrics com ara les ruïnes romanes d’Emona, 
les cases italianes-barroques de la ciutat antiga 
i altres monuments. En conseqüència les seves 
intervencions i millores urbanes, dotades d’una 
monumentalitat molt característica de la seva 
obra, i permetent que veus de el passat fossin es-
coltades i revelades en certs llocs, sustentava un 
pla que es mantindria per al desenvolupament 
futur de la ciutat. Aquest marc serviria també per 
controlar i ordenar la ubicació, escala i tipus d’ele-
ments construïts, de manera que fossin capaços 
de potenciar la llegibilitat urbana.

Amb paraules de la teoria de Good City Form 
(1984) de Kevin Lynch, Ljubljana és considerada 
una ciutat vital (sostenible, segura i consonant), 
sensible (identificable, estructurada, vcongru-
ent, transparent i llegible), encaixada (manipula-
ble però resistent), accessible (els recursos estan 
ben distribuïts) i controlada (alta imaginabilitat, 
de fàcil orientació). Sens dubte al comptar amb 
un bon pla basat en la significació dels espais ha 
contribuït en la millora de les qualitats.

Fig. 61 Vista aèria del centre de Ljubljana. Fotografia de Marina Lekic
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Les intervencions de Plecnik a Ljubljana se-
guiren un dels punts que Sert, Leger i Gideon 
defensaven: que els edificis destinats a la sensi-
bilitat social i vida comunal, el poble anhela més 
satisfacció que la funcional. Trobem que Plecnik 
posa l’accent en la restauració de monuments i 
a edificis d’ús més ordinari (destaquen les seves 
principals obres el mercat, la biblioteca, el tea-
tre). Per tant trobem que els espais significatius 
ja no depenen dels monuments de valor històric, 
sinó també el seu valor social, estètic i funcional. 
I només es pot aconseguir monumentalitat quan 
tots els aspectes estan considerats, de la mateixa 
manera que totes les parts d’un sistema. 

A través d’aquesta recerca s’ha pogut mos-
trar sistemes compositius en els que s’han ba-
sat espais significatius, i pot il·luminar la qüestió 
de com aportar monumentalitat en l’actualitat. 
Una ciutat és un sistema d’elements correlacio-
nats, formada per elements que no funcionen de 
manera independent. Per això és necessari que 
les ciutats tinguin paràmetres tant funcionals 
com significatius a l’hora de realitzar la traça i 
organització urbana. L’arquitectura dona forma 
a l’espai on vivim, i és la nostra feina ser-ne cons-
cients i procurar que sigui inclusiva, significant, 
funcional, agradable. 

Fig. 62 Planta del sistema de la ciutat de Ljubljana.
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