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1. PRESENTACIÓ
1.1 MOTIVACIONS
Assento els fonaments del treball de fi de grau seguint el pretext del treball realitzat durant curs de Teoria II. Conjuntament
amb la Núria Sant i la Marta Colominas vam fer un estudi titulat
Espai Virtual VS. Espai Físic que consistia a identificar el paper
de l’arquitectura i l'urbanisme, ara que l’espai cibernètic ha vingut per quedar-se. Posàvem de manifest el fet que el Big Data
proposa una altra concepció de l’espai i el temps, i són aquests
els que regeixen el nostre entorn.
Amb la Núria i la Marta, ens atrevíem a definir el moment
explicant que el quid de la qüestió és la relació entre els objectes i no els objectes en si, ja que els objectes s’emmarquen en
un temps precís i un espai concret. En canvi, les relacions es
mostren absolutes davant les condicions que generen les dues
variables. És per això que concloíem manifestant la importància
que té l’urbanisme -la relació- respecte a l’impacte que pot tenir
l’arquitectura -l’objecte-.
Indagant en aquest camí, arribem a definir la ciutat actual a
partir dels seus esdeveniments, lluny de la morfologia en si. Així
doncs, fem valdre un fenomen que identifica la ciutat-esdeveniment; en el qual l’esdeveniment és de la matèria de les relacions i són aquestes les que construeixen l’entorn urbà.

<
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Figura 1. Elaboració pròpia conjuntament amb Marta Colominas
i Núria Sant. Imatges de Espai
Virtual vs. Espai Físic (Treball de
l'assignatura Teoria II), 2021
Es van composar les quatre parets
d'una habitació amb murals
d'exemples i dinàmiques en el
plantejament de les ciutats. Entre
les quatre parets, hi havia fils que
connectàven els casos mitjançant
una nota conclusiva.

D'aquest treball de teoria en surten dos treballs de final de
grau; el de la Núria Sant i el que ocuparà les pàgines següents.
La meva companya centra l'estudi a la ciutat de Trondheim,
Noruega, amb motiu de la seva estada amb la beca Erasmus,
mentre que jo em situo a Barcelona. Malgrat que compartim el
punt de partida, la ciutat i l'anàlisis del cas d'estudi difereixen.
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1.2 DECLARACIÓ D'INTENCIONS
L’objecte d’estudi se centra en la ciutat de Barcelona, però no
és aquesta en si, sinó el desenvolupament de l'espai digital a la
metròpolis.
Les característiques de l'espai que proposa el Big Data ja no
depenen de la morfologia de l'espai físic. Així doncs, despresa
de l'edificació, la ciutat contemporània es compren millor com
a una amalgama de relacions més que de formes. Les interaccions immaterials que prenen valor són el mínim comú múltiple
entre espai físic i digital. Podem afirmar que l'urbs actual s'identifica des del concepte de ciutat-esdeveniment.
Es vol identificar una sèrie de fenòmens els quals la seva redefinició al llarg del temps ha anat canviant la dinàmica de la
ciutat. Determinar el concepte actual de mobilitat, o bé de comunitat serà una eina per treure conclusions i, així, conformar
l'escena actual i com es planteja el futur.
Podríem dir que abastar ja no és construir, sinó connectar; ja no
és edificar, és relacionar. Per tal de concretar, he resumit dos
objectius per tal d'estudiar la ciutat de Barcelona:
- Constatar el present com un moment d’edició i creixement per capes –cartografies-, no d’expansió. Mobilitat
ara és connexió.
- Acotar la xarxa cibernètica, trobar la seva unitat de mesura en les ciutats i els paràmetres que la determinen;
veure la seva interacció amb la ciutat física.

<
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Figura 2. Elaboració pròpia conjuntament amb Marta Colominas
i Núria Sant. Imatges de Espai
Virtual vs. Espai Físic (Treball de
l'assignatura Teoria II), 2021

Paraules clau: Barcelona,
Espai Digital, Espai físic, Big
Data, Ciutat-esdeveniment,
mobilitat, comunitat, connectar, cartografies, mobilitat, xarxa cibernètica.
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1.3 METODOLOGIA
L'estructura del treball consisteix en tres grans apartats.
Aquests punts tenen l'objectiu de conformar l'escena actual en
què es troben les ciutats quan conviuen amb l'espai digital.
El primer bloc és el marc teòric. Des dels anys seixanta fins
als nostres dies, es relata una crònica que posa atenció a uns
aspectes concrets d'aquest període; uns que nodreixen el tema
que ens ocupa.
En segon lloc, es desenvoluparà un cas pràctic amb la ciutat
de Barcelona. Per tal d'identificar la presència de la xarxa i els
punts de connexió amb l'espai físic, es realitzen una sèrie de
cartografies.
En aquest punt, la relació del primer apartat i el segon deixarà
de ser difosa amb l'últim gran bloc: "La ciutat com a interlocutora". Mitjançant un seguit de qüestions que es presenten, aquesta secció vol cosir la teoria i la pràctica per tal de construir
l'actualitat i una direcció cap al futur.

<
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Figura 3. Elaboració pròpia conjuntament amb Marta Colominas
i Núria Sant. Imatges de Espai
Virtual vs. Espai Físic (Treball de
l'assignatura Teoria II), 2021
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1.3 CONTEXT
Per tal d’arribar als nostres dies, haurem d’entendre el fenomen en què mobilitat i comunicació es fusionen amb el WWW
–World Wide Web- en un exercici de connexió. Inevitablement,
el progrés de la tecnologia torna a canviar el protagonista i ens
porta l’espai cibernètic. Per tant, entrem en una realitat més
actual, en què la ciutat física coexisteix amb el Big Data que, a
manera de Big Bang, ha creat un espai paral·lel, noves cartografies en forma de capes, així com l’arquitecte Antoiné Picón
afirma:

Existeix un canvi de tempo en les urbs Europees quan els teixits
medievals comencen a ser a travessats per carrers rectilinis, o
bé quan apareixen les primeres formes de transport públic. A
Barcelona, la construcció de l’eixample acull el transport públic
i a l’hora el fa protagonista. La ciutat s’expandeix perquè les
distàncies s’escurcen gràcies a la velocitat del transport. Així
doncs, la xarxa de metro crea el mateix efecte i presenta una
nova concepció: la mobilitat en massa ja no es regeix explícitament per la morfologia de les ciutats, perquè no transita pels
carrers. El metro, en la seva condició de xarxa, té la capacitat
de reinterpretar la gran urbs sota terra. L’ordenació de la ciutat
ja no és l’element protagonista, ho és la capacitat de transportar-nos en ella i, aquesta es desdibuixa i es converteix en una
primera abstracció de túnels i parades: línies i punts.

a.
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“Podríamos resumir la importancia de que la cartogra
fía reviste y afirmar que no es tanto la forma de la ciu
dad que cambia su mapa, o mejor dicho sus mapas, la
llegada de la era digital coincide con la proliferación
de representaciones cartográficas del fenómeno urba
no. Es a través de esta proliferación que la ciudad se
vuelve inteligente.” 1
Hem aterrat a un 2020 que ens sorprèn amb una pandèmia
mundial. Si bé les ciutats tenien el repte de progressar alhora
–o a un ritme compatible- que ho feien les noves tecnologies, la
Covid ha irromput per accelerar tots els processos. Per a l’ús

b.

<

1. PICON, Antoine. Smart cities.
Teoría y crítica de un ideal
autorrealizador (Málaga, Espanya:
Recolectores Urbanos Editorial,
2013). Pàg. 60

<

Podríem afirmar que el creixement de les ciutats ve condicionat
per la velocitat que ofereix el seu transport. La capacitat de
connexió i el seu abast causen efectes determinants dins les
dinàmiques urbanes. Fins fa pocs anys, la forma en com els
fluxos de gent transitaven els carrers d’una ciutat conformaven
la mobilitat i en definien les característiques; marcaven, en un
moment determinat, un ritme a què responia la ciutat.

Figura 4. Elaboració pròpia conjuntament amb Marta Colominas
i Núria Sant. Imatges de Espai
Virtual vs. Espai Físic (Treball de
l'assignatura Teoria II), 2021
Comparativa cap a una ciutat
cada vegada més abstracte.
a. buits i plens de Barcelona.
b. Metro de Barcelona.
c. Barcelona city map, Citizens in
red, tourists in blue, both in yellow,
2010, Eric Fischer.

c.
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2, 3. Blanca Codina, Marta Colo- >
minas i Núria Sant (2021). Espai
Virtual vs. Espai Físic. (Treball de
l'assignatura Teoria II). Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de
Barcelona, UPC. Pàg. 4, 64
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més quotidià, professional i social, el Big Data s’ha fet essencial. Cito el treball realitzat en l’assignatura de Teoria II:

Figura 5. Elaboració pròpia conjuntament amb Marta Colominas
i Núria Sant. Imatges de Espai
Virtual vs. Espai Físic (Treball de
l'assignatura Teoria II), 2021

"Demanàvem una realitat veloç, dinàmica, i la COVID-19
ens ha portat el ciberespai com a plat principal del dia.
El canvi de paradigma ha arribat amb, per exemple, el
teletreball, per ensenyar-nos l’espai de treball a casa;
el programa s’ha alterat. La ciutat connecta i es comunica. Mentrestant, qui mira per la finestra anhelant el
moviment usual no ha vist ningú, tampoc l’han vist. Qui
té una pantalla posseeix la finestra i alhora es mou per
l’escenari. L’espectacle s’ha reinventat a escales majors
i ha tornat a començar." 2
Podem veure en les imatges anteriors de la ciutat de Barcelona,
una seqüència de cartografies que mostren la transformació de
la ciutat-morfològica cap a la ciutat-esdeveniment. Els paràmetres amb què es mesura la ciutat han canviat radicalment;
mentre que en la primera cartografia -ciutat-morfològica- s’acota l’espai, l’última -ciutat-esdeveniment- en perd el control. La
pèrdua de control de l’espai és intrínseca a la del temps.
Finalment, per tal de cosir la línia temporal que hem construït
als anteriors paràgrafs amb les inquietuds de què es nodreix
l’estudi, cito la reivindicació final amb què concloem Espai virtual VS. Espai físic amb ànim d’emprendre aquest Treball de Fi
de Grau allà on el vam deixar:

(referències aquí)
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"Aterrem en un primer món on
les ciutats no tenen límit, no hi
ha una escala intermèdia entre
la ciutat-núvol i l’individu. L’arquitectura és mitja de relacions
i l’important és la xarxa; la xarxa
és tan gran com abstracte i des
d’aquest amalgama, un perfil amb
el nostre nom es comunica amb
un perfil a 10.000 km en mil·lèssimes de segon. L’espai que ocupem les persones, és l’espai que
ocupen els humans més infinitud
de perfils virtuals; som l’aire que
restem a una habitació més el
que prenen milers de computadores arreu del món." 3
La pèrdua de control de l'espai i el temps obliga a
replantejar la percepció de l'arquitectura i
l'urbanisme.
15
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2. MARC TEÒRIC
2.1 TRAÇAR EL RELAT
El transport en les ciutats sempre ha estat una de les claus
que n'ha determinat el creixement. La velocitat en recórrer
distàncies ha resultat ser l’eina més eficaç per a la connexió i
la comunicació, fent de la mobilitat el motor d’expansió de les
ciutats.

Tant en la Plug in City d’Archigram, La Ville Spatiale de Yona
Friedman així com en la New Babilon de Constant, un nou
estrat a manera d’infraestructura aporta un espai al servei dels
humans. Les fantasies de l’home canvien radicalment l’aspecte
de les ciutats per convertir-les en sistemes on la flexibilitat i el
moviment en són els protagonistes.
x
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Figura 6. Estructura del "Marc
teòric", 2021. Elaboració pròpia.

Per contra, abans de l’arribada del World Wide Web, existeix
una voluntat d’explotar possibilitats creant utopies que pretenen projectar donant resposta al high tech. A partir dels
anys seixanta, utopies com les d’Archigram, Yona Friedman o
Constant són el resultat d’una voluntat de crear un nou ordre
envers les ciutats existents. A diferència d’altres treballs com el
de Cedric Price amb el Fun Palace, els projectes d’Archigram,
Friedman i Constant –pel seu caràcter utòpic- anaven més enllà
del que és construïble.

Figura 7. Fotografia capturada de
la pel·lícula Blade Runner, Ridley
Scott, 1982.
A la referència s'ha volgut captar
un cotxe volador de la pel·licula.

<

Entrant al s. XXI, ens hem adonat que el panorama de cotxes
voladors que predicava Blade Runner queda obsolet per la
xarxa internet. Si fem una regressió al moment des d’on es projectava aquesta realitat futura, comprenem una mentalitat que
no coneixia el Big Data. L’arribada de la xarxa internet ens dóna
les eines per entendre un canvi de paradigma en què tot el que
passa a l’espai físic no és tot el que podem veure, trobar o tenir.

Figura 8. New Babylon, 1963.
Constant Nieuwenhuys.
Figura 9. La Ville Spatiale, 195964. Yona Friedman.
Figura 10. Plug in City, 1964.
Archigram.

x
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“El arqueologista (=arqueología con más interpretación)
del siglo XX necesita un número ilimitado de billetes de
avión, y no una pala.” 5

La mobilitat que es busca mitjançant aquests projectes permet
un canvi d’escala considerable. Constant, en els textos de La
nueva Babilonia anuncia “un territorio para nómadas a escala
planetària” i ho fa a la recerca del següent:
“Si partimos de esa libertad en el tiempo y el espacio,
deberíamos llegar a una nueva forma de urbanización.
La movilidad y la fluctuación incesante de la población,
consecuencias lógicas de esta nueva libertad, dan lugar
a una relación distinta entre lo urbano y el hábitat.” 4
Aquest breu incís a les utopies de la segona meitat del s. XX
mostren un afany de connectar les societats i comunitats entre
si mitjançant la mobilitat i la capacitat de comunicar-se; voluntats que ens porten a pensar en l’interès d’assolir certa ubiqüitat. El nou ordre que es projectava abans del Big Bang Data
s’imaginava en termes físics, mentre que el que vindria construiria una infraestructura i introduiria les claus del debat de la
segona meitat del s. XX en un espai cibernètic.
Tornem a l’actualitat d’una primavera de 2021 en què l’espai
cibernètic és una realitat cada vegada més consolidada. La
xarxa cibernètica organitza la societat i proposa uns models
que reformulen l'economia. Crea un nou ordre per a quasi tots
els factors que conformen la societat. Un sistema equiparable
al que projectaven les utopies del segle passat s’ha fos en una
amalgama conformada per una xarxa que es presenta en forma
d’imatges i sons en una pantalla. L’era digital és el vehicle que
vola, l’espai lúdic, la ciutat en constant moviment; ens dóna el
do de la ubiqüitat.

<

4. NIEUWENHUYS, Constant. La
nueva Babilonia. (Barcelona: Gustavo Gili, 2009). Pàg. 18

<

5. KOOLHAAS, Rem. "La ciudad genérica" Acerca de la ciudad.¿Qué
fue del urbanismo? Grandeza, o
el problema de la talla. La ciudad
genérica. Espacio basura. 35-68
(Barcelona: Gustavo Gili, 2014).
Pàg. 66

<

6. Blanca Codina, Marta Colominas i Núria Sant (2021). Espai
Virtual vs. Espai Físic. (Treball de
l'assignatura Teoria II). Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de
Barcelona, UPC. Pàg. 58
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7. KOOLHAAS, Rem. "Grandeza o el
problema de la talla" Acerca de la
ciudad.¿Qué fue del urbanismo?
Grandeza, o el problema de la
talla. La ciudad genérica. Espacio
basura. 21-34 (Barcelona: Gustavo Gili, 2014). Pàg. 28

<

8. KOOLHAAS, Rem. "Espacio
Basura" Acerca de la ciudad: ¿Qué
fue del urbanismo? Grandeza, o
el problema de la talla. La ciudad
genérica. Espacio basura. 69-109
(Barcelona: Gustavo Gili, 2014).
Pàg. 99

Aquesta cita, ens va ajudar a construir un relat que contextualitza el moment actual:
"Koolhaas predica que l’arqueòleg del s.XX no necessita
una pala, sinó un bitllet d’avió; però, el del s.XIX? Potser,
només un gran processador d’informació. Així doncs,
hem passat dels estrats d’un emplaçament al viatge i,
del viatge, hem tornat al lloc –les quali¬tats del qual són
indiferents- per asseure’ns davant una computadora." 6
El personatge de Rem Koolhaas ens dóna les eines per traçar
un relat que es nodreix de la segona meitat del s. XX i ens porta
on som ara. Llegeix i recull el pensament de finals de segle i el
projecta cap a una societat que conviurà amb la xarxa internet.
En el text Grandeza, o el problema de la talla anuncia:
"Un mosaico de argumentos rescatados desde la década
de 1960 de sociólogos estadounidenses, de ideólogos,
filósofos, intelectuales franceses, cibermísticos, etc.,
indica que la arquitectura será el primer “sólido que se
desvanece en el aire” gracias al efecto combinado de
las tendencias demográficas, la electrónica, los medios
de comunicación, la velocidad, la economía, el ocio, la
muerte de Dios, el libro, el teléfono, el fax, la prosperidad, la democracia, el final de la Big Story…” 7
Mentre que a Espacio Basura afirma:

En el treball de teoria que precedeix aquest treball de final de
grau, utilitzàvem la següent cita de Rem Koolhaas a La Ciudad
Genérica:

18

“El espacio se vuelve “espacio e[lectronico]”. El siglo XXI
traerá un “espacio basura inteligente”; en un gran “salpicadero” digital”. 8

19

Sembla, doncs, que l’any 1995 Koolhaas relaciona conceptes
per a reconèixer un canvi de paradigma en l’arquitectura. Un
punt d’inflexió que l’any 2005 defineix des de la concepció
d’un gran exterior que ja no es troba en l’espai físic, sinó en el
ciberespai.

20
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2.2 UN NOU ORDRE I DISTORSIÓ D’ESCALA
“La salvació de la terra pressuposa una relació totalment diferent amb ella. Hem de tractar-la amb cura. L’experiència de la indisponiblitat forma part essencial del
tracte curós. Aquest respecta la terra en la seva alteritat
i estranyesa. El tracte curós fa guardar una distància.

<

10. HAN, Byung-Chul. La societat
pal·liativa (Barcelona: Herder Editorial, 2021). Pàg. 71-72

<
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“Conceptualmente, cada monitor, cada pantalla de televisión es el sustituto de una ventana: la vida real está
dentro, mientras que el ciberespacio se ha convertido en
los grandes exteriores… La humanidad siempre está hablando de arquitectura. ¿Qué tal si el espacio empezase
a mirar a la humanidad? ¿Invadiría el «espacio basura»
el cuerpo? ¿A través de las vibraciones de los teléfonos
móviles? ¿Lo ha hecho ya? ¿Mediante inyecciones de
Botox? ¿Colágeno? ¿Implantes de silicona? ¿Liposucción? ¿Alargamiento del pene? ¿Anuncia la terapia génica una reingeniería acorde con el «espacio basura»?¿Es
cada uno de nosotros una obra en construcción? ¿Es la
humanidad la suma de entre tres y cinco mil millones
de mejoras individuales? ¿Es un repertorio de reconfiguración que facilita la intromisión de una nueva especie
en su autofabricada «esfera basura»? Lo cosmético es
desde ahora lo cósmico…” 9
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Figura 11. Mapamundi del cablejat submarí que fa possible la
xarxa del Big Data.
Figura 12. Mapamundi geogràfic.
Es vol fer una comparativa de com
es desenvolupen els dos ordres
que s'expliquen en l'apartat "Un
nou ordre i distorsió d’escala".

L’ordre terrestre, l’ordre de la terra, està acabant avui.
Està sent substituït per l’ordre digital. [...] L’ordre digital
desconeix el dolor de la proximitat de la llunyania. La
proximitat està marcada per la llunyania. L’ordre digital
aplana la proximitat reduint-la a la manca de distància,
de manera que no fa mal. Darrere la pressió per fer-ho
tot disponible, tot es fa aconseguible i consumible. L’hàbit digital diu: tot ha de ser disponible immediatament. El
telos de l’ordre digital és la total disponibilitat. Li manca
la “lentitud de la cavil·lant reserva davant allò no factible”. 10
Byung-Chul Han en el text La societat pal·liativa constata l’existència d’un nou ordre i intenta definir-ne les qualitats. En ple
2021, el filòsof coreà manifesta la força amb què el Big Data
s’introdueix en les nostres vides amb una gran capacitat de
canvi. Una modificació palpable que apel·la a la nostra forma de
viure en context i amb nosaltres mateixos.
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“I com que cada vegada parlem menys del món i més
de nosaltres mateixos i de les nostres converses com si
fossin el mateix món, la seva fi se’ns fa menys estranya i
menys dolorosa.” 12

Les repercussions que l’espai Internet genera en el nostre comportament envers l'entorn defineix un canvi en la societat que
influeix considerablement en les ciutats. D’altra banda, la tasca
d’infraestructura que exerceix la xarxa per a l’organització de
l'urbs, modifica el funcionament de la ciutat física. El nou estrat
que percebem de forma abstracta proposa una incidència en
tots els moments de què es conforma la metròpolis. Per tant,
podríem dir que la gran xarxa de cobertura internet és capaç
d’introduir-se en tots els aspectes que conformen la ciutat,
independentment de la seva escala.
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12. GUARDIOLA, Ingrid. L'ull i la
navalla. Un assaig del món com
a interfície (Barcelona: ATMARCADIA, 2018) . Pàg. 227

Al cap i a la fi, l’espai Internet, a diferència del físic, no es remet
a les lleis humanes; no deixa de ser una infraestructura sense
escala que pot ser domèstica alhora que còsmica. És la qualitat
camaleònica en “persona”. És per això que ens fascinen les
seves capacitats i, per tant, la seva presència no ens alarma,
per contra, ens atrau.

De fet, no és la capacitat d’estar i abastar totes les distàncies,
sinó l’astúcia que té el Big Data per compartir-ne el mateix llenguatge. No és una novetat que internet no compren la llunyania
pel seu caràcter instantani, però tampoc coneix la proximitat
–com afirma Byung-Chul Han-. Això, revela un comportament
que influeix en un context que acaba conformant una societat
inscrita en la ciutat i les seves dinàmiques.

La flexibilitat que buscaven les utopies dels anys seixanta, el
nou ordre, és una realitat que ofereix la xarxa; és la fantasia del
tot és possible, la ubiqüitat.
Françoise Choay, ja fa trenta anys, en el text Alegoría del patrimonio augurava:

La magnitud del canvi, és més radical del que percebem en
el nostre dia a dia. El text d’Ingrid Guardiola, L’ull i la navalla,
presenta les repercussions de l’arribada del Big Data amb un to
apocalíptic i enormement alarmant, per la seva invasió discreta
amb una alta capacitat de mimetització al nostre dia a dia.

"Sin embargo, ya que mi libro trata del patrimonio aqruitectónico y urbano, evocaré esquemáticamente la incidéncia de la revolución electrónica en el ámbito de la ordenación espacial, lo que me permitirá aclarar de paso
la doble crisis actual de la arquitectura y de la ciudad.

Guardiola anuncia el surrealisme d’un moment en el qual
–m’atreveixo a definir- ja no ens fan falta cotxes voladors, sinó
que fa temps que convivim amb un extraterrestre a l’habitació i,
malgrat que sembli que ens pertany, s’està nodrint de nosaltres
i, a poc a poc, va canviant la forma de relacionar-nos amb el
món. Guardiola diagnostica el fenomen i n’extreu conclusions:

El impacto de las "nuevas tecnologías" sobre el medio
edificado de las sociedades de la segunda mitad del
siglo XX puede resumirse por la generación y la consagración de un "urbanismo de redes", es decir, por el despliegue, a escala de los territorios y del planeta, de redes
de infraestructuras técnicas, asociadas a la ausencia de
escala de las redes de telecomunicaciones. Este proceso
de reticulación del espacio físico natural y planificado se
encuentra regido en su funcionamiento por una lógica
nueva.

“I en el món és on es dona la trobada amb l’Altre o,
millor dit, amb els altres. Si perdem la distància entre un
mateix i els altres, perdem, literalment, el món.” 11

<

<

11. GUARDIOLA, Ingrid. L'ull i la
navalla. Un assaig del món com
a interfície (Barcelona: ATMARCADIA, 2018) . Pàg 113
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Esta lógica nueva, "de conexión", se diferencia y se
opone a las lógicas tradicionales locales de articulación
del marco edificado, fundads en la solidaridad de los
elementos construidos entre sí y con su contexto natural
y cultural. " 13

<

13. CHOAY, Françoise. "La competencia de edificar." Alegoría del
patrimonio, 221-239. (Barcelona:
Gustavo Gili, 2007). Pàg. 224

<

14. Blanca Codina, Marta Colominas i Núria Sant (2021). Espai
Virtual vs. Espai Físic. (Treball de
l'assignatura Teoria II). Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de
Barcelona, UPC. Pàg. 7

connexió; la fusió de la mobilitat i la comunicació. Per tant, la
relació entre aquests dos espais –físic i cibernètic- serà crucial
per a entendre un punt de partida i extreure’n les eines per
projectar el futur.

La nova lògica en un nou ordre que per Choay tot just començava a erigir-se amb el desenvolupament de les telecomunicacions. La xarxa aporta un canvi de mentalitat en les societats
que canvia el sentit de tot l'edificat.
D’altra banda, les idees anteriors indueixen el reconeixement
d’una distorsió de l’espai i el temps. En el treball de teoria II
que precedeix aquest TFG, explicàvem:
“Mentrestant, l’espai i el temps articulen l’arquitectura en una dimensió, fins ara, indiscutible i el nou Big
Bang, orquestrat pel Big Data, ha aparegut per distorsio¬nar-los. El gegant virtual és velocitat i acceleració,
immediatesa en aprenentatge i oblit; és el temps que
corre detingut en una pantalla: la pèrdua del seu control.
Si¬multàniament, l’espai-pantalla es presenta com a
finestra i mentre som, per exem¬ple, en unes imatges
en directe d’un espectacle de Broadway, habitem el vagó
d’un tren o el menjador de casa o tant és (no?).” 14

<

BIG DATA. L'ESPAI DIGITAL

Figura 13. Imatge dels dos ordres.
Elaboració pròpia.
L'antena de telefonia que s'observa a la fotografia representa
la presència de la xarxa digital,
mentre que la naturalesa és
l'espai físic.
S'explica el Big Data com a un
sistema que, d'antena en antena,
cobreix la terra.

Així doncs, sembla evident el fet que el canvi de concepció de
l’espai i el temps, a causa de l’arribada de l’espai cibernètic,
procura una nova comprensió de l’arquitectura i l’urbanisme.
Podríem dir que la matèria primera es veu alterada i, inevitablement, n’altera el resultat.
Per concloure, en un exercici de depurar la informació que s’exposa als darrers paràgrafs, podem afirmar que l’estrat digital ha
trobat la manera de créixer sense haver de comptar amb l’expansió física. Les ciutats es reediten i es preparen per a la

BIG BANG. L'ESPAI FÍSIC
24
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2.3 PRIMERA APROXIMACIÓ A LA CIUTAT
“Las formas urbanas han cambiado poco, al menos de
momento. Contrariamente al automóvil, la tecnología
digital no parece presentar impacto directo en la trama
vial y en la plantilla de los edificios. Sus efectos hacen
pensar en los de la electricidad a caballo de los siglos
XIX y XX: una mutación profunda de la experiencia de la
ciudad más de su estructura física.”

El primer titular evoca un moviment en vertical, sobre una mateixa base, en comptes de quelcom que creix horitzontalment.
La lectura de les ciutats per a les possibles intervencions de millora abonen la idea que les metròpolis necessiten una reedició
i una reinterpretació. Així com anuncia Koolhaas a ¿Qué fue del
urbanismo?:

Les idees anteriors han conformat la mirada amb què es farà
una aproximació a la ciutat. Si bé és evident que els canvis
que pateix la ciutat envers el Big Data no són morfològics, sinó
experiencials –manifesta Antonie Picon-, sembla un exercici
interessant identificar aquestes modificacions, d’entrada, més
abstractes.

Exemplifiquem aquest fet amb l'obra d'Aaron Koblin. Mitjançant
la geolocalització de dades, l'artista explica la ciutat des de la
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15. KOOLHAAS, Rem. "¿Qué fue
del urbanismo?" Acerca de la
ciudad: ¿Qué fue del urbanismo?
Grandeza, o el problema de la
talla. La ciudad genérica. Espacio
basura. (Barcelona: Gustavo Gili,
2014). Pàg. 17-18

<

16. GUARDIOLA, Ingrid. L'ull i la
navalla. Un assaig del món com
a interfície (Barcelona: ATMARCADIA, 2018) . Pàg 187
Figura 16. La Ville Spatiale, 195964. Yona Friedman.
Amb la utopia de Yona Friedman,
es preten crear un diàleg amb el
dibuix de Koblin; un planteja un
estrat superposat seguint l'ordre
de l'espai físic i l'altre planteja una
cartografia intel·ligent. La diferència entre crear un nou ordre des
de l'espai físic o el virtual.

“… el urbanismo nunca más tendrá que ver con lo “nuevo”, sino solo con el “más” y lo “modificado”. 15
Aquest canvi de focus pot presentar oportunitats per viure la
ciutat d’una altra manera; plantejar un canvi de paradigma per
a noves formulacions. Ingrid Guardiola exposa:

<

<

És per això que en aquest treball és oportú plantejar les claus
que conformen la ciutat física i cibernètica com a una sola; és
a dir, determinar la matèria que comparteixen. En aplicar els
arguments que s’han exposat per a estudiar-ne la repercussió
en les ciutats, podem interpretar un primer titular:
Les ciutats ja no creixen en expansió, sinó per capes.

<

<

connexió i interacció a través de la xarxa, no des dels carrers.

Figura 14 i 15. Amsterdam SMS
messages on New Years Eve,
2007, Aaron Koblin.
L'artista americà crea uns gràfics
que expliquen l'activitat de la missatgeria instantània que hi ha a
Amsterdam durant el Cap d'Any de
2007. La ciutat creix per capes.
Vegeu el link: http://www.aaronkoblin.com/project/amsterdam-sms/

“Si al segle XX la humanitat es va dedicar a transformar
les ciutats, el segle XXI haurà de començar a comprendre-les per fer-les més habitables, això és, més sostenibles.” 16
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S'estableix una clara connexió entre la cita anterior i el punt
2.2, en el que la salvació de la terra que defensava Byung-Chul
passa per l’espai internet. L’espai cibernètic deixa lloc a la reedició i atrau la mirada cap a la seva dimensió. A part de deixar
espai –literal- a un entorn més natural, permet posar atenció a
com millorar tot el que ja està construït.
El fet que l’espai Internet no sigui palpable és un primer pas per
a entendre que l’element protagonista de la ciutat no és la seva
morfologia, sinó els seus esdeveniments. L’arquitecte Antonie
Picon, bateja l'urbs actual com a ciutat-esdeveniment entenent
que aquesta és capaç de nodrir i posar en comú ambdós estrats: la ciutat física i la cibernètica.
El concepte de ciutat-esdeveniment lliga totes les capes amb
què la ciutat es desenvolupa en cartografies intel·ligents i, d’altra banda, ens dóna un segon titular:
El quid de la qüestió és la relació entre els objectes i no
els objectes en si.
Llavors, podríem extrapolar que l’arquitectura s’aproxima al
llenguatge de les coses i l’urbanisme de les relacions. Això,
sembla indicar un panorama en què l’arquitectura ha de ser,
lluny de la forma per la forma, una intersecció d’inputs, peces
que organitzin un gran metabolisme.
Finalment, observem que la condició que ofereix el fenomen de
les relacions, és creadora d’esdeveniments. Aquests, governen
l’experiència de la ciutat i alimenten el Big Data.

28
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2.4 LA CIUTAT

Seguidament, ens atansem a l’estudi del cas pràctic que consistirà a analitzar la presència de l’espai internet a Barcelona.
Així, estudiar els paràmetres amb què es regeixen ambdós espais i com influeix el desenvolupament del Big Data en la ciutat.
En l’estudi de la ciutat de Barcelona com a cas pràctic ens
apropem a una realitat concreta. Així doncs, no podem seguir
parlant de les repercussions de l’espai internet sense considerar la pandèmia mundial en què s’inscriu l’actualitat.

L’important, per tant, és reconèixer les dinàmiques actuals i
com es plantegen en un futur.

<

Hem traçat la crònica que explica unes voluntats en clau de
punt de partida –Traçar el relat-, seguit per una presentació
del canvi de paradigma – El nou ordre i distorsió d’escala- i una
primera aproximació per a recol·lectar les eines amb les quals
llegir la ciutat -Primera aproximació a la ciutat-.

Figura 17. BIT Habitat. "Gràfic:
Principals activitats que es fan
a internet" La bretxa digital a la
ciutat de Barcelona. 2020. (Ajuntament de Barcelona. BIT Habitat,
2020). Pàg. 30.
Amb aquesta gràfica s'il·lustra l'activitat que ofereix la ciutat digital.
Tanmateix, la intensitat i finalitat
amb què s'utilitza la xarxa.

Així doncs, potser, reconstruir la imatge de la ciutat passa per
la redefinició de conceptes els quals la seva interpretació és
determinant per prendre el pols de la ciutat. Aquests podrien
ser: Connexió, Mobilitat, Comunitat, Comunicació... Amb els
conceptes anteriors es podrà acotar uns nous paràmetres que
mesuren la ciutat. En el fons, la nova concepció dels termes
anteriors té a veure amb el nostre comportament en societat i,
actualment, es remet a la idea de la ciutat-esdeveniment; una
ciutat que és perquè la nostra activitat la fa existir:
“La ciutat de fa un segle era un espai de novetats i de
fascinació col·lectiva; ara les ciutats s’han convertit en
una xarxa de relacions” 17

<

17. GUARDIOLA, Ingrid. L'ull i la
navalla. Un assaig del món com
a interfície (Barcelona: ATMARCADIA, 2018) . Pàg 192

La COVID-19 ha suposat una acceleració de tots els processos
que miraven cap al món digital. Sembla que la pandèmia hagi
esdevingut un impuls per fer-nos confiar en les possibilitats
que ofereix la xarxa a l’hora d’estructurar i ocupar les nostres
vides. Hem comprovat que mirant una pantalla, podíem relacionar-nos, treballar, o bé entretenir-nos. Se’ns ha ofert una vida
que, sense sortir de casa, és immediata per tots els desitjos;
des de la comunicació instantània i veloç per a respondre preguntes, a l'accés a la informació.
És per això que les sinergies que estableixen la ciutat física i digital, ara, prenen especial importància. La COVID-19 s'esvairà,
però l’espai Internet es quedarà amb major intensitat que fa un
any i mig.
Per tant, assumint aquesta repercussió d’internet, la nostra
activitat en temps real es desglossa en dos: el què fem al món
cibernètic (fig. 17) i les accions físiques que realitzem a les nostres ciutats. El moviment, les referències, les rutes que sovint
tracem pels diferents nivells caracteritzen el concepte de ciutat.
30
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3. CAS D'ESTUDI
3.1 INTRODUCCIÓ
El creixement de les ciutats ha deixat de relacionar-se amb l’expansió física per convertir-se en infinitud de cartografies que se
superposen. Així doncs, si "la cartografia és l’art i ciència que té
per objecte l’establiment de dades relatives a un terreny determinat" 18, la condició d’aquestes dades geolocalitzades determinaran el sentit des d’on es defineix un territori.

<

18. Grup Enciclopèdia Catalana.
"Cartografia". http://www.diccionari.cat/

La cartografia del s. XIX se centrava principalment a definir la
morfologia de la ciutat i els seus carrers, la d’avui se centra a
representar el comportament humà i els elements de relació.
És aquí, doncs, on situem el punt de partida dels següents
plànols.

<

Figura 18. atNight. "Barcelona és
Barcelona", 2016. Projecte de Mar
Santamaria Varas i Pablo Martínez
Diez amb la col·laboració de
Jordi Bari Corberó.
Vegeu link: http://www.atnight.ws/
cartographies.php#.YM4aV-gzZPY

L’arribada d’internet accentua un canvi de paradigma que recrea la ciutat en un estrat virtual. Entenent, doncs, que aquest
no es compren en l’espai-temps en què es desenvolupa la
ciutat, l’únic que podem definir amb solidesa és que crea una
xarxa de relacions prou potent per a generar una ciberciutat.
Podem dir que l’esdeveniment és l’únic mínim comú múltiple
que trobem entre la ciutat física i la cibernètica. Per tant, serà
des de la interacció i les relacions que podrem llegir tots els
fenòmens que avui dia semblen importants.
El quid de la qüestió és la relació entre les coses més que les
coses en si. La ciutat-esdeveniment que reivindica Antoine
Picon, compren la xarxa Internet i l’espai físic: té tantes ciutats
com punts de vista i per cada mirada sorgeix una cartografia.

"Quina imatge tenim de Barcelona? És
la del parc Güell, La Rambla i la Sagrada Família? O és la de la plaça del nostre barri, la del carrer de casa nostra
o la del bar de la cantonada? Aquesta
cartografia, obtinguda a partir de les
fotografies i missatges geolocalitzats
allotjats a les xarxes socials Flickr,
Instagram i Twitter que contenen la paraula Barcelona, ens dóna la clau per
entendre la interdependència entre la
forma urbana i la seva percepció per
part dels ciutadans. Barcelona agafa
la forma de Barcelona?"

32
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3.2 BARCELONA EN DOS CIUTATS
En línia amb les últimes paraules, la làmina de la figura 19 pretén situar aquesta mirada en un punt central. El relat del dibuix
sorgeix a partir d'un centre que origina una percepció i compta
amb un dispositiu mòbil amb accés a la xarxa. Així doncs, podríem estar analitzant com construeix la ciutat un individu que
es troba a pl. Catalunya i va a buscar el metro amb un smartphone a la mà.
A banda dels carrers de la ciutat, el fet que apareguin el metro i
la xarxa Big Data, dóna pas a una reflexió que construeix l'urbs;
la fa néixer en el centre des d’on es percep. És per això que la
làmina mostra Barcelona com a ciutat-morfologia, ciutat-mobilitat i ciutat-digital. Cada una de les ciutats anteriors apareixen
representades en el plànol segons la seva forma i la seva capacitat d’abastar.
La ciutat-morfologia és l’entorn comprensible com a tal, la ciutat de carrers que recorrem a peu i que ens dóna una concepció de l’espai-temps lligada al nostre cos i als mitjans propis.
La relació que s'estableix entre les distàncies i el temps que
tardem a recórrer-les determina la circumferència de la ciutat-morfologia; és la de dimensions més reduïdes.
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Seguidament, la ciutat-mobilitat és un esquema de línies i
punts amb què s’intueix la ciutat, però no es fa evident. En
aquest sentit, s’han escollit les línies de metro per tal de representar el salt que genera el transport quan deixa de desenvolupar-se pels carrers i ho fa en un estrat paral·lel. Amb el
metro i els seus túnels soterrats, la ciutat pateix la seva primera
abstracció, en què el moviment i el transport prenen un paper
substancial en la seva definició. La infraestructura assumeix
gran part del protagonisme que tenien els carrers, proposant un
esquema en el qual la morfologia d’aquests és quasi indiferent.
En el plànol la circumferència augmenta, ja que amb el mateix
temps que tracem una distància a peu, mitjançant el metro ja
som molt més lluny. Veiem, doncs, que a més velocitat, més
creixement.

Figura 19. Barcelona; tres estadis
en dos ciutats. 2021. Elaboració
pròpia.
Imatge que superposa els vials
importants de Barcelona, la xarxa
de metro i una representació de la
xarxa digital. Vol ser una representació conceptual del moviment
físic i el digital.
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LA CIUTAT EN L'ESPAI DIGITAL

Tres estadis expliquen la progressió entre les dues ciutats amb
una diferència de condició abismal; una respon a les lleis del
Big Bang, l’altre del Big Data.

LA CIUTAT EN L'ESPAI FÍSIC
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Finalment, l’ordre de circumferències que van augmentant el
radi es trenca quan l’espai que recorrem ja no és el de la ciutat
física ni queda cenyit per un temps. El centre que marcava la
circumferència inicial i l’espai que abastava volien constatar
l’existència d’un lloc concret per a cada moment dins la ciutat.
En aquest últim estrat, la geometria s’ha convertit en unes línies que resolen al mateix centre, però que ja no abasten espai
sinó que es disparen i van a buscar l’ordre d’una altra xarxa,
amb altres lleis espai-temps. La ciutat-digital és un instant de
tot arreu, en qualsevol moment; és trobar-se dins un metro a pl.
Catalunya i estar veient imatges en directe de Nova York.
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Figura 20. Fotoplà de l'Eixample
de Barcelona, 2004

<

Figura 21. Metro de Barcelona.
2021.

<

Figura 22. Barcelona city map, Citizens in red, tourists in blue, both
in yellow, 2010, Eric Fischer
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3.3 BARCELONA EN CARTOGRAFIES

“Apiladas, agregadas o encajadas –aunque más a menudo enredadas- las ocurrencias, eventos y situaciones
forman la trama a partir de la cual se van elaborando
hoy los grandes relatos urbanos.
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19. PICON, Antoine. Smart cities.
Teoría y crítica de un ideal
autorrealizador (Málaga, Espanya:
Recolectores Urbanos Editorial,
2013). Pàg. 26

cap a una dinàmica policèntrica

cap a un model de transport

apunts d'activitat un 5 de juny

síntesi activitat física

espai social

accés públic a l'espai digital

xarxa cobertura síntesi activitat digital

accés privat a l'espai digital

<

Sin embargo, más allá de las taquillas de los monumentos parisinos y de las cámaras de vigilancia londinenses,
la parte digital correspondiente a la creciente relevancia
de la ciudad-evento remite a algo más fundamental que
la omnipresencia de instrumentos que capturan lo que
pasa. La información posee en su propia definición un
carácter de evento, dado que corresponde a la selección
de un estado que se da dentro de una gama de estados posibles. Algo que empieza con el bit elemental de
información que puede asumir, se sabe, los valores 0 ó
1, el valor que ha tomado definitivamente para proyectar
la figura de micro-ocurrencia. Según la alegre fórmula
del filósofo Pierre Lévy, “un bit no es ni una partícula de
materia, ni un elemento de idea, es un átomo de circunstancia”. 19

<

estudi espai digital

Així doncs, en la següent cartografia hi ha hagut una voluntat
d’estudiar la ciutat de Barcelona intentant buscar allò que la
ciutat cibernètica comparteix amb la física. En aquest sentit, és
clau entendre el paper de la irrupció de l’espai internet i generar les eines per poder definir els aspectes del model de ciutat
que arriba. Per fer aquesta tasca, buscar el mínim comú múltiple és un principi per comprendre com cooperen l’espia físic i el
cibernètic. Antonie Picón afirma:

estudi espai físic

plànols base

Un cop presentades les intencions del cas d'estudi amb la làmina Barcelona en dues ciutats, s’ha volgut plantejar quins són
els punts de connexió entre la ciutat-morfològica i la ciutat-digital, fent de la ciutat-mobilitat una representació del progrés per
a una concepció de la ciutat que es desprèn de la seva forma
convencional.

Figura 23. índex de plànols. 2021.
Elaboració propia.
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cap a una dinàmica policèntrica
Adoptem el concepte d'Antoine Picón de ciutat-esdeveniment
entenent que l’esdeveniment és d’una matèria desxifrable per
als dos estrats de la ciutat. Per tant, podem basar-nos en el
fet que, actualment, l’espai de la ciutat es desenvolupa en un
nivell físic i en un de virtual. És per això que la cartografia que
es presenta a continuació es classifica en dues línies en funció
de quin sigui, d’entre els dos nivells esmentats, el principal.
Així, obtenir les eines per analitzar la ciutat-esdeveniment: a
partir de l’activitat física que apareix als carrers i la de la xarxa
internet.
Per tal de poder ometre la morfologia dels carrers en els estudis següents, s'ha volgut dibuixar un plànol que fos la base amb
què s’articularà la cartografia (fig. 24). El plànol pretén mostrar
la dinàmica d’organització de la ciutat de Barcelona desmarcant-se de la morfologia dels carrers. Aquest dibuix vol ser un
punt d’origen que defineix les lleis amb què es desenvoluparà
la cartografia.

Així doncs, partim del fet que la ciutat és una composició de
dinàmiques i punts que es relacionen entre si; elements que
dialoguen i formen un context de ciutat-esdeveniment; aquella
que vol captar el que hi passa.
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Figura 24. Cap a una dinàmica
policèntrica. 2021. Elaboració
pròpia. Dades obtingudes a partir
de la "Documentació gràfica" de
l'Avanç del Pla Director Urbanístic
Metropolità. Servei de redacció del
Pla Director. Direcció de Serveis
d’Urbanisme Barcelona, març
2019, Pàg. 50.
Centralitats que ha de prendre
importància en cada zona de
Barcelona.

<

Els centres de les circumferències són centres locals que
apareixen en representació d’un barri. El radi de les geometries
correspon a una distància de 10 min caminant. Els punts que
apareixen dispersos pel territori són centres cívics i de barri,
i els petits recintes ratllats són mercats. Els volums que apareixen sense ratllar són equipaments estructurants de la ciutat. Cada punt que s’aprecia quan apareix una circumferència
correspon a una centralitat que l’ajuntament de Barcelona vol
emfatitzar amb el Pla Director Urbanístic 20 .

<

20. Servei de redacció del Pla
Director. Direcció de Serveis d’Urbanisme Barcelona, Pla Director
Urbanístic, 20 de maig de 2021.
https://urbanisme.amb.cat/home

Poblenou/Rambla Prim /Fabra i puig – Mercat de la Mercè /Centre urbà Sarrià /
Galvany /Centre urbà Les Corts /Eix Sants /Sant Antoni /La Barceloneta /Eixample
Dret /Eixample Esquerra /Sant Andreu /Bon Pastor /Horta /Carmel /Fort Pienc /
Nou Barris /Gracia /Ciutat Meridiana /Sagrada Familia-Clot /Putxet /Sant Marti /
Guinardó /Trinitat /Guinaueta /Lesseps /Pi i Maragall /La Sagrera /Vallvidrera
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3.3a Estudi espai FÍSIC
Començarem amb un seguit de plànols que geolocalitzen el
moviment que en el present treball s'interpreta com a esdeveniment de la ciutat de Barcelona. Els successos es diferencien
segons si són de caràcter puntual o constant.
Els puntuals manifesten els indrets de la ciutat que estan activats i proposen esdeveniments de forma organitzada, mentre
que els constants són espais de la ciutat on hi ha un flux continu de moviment i fricció entre persones; per tant, relacions
socials. Podríem afirmar que el reconeixement de què està
passant defineix l’esdeveniment.

apunts d’activitat un 5 de juny
A la figura 25, s'hi han geolocalitzat tots els esdeveniments
que es van dur a terme a Barcelona durant el dia 5 de juny. És
substancial considerar la font d’informació que conforma el
plànol, ja que tot el que es representa apareix d’alguna forma a
la xarxa internet. Així doncs, amb la premissa que tot el que es
té en consideració té un lloc a les xarxes, ens anem acostant a
la definició del què comparteixen espai físic i cibernètic.
Cada creueta que apareix dibuixada és una hora i un lloc que
acull un esdeveniment. Els petits recintes de traç discontinu
marquen els llocs on usualment hi ha més turistes 21 assumint,
doncs, que durant un dissabte seran llocs d’alta concurrència.
Els rectangles que emmarquen algunes localitzacions volen
ensenyar els indrets on es van a buscar les fotografies de Barcelona que més corren per les xarxes 22. Aquelles geometries
de les quals se’n deriva un arc expliquen els indrets des d’on la
imatge que es busca és panoràmica de tota la ciutat.

21. Observatori del Turisme a
Barcelona. Informe de l'activitat
turística a Barcelona 2019. (Observatori del Turisme a Barcelona,
2020). Pàg. 144-145.

22. MOSQUERA, Isa, " Las 15 localizaciones más instagrameables",
2 de juny de 2021. Recuperat de:
https://unbuendiaenbarcelonacom/las-15-localizaciones-instagram/

Figures 26,27,28 i 29. Imatges
d'instagram un 5 de juny. 2021.
Elaboració pròpia.Recuperat d'Instagram.

<
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Figura 25. Apunts d'activitat un 5
de juny. 2021. Elaboració pròpia.
Dades obtingudes a partir de
“GuiaBCN”.
Tot el que succeeix un dissabte 5 de
juny a Barcelona segons l'agenda
cultural que apareix a la xarxa.

<

L'escena d’un dissabte 5 de juny és un conjunt d’activitats que
recorren la ciutat i conformen la Barcelona d’internet; les fotografies, els esdeveniments que s’anuncien, la fama dels “spots”
que més venen de cara a la pantalla. El que sedueix les masses ha creat una expectativa diferencial d’unes zones respecte
d’altres.

La imatge de Barcelona a la xarxa.
Els llocs més fotograiats.
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Barcelona vol ser policèntrica, però el focus –l’escenari de l’espectacle per a la pantalla- ja ha decidit on concentrar els seus
esforços i desestabilitza qualsevol voluntat d’esborrar la idea
de centre.

espai social
Un cop feta la hipòtesi de la situació de les fites més concorregudes d’un dissabte, s’han volgut plasmar en aquest plànol els
carrers i les places de més interacció social. La font d’aquest
és un estudi que es va fer amb motiu del Pla Director Urbanístic. Amb la làmina següent (fig. 34) es vol exposar que la ciutat
existeix quan hi passen coses; és a dir, quan hi esdevenen.
Així doncs, recuperem una de les hipòtesis del treball que
defensa que el quid de la qüestió no són les coses en si, sinó la
relació que s’estableix entre elles. En aquest sentit, fem desaparèixer tots els espais públics que no assumeixen aquests
intercanvis.
A primera vista, es pot observar un gran flux en els vials importants de la ciutat. D’altra banda, observem places i carrers destacats a escala de barri. Aquests últims ens interessen especialment, ja que defineixen la dinàmica de cada zona. Els punts
on hi ha més concurrència dels habitants de Barcelona i on, per
contra, és inexistent, ens dóna una imatge de la ciutat-esdeveniment. El reconeixement de l'escena des d'aquest punt de
vista, ens permetrà construir una crònica que inclogui el comportament de l’espai cibernètic envers l’ús de l’espai físic.
Fig. 30
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Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

Figura 30. Plaça dels Àngels, el
Raval, Barcelona
Figura 31. Plaça del Sortidor,
Poble Sec, Barcelona
Figura 32. Plaça del Sol, Gràcia,
Barcelona
Figura 33. Passeig Lluis
Companys, entre Ciutat Vella i
l'Eixample, Barcelona
Espais d'interacció als carrers de
Barcelona.

Figura 34. La ciutat existeix quan
hi ha espai social. 2021. Elaboració pròpia. Dades obtingudes
a partir de la documentació
gràfica de l'Avanç del Pla Director
Urbanístic Metropolità. Servei de
redacció del Pla Director. Direcció
de Serveis d’Urbanisme Barcelona, març 2019, Pàg. 50.
Carrers amb més interacció social
de Barcelona.

<

<
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3.3b Estudi espai DIGITAL
Aquesta segona línia ens porta a analitzar l’abast que té la
xarxa Internet a la ciutat de Barcelona. L’espai cibernètic creix
exponencialment. Si aquest ha de conviure amb l’espai físic,
l’un i l’altre hauran de respondre entre si.
Entrar a la ciutat virtual requereix una infraestructura que
reposa físicament sobre la ciutat de Barcelona, però crea una
xarxa de cobertura que va més enllà del que podem veure. Les
antenes conformen aquesta infraestructura i la fan palpable, és
per això que s'han volgut situar com a “portes” cap a l'espai del
Big Data.
Les “portes” es classifiquen en dos: les públiques i les privades.
Les primeres corresponen als punts wifi de la ciutat que l’Ajuntament de Barcelona ha designat com a equipaments internet.
Els accessos privats corresponen a tots els que requereixen
una contractació de línia per a tenir dades.

accés públic
La geolocalització dels punts wifi, m'ha permès veure la densitat de xarxa que l’Ajuntament de Barcelona procura per a
cada barri. El fet que la mateixa administració designi aquests
punts com a equipaments reafirma que la introducció de l’espai
internet es fa vital per al futur de la ciutat. Així i tot, la lectura
del panorama que ofereix la làmina explica la manca de possibilitats que pateixen alguns barris envers les oportunitats de
connexió pública.

<

<
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Figura 35. Senyal d'estació WiFi a
Barcelona.

Figura 36. Accés públic a l'espai
digital. 2021. Elaboració pròpia.
Dades obtingudes de "PlànolBCN".
Estacions WiFi de Barcelona.
Vegeu el link: https://w33.bcn.
cat/planolBCN/ca/guia/act/
wifi-bcn-P001/zoom/1/position/431411,4583969/
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accés privat
En aquest plànol, s’han situat totes les antenes de l’empresa
de telefonia Movistar, atenent el fet que és l’operadora més
important a Barcelona i arreu del país.
L’accés privat mostra similituds amb l’esquema que conformen
els punts wifi, però és proporcionalment més dens en cada
barri. Es fa evident que les possibilitats d’accés a la xarxa per
wifi, o bé per cobertura de línia telefònica difereix de forma
abismal. Les “portes” tenen un lloc i se situen a més o menys
distància per alguna raó del context on es troben. Sembla que
a major activitat i, especialment, quan aquesta genera interès,
trobem més xarxa.

<

<
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Figura 37. Anuncis de Movistar a
la localitat de Caracas y Puerto La
Cruz, 2015.
L'eslògan de cada anunci evoca la
velocitat i possibilitats que ofereix
la xarxa. El missatge que s'interpreta és: la xarxa ho pot tot.

Figura 38. Accés privat a l'espai
digital. 2021. Elaboració pròpia.
Dades obtingudes de: https://
antenasgsm.com/41.374847834
23491/2.196619184069391/11.
005782946263169/true,false,false,false,false
Geolocalització d'antenes Movistar.
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3.3c Taques síntesi
En la següent seqüència de dibuixos (fig. 39, 40 i 41) s’ha
procurat organitzar la informació en forma de taques. Tot el que
en els plànols es representa, ho percebem en les ciutats com a
elements immaterials, fets que succeeixen i ens donen oportunitat de comunicació i connexió. Les relacions són primordials
en la ciutat-esdeveniment i, en qualsevol dels dos espais que
proposa aquest treball, es defineixen amb un llenguatge similar.
El diàleg entre les taques, ens aporta unes primeres percepcions de com la ciutat física i la cibernètica poden explicar quelcom en conjunt. Així, donar forma al que ens planteja el futur;
tenir-ne les eines i identificar els fenòmens que entren en joc,
prescindint de la forma dels carrers.

Síntesi de l’activitat física
<
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Figura 39. Síntesi de l’activitat a
la física. 2021. Elaboració pròpia.
Dades obtingudes de les làmines d'elaboració pròpia: Apunts
d'activitat un 5 de juny + La ciutat
existeix quan hi ha espai social.
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Xarxa cobertura
<
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Figura 40. Xarxa cobertura. 2021.
Elaboració pròpia. Dades obtingudes de: https://www.nperf.com/
es/map/ES/3128760.Barcelona/168910.Movistar-Movil/signal/?ll=41.39785288295391&lg=2.158573151682504&zoom=12
Taques que genera la xarxa de cobertura Movistar sobre Barcelona.
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Síntesi de l'activitat digital
<
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Figura 41. Síntesi de l'activitat
digital. 2021. Elaboració pròpia.
Síntesi dels punts de més concentració i presència de la làmina
Xarxa cobertura.
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4. LA CIUTAT COM A INTERLOCUTORA
Mitjançant un diàleg amb els plànols treballats, es vol acabar
definint els factors que conformen la ciutat actual. Cadascuna
de les cinc preguntes, tindrà una resposta que definirà, mitjançant la combinació de la cartografia, unes noves lleis/dinàmiques.

4.1 La xarxa aporta una ciutat més horitzontal?

4.2 Com es construeix la comunitat?

4.3 Què procura la xarxa internet?

cap a una dinàmica policèntrica

cap a una dinàmica policèntrica

cap a una dinàmica policèntrica

cap a una dinàmica policèntrica
accés públic a l'espai digital
accés privat a l'espai digital

cap a una dinàmica policèntrica
espai social

espai social

accés públic a l'espai digital
accés privat a l'espai digital

4.4 Com es recorren les distàncies?

4.5 On és la ciutat?

cap a una dinàmica policèntrica

expansió BCN

apunts d'activitat un 5 de juny

<

Figura 42. índex combinació de
plànols. 2021. Elaboració propia.

Amb aquestes preguntes s'intenta resoldre les incògnites que
planteja el desenvolupament del Big Data envers la ciutat.
Finalment, es farà un recopilatori de totes les respostes amb
voluntat de conformar el l'escena actual de l'objecte d'estudi.
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Torre Baró, Ciutat meridiana i Vallbona
Renda baixa

4.1 La xarxa aporta una ciutat més horitzontal?

El Carmel
Renda mitja-baixa

És fàcil donar una resposta afirmativa a la qüestió anterior sense observar el desplegament de la xarxa al territori. La cartografia ens mostra com es reparteix l’activitat física i cibernètica
arreu de la ciutat.
Aparentment, podríem pensar que l’espai digital és al servei de
tothom de forma lliure, en qualsevol moment i a plena disponibilitat. A la lectura anterior no li manca raó, però el que ens
mostra la cartografia és que, tot i que això succeeix quan ets
dins la xarxa, l’oportunitat d’accés és determinant i una qüestió de recursos. La ciutat digital en si mateixa es mostra lliure
i oberta a tots els seus usuaris, però en la distribució de les
seves “portes” té un gran poder de segregació.
Sobre el plànol base dels centres locals de Barcelona cap a
una ciutat policèntrica, s’ha superposat la làmina de síntesi
de l’activitat digital (fig. 43). Els indrets de la ciutat que no es
tinten de blau, són espais on la cobertura arriba, però no amb
la mateixa concentració i intensitat que als fragments blaus.
Un estudi realitzat pel Mobile World Capital al 2016 23 i per
l'Ajuntament de Barcelona al 2020 24, han fet un reconeixement
sobre aquesta desigualtat en l’accés a internet. Els informes
fan una lectura de la ciutat i, tot i considerar que Barcelona
està ben connectada, determinen l’existència de l’escletxa digital. La diferència entre l'estudi realitzat el 2016 i el del 2020 és
substancial a causa de la pandèmia.
L’escletxa digital és el que crea aquests buits en el territori, on
no hi ha la mateixa oportunitat de xarxa que a altres indrets
de la ciutat. Així doncs, podríem dir que l’ús de dades crea
desigualtats en la ciutat contemporània, ja que, d’entrada, el
recurs no es presta a tots els ciutadans.
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<

23. Roca Salvatella. L’escletxa
digital a la ciutat de Barcelona.
Barcelona: Mobile World Capital,
2016.

<

24. BIT Habitat. La bretxa digital
a la ciutat de Barcelona. 2020.
(Ajuntament de Barcelona. BIT
Habitat, 2020). Pàg. 63.

Esquerre de l'Eixample
Renda mitjana-alta
<

La informació que recullen ambdós estudis sobre l’escletxa digital relaciona directament l’ús de dades amb la renda de cada
barri.

Bon Pastor
Renda baixa

Dreta de l'Eixample
Renda alta

Figura 43. Cap a una dinàmica
policèntrica + síntesi de l'activitat
digital. 2021. Elaboració pròpia.
Superposició de làmines per
extreure conclusions.
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Les xifres que hem citat corresponen a dos casos molt extrems.
L'informe del 2020, no difereix per barris, sinó per renda, i les
xifres no apareixen tan contrastades. Igualment, l'escletxa no
desapareix, ja que el 56% de la població de barris amb renda
baixa no van poder teletreballar.

"No obstant això, la bretxa d’accés afecta encara el 8,1%
dels ciutadans i ciutadanes que afirma no tenir internet
a la llar. Dos terços d’aquestes persones declaren que
no fan servir o no saben utilitzar les TIC" 25
Si es pretén anar cap a una societat cada vegada més horitzontal i amb igualtat d’oportunitats, podem afirmar que, ara per
ara, la presencia creixent de les TIC és capaç d'accentuar les
desigualtats. Sabem, però, que els contrastos no arriben amb
l'internet; l’escletxa digital respon a la de renda, però també
arrela un origen en l’educació i altres aspectes.
<

S’ha comparat la resposta dels barris de Torre Baró, Ciutat
Meridiana i Vallbona –renta baixa- envers la Dreta de l’Eixample
–renta alta- davant la pregunta: Vostè té contractada una tarifa
de dades per al seu smartphone? Mentre que al barri de renda
baixa un 38,1% responen que no - tot i que un 88,3% afirmen
tenir smartphone- , al barri de renda alta només un 1,6% -amb
un 95,3% de la població d’aquest amb dispositiu intel·ligent-.
Veiem que a la figura 43, la zona de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona no estan tacades de blau, tanmateix, la Dreta de
l’Eixample sí. En aquesta comparativa, també podem observar
que mentre a la zona de renda alta només el 0.8% no ha emprat mai l’internet, a Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona
s'eleva a un 9,4%.

Així i tot, es fa notòria la revolució que ha provocat la pandèmia. L'ús de la xarxa internet ha incrementat un 62% segons la
mostra de l'estudi. Tot i el resultat positiu cap a l'espai digital,
l'estudi conclou:

Figura 44. BIT Habitat. "Gràfic: Internet a la llar per renda. Comparativa amb l'any 2016." La bretxa
digital a la ciutat de Barcelona.
2020. (Ajuntament de Barcelona.
BIT Habitat, 2020). Pàg. 38.
La gràfica il·lustra l'increment
d'ús de la xarxa internet des de la
pandèmia Covid-19.

Progressar de la mà de l’espai digital no és fàcil i requereix tenir
en compte moltes variables. L’espai Internet no té el poder de
reparar les desigualtats. Si aquestes –que existeixen des de
sempre- no es tracten en el seu origen, Internet la capacitat
d'augmentar escletxes i crear-ne de noves - començant per la
digital-.

<

25. BIT Habitat. La bretxa digital
a la ciutat de Barcelona. 2020.
(Ajuntament de Barcelona. BIT
Habitat, 2020). Pàg. 63.

<
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Així doncs, amb l’eina de comparador de barris que ofereix
l’anàlisi de l'estudi del 2016 sobre l'escletxa digital, s'ha pogut
veure un exemple d'allò que es podria identificar al dibuix inicial
d’aquest apartat (fig. 43).

Figura 45. BIT Habitat. "Gràfic: Persones que han utilitzat o utilitzen
el WiFi de l'ajuntament de Barcelona." La bretxa digital a la ciutat
de Barcelona. 2020. (Ajuntament
de Barcelona. BIT Habitat, 2020).
Pàg. 20.
Estadística per a fer un reconeixement de l'ús dels accessos públic
a l'espai digital.

(fragment de l'inici de l'estudi, s'ha de
referenciar bé!)
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<

Pedralbes i Sarrià
Renda alta

Figura 46. Captura i text de
l'entrada de la web que situa les
"estacions WiFi". Ajuntament de
Barcelona. “Barcelona Wifi”, 20 de
juny de 2021.
https://ajuntament.barcelona.cat/
barcelonawifi/ca/

"La xarxa que et mou per internet.
Barcelona WiFi és un servei ofert per l’Ajuntament de Barcelona que permet
connectar-se a Internet a través de punts d’accés WiFi ubicats en diversos
equipaments municipals i punts de la via pública.
Amb el projecte Barcelona WiFi, Barcelona desplega una xarxa lliure d’accés
a Internet per a tots els ciutadans, una xarxa en línia i mòbil, per facilitar
la cerca d’informació i l’ús social de la xarxa de manera ràpida i còmoda, i
adaptar-nos a la societat del coneixement actual. Posem a disposició dels
barcelonins i les barcelonines la xarxa WiFi pública, ciutadana i lliure més
gran del país i una de les més importants d’Europa."

L’ajuntament de Barcelona pren els punts wifi com a equipaments de la ciutat. D’altra banda, les antenes de les operadores proveeixen de dades els carrers i creen una xarxa contínua.
L’espai Internet és clarament una eina privada més que pública.
El fet que un punt d’accés es consideri com a equipament de la
ciutat, compren en clau de privat els que no pertanyen a l’Ajuntament de Barcelona. Podem observar a la figura 47 que els
punts públics (blaus) són minoria respecte dels privats (taronges), que cobreixen gran part de la ciutat.
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Veiem que allà on no apareix tanta concentració de la xarxa, hi
ha una tendència de renda per capita baixa. Tanmateix, podem
observar un aspecte semblant per a la intensitat de xarxa en
els barris alts de Pedralbes, Sarrià i Tres torres. Aquest fet es
contrasta amb una activitat compartida de barri molt inferior a
altres barris amb les mateixes condicions de xarxa. Vegem la
figura 48.

Poble Nou
Renda alta

Figura 47. Cap a una dinàmica policèntrica + Accés privat a l'espai
digital + Accés públic a l'espai digital. 2021. Elaboració pròpia.
L'accés privat de color taronge,
l'accés públic blau. Superposició
de làmines per extreure conclusions.
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Torre Baró, Ciutat meridiana i Vallbona
Renda baixa
Vilapiscina

Pedralbes i Sarrià
Renda alta

Renda baixa
El Carmel
Renda mitja-baixa

El dibuix següent (fig. 48) mostra les antenes i punts wifi de la
ciutat amb les taques síntesi de l’activitat als carrers. Veurem
més endavant que, en molts casos, l’estrat del Big Data va a
buscar els espais socials i d’interacció en la ciutat. Així i tot, a la
zona de Pedralbes, Sarrià i Tres torres veiem una gran concentració d’antenes i poca activitat als carrers. Succeeix quelcom
semblant a la zona de Poble Nou.
Aquests dos pols de la ciutat, malgrat no fer tant ús de l’espai
públic, corresponen a barris de renda alta o mitja-alta. Internet
és un recurs i, molt probablement a causa del poder econòmic,
no hi ha una manca de mitjans. D’altra banda, l’estudi de l’escletxa digital ens revela que, a més renda per càpita, més ús de
les eines que aporta el Big Data.

R: Els avantatges d’internet i l’entusiasme per implantar-los
en la ciutat, han d’anar acompanyats per una alerta constant, ja que d’entrada –tal com es conforma l’escena-, si
comptem amb una ciutat híbrida per al futur; sembla que
aquesta només serà d’uns quants.

Poble Nou
Renda alta
La verneda i la pau, El besòs i maresme
Renda mitjana-baixa

Dreta de l'Eixample
Renda alta
64
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Esquerre de l'Eixample
Renda mitjana-alta

Figura 48. Accés privat a l'espai digital + Accés públic a l'espai digital
+ Síntesi de l'activitat a la ciutat
física. 2021. Elaboració pròpia.
Superposició de làmines per extreure conclusions.
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4.2 Com es construeix la comunitat?
En aquest punt de l'estudi, m’ha semblat oportú donar importància al concepte de comunitat, perquè és des d’aquest que
es creen assentaments que conformen ciutats. Així i tot, actualment podríem afirmar que gran part de la comunitat ha deixat
d’estar arrelada a un indret i a les característiques d’aquest.
Molt lligat al concepte d’identitat, les comunitats han definit
unes tradicions i uns costums. L'accepció del diccionari que
defineix comunitat diu el següent:
“3 1 Grup social generalment caracteritzat per un vincle
territorial i de convivència o per una afinitat d'interessos i
de conviccions ideològiques.” 26

<
<

26. Grup Enciclopèdia Catalana.
"Comunitat". http://www.diccionari.cat/
27. KOOLHAAS, Rem. "Espacio
Basura" Acerca de la ciudad: ¿Qué
fue del urbanismo? Grandeza, o
el problema de la talla. La ciudad
genérica. Espacio basura.69-109
(Barcelona: Gustavo Gili, 2014).
Pàg. 93

Per afinar el significat de comunitat, prenem L'"espacio basura"
de Koolhaas que es converteix en “espacio basura inteligente”.
En el text espacio basura es percep la comunitat des del següent punt de vista:
“El “espacio basura” pretende unificar, pero en realidad
escinde. Crea comunidades no a partir de intereses comunes o de la libre asociación, sino de una estadística
idéntica y una demografía insoslayable, una ola oportunista de intereses creados.” 27

La comunitat en l'ordre digital:

“El ser humano, como dice Habraken, “ya no se procura
la vivenda por si mismo, se la proporcionan otros” 28
66
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Ja fa temps que el concepte de comunitat queda distorsionat
per a un transport que ho abasta quasi tot. La comunitat ja no
ve determinada per la supervivència en massa, ja que a totes
les parts del primer món tenim oportunitat de viure amb els
mateixos recursos. La localització de l’habitatge propi ha tingut
molt a veure amb el lloc de treball. Això -encara que a poc a poc
deixi de ser així, ja que amb l'arribada internet veurem que la
ciutadania pot dispersar-se de la gran ciutat-, des de fa unes
quantes dècades marca el creixement de població a l'urbs; a
la recerca d’oportunitats. Colin Ward cita a Habraken en el text
"Nosotros alojamos, tu eres alojado, ellos no tienen casa":

<

28. WARD, Colin."Nosotros alojamos, tu eres alojado, ellos no
tienen casa" Anarquía en acción,
127-137(Espanya: Enclave de
libros, 2013). Pàg. 129

Figura 49. Cap a una ciutat
policèntrica + Xarxa cobertura
+ Síntesi de l'activitat a la ciutat
física. 2021. Elaboració pròpia.
Superposició de làmines per
extreure conclusions.
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dialoguen des d’una extraterritorialitat permanent, allà
on l’individu i la interfície del món es toquen, però amb
el distanciament que dona el sentiment de no pertànyer
al lloc, de pertànyer enlloc. En aquest no-lloc, les singularitats es troben i comencen a dibuixar una comunitat,
fins i tot malgrat elles mateixes. Els fonaments d’un nou
projecte social comencen a projectar-se allà on l’individu
ha renunciat a dotar d’existència única el relat dominant.“ 30

Abordar breument el tema de l’habitatge, crear un traçat del
passat fins als nostres dies, ens ajuda a desenvolupar una hipòtesi sobre com s’agrupen les masses en forma de comunitat.
Així, podrem desxifrar algunes claus del model de comunitat
que proposa l’espai cibernètic i com influeix el seu sentit convencional en l’espai físic.
Doncs, si la migració del camp a la ciutat -de l’habitatge autoproporcionat al que et proporciona un altre- determinava l’ocupació d’un espai que no pertanyia a l'usuari, l’espai Internet ens
ofereix unes eines per construir una pròpia arquitectura virtualel nostre espai al núvol- . Malgrat la llibertat que el Big Data ens
dóna en la creació de comunitats, esdeveniments, relacions i
abastar allò que desitgem, no és nostre. L’espai digital no ens
pertany i la seva millor jugada és fer-nos creure el contrari.
Podríem afirmar que, tot i els avantatges que internet aporta i la
capacitat de comunicació, la comunitat virtual és quelcom per
al control. Ingrid Guardiola apunta:
“Els líders tenen un accés permanent a les masses a
través de les seves dades. Mai la massa no havia estat
tan fàcilment administrable.” 29

La comunitat en l'ordre físic:

<

29. GUARDIOLA, Ingrid. L'ull i la
navalla. Un assaig del món com
a interfície (Barcelona: ATMARCADIA, 2018). Pàg 215

“Formem part d’allò que Maurice Blanchot anomenava
la “comunitat negativa”, “la comunitat d’aquells que no
tenen comunitat”. Ens endinsem en aquestes comunitats atapeïdes d’individualitats connectades que
68

En aquest punt, veiem que, en l'espai físic, l’agrupació i el
sentit de comunitat pot tornar a ser una realitat. L’exemple està
en el fet que Barcelona proposa al Pla Director Urbanístic una
ciutat policèntrica en què la sostenibilitat troba el seu lloc. Un
amalgama de centres que creen comunitats gràcies a que els
trajectes llargs es fan immediats i els curts –accentuant la cura
de l’espai públic per barris- s’allarguen; habilitant zones verdes
i recorreguts que afavoreixin el transport a peu o en bicicleta.
<

30. GUARDIOLA, Ingrid. L'ull i la
navalla. Un assaig del món com
a interfície (Barcelona: ATMARCADIA, 2018). Pàg 229

L'any 2015, l'alcaldessa de París Anne Hidalgo presentava la
ciutat dels 15 minuts per recuperar un entorn més sostenible.
El projecte desenvolupat per Carlos Moreno, director científic i

<

El concepte de comunitat desenvolupa un sentit en l’espai digital i un altre en l’edificat. L'un determina l’altre. La comunitat
virtual esborra les distàncies i no estableix relacions a través
de la supervivència –res del virtual té a veure amb la supervivència (en el seu sentit més pur)-, sinó amb la informació, amb
perfils afins que dades creuades fan coincidir de forma “espontània”, “una ola oportunista de intereses creados”. Guardiola fa
un reconeixement de la comunitat que crea l’espai virtual citant
el filòsof Maurice Blanchot:

Deixant de banda el nou concepte de comunitat que aporta
el món digital, el focus se centra, ara, en la concepció de la
comunitat que es proposa avui a la ciutat edificada –un cop
desenvolupat el Big Data-. La xarxa de telecomunicacions
que proposa el Big Data i el vot de confiança que li hem donat
durant una pandèmia que anul·lava la ciutat física, ha estat la
prova que l’espai cibernètic allibera les obligacions quotidianes
de la ciutat. El teletreball i la compra per internet han accentuat
unes dinàmiques en què els carrers de la ciutat són únicament
espais de relació i interacció social. Tornem a la reflexió de
l’habitatge i els assentaments –del primer món, és clar- que
ja no busquen l’abast de recursos en un emplaçament, sinó la
qualitat de vida bolcada en, per exemple, espais d’oci.

Figura 50. "La comunitat" Le París
du 1/4 Heure. 2015, Projecte de
Carlos Moreno per a la ciutat de
París.
S'exposa com es vol que funcionin
les comunitats. La gestió de la
mobilitat per a una millora social i
sostenible.
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Barcelona pren aquest model per tal de reeditar la ciutat per a
un futur immediat. En el plànol cap a una dinàmica policèntrica
que usem de base, es pretén mesurar la ciutat des d’aquest
punt de vista. El pols de la mobilitat determina l'abast de la
comunitat. La comunitat es planteja des d'una mida domèstica
que la velocitat del transport ha revolucionat durant les últimes
dècades. Sembla, doncs, que la ciutat dels 15 minuts és un
exercici amb què, mitjançant el canvi de transport, es regenera
la comunitat.

<

<

Figura 51. "La mobilitat" Le París
du 1/4 Heure. 2015, Projecte de
Carlos Moreno per a la ciutat de
París.
El canvi de mobilitat que vol aconseguir la ciutat dels 15 minuts.
31, 32. GUALLART, Vicente [@
vicenteguallart] ( 11 de maig de
2020). Se habla de la ciudad de
15 minutos de Paris y [...] , Abro
hilo: [tuit]. https://twitter.com/vicentegu-

"7. Pero que hay de los lugares de trabajo? Hace unos
años hicimos un estudio con @bestiario140 utilizando  
datos anónimos de los mobiles de las personas para
analizar donde viven y donde trabajan las personas y
confirmamos las centralidades, y la asimetría de la ciudad." 32

>

allart/status/1259786395859726336?lang=ca

<
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catedràtic d'Emprenedoria, Territori i Innovació de la universitat
de la Sorbona de París, proposa que la comunitat es pugui recórrer en el temps esmentat i que abasti totes les necessitats del
ciutadà.

Figura 52. Barris emissors i receptors a Barcelona, 2020,
@vicenteguallart @bestiario140.
El plànol determina el moviment
que suposa el desplaçament per
anar a treballar. També, el moviment que ens podem estalviar
amb el teletreball. A més, tornem
a identificar en aquest estudi uns
fluxos determinats per la renda;
barris obrer vs. barris benestants.

<

Fig. 51

L'arquitecte Vicente Guallart, estudia Barcelona des d'aquest
punt de vista i en fa divulgació a partir d'un fil de Twitter. L'11
de maig de 2020 defensa:
"2. La idea es la siguiente: mas que expandir ciudades
con centro y periferia, organicemos la ciudades en barrios que satisfagan las necesidades de vivir, trabajar y
descansar y las reconectamos con avenidas, transporte
publico y con redes digitales. Muchas slow cities conectadas." 31
D'altra banda, l'arquitecte fa un estudi dels llocs de treball i els
moviments que genera el desplaçament quotidià per anar a la
70

feina amb el resultat següent:

Fig. 52
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Després d'aquest petit incís que pretén constatar aquells factors que determinen la ciutat dels 10-15 minuts, veiem que el
futur que es projecta és intrínsec a les TIC. Tant els llocs de treball, com les necessitats que la xarxa digital pot cobrir són una
oportunitat per donar pas al projecte de ciutat de què parlem.
El nou model de ciutat cus i estableix relacions entre el paper
que pren la xarxa –el nou ordre- envers l’espai que roman a les
ciutats –l’ordre terrestre que defensa Byung-Chul Han; entenent
que la salvació del planeta passa només per l’existència de
l’ordre digital-. El Pla Director Urbanístic exposa:
“Tres grans temes han centrat el debat sobre el planejament de la mobilitat a les ciutats arran de l'experiència
de la COVID-19: el canvi en la distribució modal dels
desplaçaments, l'eventual disminució de la mateixa mobilitat a causa del teletreball i la possibilitat d'introduir
una certa flexibilitat horària en les jornades laborals dels
treballadors.

Els espais socials envers les circumferències de 15 minuts es
veuen bastant equilibrats, així i tot, l’activació de tots aquests
punts com a pols autònoms pot suposar una ciutat més rica en
72

<

33. Servei de redacció del Pla Director. Direcció de Serveis d’Urbanisme Barcelona "La mobilitat" Pla
Director urbanístic Metropolità. 5
de juny de 2021. https://urbanisme.amb.cat/visions/pdu-covid-19i-la-ciutat-saludable

<

Sobre aquests tres eixos plana segurament el punt
més transcendent que ha ofert la situació creada per
la COVID-19: el descobriment i la posterior reflexió per
part de moltes persones dels avantatges i fins i tot de
la necessitat d'un nou model de mobilitat. La percepció
que una altra utilització de l'espai urbà és possible si
es canvia el model de mobilitat, que la qualitat de l'aire,
l'alliberament de superfícies destinades exclusivament
al trànsit de vehicles i, fins i tot, la mateixa convivència
poden millorar les condicions de l'entorn, ha fet que gran
part de la població es comenci a mostrar disposada a
renunciar a unes rutines que fins ara veia insubstituïbles
en pro d'una qualitat de vida millor. " 33

Figura 53. Cap a una ciutat policèntrica + La ciutat existeix quan
hi ha espai social. 2021. Elaboració pròpia.
Superposició de làmines per
extreure conclusions.
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participació. Així doncs, pot presentar-se un espai públic més
potent, que ho satisfaci tot en clau de poble, comunitat; més
que part d’una gran ciutat. Com defineix Íngrid Guardiola:
“Les comunitats han de pensar-se des de la seva interdependència. Allò comú va més enllà de la fita concreta
de cada comunitat; el que les posa en diàleg és el fet
de cohabitar un mateix espai-temps amb el que implica
compartir espai (cohabitar) i compartir temps (conviure).
La interdependència potencia la comunalitat d’allò que
ens és estrany i estranger alhora.” 34

<

34. GUARDIOLA, Ingrid. L'ull i la
navalla. Un assaig del món com
a interfície (Barcelona: ATMARCADIA, 2018). Pàg 231

La interdependència ja no és sobreviure, sinó relacionar-se i
vetllar per a una qualitat de vida.

R: La comunitat és dues coses diferents en funció de l’estrat.
Una deixa lloc a l’altra i, mentre el món digital és totes les
possibilitats i l'anhel per explorar-ho tot, la comunitat a la
terra pot tornar a ser un espai sostenible: totes les necessitats en una rodona de 15 min; la vida desaccelerada.
L’element comú entre les concepcions de comunitat són les
relacions; ciutat-esdeveniment.
(Dos sentits de comunitat que ens fan conviure amb dues realitats dissociades)
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4.3 Què procura la xarxa internet?
<

35. GUARDIOLA, Ingrid. L'ull i la
navalla. Un assaig del món com
a interfície (Barcelona: ATMARCADIA, 2018). Pàg 103
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La visió de Barcelona des d’aquesta perspectiva marca un
centre que, de moment, se situa lluny de la ciutat policèntrica.
La concentració de taques blaves va directament relacionada
amb els punts d’activitat. Aquesta observació constata el que
dèiem a l’anterior paràgraf. Tanmateix, ens fa pensar que l’activitat als carrers és la mercaderia d’internet. Per això parlem
de ciutat-esdeveniment. Així i tot, la ciutat, que es nodreix de
l’esdeveniment, sembla diferir en funció de quina és l'activitat i
si aquesta interessa de cara al món digital: vegem figura 54.
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La producció d’intercanvis sembla ser la matèria que atrau la
ciutat cibernètica. En el plànol de taques es pot veure que, en
molts indrets, l’activitat als carrers va acompanyada d’una bona
connexió al món digital. Allà on apareix un major nombre d’interacció, la xarxa es fa més viva i present.

al;

“L’acceleració dels esdeveniments del segle XX està vinculada amb la cultura de les màquines, indissociable de
la vida urbana, però en el segle XXI aquesta acceleració
és part del projecte del capitalisme contigu, inseparable
de la cultura digital i d’internet com a lloc de producció
dels intercanvis i els afectes.” 35

<

Figura 54. Comparativa entre barris. Segons taques d'activitat i
antenes d'accés a la xarxa. 2021.
Elaboració pròpia.

Figura 55. Cap a una ciutat policèntrica + Síntesi de l'activitat a
l'espai físic + Síntesi de l'activitat
a l'espai digital. 2021. Elaboració
pròpia.
Superposició de làmines per
extreure conclusions.
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Internet té el poder de posar el focus on més convingui. La conveniència d'una bona localització és un factor que nodreix l’eina
i la fa millor per als seus objectius. Així doncs, la xarxa cobreix
uns barris a diferència d’altres per aquesta propietat.
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37. DEBORD, Guy. La sociedad del
espectáculo. (València: Pre-textos,
1999). Pàg 40

al;

<

36. Blanca Codina, Marta Colominas i Núria Sant (2021). Espai
Virtual vs. Espai Físic. (Treball de
l'assignatura Teoria II). Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de
Barcelona, UPC. Pàg. 59

<
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En aquell treball, ja es remarcava que “L’espectacle s’ha reinventat a escales majors i ha tornat a començar.”

Guy Debord a La Sociedad del Espectáculo es reafirma en el
fet que demostrar una vida social és primordial. El que podria
constatar-se juntament amb la cita del treball de teoria II és

xa existeix quan ho f
a

e no apor ten s

“La ciutat-esdeveniment és també, i per sobre de tot,
ciutat-espectacle. És tot el que posseeix la potència
necessària per ser divulgat. Existir en les xarxes és
existir físicament, i no a la inversa. La condició virtual
com a imatge de, apel·la a la construcció d’un miratge
mitjançant representacions. Aquestes representacions
tenen un espai i un temps que desconeixem o bé, no
existeix. La vida cíborg -màquina i vida, representació de
i realitat- és una gran incògnita; submergir-se en l’espai
cibernètic és perdre la noció del temps i de l’espai. Quina impressió, eh?” 36

“El espectáculo es la afirmación de la apariencia y la afirmación de toda vida humana, o sea social, como simple
apariencia.” 37
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La pregunta què procura la xarxa Internet? obre un ventall de
fenòmens que situen l'espai digital amb més presència a uns
llocs o a uns altres. La xarxa existeix quan ho fa l’espai social;
per tant, el món digital omet totes aquelles parts de la ciutat
que no aporten successos. Els successos es converteixen en
anuncis constants de la ciutat; defineixen l’espai cibernètic com
a “el gran aparador”. En el treball de teoria II Espai virtual VS.
Espai físic definíem:

Figura 56. Apunts d'un dissabte
5 de juny + Síntesi de l'activitat a
l'espai digital. 2021. Elaboració
pròpia.
Superposició de làmines per
extreure conclusions.
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que internet ha sabut convertir la vida social en una mercaderia. S’ha nodrit del terme social per recrear un món ideal per a
cada usuari. Ingrid Guardiola al text L’ull i la navalla, afirma:
"Aquest canvi de paradigma, passar d’una experiència
(individual i social) directa sobre les coses a una experiència mediada per les representacions, serà determinant." 38

R: La xarxa Internet tendeix a ser allà on es pugui nodrir com
a ciutat-esdeveniment. El quid de la qüestió no són les coses,
sinó les relacions; sempre que aquestes estiguin de moda.

<

38. GUARDIOLA, Ingrid. L'ull i la
navalla. Un assaig del món com
a interfície (Barcelona: ATMARCADIA, 2018). Pàg 47

<

Les representacions apareixen i desapareixen a l'aparador-pantalla en un clic!. Tan fràgil i volàtil com la moda. La ciutat en
mans de la xarxa pot existir i esvair-se amb la mateixa facilitat;
en un connectar-desconnectar. Sense un corrent atractiu o una
experiència per vendre, les ciutats contemporànies perden interès (fig. 57). El fet que manquin antenes a barris on hi ha vida
als carrers, podria estar influït per quelcom tan - aparentmentbanal com la moda. Si no apareixen a la xarxa, no existeixen.
Com diu Guardiola: “Sóc vist, ergo sum”.

Figura 57. "La capsa regal catalana". (Smarbox) Fent País.
"La capsa regal catalana.
Nits amb encant, restaurants, benestar, rutes culturals, aventura,
natura i molt més!"
Vendre -literalment- l'experiència.

<
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Figura 58. Espais d'interscció
social + Xarxa cobertura. 2021.
Elaboració pròpia.
Superposició de làmines per
extreure conclusions.
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4.4 Com es recorren les distàncies?
“[...]el urbanismo del Renacimiento se limitó, en efecto,
a la expansión de las áreas urbanas existentes o a su
remodelación parcial. [...]
“A efectos de este estudio preliminar pueden distinguirse cinco amplios campos del planeamiento urbano del
Renacimiento: sistemas de fortificación; generación de
zonas de la ciudad mediante la creación de nuevos espacios públicos y calles conexas a ellos; reestructuración
de ciudades existentes mediante la apertura de una nueva red de calles principales que, prolongándose en vías
comarcales generarían frecuentemente ulteriores procesos de urbanización; anexión de vastos barrios nuevos
normalmente con fines residenciales y, por último, el
trazado de un número limitado de nuevas ciudades.” 39

<

39. MORRIS, A. E. J. "El Renacimiento: Italia establece un
modelo". Historia de la forma
urbana desde sus orígenes hasta
la Revolución Industrial, 174-213.
(Barcelona: Gustavo Gili, 2004).
Pàg 176

Si la ciutat creixia amb l’obertura de carrers rectilinis, avui ho
fa amb el desenvolupament de connexions. La xarxa que volia
abastar barris de nova construcció mentre anava connectant
ciutats i les feia créixer, ara ja no és un projecte urbanístic, sinó
de telecomunicacions. Com he exposat a la part de presentació
del treball, des del Renaixement fins avui, la condició de com
es produïa el moviment de les masses per la ciutat ha estat un
factor de creixement en l'urbs.
El punt d’inflexió que suposa el fet que el creixement ja no és
únicament competència de l’urbanisme, sinó de les telecomunicacions, possiblement anuncia la desaparició de les distàncies
i l'espai en el transport.
Ja durant el 1992 Choay cita a Malvin M. Webber al text Alegoría del patrimonio anunciant:
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“Así, los transportes hiperrápidos y la casi instantaniedad de las telecomunicaciones nos permiten, cada vez
más, escapar a las restricciones tradicionales del lugar,
a la pertenencia al espacio terrestre: funcionalmente,
dotándonos de una movilidad que niega la distancia y

Figura 59. Cap a una dinàmica
policèntrica + Xarxa cobertura.
2021. Elaboració pròpia.
Superposició de làmines per
extreure conclusions.
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que nos permite el ejercicio de una actividad ubicua o
el teletrabajo; sensorial y socialmente, cortocircuitando
nuestra experiencia corporal del mundo físico y ese contacto directo con los otros hombres cuyo papel describe
Dino Formaggio, en particular, en términos de “intersomaticidad”.
Malvin M. Webber resumía los riesgos de esta liberación
espacial en el título de un célebre ensayo, “El lugar urbano y el dominio urbano ilocal”. Según él, la condición
humana estaba en vías de definirse únicamente a partir
de las puras relaciones inmateriales, por la constitución
de comunidades liberadas de todo arraigamiento. Estas
intuiciones se han confirmado actualmente por el desarrollo del ciberespacio, del cual un autor como Mark
Slouka muestra magistralmente el poder desrealizante y
la manera en que niega doblemente la dimensión corporal de la condición humana y el papel del cuerpo en la
constitución del vínculo social.
Pero, además, estas prótesis que nos liberan de la influencia local nos liberan simultáneamente de la comunidad del tiempo para instalarnos en la instantaniedad.
El tiempo orgánico de la rememoración, de la ponderación, de la interrogación, de la espera, del ir y venir, queda desterrado. Del mismo modo que, también aunque
diferentemente, el ir y venir de los transportes aéreos de
uno a otro hemisferio, descargando flujos de turistas en
las playas o flujos de legumbres en los mercados, burla
del tiempo cósmico de las estaciones.” 40
Descobrim, doncs, que la desaparició de les distàncies té una
gran responsabilitat envers com s’entén la comunitat en un
moment en què el cos físic perd presència –literalment-. Si ja
fa trenta anys s’augurava aquest panorama i es manifestava
l’existència de “transportes hiperrápidos y la casi instantaniedad” ara, s’ha convertit en una realitat sense el "casi" del
84

fragment anterior.

<

40. CHOAY, Françoise. "La competencia de edificar." Alegoría del
patrimonio, 221-239. (Barcelona:
Gustavo Gili, 2007). Pàg. 224

Estem en aquest "cada vez más" en el que ens situem, trenta
anys després, creixent a màxima velocitat.
L’apartat que feia referència a la comunitat anunciava que els
trajectes llargs es fan immediats i els curts s’allarguen. Això
provoca un canvi en la vivència als carrers de la ciutat -distàncies curtes, apartat 4.2-, però significa un canvi de paradigma
en les distàncies llargues -apartat 4.4-.
Anar als llocs ha deixat de ser una necessitat en molts dels
casos, la distància ja no és un impediment per a moltes coses.
La manca de distància ens dota de la ubiqüitat i desafia l’espai. Amb la xarxa internet, l’acceleració arriba a un estat que fa
desaparèixer l’espai físic. Podríem afirmar que el temps zero en
recórrer una distància és la negació d'aquesta.
Com comentava a l’inici del treball citant el text La Ciudad
Genèrica de Koolhaas, l’arqueologista del s. XXI ja no necessita
ni una pala, ni un bitllet d’avió per tal d’estudiar el moment;
necessita tornar al lloc o, més ben dit, a un lloc on hi hagi una
pantalla connectada al Big Data. Com dèiem al punt Com es
construeix la comunitat?, la desvinculació de l’emplaçament de
l'activitat, l'allibera i obre la porta a un món més sostenible.
Si menystenim les distàncies, però, acabarem tenint quilòmetres i quilòmetres que, en un moment donat, haurem repensat
amb la il·lusió de salvar la terra, però que, per l’atractiu d’internet, acabarem oblidant si no apareixen en les fotografies d’Instagram.
Potser, abduir l’espècie humana amb una xarxa que desviï
l’atenció d’un món que, sense la mirada humana, té l'oportunitat de refer-se, és el que necessita el planeta per salvar-se. Tot
això, mentre els humans encara no ens traslladem a viure a
Mart, a algun altre planeta o galàxia –tant se val el tema de la
distància, no?-.
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Negar les distàncies és, en efecte, negar el temps; la distorsió
d’una afecta l’altre. Koolhaas a La Ciudad Genérica manifesta:

<

41. KOOLHAAS, Rem. "La ciudad
genérica" Acerca de la ciudad:
¿Qué fue del urbanismo? Grandeza, o el problema de la talla. La
ciudad genérica. Espacio basura.
35-68 (Barcelona: Gustavo Gili,
2014). Pàg. 44

<

42. GUARDIOLA, Ingrid. L'ull i la
navalla. Un assaig del món com
a interfície (Barcelona: ATMARCADIA, 2018) . Pàg 199

<

43. GUARDIOLA, Ingrid. L'ull i la
navalla. Un assaig del món com
a interfície (Barcelona: ATMARCADIA, 2018) . Pàg 113

"Lo que es nuevo de este ámbito público sobre ruedas
es que no puede medirse con dimensiones. El mismo
trayecto (digamos de diez kilómetros) proporciona gran
número de experiencias completamente distintas: puede
durar cinco minutos o cuarenta; puede compartirse con
toda la población, o con casi nadie; puede proporcionar
el poder absoluto de la velocidad pura y verdadera" 41
L’ull i la navalla d’Ingrid Guardiola relaciona les conclusions
anteriors de l'arquitecte holandès expressant que, controlant
i ometent les distàncies, des d’una pantalla podríem viure en
l’aparença d’un món físic - és a dir, virtual- :
“Com hem arribat a no voler sortir de les nostres habitacions genèriques, enganxats a les visions prostètiques, a
les vides virtuals que ens ofereixen les webcams connectades a internet?” 42
L’atractiu de les TIC i el poder que ens dóna és una realitat que
distorsiona la mirada envers el món. L’espai digital no té en
compte les distàncies entre els individus a l’hora de connectar-los. Recordem la cita que mencionàvem al marc teòric del
treball:
“I en el món és on es dóna la trobada amb l’Altre o,
millor dit, amb els altres. Si perdem la distància entre un
mateix i els altres, perdem, literalment, el món.” 43

Deixant de banda la percepció de l’individu respecte l’experiència de les distàncies que aporta internet, tornem al panorama
general de la ciutat per identificar el fet que, com anuncia Antoine Picón al llibre Smart cities. Teoría y crítica de un ideal
autorrealizador, la ciutat es torna intel·ligent amb múltiples cartografies que desenvolupen un creixement vertical; per capes
virtuals. La voluntat del carrer rectilini és la de connexió que té
avui la xarxa Internet; mentre una és exercida per l’urbanisme
-en el sentit més convencional-, l’altra és executada per les
telecomunicacions: reeditant i redirigint, prenent importància a
l’urbanisme.

R: La superposició de la xarxa cibernètica frena el creixement de l'edificació en la ciutat i la fa més abstracte. Podem
afirmar que la ciutat ja no creix en expansió sinó per capes.
La xarxa planteja un canvi de concepció dels límits perquè
no té en compte el territori; deixant enrere l’hegemonia de
l’espai-temps conformant el món.

Connectar-nos/desconnectar-nos, el gegant del Big Data s’ha
ocupat de fer-ho encara més fàcil, en cada clic decidim com
volem veure el món i ens convertim en una font d’informació
constant. Sembla, doncs, que com més desenvolupem el perfil
de la xarxa i com més ens movem per ella, obviem el món físic,
perdem les distàncies i la concepció de l’espai.
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4.5 On és la ciutat?
"La situación de estar en tránsito se está volviendo universal." 44

<

44. KOOLHAAS, Rem. "La ciudad
genérica" Acerca de la ciudad:
¿Qué fue del urbanismo? Grandeza, o el problema de la talla. La
ciudad genérica. Espacio basura.
35-68 (Barcelona:
Gustavo Gili, 2014).
Pàg. 45

<

45. PICON, Antoine. Smart cities.
Teoría y crítica de un ideal
autorrealizador (Málaga, Espanya:
Recolectores Urbanos Editorial,
2013). Pàg. 64

La ciutat-esdeveniment existeix sempre que ho fa la combinació
de taques de la figura 60. El moviment de masses i espais de
relació, la intensitat de la xarxa Internet en cada punt, són factors que determinen el moment actual de la ciutat. Cap d’ells
requereix un lloc concret, ja que les relacions socials no necessiten una ubicació idònia per donar-se. L’esquema d’activitat
als carrers, és una xarxa, així com ho és la internet. La xarxa es
percep, com diu Antonie Picón, des de dos moments:
“Entre los nuevos elementos que se introducen con
estos experimentos figura la posibilidad, aunque ampliamente teórica, de pasar casi continuamente de la escala
global de la ciudad a la de los comportamientos individuales.” 45
De l’escala individual a la global. El salt d’escala sense distància sona a caiguda lliure sense xarxa; o bé a habitatges connectats que no requereixen una ubicació concreta mentre en
totes elles hi hagi qualitat de vida i fàcil abast als recursos per
sobreviure.
La desvinculació del lloc és la disgregació de la ciutat. La pandèmia ha donat una dosi de veracitat a aquesta última oració.
Diferents estudis constaten que Barcelona en el darrer any ha
perdut habitants. Un titular del Periódico apunta: "Barcelona
pierde población por primera vez en una dècada". Les causes
d’aquest fet s’atribueixen a una taxa de mortalitat elevada per
la pandèmia, el fre de la immigració, i el canvi de padró.
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El canvi de padró ateny a l’espai digital, ja que ha permès el
teletreball. Gran part dels ciutadans han seguit treballant i fent
tasques des de casa. Probablement, el que els lligava a Barcelona tenia a veure amb la ubicació de la feina i avui, després
d’unes quantes onades de Covid-19, confiar en la xarxa virtual

Figura 60. Síntesi de l'activitat a
l'espai físic + Síntesi de l'activitat
a l'espai digital. 2021. Elaboració
pròpia.
Superposició de làmines per
extreure conclusions.
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ens desvincula, com s’ha constatat en els apartats anteriors,
de l’espai físic.
Davant la migració de la població cap a altres indrets de Catalunya, Jordi Martí, regidor de Presidència de l’Ajuntament de
Barcelona, justificava:
“Més que marxar de la ciutat, s’emporten la ciutat sota
el braç. Els factors del teletreball, entorns amb més seguretat, els permeten continuar fent la mateixa vida urbana que a Barcelona, a 25-30 quilòmetres amb entorns
amb menys densitat i més espai verd” 46

<

46. "Barcelona perd habitants
per primer cop en cinc anys
a causa de la pandèmia", 28
de febreb de 2021. Recuperat de: https://www.rac1.cat/info-rac1/20210228/492323906947/
barcelona-habitants-pandemia-coronavirus-ajuntament-confinament-teletre-

Així doncs, si ens emportem la ciutat sota el braç, i les possibilitats de transport físic cada vegada són més veloces, fins on
podrem portar la ciutat? La ciutat contemporània no necessita,
i de fet, no pot controlar, ser el centre davant la xarxa. Si l’activitat i els punts d’interès que apareixen a la gran pantalla es
dispersen, l'urbs cibernètica s’adapta i s’estira, mostrant una
flexibilitat incansable per acompanyar el ciutadà.

La ciutat física acota Barcelona en un recinte, però la del Big
Data, com que no parla el mateix llenguatge, no acota perquè
no compren el concepte. La infraestructura instantània del Big
Data és atemporal i ilocal; fer l’exercici d’emmarcar-la en un
espai-temps, seria tan absurd com demanar a un color quina
forma té; podem associar-ne una, però el color sempre serà
quelcom “absolut”.
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La figura 61 representa l’expansió de la ciutat de Barcelona en
el moment en què els seus ciutadans teletreballen i, per tant,
se’n van a entorns amb una qualitat de vida millor. Els punts
que apareixen són totes aquelles localitats que, des de la pandèmia, han augmentat significativament el nombre d’empadronats. El recinte en línia contínua marca els límits municipals de
Barcelona, però la traça discontínua mostra fins on els ciutadans s’han emportat la ciutat "sota el braç".

ball-ciutat.html

R: Entenent que la ciutat actual assumeix un model que
es projecta híbrid –espai físic + espai digital-, amb un nou
transport que és immediat, i mitjans per a unes relacions
instantànies; la ciutat és a tot arreu.
Encara que la resposta sembli surrealista, sempre que el motor
segueixi essent el poder econòmic, la marxa va en una direcció
marcada per posseir-ho tot; béns materials i dinàmiques de fluxos. Tot són mercaderies i intercanvi. Preval, doncs, la voluntat
de disposar de totes les possibilitats i l’anhel de tenir tot el que
es ven.

Figura 61. On és la ciutat?. Elaboració pròpia. Dades obtingudes
de: https://www.elperiodico.com/
es/barcelona/20210227/barcelona-pierde-poblacion-padron-municipal-inmigracion-segunda-residencia-11543416
Geolocalització dels punts on ha
crescut el padró envers la disminució dels habitants a Barcelona.
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5. CONCLUSIONS

4.1 La xarxa aporta una ciutat més horitzontal?

Els avantatges d'internet i
l'entusiasme per implantar-los en
la ciutat, han d'anar acompanyats
per una alerta constant, ja que
d'entrada –tal com es conforma
l'escena-, si comptem amb una
ciutat híbrida per al futur; sembla
que aquesta només serà d'uns
quants.

4.2 Com es construeix la comunitat?

La comunitat és dues coses
diferents en funció de l'estrat.
Una deixa lloc a l'altre i, mentre el
món digital és totes les
possibilitats i l'anhel per
explorar-ho tot, la comunitat a la
terra pot tornar a ser un espai
sostenible: totes les necessitats
en una rodona de 15 min; la vida
desaccelerada.
L'element comú entre les
concepcions de comunitat són les
relacions; ciutat-esdeveniment.

4.3 Què procura la xarxa internet?

La xarxa Internet tendeix a ser
allà on es pugui nodrir com a
ciutat-esdeveniment. El quid de la
qüestió no són les coses, sinó les
relacions; sempre que aquestes
estiguin de moda.

4.4 Com es recorren les distàncies?

La superposició de la xarxa
cibernètica frena el creixement
de l'edificació en la ciutat i la fa
més abstracte. Podem afirmar
que la ciutat ja no creix en
expansió sinó per capes. La xarxa
planteja un canvi de concepció
dels límits perquè no té en
compte el territori; deixant enrere
l'hegemonia de l'espai-temps
conformant el món.

4.5 On és la ciutat?

Entenent que la ciutat actual
assumeix un model que es
projecta híbrid –espai físic + espai
digital-, amb un nou transport que
és immediat, i mitjans per a unes
relacions instantànies; la ciutat és
a tot arreu.

<
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Figura 62. Respostes conclusives.
2021. Elaboració propia.
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Figura 63. La ciutat és a tot
arreu. 2021. Elaboració pròpia.
Dades obtingudes de: https://
www.elperiodico.com/es/
barcelona/20210227/barcelona-pierde-poblacion-padron-municipal-inmigracion-segunda-residencia-11543416
Geolocalització dels punts on ha
crescut el padró envers la disminució dels habitants a Barcelona.
Situació de la geografia verda i
carreteres importants.

Cada punt que apareix a la figura 63 és
una comunitat a què pertany un usuari
de la xarxa que es connecta amb Barcelona –o, ara ja, amb la idea d'aquesta-.
Les línies que van cap al recinte municipal de Barcelona són connexions
que conformen la ciutat digital amb
un temps immediat. La circumferència
que emmarca la regió més pròxima al
recinte municipal assenyala tots aquells
llocs des d'on és còmode anar a la
ciutat físicament –amb un transport
aproximat de 45 minuts-.
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La ciutat no s'expandeix amb edificació, sinó connectant
comunitats.
Moviment físic i virtual creen dues dinàmiques que exploten la
ciutat. El ritme de la ciutat dels dos ordres es mesura des dels
successos. La ciutat-esdeveniment no defineix límits municipals, s'ocupa de connectar individus des de l'espai físic i el
digital. La ciutat física es localitza, la ciutat digital dispersa les
localitzacions.
Barcelona s’ha convertit en un conjunt d’edificacions alhora
que una idea d’experiència. Les dinàmiques que s’organitzen
a la ciutat han après a existir a la xarxa del Big Data. L’espai
Internet transporta la ciutat en matèria de successos –ciutat-esdeveniment- i la fa a mida per a cada usuari. La ciutat es
passeja i es navega. La connexió immediata envers la reducció
de mobilitat per a un entorn més sostenible, dóna importància
a l’espai digital; converteix moltes qüestions urbanístiques en
aspectes subjectes a les telecomunicacions.
La ciutat edificada demana una reedició a càrrec de l’espai
digital i aquest exerceix connectant. Si la xarxa abasta i cus, la
ciutat no necessita construir nous barris; necessita equipar-los
per donar-los accés a l’espai digital. Mentre les comunitats tinguin recursos per estar connectades, la proximitat i les distàncies queden en segon terme. És per això, que en termes generalistes podríem afirmar que la ciutat està a tot arreu, sempre
que el lloc tingui un interès per a un usuari de la xarxa i que el
ciutadà tingui recursos per ser-ne usuari.
La pandèmia accelera i accentua. Ens ha portat a les portes
d'un canvi de paradigma al nivell dels que van deixar de pensar que la terra era plana, o bé dels que ens pensàvem que la
terra no podia ser un sol municipi.
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