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Resum
El següent treball explora les característiques que defineixen les 
ciutats que, avui dia, presenten un caràcter híbrid acollint dos 
espais, un de tangible i un altre de digital. Així doncs, la recerca 
comença amb aquest punt de partida, vol entendre la condició 
d’aquests dos espais i com conviuen. Primer s’estudiaran per 
separat, ajudant-se del cas de la ciutat de Trondheim, Noruega. 
A continuació, se n’extrauran les característiques i es compararà 
com respon cada un segons diverses variables. Amb això, es defi-
neix el concepte genèric de “ciutat híbrida”. 
 
Si la condició de les ciutats ja no és la mateixa que fa uns anys, 
el seu planejament s’ha de reconsiderar. És per això, que un cop 
definida la ciutat híbrida es proposen unes eines i un enfocament 
del disseny per a l’espai urbà contemporani. També hi ha la volun-
tat de posar de manifest què implica l’existència d’un espai digital 
i la gestió d’aquest en l’estrat que habitem. El treball doncs, acaba 
posant de manifest la “sostenibilitat” enganyosa de la condició 
digital.

Paraules clau

Espai tangible, espai digital, Internet, xarxa, ciutat, dimensió, 
temps, cíborg, comunitat, esdeveniment.

Abstract

The following work explores the characteristics that define cities, 
which nowadays present a hybrid behavior hosting two spaces, 
one tangible and another one digital. So, the next research takes 
this as starting point and wants to understand the condition of 
these two and how they coexist. They will first be studied separa-
tely, using Trondheim, Norway, as a case of study. After extracting 
their characteristics there will be a comparison on how they res-
pond according to several variables. This will lead to the definition 
of the generic concept of “hybrid city”.  
 
If the condition of cities is no longer the same as it was a few years 
ago, their planning needs to be reconsidered. This is why, once 
the hybrid city is defined, some tools and a design approach are 
proposed for contemporary urban space. There is also the desire 
to show what implies the existence of a digital space and its mana-
gement in the stratum where we live. The research, then, ends up 
highlighting the misleading “sustainability” of the digital condi-
tion.

Key words

Tangible space, digital space, Internet, network, city, dimension, 
time, cyborg, community, event. 
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Aquesta cerca pren una prèvia referència basada en el treball de 
Teoria II elaborat en el primer quadrimestre del curs 2020-2021 
Espai virtual vs. Espai físic 1, juntament amb les meves companyes 
Blanca Codina i Marta Colominas, dirigit pel professor Joan Ra-
mon Cornellana. 

Aquest, era un estudi que pretenia identificar què els hi ha passat 
i en quin paper es troben l’arquitectura i l’urbanisme ara que ha 
aparegut l’espai Internet. El qualifiquem d’espai i el percebem 
com a intangible. Crea una nova concepció d’espai i temps, fent 
relatius l’espai i temps físics que coneixíem fins avui dia.

La ciutat que fins ara s’ha entès i representat com un objecte 
morfològic està experimentant una transformació cap a l’abs-
tracció. Amb sempre el mateix objectiu de velocitat i eficiència 
de connexió, el vial del teixit tradicional de l’urbs es combat amb 
l’aparició d’infraestructures com ara el metro. Així doncs, supe-
rant aquests mitjans de transport convencionals, arribem a l’espai 
digital. Sembla que les utopies de la segona meitat del s. XX que 
revolucionaven la dimensió física i temporal, troben una corres-
pondència en aquesta nova realitat, feta d’immediatesa i límits 
completament explotats. 

Una de les conclusions que vam arribar al final del treball és que 
la importància d’avui en dia no rau en els objectes en si, ja que 
aquests es construeixen en un marc de “temps” i un “espai” con-
crets, estàtics, sinó en les relacions que s’hi estableixen. 

M’agradaria matisar el concepte genèric de ciutat contemporània 
que s’anirà utilitzant al llarg del treball per a referir-se a l’objecte 
d’estudi. Com que la següent cerca vol comprendre la condició 
actual de moltes ciutats les quals disposen de dos estrats, un de 
físic i un de digital, generalitzarem aquest terme per tal de refe-
rir-nos a totes les ciutats que es troben globalitzades i amb un 
suficient grau de connexió a la xarxa per parlar d’un estrat digital - 
entre les quals es troben Barcelona i Trondheim. Tot això, gràcies a 
unes facilitats econòmiques que ho fan possible, evidentment.

Després de puntualitzar el concepte de ciutat contemporània, 
reprenem el fil del treball amb Antoine Picon 2, historiador i teòric 
d’arquitectura, el qual explica tot citant a Gabriel Cupuy que la 
ciutat es pot entendre com si fos una xarxa, ja que la raó de ser 
d’aquesta és quelcom que necessita desplaçar i connectar:

“Gabriel Cupuy points out that the origin of any network al-
most always lies in some sort of transaction plan. Something 
needs to circulate and be exchanged between the nodes of 
the network, whether it be vehicles, water or information”. 3

1.  Codina, B., Colominas, M., Sant, N. (2021).  
Espai virtual vs. Espai físic. També disponi-
ble a: https://issuu.com/nuriasant24/
docs/treball_teoria_ii_issuu

2. Antoine Picon (1957) és un teòric i histo-
riador de l’arquitectura, entre altres coses, 
que ens serà de referència al llarg de tot el 
treball. 

Així doncs, la “ciutat-xarxa” contemporània està dotada d’aquests 
dos estrats: el físic i el virtual. En ambdós espais hi ha una necessi-
tat d’intercanvi i circulació. En el cas de la ciutat física fem referèn-
cia a una mobilitat literal de l’usuari, mentre que en l’espai virtual, 
fem referència a l’intercanvi i circulació d’informació que aquest 
emet i rep.

L’aparició de la xarxa digital a les ciutats implica que aquestes 
acullin a la gent i la seva informació (data), canviant radicalment 
la relació que els usuaris establien en la ciutat anteriorment. Com 
veurem al llarg del treball, el fàcil accés de què disposem a Inter-
net, no només ens facilita una quantitat enorme d’informació, sinó 
que ens satisfà moltes necessitats, estalviant-nos i/o “millorant” 
el desplaçament en la ciutat. Ens proporciona una nova manera 
d’interactuar entre nosaltres i amb l’espai que ens envolta.  

“Cities are comprised of net localities – they are teeming 
with people and data. And as these spaces continue to grow 
in influence, we need to consider how they are changing the 
nature of being in the city.”  4

Els successos continus i simultanis que tenen lloc en l’urbs, és el 
que defineixen les dinàmiques i comportament d’aquestes. És 
per això, que la ciutat contemporània s’explica segons aquestes 
relacions i esdeveniments que tenen lloc en ella i no des d’una car-
tografia convencional de la seva condició física.   

A.Picon afirma “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 rela-
tos urbanos.”  5

Resumint una mica més: la ciutat contemporània s’entén a través 
de les ocurrències que hi prenen lloc. La matèria de la ciutat és 
l’esdeveniment i no aquest “què” físic en ella. 6

Seguint amb les conclusions obtigudes al final del treball, vam 
entendre que avui en dia la importància, el que té més coses a 
dir davant aquest canvi de paradigma, és l’urbanisme (les “rela-
cions”), sent l’arquitectura (l’”objecte” en si) més aviat una eina 
d’ajuda per al primer.

Per tant, ens trobem en un moment en el qual el que  pren més 
importància en les ciutats són les relacions, i aquestes acullen dos 
espais, un de físic i un de digital. Així doncs, quines són les carac-
terístiques que defineixen aquesta nova concepció de les ciutats? 
Són les mateixes de fa pocs anys, quan la xarxa Internet no existia 
i la ciutat havia de funcionar per ella mateixa? Com funcionen 
aquests dos estrats de la ciutat? Quins són els seus límits? Com 
responen un respecte de l’altre? Com conviuen? Què es pot fer 

6. Graus d’abstracció de la ciutat. Des de la 
malla i planejament urbà, passant pel primer 
subnivell en forma d’infraestructura, fins als 
plànols d’Eric Fischer capaços d’ensenyar 
la ciutat a partir de l’”empremta” digital dels 
habitants. 

4. Gordon, E., & Silva, D. A. S. E.  (2011). Net 
Locality: Why Location Matters in a Networ-
ked World , p. 85. 

5. PICON, A. (2013) Smart cities. Teoría y 
crítica de un ideal autorrealizador, p. 26

FIG. 01 Teixit urbà de Barcelona

FIG. 02 Metro de Barcelona

FIG. 03 Fotografies en l’espai digital de Barcelona

3. Picon, A. (2018). Urban Infrastructure, Ima-
gination and Politics: from the Networked 
Metropolis to the Smart City, p. 266.

https://issuu.com/nuriasant24/docs/treball_teoria_ii_issuu 
https://issuu.com/nuriasant24/docs/treball_teoria_ii_issuu 
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per dissenyar les ciutats segons les noves necessitats que el mo-
del híbrid demana?

“Reimagine architecture and urbanism in the new context 
suggested by these observations - that of the digital tele-
conmiunications revolution, the ongoing miniaturization of 
electronics, the commodification of bits, and the growing 
domination of software over materialized form. They adum-
brate the emergent but still invisible cities of the twenty-first 
century. [...] Why should we care about this new kind of 
architectural and urban design issue? It matters because 
the emerging civic structures and spatial arrangements of 
the digital era will profoundly affect our access to economic 
opportunities and public services, the character and content 
of public discourse, the forms of cultural activity, the enac-
tion of power, and the experiences that give shape and tex-
ture to our daily routines Massive and unstoppable changes 
are underway. [...] If we understand what is happening, and if 
we can conceive and explore alternative futures, we can find 
opportunities to intervene, sometimes to resist, to organize, 
to legislate, to plan, and to design.” 7

Tal com afirma l’arquitecte i dissenyador urbà William J. Mitchell8, 
la tasca actual d’estudiar la conjugació dels dos estrats és més 
que necessària, no només perquè ja és una realitat, sinó perquè 
també ens permeti repensar el funcionament i disseny de les ciu-
tats per tal de projectar un futur viable i sostenible. 

1.1. Motivació 

Fa ja temps que ens encuriosia l’”espai Internet”, una eina que en 
poc temps ha revolucionat la manera de viure i relacionar-nos.
Un cop acabat l’anterior treball, vaig creure interessant seguir 
amb aquest estudi ajudant-me d’una ciutat actual - la qual segons 
el plantejament del treball la podem qualificar d’híbrida - per tal 
d’intentar donar resposta a totes les preguntes que se’ns han 
plantejat anteriorment.  

La meva companya Blanca, amb qui vaig fer l’anterior treball 
Espai virtual vs. Espai físic,  segueix a Barcelona, mentre que jo he 
cursat aquest últim quadrimestre en una ciutat estrangera: Trond-
heim, Noruega. Aprofitant les diferents ubicacions i les noves 
tecnologies, ens va motivar la idea d’estudiar paral·lelament les 
respectives ciutats, partint les dues del mateix lloc, però cadascu-
na com ho cregués més convenient. Ens va semblar molt interes-
sant poder comparar-ne les conclusions per així enriquir la cerca, 
veure els resultats d’ambdues ciutats i entendre millor què els hi 
està passant i com els ha afectat ara que l’espai Internet ha vingut 
per quedar-s’hi. 

7. Mitchell, W. J. J. City of Bits: Space, Place 
and Infobahn (On Architecture), p. 12.

8. William J. Mitchell (1944-2010) va ser 
un arquitecte i dissenyador urbà australià, 
entre altres coses. Les seves investiga-
cions tractaven sobre la implementació 
de la tecnologia i noves estratègies per als 
dissenys urbans contemporanis, els nous 
mitjans de comunicació i les ciutats en l’era 
digital, les quals encara ens serveixen en el 
marc actual. 

1.2. Objectius

Se’ns plantegen moltes preguntes que volen entendre el caràcter 
híbrid de les ciutats contemporànies. El títol del treball, doncs, 
neix amb la consciència que la ciutat que habitem té una doble 
condició: la física i la digital. Com hem vist a la Introducció, la 
forma de viure i percebre la ciutat ha canviat i, per tant, s’ha de 
repensar com es plantegen i es dissenyen aquestes.  

El treball vol ser una exploració que intenta entendre aquest canvi 
així com arribar a una descripció de les ciutats contemporànies. Es 
volen obtenir les característiques que les defineixen  per tal d’en-
tendre-les i fer una hipòtesi propositiva de com es podria enfocar 
el disseny d’aquestes.  

1.3. Metodologia

El treball està estructurat en tres grans parts. L’estudi de l’espai 
tangible de la ciutat, l’estudi del digital, i la comparació d’aquests 
dos. 

Amb la comparativa dels dos espais, obtenim les característiques 
que defineixen la “la ciutat híbrida” com a concepte genèric, amb 
les que arribem a unes conclusions. A partir d’aquestes, podríem 
proposar com enfocar el nostre treball com a arquitectes i urbanis-
tes per tal de donar bones respostes d’acord amb aquest tipus de 
ciutat i paradigma. 

Així doncs, el treball comença ajudant-se d’una ciutat determina-
da: Trondheim. Aquesta té una localització concreta, per tant: ocu-
pa un espai en un moment (espai i temps) materials i tangibles.

Per a reconèixer les característiques d’aquesta, s’elaboraran uns 
primers mapes que pretendran emmarcar aquesta ciutat en el 
context físic i temporal que la defineix. Amb ells definirem l’es-
trat físic de la ciutat actualment. Els mapes que segueixen, volen 
acabar d’entendre-la mitjançant les relacions que els usuaris es-
tableixen en ella i com s’hi desplacen, per així tenir una visió més 
completa d’aquest estrat. Amb tot això haurem definit el primer 
dels tres grans apartats; el nivell tangible de la ciutat. 

A continuació, es tracta de saltar al següent nivell i estudiar quina 
relació estableixen els usuaris amb la xarxa Internet: quina és la 
seva empremta a la ciutat digital. S’entenen els habitants de la ciu-
tat híbrida com a persones cíborg 9 i, per tant, es parteix de la pre-
missa que en cada recorregut també hi ha present un dispositiu 
mòbil. Aquest, els uneix i els dóna accés a Internet, sent la matèria 
que es desplaça no l’usuari sinó la seva la informació. 

9. Segons el Diccionario de la Real Aca-
demia Española: “Cíborg: ser formado por 
materia viva y dispositivos electrónicos.” 
Al llarg del treball veurem com s’afirma que 
una persona cíborg és, també, algú que 
posseeix d’un dispositiu mòbil. 
Es considera que per a viure a les ciutats 
contemporànies, els usuaris necessiten 
tenir un dispositiu amb connexió a la xarxa. 
Parlem de necessitat perquè cada vegada 
més, les ciutats compten amb les eines digi-
tals per al seu funcionament. Aquestes, han 
esdevingut una eina essencial. Per exemple, 
per vacunar-se de la Covid aquí a Catalun-
ya  través de la salut pública s’ha de fer via 
les plataformes digitals. És per tot això, que 
cada vegada és més complicat viure en la 
ciutat sense accés a la xarxa. 
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“Kazys Varnelis and Anne Friedberg (2008), “to see digital 
devices and telephones as extensions of our mobile selves”. 
The web is brought into the spaces we occupy, and, simi-
larly, those spaces are brought into the web. The ability to 
navigate two spaces simultaneously is actually the ability to 
sonsolidate and locate the spaces and informaition that we 
associate with our digital selves into something of a hybrid 
space” 10 

Així doncs, en aquest apartat, s’ensenyarà la relació que els usua-
ris estableixen amb la ciutat física traduïda a la digital. 
Per obtenir aquests dos últims mapes - “desplaçaments físics i 
digitals” - s’entrevistaran a vuit persones amb les quals obtindrem 
els recorreguts que fan durant el seu dia a dia (dies laborables), 
els seus dies lliures i activitats residuals. D’altra banda, també se’ls 
preguntarà per a què utilitzen Internet i quina relació hi tenen per 
tal de fer-nos una idea del seu ús.

En l’últim dels tres grans apartats, es fa la comparativa dels dos 
estrats - tangible i digital - mitjançant diferents variables. Es mira 
d’entendre la convivència i la relació entre aquests dos, com 
influeixen l’un a l’altre i en les ciutats contemporànies. Quan els 
comparem segons la resposta que donen a unes variables, veiem 
el caràcter que adopten i com funciona cada un. 

El treball pren com a fil conductor principalment dos llibres: Smart 
Cities:  A Spatialised Intelligence 11 del teòric i historiador d’arqui-
tectura Antoine Picon, i Machine Landscapes: Architectures of the 
Post Anthropocene 12 de l’arquitecte especulatiu Liam Young. 

Del primer se n’obtindrà la teoria més general en la qual em baso 
al llarg del treball . Aquest, reflexiona sobre l’era digital i la seva 
tecnologia, capaç de projectar un futur força immediat d’un nou 
ideal urbà: les ciutats intel·ligents i els canvis que tot això suposa 
en el seu espai públic, morfologia, societat, etc. 

El segon llibre ens servirà per a reforçar i desenvolupar la teoria 
mitjançant exemplificacions. Es tracta d’un recopilatori de dife-
rents projectes a partir dels quals l’autor narra la condició de l’era 
actual: el “post-antropocè”, que tal com explica és el període en 
què ens trobem, “en el qual la tecnologia i la intel·ligència artificial 
calculen, condicionen i construeixen el nostre món”, i “l’atles de 
llocs, arquitectures i infraestructures que vol ser aquest llibre no 
estan fets per a nosaltres”. 13

En aquest últim, alguns dels casos que hi apareixen, ajuden molt 
bé a exemplificar i desenvolupar força conceptes de la ciutat híbri-
da que apareixen al llarg del treball. 

10. Gordon, E., & Silva, D. A. S. E. Net Locality: 
Why Location Matters in a Networked 
World, p. 86.

11. Picon, A. (2015). Smart Cities: A Spatiali-
sed Intelligence. 

12. Young, L. (2019). Machine Landscapes:
Architectures of the Post Anthropocene. 

13. Young, L. (2019). Machine Landscapes:
Architectures of the Post Anthropocene, 
contraportada. 



L’estudi següent s’ajuda d’una ciu-
tat actual que compleix les carac-
terístiques del concepte ciutat con-
temporània: Trondheim, Noruega. 
Totes les ciutats que el compleixen 
també són híbrides perquè presen-
ten aquesta dualitat d’espais tangi-
ble i digital. 

És important prestar atenció al con-
cepte de “contemporaneïtat”, ja que 
aquest es refereix a un espai i un 
temps estrictament actuals. Aquest 
estudi doncs, se cenyeix purament 
en el moment en què s’està escri-
vint, perquè pot ser d’aquí a tres 
anys la condició efímera i canviant 
de les característiques de la societat 
hauran variat i amb elles les ciutats.  

En el següent apartat, doncs, es de-
finirà l’estrat tangible de la ciutat de 
Trondheim, gràcies al qual podrem 
extrapolar-ne les característiques 
principals per a definir el concepte 
genèric de “ciutat híbrida”. 
a

2. Definició de 
l’estrat tangible
La ciutat segons l’escala, 
el temps i les relacions 
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Per explicar l’estrat tangible, primer ens centrarem en el funciona-
ment “primari” de la ciutat. 

2.1.1. Localització 

El primer mapa vol explicar la localització de Trondheim. 
S’ha cartografiat el món en forma de xarxa, i aquesta no és res 
més que la definició que nosaltres li hem donat al món per tal de 
poder localitzar-nos en ell. Aquesta conversió abstracta del món 
terrestre ens permet ubicar x lloc gràcies a la relació que pren amb 
l’origen. Entenent, doncs, aquesta xarxa en forma d’abstracció de 
l’espai terrestre, situem en ella la ciutat de Trondheim: a 63O26’N 
10O26’ E respecte de la Null Island (0O,0O)1. Aquesta és la localitza-
ció del nostre estudi, quelcom que té un component determinista 
en la ciutat. (fig. 04)

2.1.2. Morfologia 

Els següents mapes volen estudiar les característiques físiques i la 
morfologia de la ciutat, així com obtenir les primeres idees de com 
funciona aquesta.

El tret més característic de Trondheim és el riu Nidelva. N’és l’eix 
vertebrador i el que fa la ciutat tan reconeixible.
Una topografia que comprimeix la major part del terreny pla entre 
ella i el mar; la ciutat s’obra cap al mar. Parlem, doncs, d’una in-
fraestructura que ens serà imprescindible i amb caracter d’identi-
tat: el port.

Certs punts que es troben en determinades elevacions es veuen 
des de tota la ciutat i, per tant, són un punt de referència en ella. 
Ens ajuden a orientar-nos en l’urbs des dels diferents punts de 
vista. Aquests són la fortalesa Kristansten Festning (fig. 05), la Torre 
Tyholt  (fig. 06), la catedral Nidarosdomen  (fig. 07) i el Campus univer-
sitari  (fig. 08). 2 A més, aquest últim no es pot passar per alt, ja que la 
majoria de la població de Trondheim durant gran part de l’any són 
universitaris 3. 

D’altra banda, fora del centre, cap on la ciutat s’expandeix, trobem 
una gran amalgama d’habitatges unifamiliars, aparentment desor-
denats, però que acaben conformant un teixit uniforme al llarg de 
tota l’extensió de la ciutat. (fig. 09, 10). 

 

FIG. 05 Fortalesa Kristansten Festning.  

FIG. 06 Torre Tyholt.

FIG. 07 Catedral Nidarosdomen.

FIG. 08 Façana edifici principal universitat NTNU.

2. Més endavant veurem que la ciutat 
presenta diferents punts de relació amb 
els usuaris. En primera instància s’han citat 
aquests, ja que en alguns aspectes, es po-
den exemplificar amb una de les funcions 
que Roland Barthes atribueix a la Torre Torre 
Eiffel:“Objeto que ve, mirada que es vista”, 
“símbolo universal de París, en todos los 
lugares de la Tierra dónde París ha de ser 
enunciada en imágenes.”  Barthes, R. La 
Torre Eiffel, p. 58. 

3. Veure als annexos recerca i informació 
addicional sobre Trondheim (p. 95-98). 

2.1. La ciutat física de Trondheim: 
Definició

1. La Null Island és el punt on es creuen el 
primer meridià i l’equador: 0o de latitud i 0o de 
longitud. 

FIG. 04 Malla del sistema de coordenades terrestres. 
Localització de Trondheim respecte de la Null Island . 

FIG. 09 Plànol morfologia general Trondheim
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FIG. 10 Plànol morfològic àrea d’estudi de Trondheim. 
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2.1. Característiques: catàleg d’inputs 

Un cop entesa la morfologia general, s’ha elaborat la següent 
il·lustració que pretén ser un catàleg dels inputs que defineixen 
Trondheim. Començant pels més primaris, com els factors climà-
tics i geogràfics. A continuació, els que conseqüentment en suc-
ceeixen - uns amb caràcter d’infraestructura per tal de  lidiar amb 
aquests factors, altres que permeten la mobilitat dels habitants 
per a poder desplaçar-se per la ciutat física, etc. Finalment, els ele-
ments que, a part de tenir un caràcter d’identitat pel que fa al lloc, 
són la referència que permet situar-nos a la ciutat en relació amb 
ells, tal com acabem de veure a l’apartat anterior.4      (fig. 11). 

2.2. Trondheim recorreguda

A continuació veiem els recorreguts genèrics al llarg de l’any de  
les diferents persones entrevistades. (fig. 12). 5 

En els mapes hi consten tres colors. El blau són les activitats du-
rant els dies laborables, el marró les dels dies festius i les taronges 
són les activitats residuals (com per exemple anar a comprar). 
Aquesta distinció ens ajuda a precisar més la relació dels entrevis-
tats amb la ciutat, com i per a què es desplacen en ella. 

El mapa que obtenim quan unim tots els recorreguts, ja comença 
a ser representatiu per a entendre la relació dels usuaris amb la 
ciutat. Són palpables els límits d’aquesta (el riu, el port, etc.) (1,2), 
les seves connexions (ponts, carrers, etc.) (3), i els llocs més fre-
qüentats (centre, campus universitari, etc.) (4,5) (fig. 13).

En el mapa de recorreguts físics, intuïm la zona de la universitat 
(5), ja que està descrita pràcticament en blau (dies laborables), 
mentre que la zona del centre (4), tot i estar descrita en els tres 
colors, hi predomina el taronja (dies festius). Amb això podem anti-
cipar que, probablement, l’accés a les xarxes socials serà major 
al centre de la ciutat en dies festius o hores no laborables, mentre 
que la connexió a la xarxa efectuada a la zona de la universitat 
serà major als dies laborables i estarà encarada amb un propòsit 
de treball i no tant a les xarxes socials. 

Totes aquestes hipòtesis ens serveixen d’ajuda per a intentar en-
tendre i interpretar millor el caràcter de la ciutat en aquest nivell. 

4. Aquest catàleg d’inputs té la voluntat, 
també, de posar de manifest les caracte-
rístiques d’aquesta ciutat determinada, les 
quals difereixen de les altres ciutats. 

5. Veure entrevistes als annexos pp. 99-112.

FIG. 11 Catàleg d’inputs. 
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Entrevistat 1

Entrevistat 2

Entrevistat 3

Entrevistat 4

Entrevistat 5

Entrevistat 6

Entrevistat 7

Entrevistat 8

FIG. 12 Recorreguts dels diferents entrevistats

5

3
1

4

2

1. Riu
2. Port 
3. Pont
4. Centre ciutat 
5. Universitat

FIG. 13 Mapa de tots els recorreguts de tots els entre-
vistats. 
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2.3. La ciutat tangible de Trondheim

FIG. 14 Mapa resum estrat tangible. 

El següent mapa pretén resumir el funcionament de la 
ciutat física i la relació que els seus usuaris hi estableixen. 
Hi apareixen els diferents elements que s’han comentat 
al llarg d’aquest últim apartat, els quals formen part de 
la identitat de Trondheim - la presència del riu i del port 
amb les façanes de les cases tradicionals, la topografia 
que determina la morfologia, els tres punts de referència 
en la ciutat (la fortalesa, la universitat, i la torre) i el resum 
de punts i recorreguts més freqüentats i multidudinaris 
(port, riu i els carrers Prinsens Gate i Munkegata). 



En el següent apartat s’estudiarà 
l’estrat digital de la ciutat a partir de 
la infraestructura urbana que dóna 
lloc a la xarxa i el recorregut dels 
usuaris de Trondheim traduïts a l’es-
pai digital. 

Aquest nivell és independent de 
l’escala local i urbana que defineix 
la ciutat de Trondheim; als seus lí-
mits físics (riu, port, etc.) i adminis-
tratius, al temps emprat en la mobi-
litat al llarg de la ciutat – cosa que 
també en fa palpables les dimen-
sions i l’escala d’aquesta - i la direc-
ció dels diferents recorreguts. 

Si la Trondheim digital no es pot 
definir en cap d’aquests conceptes 
- escala, límits i direcció -, i el temps 
amb què compta és immediat,  es-
tem parlant que en aquest estrat, la 
ciutat és adimensional i instantània.  
a

3. Definició de 
l’estrat digital
La ciutat adimensional i 
instantània 
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3.1. Trondhemim digital i la seva 
infraestructura

“This intelligence should not be considered as a capaci-
ty residing principally in central processing units and the 
memory of specialist servers, in the manner of the super-
computer HAL 9000 portrayed by Stanley Kubrick in 2001: 
A Space Odyssey (1968). On the contrary, it should be envi-
saged as being distributed right across the city, present in 
the sensors and chips with which the infrastructure, streets 
and buildings are fitted, as well as in the numerous electro-
nic devices belonging to its inhabitants. The smart city is 
a city activated at millions of points, thanks to information 
and communications technology. Since it is spread out, and 
since it follows the topography of the networks of streets 
and buildings as well as the movement of vehicles and of its 
inhabitants, producing a map of urban activity in real time, 
its intelligence is profoundly spatial.” 1 

Seguint les afirmacions de A. Picon, veiem que l’estrat digital de 
les ciutats no només es tracta d’unes centralitats puntuals, sinó 
que aquestes estan plenes de petites infraestructures que passen 
“desapercebudes” però són les responsables que es pugui parlar 
d’una ciutat intel·ligent. 2 

A escala urbana, aquestes es tracten d’una xarxa d’antenes i ca-
blejats col·locats al llarg de tota la ciutat. Una de les seves princi-
pals  funcions és codificar, calcular i enviar el senyal pel camí més 
eficaç per tal que la informació sigui processada el màxim de ràpid 
possible. 

Aquestes s’han de col·locar estratègicament en la ciutat ja cons-
truïda. Normalment s’instal·len en edificis alts per poder tenir 
bona cobertura i evitar les interferències. 3 La implementació 
necessària d’aquesta infraestructura, implica una nova manera de 
llegir la “topografia de la ciutat”. Mentre abans les urbs s’assenta-
ven segons les condicions del terreny, ara es necessita instal·lar la 
infraestructura que dóna lloc a la xarxa digital segons la ciutat ja 
edificada; acord amb els edificis existents, la seva altura i dimen-
sions, els carrers i tota la resta d’instal·lacions (antenes de ràdio, 
xarxes de clavegueram, aigua, gas, etc.). 

De manera metafòrica, es podria entendre la ciutat com un pa-
limpsest. Des de la superposició dels primers assentaments físics 
uns sobre altres, passant per la ciutat construïda, les infraestructu-
res que dónen lloc a la xarxa, fins a la capa etèria per on viatja tota 
la informació que comprèn l’espai digital.  
 
Centrant-nos en el cas d’estudi, el següent mapa (fig. 15) mostra la 
col·locació de les antenes a la zona de la ciutat que estem estu-
diant. Amb ell comencem a fer-nos una idea de com funciona la 
connexió a la xarxa, segons l’abundància i la col·locació d’aques-
tes. 

1. Picon, A. (2015). Smart Cities: A Spatiali-
sed Intelligence, p. 13.

2. Ens pot servir l’anterior cita perquè, tal 
com es planteja la ciutat híbrida en aquest 
treball, presenta part del caràcter que es 
busca en la ciutat intel·ligent, ja que també 
està dotada d’una organització basada en 
les tecnologies de la informació i la comuni-
cació. Per dir-ho d’alguna manera, la “ciutat 
híbrida” és el primer pas per tal d’arribar 
a l’smart city, en la qual hi apareix aquest 
estrat digital. 

FIG. 15 Mapa d’antenes àrea d’estudi. 

1

23. Hi ha molts elements que poden pro-
duir-ne; edificis, parets, ponts, antenes de 
ràdio, el clima del lloc, etc. 
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Així doncs, veiem que les zones amb més antenes són bàsicament 
el centre de la ciutat (1) i la universitat i els seus voltants (2). Si 
tornem al mapa de recorreguts físics dels entrevistats (fig. 13), veiem 
que aquestes també són les zones més freqüentades. Com veu-
rem més endavant, té sentit pensar que si són les àrees més con-
corregudes, s’apostarà en elles per a una major connectivitat a la 
xarxa.

3. 2. L’emprempta digital dels usuaris 
cíborg de Trondheim

Seguint amb el que s’ha comentat,  tal com afirma William J. Mith-
cell,  “We are all cyborgs now”. En els següents mapes es tracen 
les relacions que els usuaris entrevistats estableixen amb la xarxa 
tot desplaçant-se per la ciutat física. S’han analitzat els recorre-
guts i com al llarg d’aquests, el seu mòbil es connecta a les dife-
rents antenes. (fig. 16).

“The emphasis of the cyborg on the material interface be-
tween the body and the city is perhaps most strikingly ma-
nifested in the physical infrastructure that links the human 
body to vast technological networks. If we understand the 
cyborg to be a cybernetic creation, a hybrid of machine and 
organism, then urban infrastructures can be conceptualized 
as series of interconnecting life support systems.” 4

Les relacions que es veuen a continuació tenen part de l’acció 
efectuada de forma física (emissió) que és rebuda (receptor) per la 
xarxa de telecomunicacions de la ciutat. 5 

Un cop units tots els recorreguts dels exemples (fig. 17), podem 
veure que la ciutat en aquest estrat  conserva una part de la mor-
fologia de la seva condició física. Tot i això, el que realment explica 
aquest mapa és l’aparició d’unes centralitats en l’àmbit urbà (les 
antenes) que en plànol anterior referent a l’estrat tangible (fig. 13) 
no eren palpables. 

Malgrat tot, la informació dels usuaris dirigida a les diferents 
antenes de la ciutat no es queda només a Trondheim. Sembla 
que aquestes dirigeixen la informació que reben a un punt que és 
l’encarregat de transmetre-la. Aquest últim la distribueix per tal 
que sigui processada i es pugui obtenir una resposta que retorna 
al punt inicial, és a dir al dispositiu de l’usuari des d’on s’ha efec-
tuat l’acció. S’ha suposat que aquest punt podria situar-se al port, 
ja que allà és on probablement es troba el port del cable transo-
ceànic que abasteix Trondheim. 6 (fig. 18) Aquests, són els principals 
encarregats de transportar la informació fins al seu destí. 7 8

4. Swyngedow, E. (2006). Circulations and 
Metabolism: (Hybrid) Natures and (Cyborg) 
Cities. Science as Culture (15,2), p. 107. 

5. Aquesta és un estudi aproximat de la 
connexió a les diferents antenes. S’ha su-
posat que aquesta s’efectua a l’antena més 
propera. Tot i això hi hauria altres variables 
que podrien canviar-ho lleument.

6. Submarine Cable Map. Recuperat 16 de 
juny de 2021, de  https://www.subma-
rinecablemap.com/#/landing-point/
trondheim-norway . 

7. És impossible saber el recorregut 
totalment verídic de la informació, ja que 
les antenes solen transmetre aquesta al 
punt principal via fibra òptica, sent aquest 
normalment el camí òptim. El mapa d’in-
fraestructura de la fibra òptica, a part de ser 
molt complex, és de domini privat, i per això 
no s’ha pogut aconseguir. Tot i això, amb el 
següent plànol el que es vol ensenyar és, de 
forma conceptual, com aquestes antenes 
capten la informació i la transmeten a unes 
centralitats principals, on el recorregut 
consegüent va més enllà de l’escala local. 
En alguns casos, podria ser que aquesta 
centralitat tampoc es tractés del punt on 
es troba el cable transoceànic al port, però 
en tot cas sí que es dirigiria a quelcom amb 
caràcter de centralitat, i on el recorregut que 
abastaria al final tampoc comprendria una 
escala local.

8. La importància d’aquests no es pot 
desestimar. Mentre la xarxa d’antenes i fibra 
òptica actua més aviat a nivell local, aquesta 
xarxa de cablejat és la principal proveïdora 
d’Internet. “2008 Accident d’Alexandria, en 
què un vaixell va tallar dos cables i va reduir 
el 75% de la capacitat d’Internet a Àsia”. 
CCCB (2015-2017), Catàleg de l’exposició 
Immersos en les dades, pàg. 10-11. 

FIG. 16 Connexions a les antenes durant els recorreguts dels diferents entrevistats. 

Entrevistat 1

Entrevistat 2

Entrevistat 3

Entrevistat 4

Entrevistat 5

Entrevistat 6

Entrevistat 7

Entrevistat 8

https://doi.org/10.1080/09505430600707970  
https://www.submarinecablemap.com/#/landing-point/trondheim-norway
https://www.submarinecablemap.com/#/landing-point/trondheim-norway
https://www.submarinecablemap.com/#/landing-point/trondheim-norway
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FIG. 17 Mapa connexions de tots els recorreguts. 

FIG. 18 Mapa connexions de les diferents antenes al 
punt principal. 
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Però la cosa no acaba aquí. D’aquest punt del port, la informació a 
on viatja?
Anem a fer una prova. Suposem que l’exemple 2 entra a la web 
del diari “El País”.  Si seguim la seva adreça IP 9 10 per saber on va 
la seva informació veiem el següent: aquesta viatja des de Trond-
heim a Oslo (fig. 19), d’Oslo a Estocolm, d’Estocolm a Irlanda, i d’Ir-
landa a Madrid. (fig. 20). 

Hem necessitat viatjar per tot Europa per entendre veritablement 
el recorregut que fa l’exemple 2 per tal de llegir aquest diari digi-
tal. Però què passa si ara també entra al seu perfil de Facebook? 
Doncs segons la seva adreça IP, la informació ara viatja de Trond-
heim a Oslo, d’Oslo a Estocolm, d’Estocolm a Kansas, i de Kansas 
a Georgia. (fig. 21) Ara hem viatjat per tot el món per saber quin ha 
estat el seu recorregut. S’ha hagut de deixar l’escala local en què 
centrem el nostre estudi i fer zoom out. 

Si féssim zoom out en el plànol de recorreguts a l’estrat tangible 
(fig. 13), la morfologia es mantindria estàtica i els límits també. Sim-
plement s’ampliarien en extensió en el cas d’alguns dels exemples 
pel que fa al seu recorregut, però no afectaria la morfologia que 
prenen envers la ciutat i tampoc als seus límits físics. En canvi, en 
el plànol de recorreguts de l’espai virtual, quan fem zoom out apa-
reixen noves relacions, ja que el recorregut s’amplia. 

Per anar a comprar el diari en la ciutat física, l’exemple 2 aniria des 
d’un punt x de la ciutat, per exemple des de casa seva, a un punt y, 
el quiosc. Passaria per alguns carrers, pels ponts del riu si l’hagués 
de creuar, i tornaria a casa. Tot això fent un recorregut que se cen-
yeix als límits de la ciutat física amb un temps que, evidentment, 
no és instantani.

Si aquest utilitzés el metro - en el cas que n’hi hagués a Trondheim 
- per anar a buscar el diari, el recorregut no se cenyiria estricta-
ment a la morfologia física de la ciutat - tot i que l’inici i el final del 
recorregut sí 11. A més a més, tardaria un temps menor que en la 
hipòtesi anterior. Tanmateix, buscant el diari a Internet, l’exemple 
2 no necessita ni sortir de casa, passar pels carrers, pels ponts, o 
anar a buscar el metro. Necessita un mòbil amb què la seva in-
formació es dirigeixi als punts mencionats anteriorment, sense 
respectar cap mena de límit en la ciutat física i abastant una escala 
continental amb una immediatesa absoluta. Aquest és el funcio-
nament òptim que es busca amb la tecnologia. Mentre els mitjans 
de transport, com ara el metro, redueixen el temps de la mobilitat 
i poden distorsionar parcialment la morfologia física, Internet ho 
combat amb absolutesa. Aquí, entre altres coses, és on comen-
cem a veure el problema d’escala, d’espai i temps que presenta la 
xarxa digital. 

9. What Is My IP Adress. Recuperat el 16 de 
juny de 2021, de https://whatismyipad-
dress.com/. 

10. Veure annexos p. 113, 114 la informació 
del recorregut de l’adreça IP. 

11. Les parades de metro tenen una corres-
pondència física en la ciutat. 

FIG. 22 Le monde au temps des Surrealistes (Juny 
1929), publicat a la revista Varietés (Brussel·les), 
pp.26,27. 

La pèrdua d’escala i un món digitalitzat que comprèn 
unes distàncies relatives, recorda en certa manera al 
mapa surrealista del món publicat al diari belga Varietés 
el 1929, el qual està completament distorsionat. No ex-
pressa estrictament la condició física  del món, sinó que 
s’explica aquest des d’un punt de vista subjectiu, en què 
l’escala i les proporcions no en són les característiques 
representatives.

FIG. 19 Connexions nacionals. FIG. 20 Connexions continentals. 

FIG. 21 Connexions internacionals. 

https://whatismyipaddress.com/
https://whatismyipaddress.com/
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En els següents diagrames es vol resumir l’exemple anterior. S’en-
senya un punt x i un punt y, entre els quals hi ha una distància que, 
recorreguda en la ciutat física, ocupa un temps t. Si des d’aquest 
origen (x) volem a anar a un altre punt k que es troba més lluny 
que l’y, però ens hi dirigim amb un mitjà de transport que utilitza 
el mateix temps t, aquest punt k es troba a la mateixa “distància” 
-segons el temps utilitzat per arribar-hi- que y. (fig. 23 i 24)

Amb l’espai Internet, directament no podem fer aquest diagrama, 
perquè el temps immediat que tarda a viatjar la informació des 
d’un punt a un altre, fa que no existeixi cap vector distància.
En aquest estrat digital, si ensenyéssim el recorregut segons el 
temps i no la distància, tot el territori físic connectat a la xarxa, 
quedaria col·lapsat en un sol punt. (fig. 25) Això significa que les 
distàncies, les direccions i les escales desapareixen. Per tant, 
podríem considerar que en aquest estrat, totes les ciutats que 
estiguin connectades a la xarxa tenen un caràcter adimensional i 
en són una de sola.  

FIG. 23 Temps 
equivalent em-
prat per arribar 
a un punt x 
caminant i a 
un punt k amb 
autobús. 

FIG. 24 
Recorreguts 
en funció del 
temps. 

FIG. 25 
Recorreguts 
digitals 
en funció 
d’un temps 
immediat. 
Col·lapse de 
les distàncies 
en un sol 
punt.

*Veure als annexos p. 115, 116 la figura 23 
ampliada amb millor resolució. 
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FIG. 26 Dibuix resum de l’estrat digital en la ciutat. 

Explicar la ciutat a partir del concepte de “palimpsest”; 
quelcom que creix per capes. Apareixen les construc-
cions més convencionals i el pont com a infraestructura 
bàsica de connexió. En el pla inferior, trobem el pas d’ins-
tal·lacions - entre elles les que permeten l’enllumenat a 
la ciutat - i, finalment, l’última capa etèria per on viatge la 
informació de l’”espai” digital juntament amb l’enorme 
infraestructura que aquest suposa. 
L’estrat tangible, que té una escala, vs. l’espai digital amb 
què conviu, el qual és adimensional.



Una vegada entesos els dos estrats 
tangible i digital, s’estudiarà com 
aquests responen a diverses varia-
bles - recorregut, centralitat, con-
trol, connectivitat i ubicació. 

Aquestes són conceptes més secun-
daris als quals els dos estrats hi es-
tan sotmesos pel fet que tenen rela-
ció amb l’urbs i el seu funcionament. 
És per això, que gràcies a la condició 
que prenen els dos nivells segons 
cada variable, podrem obtenir les 
característiques de la ciutat híbrida.
a 

4. La ciutat 
comparada 
segons unes 
variables
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4.1. Recorregut

Seguint amb la línia inicial d’estudiar els desplaçaments en la 
ciutat, prenem el concepte de “recorregut” com el primer a com-
parar. 

Segons el Diec: “Camí que recorre algú o alguna cosa en anar d’un 
punt a un altre.” 1 Així doncs, en aquest apartat compararem els 
recorreguts que comprenen els dos estrats i com es veuen alterats 
amb l’aparició de la xarxa digital.  

Tal com hem vist, els recorreguts en la ciutat tangible vénen 
definits per un temps t, són efectuats per un usuari, se cenyeixen 
a una escala local en què apareixen en ells uns límits i tenen una 
direcció, per tant una dimensió. En aquests recorreguts sempre 
hi ha un propòsit, encara que aquest només sigui “passejar”. El fet 
que hi hagi un objectiu, dóna lloc a la tria d’un mitjà per efectuar el 
desplaçament. 

Totes aquestes característiques que hem vist, també són part de 
la identitat al lloc. Per exemple, el mitjà que s’utilitzarà per realitzar 
el propòsit dóna resposta al tipus de xarxa de transport que apa-
reix en la ciutat; l’existència o no d’infraestructures de mobilitat 
urbana com ara el metro, l’autobús, etc. Els diferents recorreguts 
superposats (fig. 13), ens donen pistes de l’existència de fluxos i 
també d’algunes centralitats urbanes. Si a tot això hi afegim les 
diferents distincions que es poden fer als recorreguts, com per 
exemple si es tracten de desplaçaments durant els dies laborables 
o dies festius, comencem a fer-nos una idea aproximada del pro-
pòsit dels trajectes, la justificació d’aquests i, per tant, la dinàmica 
dels fluxos de la ciutat.

El fet que el recorregut físic necessiti d’un temps t, d’una distàn-
cia d  i d’un mitjà de mobilitat x, són variables que poden alterar 
l’acció del recorregut. Per exemple; suposem que hem d’anar al 
supermercat un dissabte al vespre i aquests estan a punt de tan-
car. En tenim un a prop de casa, però vivim a Trondheim, és hivern, 
fa molt fred i està nevant. El terra està glaçat, com de costum, i el 
vent i la neu no ajuden a tenir ganes de vestir-se i abrigar-se ade-
quadament per sortir. Si poguéssim conformar-nos amb el que 
tenim i anar-hi demà... Si ho poguéssim comprar des de casa... Tal 
com diu el refrany, en aquest cas, el “fi sí que justifica els mitjans”, 
perquè totes les variables que apareixen per a realitzar l’acció ens 
porten a repensar i a fer el balanç de si val la pena realitzar-la i com 
la fem. Si anem a comprar físicament, si ho ajornem, quin transport 
utilitzem perquè ens és més còmode, per a quin camí anem, o ho 
fem des de casa via Internet, per exemple. 

 
D’altra banda, si només observem l’escala local en els recorreguts 
en l’espai digital (fig. 17), veiem que ens donen una informació dife-
rent del funcionament de la ciutat: la ubicació de les antenes. Tot 
i això, si volem entendre la magnitud del recorregut, ja hem vist 
que no ens podem cenyir únicament a l’escala urbana de Trond-

1. Definició segons el Diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans

heim, sinó que tant podem recórrer tot el país, com el continent, 
com el món sencer de forma immediata. A efectes pràctics, no ens 
repercuteix en res saber que el recorregut de la informació se’n 
va a l’altra punta del país o del món. El que sí que ens repercuteix 
és que el temps és immediat, i que nosaltres com a subjectes no 
necessitem cap distància per a realitzar l’acció. L’únic mitjà que 
necessitem és Internet. Així doncs, les tres variables que definien 
el recorregut en l’altre estrat (temps, distància i mitjà) queden 
reduïdes a una: un dispositiu amb accés a la xarxa. La reducció 
d’aquestes variables fa que realitzar moltes de les accions sigui 
tan senzill que ara referíem la frase anterior dient que “el fi no 
ve justificat pels mitjans” perquè els fins quasi sempre es poden 
realitzar amb un mitjà tan “senzill” com, per exemple, el mòbil. 
Així doncs, la possibilitat de tenir un dispositiu que ens “faci” una 
acció que implicaria haver-nos de desplaçar, anul·la, en moltes 
ocasions, la necessitat de recórrer l’espai físic.  

Tanmateix, això no és sempre així. Hi ha algunes activitats que 
només podem realitzar anant a certs llocs de la ciutat física. Fa uns 
mesos ens hauríem atrevit a dir que aquestes són les obligacions 
d’anar a treballar o a estudiar (tot i que en temps postpandèmia 
no és del tot verídic 2) i moltes activitats d’oci. Anar a passejar és 
un acte que es vol fer físicament precisament per la voluntat de 
recórrer una distància sense la necessitat que hi hagi un objectiu 
concret, cosa que amb el dispositiu ens manca  3. Anar amb els 
amics a trobar-nos a l’aire lliure en un punt donat de la ciutat, per 
gaudir del bon temps o prendre alguna cosa, implica ocupar un 
lloc físic que no sigui casa nostra, o el lloc de treball on érem. Per 
tant, significa tenir l’obligació de recórrer quelcom per arribar a x 
lloc i ser-hi presencialment. En aquests casos, veiem que la impor-
tància d’aquestes accions recauen més aviat en un ús lúdic de la 
nostra vida. 

Així doncs, podríem dir que les activitats que realitzem mitjançant 
Internet que prenen el recorregut que abans es feia físicament, 
són aquelles que tenen un caràcter residual, com per exemple 
anar a comprar, o bé quan apareix la necessitat - per causes molt 
actuals - de tele-treballar o tele-estudiar. Les altres activitats 
segueixen necessitant el recorregut físic en la ciutat.  Tanmateix, 
aquestes han patit un canvi. En primer lloc per la distribució del 
nostre temps al llarg del dia, que s’ha vist alterat a causa de tot el 
que fem via Internet. Algunes accions ens estalvien temps -com 
comprar online - i d’altres ens n’ocupen -xarxes socials, les quals 
presenten un caràcter d’oci tot i que diferent del que fem en les 
activitats presencials. 

Tot i això, si en moltes ocasions podem satisfer mitjançant la xarxa 
molts dels propòsits que necessiten un desplaçament físic, vol 
dir que hi ha un estalvi de temps. Això pot significar que hi ha la 
possibilitat de disposar de més temps lliure – en cas que no ens el 

2. És evident que hi ha moltes feines que 
necessiten l’acte presencial, com per exem-
ple justament el transport de les compres fe-
tes online. Tot i això, l’arribada del teletreball 
ha suposat un gran canvi.

3. Que els desplaçaments en l’estrat físic 
es vegin modificats a causa del canvi i/o 
pèrdua de propòsit, ens recorda a l’objectiu 
situacionista d’assolir la deriva en la ciutat, el 
fet de deambular en ella, viure-la de forma 
apassionada, descobrir noves maneres 
d’habitar-la, escapant de la lògica utilitarista 
i del consum.
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“robi” la xaxa social - i que, per tant, un percentatge més gran dels 
recorreguts i activitats emprades en l’espai urbà podrien estar 
dedicats a la part lúdica dels ciutadans. 

Comença a ser una aproximació de Constant i la Nova Babilònia, 
en què la ciutat es dividia en dos estrats (fig. 27), un dels quals era 
tot oci habitat per l’homo luddens? 4 Encara no, però potser en un 
futur sí que l’espai urbà en l’estrat tangible tindrà un caràcter molt 
més lúdic, o potser podríem començar a repensar-lo d’aquesta 
manera.

Per altra banda, l’accés a la xarxa i les seves plataformes digitals, 
ajuden a veure totes les possibilitats que hi ha o hi pot haver a la 
ciutat, entre moltes altres coses. A. Picon afirma el següent: 

“The link, which still endures today, could well be called 
into question by a paradigm shift in which occurrences and 
events would replace flows as the primary material of pro-
cess of reading and rationalizing the urban environment. [...] 
On the screens, through which they get connected, citizens 
have access to events rather than ‘things’ (physical objects 
and organizations). Yes, streets layouts are displayed on 
smartphone screens, but what is shown above all is the loca-
tion of the telephone’s owner and the possibilities that are 
open to him or to her. The state of the traffic, the existence of 
congestion, detection of a breakdown or online purchases 
by consumers who identidy themselves using a password: 
all of these are likewise occurrences or events.” 5

Plataformes com Google Maps, ensenyen a l’usuari el camí per 
on ha de passar, en el que s’ofereixen algunes variables per tal de 
fer-lo més “a mida”. Una d’aquestes - molt freqüentment – és el 
camí més ràpid. Opcions com aquestes, acaben determinant els 
recorreguts en la ciutat; evitar els moments de trànsit, optimitzar 
al màxim els recorreguts, etc.

Per exemple: quan encara no hi havia les plataformes d’informació 
a temps real, els fluxos de cotxes per a dirigir-se a un punt deter-
minat eren molt més constants. A unes hores l’afluència d’aquests 
era menor, mentre que unes altres era major, fet que tenia una 
repercussió en el funcionament de la ciutat molt determinant. En 
canvi, si actualment es poden evitar els moments de trànsit amb 
rutes alternatives, aquest flux que acabem de comentar es distor-
siona potencialment. L’afluència de cotxes canvia, els recorreguts 
també, etc. i amb això, part del funcionament de la ciutat. 

Per altra banda, la facilitat de poder escollir recorreguts eficients, 
fa que desplaçar-nos pel territori ens sigui molt més senzill. Ja no 
només en l’àmbit d’usuari de la ciutat on residim, sinó com a usua-
ris turistes d’altres ciutats. En moltes localitats, aquest fet s’ha vist 

4. Nieuwenhuys, C., New Babylon (1959-
74). 

5. Picon, A., (2018) Urban Infrastructure, Ima-
gination and Politics: from the Networked 
Metropolis to the Smart City, p. 272. 

FIG. 27 New Babylon, 1963. Constant Nieuwenhuys. 

Ciutat dividida en dos estrats, un dels quals era tot dedi-
cat a l’oci habitat per l’homo luddens. 
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encarnat en forma de turisme molt eficaç i barat. Des d’un sol click 
a casa teva, pots saber exactament per a quines carreteres, carrers 
passar, per tal que sigui l’opció més ràpida i econòmica, al mateix 
temps que reserves allotjaments que et surten recomanats segons 
la teva ruta – gràcies a l’algoritme de la teva petjada a Internet. 

En conclusió, molta part dels recorreguts efectuats, sí que es veu-
en determinats per aquestes plataformes de realitat augmentada 
i informació en temps real que “ajuden” a optimitzar-los 

És per tot això que acabem de veure que el control dels esdeveni-
ments i ocurrències - com per exemple el trànsit  -  fa que tinguin 
un caràcter predominant en la configuració de la ciutat híbrida, 
més que no pas els fluxos i dinàmiques, els que ara són en gran 
part, conseqüències dels primers. 

4.2. Centralitat

En el següent apartat compararem els dos estrats segons el con-
cepte de “centralitat”. En els dos nivells, aquestes no funcionen 
sense la infraestructura que les connecta, la qual sempre resideix 
en l’espai físic. A continuació, veurem quin caràcter d’atracció 
presenten les diferents centralitats i els recorreguts que desembo-
quen en elles. 

A l’article Espacios de centralidad urbana y redes de infraestructu-
ra, Miguel Y. Mayorga i Maria Pia Fontana expliquen de la següent 
forma les centralitats urbanes:

“Hablar de “centro” en urbanismo y geografía implica su de-
finición compleja como “punto medio o central de un espa-
cio cualquiera; como punto central dotado de propiedades 
activas dinámicas; y como punto de convergencia o de radia-
ción, donde las actividades se concentran” (Le Petit Robert, 
1986: 274), en estas definiciones se destacan, por lo tanto, 
el valor de su posición, su capacidad de atracción de flujos 
y su capacidad de concentrar actividades. Un centro, enton-
ces, no es punto, es un espacio que se formaliza de diferen-
tes maneras, es un área de concentración de actividades y 
de relación con otras áreas, y que atrae flujos, o sea se trata 
de una condición espacial que está implícitamente vincu-
lada a las lógicas de conectividad. En este sentido entra en 
juego un tema primordial, el de la relación centros-infraes-
tructura, o sea la manifestación de una relación estructural 
para la ciudad y el territorio, que influye tanto en su forma 
como en su organización funcional (Lynch, (1961) “The Pat-
tern of Metropolis” y (1954) “The Form of the Cities”, citados 
en Lynch, Banerjee, Southworth 1995). [...]
Las ciudades actuales podrían tender a ser casi todas po-

licéntricas, pues el proceso de urbanización del territorio 
se ha apoyado –y siempre cada vez más– en las redes de 
infraestructuras de transporte y comunicación, producien-
do nuevos espacios y sistemas de centros, donde la idea de 
centro debería acercarse más a la “noción” de centralidad 
urbana, o sea a la capacidad de un lugar de ser centro, de ser 
reconocido, utilizado o apropiado socialmente como un es-
pacio de confluencia. [...] Esto significa que en la ciudad esta 
cualidad es un valor diferencial atribuible a espacios o luga-
res que poseen la capacidad de destacarse, de ser importan-
tes, de ser referencia focal, de ser espacio de concentración, 
de convergencia-divergencia de relaciones de diverso tipo. 
[...] El espacio de centralidad y el espacio y repercusión es-
pacial de las redes de infraestructura, deberán ser asumidos 
como solidarios y complementarios en los procesos de la 
construcción y transformación de la ciudad.” 6

Així, doncs, com acabem de veure, les centralitats en l’estrat físic 
signifiquen un simbolisme, creen una identitat i són uns punts 
d’atracció capaços de crear dinàmiques i fluxos que defineixen el 
funcionament de l’urbs.

En els primers mapes - morfologia i inputs (fig.10 i 11) - hem vist que 
uns dels punts de referència de Trondheim són la universitat, la 
fortalesa Kristiansten Festning, l’església de Nidarosdomen, i la 
Torre Tyholt. Tots aquests, a part de ser símbols d’identitat, també 
presenten un caràcter d’atracció. Tot i això, aquest és una mica di-
ferent entre ells - quelcom que s’ha començat a intuir en l’apartat 
3.1. quan s’han analitzat la col·locació de les antenes. D’aquesta 
varietat, en part, és on en surten les potencials dinàmiques en la 
ciutat. 

La universitat té una naturalesa d’atracció òbvia entre estudiants i 
professors. El flux que es dirigeix cap allà varia notablement entre 
els dies laborables i els dies festius, incloent-hi els períodes d’estiu 
i hivern.  La fortalesa està rodejada d’una gran esplanada verda 
que, quan fa bon temps - especialment mesos d’abril, maig i juny - 
és un lloc que acull grans reunions socials i lúdiques. (fig. 28) A més 
a més, la construcció de la fortalesa és símbol per ella mateixa, ja 
que ara per ara no té cap funció, només “recorda”. La Torre Tyholt 
absorbeix el flux de gent i la interacció social dins seu. Al mateix 
temps és un restaurant-mirador de tota la ciutat i una torre de tele-
comunicacions de televisió i ràdio (fig. 29). La catedral no és un lloc 
tan multitudinari per si mateix, però la seva ubicació cèntrica, la 
proximitat amb el pont i a l’avinguda principal la converteixen en 
un punt diàriament molt concorregut. 

Podem corroborar el seu caràcter d’atracció en la repercussió que 
tenen aquests punts en les xarxes socials, on segons la següent 
pàgina ShotHotspot  8 apareixen com uns dels llocs més poten-

6. Mayorga, M., Y., Pia, M., Espacios de cen-
tralidad urbana y redes de infraestructura, p. 
13,14,15

8. Johnson, D. ShotHotspot. https://www.
shothotspot.com/hotspots/?neln-
g=10.5794&nelat=63.4569&swla-
t=63.3806&swln10.2982&country=-
NO&types=&place=Trondheim%-
2C+Norway&acc=&kw=&m=

FIG. 28 Fortalesa Kristiantsten Festning com a lloc de 
relacions socials i oci durant els mesos de bon temps. 

FIG. 29 Vista de la ciutat des del restaurant-mirador de 
la Torre Tyholt. 

https://www.shothotspot.com/hotspots/?nelng=10.5794&nelat=63.4569&swlat=63.3806&swlng=10.2982&countr
https://www.shothotspot.com/hotspots/?nelng=10.5794&nelat=63.4569&swlat=63.3806&swlng=10.2982&countr
https://www.shothotspot.com/hotspots/?nelng=10.5794&nelat=63.4569&swlat=63.3806&swlng=10.2982&countr
https://www.shothotspot.com/hotspots/?nelng=10.5794&nelat=63.4569&swlat=63.3806&swlng=10.2982&countr
https://www.shothotspot.com/hotspots/?nelng=10.5794&nelat=63.4569&swlat=63.3806&swlng=10.2982&countr
https://www.shothotspot.com/hotspots/?nelng=10.5794&nelat=63.4569&swlat=63.3806&swlng=10.2982&countr
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cialment fotografiables de Trondheim. La universitat, la fortalesa 
Kristiansten Festning i la Torre Tyholt són punts singulars de fo-
tografia (símbols i llocs d’atracció més específics, tal com s’ha ex-
plicat l’apartat 2.1.2). Tot i això, al centre és on hi ha més densitat 
d’aquests punts, i el tram del port coincident amb aquest també 
n’és un de força concorregut (fig. 30). Veiem que, efectivament, com 
hem vist en l’apartat 3.1. , aquestes zones es corresponen amb les 
àrees on hi ha més densitat d’antenes al mateix temps que són les 
zones més potencialment fotografiables de la ciutat. (fig. 31).

Tot i tractar-se de centralitats urbanes de caràcters diferents, 
el que tenen totes en comú és que no poden funcionar sense la 
infraestructura que les connecta, la possibilitat d’accedir en elles. 
Les potencials dinàmiques i fluxos que aporten gràcies als dife-
rents caràcters, acullen, també, un gran nombre d’ocurrències i 
esdeveniments dels quals hem estat parlant al llarg del treball.

Podríem buscar més exemples de per a què s’utilitza la xarxa en 
aquestes centralitats, però el resum de tot és que en el fons, la im-
plementació d’aquesta té un interès previ a com funciona la ciutat 
física, quins són els llocs més concorreguts i els que interessa que 
es connectin a l’espai digital. 

Tal com acabem de veure en l’article anterior i amb l’exemple de 
Trondhiem i les seves diferents centralitats, actualment la ciutat 
tendeix a ser policèntrica. Cada vegada hi ha interessos més diver-
sos en l’àmbit social, cosa que dóna lloc a un caràcter més versàtil 
a les ciutats i més ampli en les centralitats urbanes. És per això que 
podríem afirmar que aquestes es decanten cap a un caràcter dife-
rent del que tenien anteriorment -  en part per la pèrdua o canvi de 
funció que estan experimentant. 

Veiem el caràcter d’atracció de les antenes quan estudiem els re-
correguts en l’estrat digital (fig. 17).  Serien equiparables a una xarxa 
de carreteres les quals busquen el camí més ràpid per a arribar 
al destí, desembocant al llarg d’aquest en una carretera princi-
pal. Però mentre el vial es dirigeix a algun lloc, per exemple a una 
centralitat urbana, les antenes simplement connecten - de forma 
invisible - l’usuari a l’estrat digital.

L’efecte que provoca la distorsió de les centralitats en ambdós es-
trats també és diferent. Si canviem o reduïm el nombre d’antenes, 
col·lapsarem l’estrat digital de la ciutat, fent-ne una de més inefi-
cient. És cert que la ciutat física també es col·lapsaria en un cas 
molt extrem de supressió del vial o de la mobilitat per a arribar a 
les centralitats, però en cas de modificar-les, el que aconseguiríem 
és manipular les dinàmiques, els fluxos i algunes de les relacions 
usuari-ciutat.

FIG. 30 Captura dels llocs 
“més potencialment fotografia-
bles” de Trondheim segons la 
pàgina web ShotHotspot. 

FIG. 31 Llocs més 
potencialment fotografia-
bles + xarxa d’antenes de 
Tronheim. 

Veiem que on hi ha més 
afluència de punts negres 
(llocs “més fotografiables”) 
coincideix, també, amb els 
llocs on hi ha més afluència 
d’antenes. 
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És per tot això que, en aquest cas, l’espai físic predomina per so-
bre del digital. L’últim s’instal·la en funció dels fluxos ja existents 
i de la necessitat – i/o interès - que presenten certs punts de con-
nectar-se a la xarxa – i per tant “existir”. En el treball de Teoria II 
Espai virtual vs. Espai físic, tot citant a Guy Debord i la seva Socie-
dad del Espectáculo, afirmàvem: 

“El gran aparador virtual arriba per recollir el gran afany 
d’exhibicionisme que ja anunciava Guy Debord:

<<La vida entera de las sociedades en las que imperan las 
condiciones de producción modernas se anuncia como una 
inmensa acumulación de espectáculos.Todo lo directamen-
te experimentado se ha convertido en una representación.>>

La ciutat-esdeveniment és també, i per sobre de tot, ciu-
tat-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.” 9

El fet que l’estrat tangible mani per sobre del digital en aquest cas, 
ens pot donar part del poder a l’hora de replantejar com entenem 
el disseny de l’espai públic, les centralitats i com funcionen aques-
tes en la ciutat híbrida.  

Per altra banda, si volem analitzar exactament les verdaderes 
centralitats en l’estrat digital, hem de tornar al concepte d’escala 
que hem vist a l’apartat 3.2. La verdadera magnitud del recorre-
gut de l’empremta dels usuaris a la xarxa, es dirigeix a uns punts 
principals. Aquests es troben a fora de Trondheim (fig. 32). 10 Tot i les 
afirmacions que hem vist anteriorment, en què es posava de ma-
nifest que sense la xarxa d’antenes, cables, mòbils, etc., - que són 
les “petites” centralitats a escala local - no seria possible l’estrat 
digital a les ciutats, la centralitat final i principal són aquests data 
centers. És on els primers hi envien la informació per a ser tracta-
da, processada, emmagatzemada, etc. 

“Yesterday’s processional routes are in centres of human ci-
vilisation such as Rome. Today’s are in environments that not 
only have no need for human presence, but require human 
absence in order to function. Yet the life of our great cities 
depends on such places.”  11

“This is clearly a paradox: we do not go to the countryside 
any more, but theoretically we know more about it than ever 
before. The digital is perhaps used more to affect the non-ur-
ban condition than the urban one. And the countryside is 
where this digital power emanates and is stored.”  12

9. Codina, B., Colominas, M., Sant, N. (2021).  
Espai virtual vs. Espai físic. p. 58,59. Citant a 
Debord, G. (2002). La sociedad del espec-
táculo, p. 37.  

10. Aquestes centralitats extraurbanes són 
els grans centres de dades - data centers 
- que gestionen, emmagatzemen i proces-
sen les dades, fent possible el gegant virtual. 

11. Young, L., & Manaugh, G. (2019). Machi-
ne Landscapes: Architectures of the Post 
Anthropocene, p. 38. 

12. Young, L., & Koolhaas, R. (2019). Machi-
ne Landscapes: Architectures of the Post 
Anthropocene, p. 63.

FIG. 32 Ubicacions dels diferents  data 
centers de Google. 

FIG. 33 Data center de Google a 
Eemshaven, Països Baixos. 

Ocupació d’un espai extraurbà, junta-
ment amb la implementació d’un camp 
d’aerogeneradors per a poder-lo fer 
funcionar. 

FIG. 34 Parc eòlic a Snyder, Scurry 
County, Texas. 

Paisatge de la infraestructura  d’aeroge-
neradors (punts al mapa) als voltants 
de Snyder, on es troba el parc eòlic de 
l’empresa Amazon, amb el que alimenta 
els seus data centers. Colonització de les 
àrees deshabitades que descriuen una 
nova estètica. 
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Mentre la Revolució Industrial va atraure tota la gent del camp a 
la ciutat de forma massiva - amb la necessitat de plantejar canvis 
en la morfologia i infraestructura d’aquesta per a poder fer-hi front 
- ara ens en tornem a la colonització de les àrees rurals, deshabita-
des, perifèriques i susceptibles d’ocupació. En definitiva, hi ha un 
retorn a les zones en què manca la presència de l’activitat hu-
mana. En elles hi instal·lem les grans màquines de l’espai digital, 
convertint-les en centralitats d’aquest nou estrat. (fig. 33 i 34)

Aquests punts pretenen passar desapercebuts als ulls de la so-
cietat però, tot i l’escala que comprenen, signifiquen la visió d’un 
nou tipus de paisatge urbà i arquitectura. Des de la “concepció” 
de W. Gropius d’una nova arquitectura en l’època moderna, on hi 
és present l’estètica de la màquina, fins al paradigma actual; en 
què la màquina ja no evoca una estètica sinó que és la que habita 
l’arquitectura. Per tant, es mostra la transició entre una arquitectu-
ra  projectada per a humans cap a una que és per a les màquines. 
(fig.35, 36). 

Així ho explica Liam Young, recopilant els treballs de diferents 
autors.

“Today the front line of robotics and automation is found on 
the periphery. Large-scale shipping ports, massive factories, 
unmanned energy and agricultural fields, industrial data 
centres and so on constitute the bleeding edge of applied 
autonomous technologies. [...] All these natural human bo-
dies are left to squat in the landscapes of technology, hiding 
out in a world no longer made for them. [...]” 13

“Gursky document these horrific landscapes of post capi-
tal in the most aesthetic of ways, rendering them as a new 
sublime. [...]  Inside the massive data centres of our digital 
periphery are stacks and stacks of hard drives that contain 
the most extraordinary archive of human culture, but at the 
same time are a desolate landscape populated sporadically 
by the odd IT engineer changing a few cables.”  14

“These information, energy and logistical systems remain 
relatively invisible to the human eye, either materially in the 
case of data flows, or spatially through the territorial object, 
peripherally located in private, hostile or underground sites. 
[...] While novel in many respects, this is not the first time the 
arrival of new technology and infrastructure has radically 
reshaped the built environment and with it the discipline of 
architecture. In A Concrete Atlantis (1986), Reyner Banham 
looks at how XIXth century factory buildings (built for ma-
chines, not people) served as a principal influence on Wal-
ter Gropius in his conception of a new architecture for the 
modern age, specifically in terms of what Banham had much 

13. Young, L., Martínez, V. (2019). Machine 
Landscapes: Architectures of the Post 
Anthropocene, p. 132. 

14. Young, L., Martínez, V. (2019). Machine 
Landscapes: Architectures of the Post 
Anthropocene, p. 135.  

FIG. 35 Fàbrica Fagus (1913) a 
Alfeld, Alemanya, dissenyada per 
Walter Gropius.

FIG. 36 Data center de Google a  
Mayes County, Oklahoma.  
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earlier coined ‘the machine aesthetic’. [...]. Alternatively, Ri-
chard Buckminster Fuller was more literal in his translation, 
eschewing a machine aesthetic for a machine functionality 
characterised by actual speed and temporality.”  15

Així doncs, les dues centralitats, tant les urbanes com els punts 
de connexió a l’espai digital i els seus destins - data centers - són 
possibles gràcies a les infraestructures que les “connecten” i que 
resideixen en l’espai físic.  

A diferència de les centralitats urbanes, les verdaderes centrali-
tats que controlen l’espai digital tenen una ubicació completa-
ment diferent de l’urbs que abasteixen. Tot i això, les primeres són 
les que tenen el poder d’atracció, establint uns fluxos i unes dinà-
miques que, en certa manera, defineixen part del funcionament 
de l’urbs.  La infraestructura d’antenes, cablejats, etc., quedota 
a l’urbs de l’espai digital, s’implementa en funció de la ciutat ja 
construïda. Per tant, en aquest cas,  l’estrat físic mana per sobre el 
digital.

4.3. Control

“Despite these uncertainties, it is still possible to venture 
some hypotheses concerning the evolution of the physical 
framework of cities, starting with the decreasing relevance 
of compositional logic that has long dominated urban de-
sign. [...] If we add to this a new relationship with infrastruc-
ture that is less dependent on the device of the network, 
the urban ideal that is finally revealing itself is noticeably 
different from the industrial city that was organised purely 
around flow management.”  16

Tanmateix, si canviem l’enfocament de l’apartat anterior i compa-
rem els estrats a partir del concepte de “control”, veurem que en 
aquest cas  el digital té força més poder que el físic. 

Com acabem de veure, no podem modificar el flux de manera 
eficient des de les “centralitats” de l’estrat digital, però sí que ho 
podem fer amb l’existència de plataformes d’informació en temps 
real, dades obertes i realitat augmentada. D’aquí en sorgeix una 
altra hibridació de la ciutat contemporània en què espai tangible i 
espai físic es complementen i en reconfiguren el funcionament. 

En l’estrat tangible, el control de la societat s’ha basat en planifi-
car el territori per tal homogeneïtzar-lo al màxim. Des de les Lleis 
d’Indies de la corona espanyola en l’era colonial llatinoamericana, 
amb la voluntat de conquerir i planificar de forma homogènia tot 
un territori sencer 17, passant per Thomas Jefferson (fig. 37, 38, 39), ho-

15. Young, L., Dwyre, C., Perry, C., Salomon, 
D., & Velikov, K. (2019). Machine Landsca-
pes: Architectures of the Post Anthropoce-
ne, p. 137-138. 

16. Picon, A. (2015). Smart Cities: A Spatiali-
sed Intelligence, p. 105. 

17.  Pernaut, C. (2015). Las leyes de Indias. 
Universidad de Buenos Aires Facultad de 
Arquitectura Diseño y Urbanismo Cáte-
dra Arq. Recuperat 7 d’agost de 2021, de 
https://catedrapernautfadu.files.
wordpress.com/2015/06/ficha-bi-
bliografica-nc2b09-leyes-de-indias.
pdf

FIG. 36

FIG. 37

FIG. 38 

FIG. 37, 38, 39 Divisó del territori dels E.E.U.U. 
segons la malla de Jefferson. 

FIG. 40 Captura de pantalla de l’estat del vial 
a París a través de la pàgina web Sytadin, el 30 
d’agost de 2021. 

És una plataforma que ofereix l’estat del trànsit 
de París en temps real, incloent-hi les obres 
i els accidents. Aquest tipus de plataformes 
adopten gran part del control sobre els fluxos 
en la ciutat física. 

https://catedrapernautfadu.files.wordpress.com/2015/06/ficha-bibliografica-nc2b09-leyes-de-indias.pdf
https://catedrapernautfadu.files.wordpress.com/2015/06/ficha-bibliografica-nc2b09-leyes-de-indias.pdf
https://catedrapernautfadu.files.wordpress.com/2015/06/ficha-bibliografica-nc2b09-leyes-de-indias.pdf
https://catedrapernautfadu.files.wordpress.com/2015/06/ficha-bibliografica-nc2b09-leyes-de-indias.pdf
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mogeneïtzant també de est a oest els Estats Units amb el sistema 
de la  malla 18, fins a molts exemples més, entre ells el Pla Cerdà. 

En l’apartat 4.1. hem vist que la regulació de les dinàmiques i flu-
xos de la ciutat recau en gran part en les plataformes digitals, grà-
cies el control que tenen aquestes dels esdeveniments i ocurrèn-
cies (fig. 40). Aquest s’obté amb la producció de dades dels usuaris 
i el seu emmagatzematge. Amb elles, no només es posseeix la 
informació de tots els subjectes, sinó que s’obtenen estadístiques 
que permeten fer hipòtesis de futur, previsions i, si n’és el cas, fer 
els canvis necessaris per a manipular aquest. 

“In the belly of a supercomputer, scientists’ predictive 
modelling software simulates the life of a landscape. Wea-
ther systems ebb and flow, economies boom and bust, and 
ecologies thrive and die as a billion algorithmic operations 
prototype a digital proxy of the world. The data generated 
by these programs inform the policies of governments, the 
actions of scientists and the gambles of brokers. These com-
putational environments are oracles for an uncertain tomo-
rrow.” 19 

Però per a què això sigui possible, hi ha d’haver-hi la possibilitat de 
connectar-se a la xarxa i, per tant, l’existència de les seves infraes-
tructures pertinents, tal i com també hem vist a l’apartat anterior.

Si la xarxa es col·lapsa, el panòptic equiparable que és Internet en 
perd la visió, i per tant el control.

“Terms like ‘cloud’, ‘wifi ’ and ‘web’ are suggestive of some-
thing omnipresent, ephemeral, everywhere and nowhere, 
yet this network is organised around an extraordinary plane-
tary-scaled physical infrastructure.” 20

Actualment, la xarxa digital  en si és la verdadera mega-infraes-
tructura del control. Així doncs, com ho fa? Amb la connectivitat. 
(El fet de poder saber i emmagatzemar què passa a tot arreu). 

4. 4. Connectivitat

En general podríem dir que una bona connectivitat és una de les 
coses que fa una ciutat eficient. 
Com ja s’ha reiterat, el concepte de connectivitat té la mateixa en-
carnació en forma d’infraestructura física en els dos estrats, tant 
en el tangible com en el digital.

En l’estrat tangible la definiríem com a una bona infraestructura 
dissenyada d’acord amb les possibilitats del territori. Començant 
per una adequada xarxa de carrers, carreteres (fig. 41), i de metro, 

18. Flanagan, R. (2018). A Look At The Ame-
rican West Via The Jefferson Grid. IGNANT. 
Recuperat 7 d’agost de 2021, de https://
www.ignant.com/2018/05/31/a-
look-at-the-american-west-via-the-
jefferson-grid/

19. Young, L., & Cheng, I. (2019). Machine 
Landscapes: Architectures of the Post 
Anthropocene, p. 120. 

FIG. 43 Anàlisi d’un cable submarí encarregat de trans-
portar data arreu del món. 
L’estudi Anatomy of an AI system de Kate Crawford i 
Vladan Joler, explica tot el que involucra i requereix un 
dispositiu electrònic, en aquest cas exeplificant-ho amb 
l’assistent de veu d’Amazon Alexa. 

FIG. 41 Xarxa d’autovies, auto-
pistes i peatges d’Espanya, 2021.                        
Connexions en l’estrat físic.  

FIG. 42 Mapa de cables submarins.   
Xarxa de cablejat submarí de fibra òptica. 
Connexions a l’estrat digital i la seva 
infraestructura física. 

20. Young, L., & Gerrard, J. (2019). Machi-
ne Landscapes: Architectures of the Post 
Anthropocene, p. 59. 

https://www.ignant.com/2018/05/31/a-look-at-the-american-west-via-the-jefferson-grid/
https://www.ignant.com/2018/05/31/a-look-at-the-american-west-via-the-jefferson-grid/
https://www.ignant.com/2018/05/31/a-look-at-the-american-west-via-the-jefferson-grid/
https://www.ignant.com/2018/05/31/a-look-at-the-american-west-via-the-jefferson-grid/
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port i aeroport si n’és el cas. La conjugació d’aquests influeix, com 
hem vist, en la possibilitat d’unes centralitats urbanes i també 
en el control i la gestió de la mobilitat i, per tant, de la ciutadania. 
Tanmateix, veiem que les diferents infraestructures mencionades 
estan condicionades en gran part pels inputs del territori físic. La 
possibilitat del port depèn, en primera instància, de l’existència 
del mar. La necessitat del metro, depèn de l’extensió de la ciutat, 
la importància d’aquesta, la seva demografia, i la viabilitat del seu 
estrat en el terreny. Finalment, l’aeroport respon a com és d’im-
portant la ciutat i la seva extensió als afores. I en tots els casos, del 
factor econòmic, evidentment.

D’altra banda, la connectivitat en l’altre nivell de la ciutat depèn 
únicament de la infraestructura que permet la bona connexió a 
la xarxa digital.  Presenta un caràcter similar a les infraestructu-
res que abasteixen l’urbs (xarxa de clavegueram, aigua sanitària, 
etc.), en què són poc evidents al paisatge urbà. Tot i això, les 
primeres no només tenen una dimensió colossal, sinó que abasten 
una extensió molt major que la de la localitat que proveeixen, tot  
abastant-ne a moltes més al mateix temps. (fig. 42, 43) 

La connectivitat a l’espai digital, apart d’estar condicionada per la 
ciutat ja construïda - topografia urbana -, depen de l’interès dels 
punts que es vulguin connectar a la xarxa, amb tot el desplega-
ment d’infraestructura i economia que això suposa. 

Liam Young explicant el treball d’Alice Gorman, afirma: 

“The thousands of satellites, rocket bodies and pieces of 
junk could be considered an organically evolved cultural 
landscape, or spacescape, structured by function, gravity, 
the space environment, political and scientific agendas, and 
technological traditions through time and across terrestrial 
cultures.” 21  (fig. 44)

Així doncs, tal com també s’ha explicat en l’apartat 4.2., si analit-
zem profundament tot el que significa aquesta enorme infraes-
tructura creixent, no només abasta un gran nombre d’elements 
i espai, sinó que comença a descriure un nou paisatge amb una 
identitat pròpia. 

Hem vist que les centralitats urbanes depenen en bona part de 
les infraestructures que les connecten. La ciutat-xarxa comença 
amb l’era industrial en què es presenta l’automòbil com el mitjà 
de connectivitat bàsic per a la ciutat. Aquest ha estat l’eina de 
connexió física al llarg dels últims segles. Si actualment el procés 
que descriuen moltes de les ciutats per començar a tendir cap a 
smart-cities és la supressió o el canvi d’ús, tant com sigui possible, 
del cotxe, les centralitats urbanes enteses des d’un caràcter con-
vencional es veuran alterades, ja que la seva connectivitat haurà 

21. Young, L., & Gorman, A. (2019). Machi-
ne Landscapes: Architectures of the Post 
Anthropocene, p. 109. 

canviat. Podríem pensar que un dels efectes seria el canvi de com-
portament dels fluxos i dinàmiques de la ciutat i, també, la possi-
ble aparició de nous punts d’atracció en els que s’hi pugui arribar 
en un temps diferent que l’emprat amb el cotxe. Així doncs, és 
fàcil pensar que segurament tendim cap a una proliferació de les 
centralitats urbanes, tot i de tractar-se ja de ciutats policèntriques 
com hem vist en l’apartat 4.2. La qüestió, doncs, és quin caràcter 
haurien de tenir aquestes ara que componen la ciutat híbrida. 

Tot i això, la supressió del cotxe com a justificació pel que fa a la 
sostenibilitat i a un funcionament molt més òptim de les ciutats, 
podria tenir dos punts febles.

El primer, tal com afirma J. Jacobs en el seu llibre Muerte y vida de 
las grandes ciudades, és que l’eliminació de l’automòbil en una 
ciutat mal planificada no arreglarà la situació. 

“A menudo se etiqueta oportunamente a los automóviles 
como los villanos responsables de todos los males de las 
ciudades y de todas las desilusiones y fracasos del urbanis-
mo. Pero los efectos destructivos de los automóviles no son 
una causa sino más bien un síntoma de nuestra incompeten-
cia para construir ciudades. [...] No saben qué hacer con los 
automóviles en las ciudades porque tampoco saben cómo 
urbanizar una ciudad funcional y vital, con o sin automóviles. 
Las necesidades básicas de los automóviles se aceptan y 
satisfacen más fácilmente que las complejas necesidades 
de las ciudades y cada vez más urbanistas y diseñadores se 
convencen de que si solucionaran el problema del tráfico 
resolverían así el problema más grave de las ciudades. Las 
ciudades tienen preocupaciones económicas y sociales mu-
cho más intrincadas que el tráfico rodado. ¿Cómo se puede 
saber qué hacer con el tráfico sin saber antes cómo funciona 
una ciudad y para qué más necesita ésta sus calles? No se 
puede..” 22

Hi ha hagut una tendència a culpar els automòbils del mal funcio-
nament de la ciutat, i aquests no són ni la solució ni el problema 
principal, sinó uns factors molt influents. Abans, ens hauríem de 
centrar a solucionar problemes majors - socials, econòmics, etc. i 
saber planificar les ciutats d’acord amb tot això. 

Tanmateix, és cert que amb l’arribada de l’espai digital i el can-
vi que aquest ha produït en l’urbs, recentment s’ha modificat la 
gestió del trànsit, per exemple gràcies a plataformes d’informació 
en temps real. Per altra banda, també trobem altres plataformes 
digitals - BlaBlaCar, Amovements, Bluemove, etc. - de cotxes com-
partits. No busquen una abolició del tràfic rodat, sinó un enfoca-
ment diferent de la utilització de l’automòbil. Aquestes, són unes 
potencials eines per a les propostes de canvi. 

22.  Jacobs, J. (1961). Muerte y vida de las 
grandes ciudades, p. 33. 
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L’altre punt feble que presenta intentar suprimir el cotxe per tal de 
ser ciutats més sostenibles és que, tal com es posa de manifest en 
l’exposició “Immersos en les Dades” del CCCB el 2014, “la metàfo-
ra enganyosa del “núvol” no en té res de lleugera ni d’intangible, 
on l’impacte energètic que aquest suposa ja no és trivial.” 23 

Liam Young citant el treball d’Ingrid Burrington puntualitza el 
següent:  

“Our online activities can have a hefty carbon footprint. [...]. 
Because the movements of electrons in a power grid are 
not as easily tracked as bits of data on a server blade, Ama-
zon, Google and Facebook can rest easy in this paradoxical 
framing of individual carbon neutrality and  community-min-
ded sustainability investment. The first phase of Amazon’s 
wind farm in Texas, for instance, can power up to 90,000 
homes, which is another way of saying that some minute 
fraction of Amazon’s electricity needs for its data centres is 
equal to the power use of 90,000 homes. [...] heralded as the 
‘new oil’, extraction wiped clean of the violence and climate 
change implications of the methods preceding it (assuming, 
of course, one ignores all toxic industrial mining necessary to 
manufacture computers, and petroleum necessary to produ-
ce and refine chemicals for the same purpose). [...]  It moves 
the question of whether the tremendous energy overhead of 
complex computation at scale is worth its social and environ-
mental costs into the feel-good promise of wind farm invest-
ments and 90,000 homes powered, or 90,000 cycles powe-
red, or maybe both as the reality of how power grids actually 
work renders distinction meaningless.” 24 (fig. 45)

Per tant, suprimir l’automòbil per a esdevenir ciutats sostenibles, 
justificant que aquest és un gran contaminant, obviant tot l’impac-
te ambiental que suposa la xarxa digital (fig. 46), no és coherent.  Així 
doncs, tal com explica A. Picon, és important recordar que “fins i 
tot utilitzar el mòbil consumeix”. 25

A més de tot el que ocupa, consumeix i suposa la infraestructura 
digital (fig. 45, 46), hem de tenir en compte tots els canvis que aques-
ta pateix cada vegada que edifiquem i construïm en la ciutat. La 
topografia urbana no és tan estàtica com la del territori, perquè 
aquesta és artificial i l’afany i necessitat de construcció és con-
tínua. És per això, que quan planifiquem la ciutat, també hem de 
ser conscients de com podem estar obligant a modificar la infraes-
tructura construïda sobre la “topografia urbana”. 

23. CCCB (2014) Catàleg exposició Im-
mersos en les dades, p. 9. Veure informació 
addicional sobre l’exposició als annexos,  
pp. 117-120. 

24. Young, L., & Burrington, I. (2019). Machi-
ne Landscapes: Architectures of the Post 
Anthropocene, p. 68-74. 

25. “This economy needs to be coupled 
with moral standards that are both collective 
and individual. Reviving a sort of beha-
vioural restraint, they should go against 
the inducements to consume ever greater 
quantities of digital resources and equi-
pment that the main stakeholders in the 
sector are constantly directing at the public. 
It is worth remembering that even carrying 
out a Google search on a mobile phone at a 
street corner consumes energy.” 
Picon, A. (2015). Smart Cities: A Spatialised 
Intelligence, p. 148. 

FIG. 45 Parc eòlic de l’empresa Amazon a  Scurry Coun-
ty, Texas (2017). 

Aquest parc eòlic és la macro-infraestructura que es 
necessita per a produir l’electricitat que abasteix els seus 
data centers. L’energia que aquests requereixen al llarg 
de l’any és equivalent a la que necessitarien 90,000 
cases. 

FIG. 44 Plats de satèl·lits abandonats, RAF Stenigot, 
Lincolnshire, Regne Unit (2013). 

RAF Steingot és una antiga estació de radars que opera-
ven durant la Segona Guerra Mundial. Aquests plats de 
satèl·lits han quedat obsolets; el seu abandó pren espai a 
l’estrat físic. El que succeeix amb aquest exemple podria 
donar-se amb  tots els dispositius i infraestructures de 
telecomunicacions que donen lloc a l’espai digital. 

FIG. 46 Agbogbloshie, Ghana 
(2019).  
Homes desmuntant i classificant 
les restes electròniques a un 
dels patis més grans del món on 
acaben abocats aquests tipus de 
residus (e-waste). 
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4. 5. Ubicació 

En el següent apartat, veurem com els dos estrats responen al 
concepte d’ubicació. Mentre l’estrat físic només en té una, el digi-
tal en té vàries, les quals també tenen definicions diferents.  

Recuperant el primer mapa de tots (fig. 01), veiem que ubiquem la 
Terra segons punts en relació amb un origen, la Null Island. A es-
cala urbana, fem el mateix. Ens ubiquen en relació a punts cone-
guts, per exemple “al costat de Nidarosdomen mirant cap al port”. 
(fig.47) D’aquí, entre altres coses, la importància de les centralitats 
urbanes.

A continuació, veurem que podríem descriure la ubicació en l’es-
trat digital de diverses maneres, tan ambigües totes com l’espai 
digital al qual ens estem referint.

El primer és reproduint la conversa anterior: “estic a aquesta pàgi-
na web, entra-hi, és amb aquest link, llavors baixes i és al final de 
tot”. Això seria per explicar a “on estem de la xarxa”. 26 

Per altra banda, també podem parlar de la traducció literal de la 
ubicació que ocupem en l’espai físic al núvol, on ens hi ubiquen 
gràcies a la “geolocalització”. 

Liam Young explicant el treball d’Alice Goman afirma el següent: 

“Position in relation to the Earth is described by orbital equa-
tions rather than coordinates on a Euclidean map grid.” 27

Així doncs, l’espai digital treballa amb una altra manera per a des-
criure la nostra localització, diferent de la xarxa convencional que 
hem utilitzat al princpi. Nosaltres simplement percebem la ubica-
ció digital a través d’un dispositiu que ens ensenya un punt en el 
mapa en planta de l’urbs (fig.48). 

La ubicació té un component determinista en com és la ciutat. 
És la informació que ensenya ON està de la Terra, i això implica 
conseqüentment unes condicions geogràfiques i climàtiques – en 
primera instància – i socials que la determinen. 

En l’estrat digital no té aquest caràcter; aquesta és quelcom abs-
tracte i informatiu. En ella, molts dels components que determi-
nen la ciutat no són tangibles. En l’article Paris, invisible city: The 
plasma, Bruno Latour ho expressa el següent:  

“One might say that we now have satellite maps enabling us 
to zoom in on every level, so conveniently that in a few clicks 
we can switch from the entire Ile-de-France to the roof of 
our building. We do therefore have the right, for once, with 
regard to Google Earth or the National Geographic Institute’s 
site, to talk of a panopticon, since we ‘‘embrace the entire 
city’’ and are able, at the same time, to keep delving down 

26. Aquesta ubicació també és tan volàtil 
com l’”espai Internet” mateix, ja que les pàgi-
nes web canvien contínuament i de manera 
molt més fàcil que els edificis construïts. Un 
clar exemple és en les bibliografies, en què 
quan s’intenta entrar a alguns links uns anys 
després, la pàgina ja no existeix.

27. Young, L., & Gorman, A. (2019). Machi-
ne Landscapes: Architectures of the Post 
Anthropocene, p. 111. 

FIG. 47 Captura de pantalla d’una conversa de Whatsa-
pp, en la que s’explica quina ubicació té l’usuari segons 
la relació que aquest pren en la ciutat construïda. 

FIG. 48 Captura de pantalla de Google Maps, on es 
mostra la ubicació de l’usuari així com diverses alternati-
ves per a arribar un destí. 

into its minutest detail. Well no, we do not actually ‘‘em-
brace’’ anything, we do not see anything, we do not ‘‘keep 
going down’’! The illusion is strong, I admit [...] . Moreover, 
satellite photos date; they are not in ‘‘real time’’. What you 
see is the city, your neighbourhood, your building, as they 
were a few months or years back, and in any case in another 
season, from a different light, and from the most improba-
ble point of view – and the least informative. [...] To refresh 
a space and make it a little more realistic, it is not a map that 
we need, irrespective of the number of pixels, but oligop-
ticons. By this neologism I mean narrow windows through 
which, via numerous narrow channels, we can link up with 
only some aspects of beings (human and non-human) which 
together comprise the city.” 28

Amb això, el filòsof posa de manifest que tota la informació que 
podem tenir a l’abast de qualsevol lloc del món ens dóna una 
idea aproximada però no és verídica. El que veiem amb els ma-
pes digitals, és quelcom capturat en un moment donat. L’ombra 
que projecten els edificis és la d’una hora concreta, el temps que 
hi ha també, així com les persones i els elements que hi puguin 
aparèixer. 

Accedir a les diferents ubicacions en l’estrat digital serveix per a 
fer-nos una idea de les coses, per exemple veure un emplaçament 
de projectes a l’altra punta del món. Ens ajuda a imaginar-nos els 
llocs més fàcilment, però com acabem de veure, la informació que 
en traiem és una imatge només sensorial a la vista i des de punts 
de vista parcials. Tot i ser una eina d’ajuda, al mateix temps  bana-
litza els genius loci de les diferents localitats, ja que permet una 
accessibilitat massa fàcil i incompleta. “No m’ha fet falta anar-hi 
per decidir si m’ha semblat atractiu o no”. “Es pot “viatjar” des de 
casa a x ubicació.” 29

A més d’estar recorrent diferents llocs mitjançant plataformes 
digitals i d’ocupar un lloc físic concret en l’estrat tangible, l’usuari 
també n’ocupa de varis a les diferents centralitats de la xarxa; als 
data centers i ordinadors escampats pel món que processen i em-
magatzemen la informació del seu jo al ciberespai. 30

Així doncs, podríem dir que algú que està a la ciutat híbrida pot te-
nir una poliubicació; “al mateix temps que és a casa seva a Trond-
heim, està recorrent els carrers de Nova York mitjançant Google 
Maps, mentre el seu altre “jo” al ciberespai es troba al data center 
de Google a Hamina. 

En la ciutat híbrida es poden tenir tantes ubicacions com requerei-
xin totes aquestes accions. 

28. Latour, B. (2012) Introduction: Paris, 
invisible city: The plasma. City, Culture and 
Society. p. 2. 

29. Encara que sembli impossible, no tot 
és visible tal com ens fan creure. Tot allò 
en què no hi ha interès que aparegui a la 
xarxa no “existeix” perquè no hi ha accés, 
ja sigui o bé perquè no aporta cap benefici 
o per a preservar la seguretat del poder. 
Unes d’aquestes  incògnites són bona part 
dels llocs on es troben les grans centrali-
tats mencionades anteriorment: els data 
centers. 

30. “The “home page” of any WW\V server 
invites me to step, like Alice through the 
looking glass, into the vast information flea 
market of the Web - a cyberspace zone now 
consisting of countless millions of intercon-
nected pages. The astonishing thing is that 
a WWW page displayed on my screen may 
originate from a machine located anywhere 
on the Internet. In fact, as I move from page 
to page, I am logging into computers scatte-
red around the world.” 
Mitchell, W. J. J. (1996). City of Bits: Space, 
Place and Infobahn (On Architecture),           
p. 117.
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5.1. Definició de “ciutat híbrida”

Hem vist que les ciutats que hem estudiat, estan totes connec-
tades a la xarxa, per tant, hi ha una hibridació d’espais -tangible i 
digital- en elles. Els usuaris que habiten aquesta ciutat híbrida els 
podem entendre com a persones cíborg,  ja que actualment per a 
viure en l’urbs, aquests necessiten i compten amb un dispositiu 
amb connexió a Internet. 

Després d’aquest estudi de la ciutat - que primer s’ha basat a ex-
plicar els recorreguts locals i després els recorreguts compresos 
segons la xarxa - hem pogut veure que l’important per a explicar 
la ciutat ja no és la morfologia, sinó les experiències, ocurrències i 
esdeveniments que tenen lloc en ella.  Amb la pèrdua de matèria, 
els límits es desdibuixen, i l’absència d’aquests podria reunificar 
totes les ciutats del món. Aquesta és una de les raons perquè hi ha 
certa pèrdua d’identitat de les ciutats.  

També hi ha un problema de dimensió. No ens podem quedar a 
l’escala local per entendre la nostra connexió quan entrem a Inter-
net. Necessitem fer un zoom out per veure on va l’empremta digi-
tal que creem contínuament amb les nostres accions; els límits es 
desborden. La nostra informació, el nostre jo al ciberespai,   viatja 
de la manera més ràpida possible a uns punts que comprenen fins 
a una escala internacional – i/o planetària. 

Els recorreguts efectuats en la ciutat s’han vist afectats pel fet que 
moltes de les necessitats i altres objectius que depenen d’un tra-
jecte poden ser satisfets mitjançant la xarxa. Això dóna lloc a uns 
desplaçaments de forma física diferents, molts dels quals tenen 
l’oportunitat de tendir cap a un caràcter més lúdic, tant per a ells 
mateixos com per al propòsit pel qual es fan.

En l’estudi del mapa de recorreguts té sentit distingir per colors 
els diferents propòsits amb què es realitzen aquests (fig. 13). En 
canvi, quan saltem al plànol que fa referència a la ciutat virtual 
(fig.17), no fa falta distingir-los perquè no importa quin sigui el 
propòsit per a utilitzar Internet (oci, treballar, etc.), ja que tots ells 
es remeten al mateix lloc, la xarxa. A més a més, el desplaçament 
equivalent a escala local també és el mateix. La “informació” no 
va a un quiosc per a comprar el diari, o a un banc per a asseure’s, 
a treballar, sinó que va de les diferents antenes fins al mateix punt 
principal, independentment dels propòsits per als quals s’hagi 
connectat a la xarxa. 

La manera que té l’usuari de desplaçar-se en la ciutat física signi-
fica una relació personal que aquest estableix amb ella. Quan un 
passeja, per exemple, està gaudint de la ciutat com un espai per 
ser recorregut, observat, viscut. En canvi, amb Internet, no podem 
experimentar el recorregut d’aquesta manera i, d’alguna forma, 
ens està “allunyant” d’una experiència completa de la ciutat. Tal 
com afirmen E. Gordon i A.de Souza, ens trobem “connectats glo-
balment i desconnectats localment.” 1

1. Gordon, E., & Silva, D. A. S. E. (2011). Net 
Locality: Why Location Matters in a Networ-
ked World, p. 85. 

La totalitat del lloc està a viure’l, sentir-lo, experimentar-lo física-
ment, de forma tangible i sensorial i no a través d’una pantalla. 
Tota experiència humana parteix de la sensorialitat i després 
passa a un nivell mental. Així com la ciutat híbrida té aquests dos 
estrats, el mateix passa amb l’home, el qual té una primera expe-
riència de la realitat física que després processa en un segon esta-
di mental. En tot cas, aquest últim no podria ser sense la primera 
experiència. D’aquí la importància de l’estrat tangible. 

L’arquitectura també va de tot això, de sentir-la i experimentar-la. 
En primera instància es percep de forma sensorial, a causa de la 
seva realitat física, i gràcies a això pot arribar a ser després una 
realitat abstracta. És una experiència molt envolvent i completa en 
tots els sentits. Tal com afirma J. Pallasmaa: 

“Los edificios no se ven, sino que se produce un encuentro 
con ellos; nos aproximamos a los edificios, nos confrontamos 
con ellos, entramos en ellos, entran en relación con nues-
tro cuerpo, nos movemos en su interior y los usamos como 
contexto y condición de objetos y actividades. Un edificio 
aporta dirección, escala y un marco a nuestras acciones, 
interrelaciones, percepciones y pensamientos. [...] Por tanto, 
el efecto de la arquitectura en la experiencia humana está 
demasiado arraigado en un nivel existencial como para po-
der abordarlo como un elemento de diseño visual.”  2 

És important recordar, doncs, que per molt que l’espai Internet 
es presenti com una eina que permet quasi totes les possibilitats, 
no ens pot aportar una experiència completa de l’espai tangible, 
apel·lant a tots els sentits humans i tots els inputs que hi tenen a 
veure, de moment… 

Les centralitats urbanes són símbols d’identitat en el lloc, poden 
ser un principi i/o un fi en els recorreguts emprats, ens permeten 
prendre-les de referència i ubicar-nos en relació amb elles, tenen 
un poder d’atracció i creen fluxos tot definint un funcionament i 
una dinàmica en la ciutat. Tanmateix, les verdaderes centralitats 
en l’estrat digital resideixen a fora de la ciutat que abasteixen, re-
copilant i emmagatzemant informació provinent de moltes localit-
zacions diferents. 

Tot i que la manipulació de les centralitats urbanes implica una 
alteració dels fluxos, dels desplaçaments i de les dinàmiques en 
la ciutat, el que cada vegada té més poder per a controlar tot això 
són les plataformes digitals de dades obertes, realitat augmenta-
da i informació i mapes en temps real. Aquestes, no només varien 
el funcionament de la ciutat, sinó que estableixen un control en 
les activitats i els recorreguts - per exemple, determinant rutes 
segons unes variables que es presenten com a escollibles de cara 
els usuaris. Així doncs, la xarxa digital s’instal·la segons la ciutat 

2. Pallasmaa,J. (2014) La imagen corpórea. 
Imaginación e imaginario en la arquitectura, 
p.158
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construïda i el seu funcionament, on llavors els fluxos i dinàmi-
ques que en un principi definien l’urbs, esdevenen més aviat 
conseqüències dels esdeveniments i ocurrències que, com afirma 
A. Picon, descriuen els relats urbans.

Per a l’existència de les centralitats, tant en l’estrat físic com en el 
digital, van implícites les infraestructures que les connecten. Amb-
dues resideixen en l’espai físic. Malgrat això, la infraestructura 
necessària per a l’existència de la xarxa digital hem vist que té una 
escala planetària. Desemboca en paisatges deshumanitzats que 
plantegen conceptes com ara una nova arquitectura i una “nova 
monumentalitat”. 3

Els usuaris de la ciutat híbrida compten amb poliubicacions. S’ubi-
quen en una posició concreta dins la ciutat - en referència de…, 
cap a... , des de…, - al mateix temps que n’ocupen de vàries a la 
xarxa. Mentre es troben en una ciutat concreta, la seva empremta 
digital resideix a un data center de Google a Hamina i/o a un altre 
de Facebook a Lulea  - potser amb una identitat completament 
diferent  4 - al costat de milers d’usuaris d’identitats i ciutats diver-
ses. Simultàniament, també tenen la possibilitat de recórrer els 
carrers de la localitat veïna mitjançant Google Maps, o buscar el 
camí més ràpid per anar al país del costat, o tant se val.  

Així doncs, les ciutats híbrides tenen cada vegada un caràcter 
més variable i tendeixen a la proliferació de centralitats urba-
nes. S’expliquen a través de mapes interactius, plataformes de 
dades obertes i informació a temps real. Es defineixen segons 
els esdeveniments que hi tenen lloc - que en bona part en con-
trolen les dinàmiques i els fluxos - i els usuaris que hi romanen 
tenen moltes identitats i ubicacions. 

5. 2. Cap a una proposta de disseny

La convivència de dos estrats, un de tangible i un que el podríem 
catalogar pràcticament d’abstracte - si no fos per l’encarnació 
física que suposa - dóna lloc a pensar en la convivència, també, de 
dues condicions de comunitat, la física i la digital. 

La digital n’és una sola, feta de tantes identitats, ubicacions i 
objectius com es vulgui. Tota ella resideix al mateix lloc: Internet. 
Aquesta, podríem dir que és nòmada, perquè no ateny ni a un lloc 
ni a un espai materials. 

Per altra banda, la proliferació dels esdeveniments i ocurrències 
que narren els relats urbans - amb condició canviant, instantània, 
efímera, etc. - ensenya un caràcter d’identitat de les comunitats en 
l’estrat físic una mica diferent de com s’havia entès fins ara, no tan 
estàtic ni assentat. 

3. CCCB. “Els ports de les rutes globals de la 
informació - data centers, Internet exchan-
ges, cetres de col·locació - han buscat 
deliberadament l’anonimat durant molt 
de temps, i rarament presenten elements 
a l’exterior que permetin identificar el que 
realment són. Avui dia, el seu estatus com a 
icones d’un poder a l’alça es converteix en 
una nova forma de monumentalitat.” 
CCCB (2015-2017) Catàleg de l’exposició 
Immersos en les dades, p. 12.

4.“On the Net I must present my password 
rather than my person whenever I want to 
identify myself to show that it’s really me. 
It follows that, if I can somehow obtain 
somebody else’s password, I can, like an 
Invasion of the Body Snatchers alien pod, 
extinguish that poor soul from the scene 
and falsely assume his or her identity. (That 
person could do the same to wjm@mit.edu, 
of course.) Footsy with gender and social 
marking, and with the integrity of personal 
identity, need not stop here; I can create as 
many network identities as I want for myself; 
and others will have no way of knowing that 
these software-conjured zombies all belong 
to me. Try deconstructing Invasion not 
as campy allegory on cold-war commies 
but as a resistant glimpse into a world of 
unstable identities, ambiguously located 
intentions, and concealed control, and it 
looks very prescient.” 
Mitchell, W. J. J. (1996). City of Bits: Space, 
Place and Infobahn (On Architecture),           
p. 13. 

Al llarg de l’apartat 4, hem vist que, cada vegada més, la xarxa té el 
control del funcionament de les ciutats, per sobre del seu estrat fí-
sic. Així doncs, d’alguna manera aquest últim hauria d’aconseguir 
anar al ritme del digital. El ritme veloç i immediat que presenta 
Internet incita a l’acceleració del ritme de l’espai físic. 

Per altra banda, A.Picon afirma el següent: 

“Up to now, the development of information and commu-
nications technology and smart city projects has not had 
any obvious impact on the spatial structure of cities. [...]  
So, urban forms have changed little. Unlike the car, digital 
technology does not seem to have had an immediate impact 
on road networks or on the size of buildings. Its effects have 
been more similar to those of electricity in the years around 
1900: A profound transformation of the experience of the 
city rather than of its physical structure.”  5

El canvi produït en les ciutats per l’arribada de la xarxa digital no 
és tan evident com l’arribada del cotxe, ja que aquesta última pro-
vocava un canvi directe en la morfologia de les ciutats. Així doncs, 
els arquitectes i urbanistes tenim una percepció de l’espai urbà 
tan estricte que fa anys que el dissenyem igual. 

Si les ciutats estan patint aquests grans i accelerats canvis tot i no 
ser evidents, si la xarxa cada vegada té més control sobre l’espai 
físic, i si el caràcter performatiu dels esdeveniments és el que 
descriu la ciutat, potser la clau no és buscar una nova forma de 
disseny sinó un enfocament diferent del convencional, juntament 
amb la cerca de noves eines que ho facin possible. 

Aproximant-nos més a com tot això influeix a l’arquitectura, Wi-
lliam J. Mitchell, explica la transformació en què es troben els 
espais construïts amb l’arribada de l’era digital: 

“First, some historical perspective. Not so long ago, when 
the world seemed simpler, buildings corresponded one-
to-one with institutions and rendered those institutions 
visible. Architecture played an indispensable representa-
tional role by providing occupations, organizations, and 
social groupings with their public faces. [...] Buildings were 
distinguished from one another by their differing uses, and 
the inventory of those uses represented social division and 
structure. [...] Under this historically familiar condition, the 
internal organization of a building - its subdivision into parts, 
the interrelation of those parts by the circulation system, 
and the evident hierarchies of privacy and control - reflected 
the structure of the institution and physically diagrammed 
its pattern of activities. [...] If there was a mismatch, then the 
building had to be modified or the institution was forced to 

5. Picon, A. (2015). Smart Cities: A Spatiali-
sed Intelligence, p. 13. 
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adapt. [...] But now, increasingly, software beats hardware. 
[...] Today, institutions generally are supported not only by 
buildings and their furnishings, but also by telecommunica-
tion systems and computer software. And the digital, electro-
nic, virtual side is increasingly taking over from the physical. 
In many contexts, storage of bits is displacing storage of phy-
sical artifacts such as books, so that the need for built space 
is reduced. Electronic linkage is substituting for physical 
accessibility and for convenient connection by the internal 
circulation systems of buildings, so that access imperatives 
no longer play such powerful roles in clustering and organi-
zing architectural spaces.”  6

Tal com acabem de veure i com ja s’ha anat comentant al llarg del 
treball, l’espai digital accelera el canvi de funcions del construït. Si 
la xarxa pot ser tot el que es vol, totes les possibilitats, tant ambigu 
com abstracte, necessitem que els espais construïts que dissen-
yem puguin tenir un caràcter molt més flexible per a poder ser 
escenaris d’ocurrències urbanes canviants. Acollir tots aquests 
esdeveniments que defineixen les urbs ja no del segle XXI, sinó 
del 2021 en endavant.  

Els espais que busquem han de poder complementar Internet i 
les seves possibilitats, ser versàtils per a albergar tants usos com 
canvis presenti l’espai digital. L’important ja no és tant la forma, 
sinó la capacitat d’adaptació d’aquesta, i tampoc ho és més la 
funció, ja que aquesta canviarà constantment. 

Un projecte que presenta un espai amb aquesta voluntat és la pro-
posta d’OMA el 2013 per al pont de Simone Veil, Bordeus, en què 
el plantegen de la següent forma:

“The design is kept to the simplest expression - the least te-
chnical, least lyrical, an almost primitive structural solution. 
The bridge itself is not the ‘event’ in the city, but a platform 
that can accommodate all the events of the city.

The simplicity of the design allows a generous platform for 
pedestrians and public programs, as well as flexibility in 
accommodating the future needs of various types of traffic. 
Beyond traditional fascinations with style and technical 
performance, OMA has designed a 21st century bridge that 
exploits state-of-the-art techniques in order to create a con-
temporary boulevard.”  7 (fig.49)

Tal com afirma A. Picon, “una nova forma d’intel·ligència urbana 
està emergint.” 8 Com ja hem anat veient, unes de les eines que 
tenim per tal d’entendre la ciutat, els seus fluxos i les dinàmiques 
són els diferents mapes d’informació en temps real, realitat aug-
mentada i dades obertes. Aquests no només ens permeten enten-

7. OMA. (2013). Simone Veil Bridge. Recu-
perat 7 d’agost de 2021, de https://www.
oma.com/projects/simone-veil-bri-
dge. 

8. Picon, A. (2015). Smart Cities: A Spatiali-
sed Intelligence, p. 124. 

6. Mitchell, W. J. J. (1996). City of Bits: Space, 
Place and Infobahn (On Architecture),           
p. 47-49.

FIG. 49 Simone Veil Bridge, OMA (2013). 

https://www.oma.com/projects/simone-veil-bridge
https://www.oma.com/projects/simone-veil-bridge
https://www.oma.com/projects/simone-veil-bridge
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dre i controlar el funcionament de l’urbs, sinó també fer-ne hipòte-
sis de futur. Així doncs,  totes les plataformes d’aquesta condició 
haurien de ser unes de les principals eines per a la planificació i 
disseny de les ciutats en el paradigma en què ens trobem, les “no-
ves formes d’intel·ligència urbana”.  

Tot i això, aquestes no només poden servir per al mencionat ante-
riorment. També es poden utilitzar per a entendre  la ciutat d’una 
manera més afectiva, personal i millorar-ne potencialment el seu 
funcionament segons la subjectivitat dels usuaris que l’habiten. 

“Without the city, there are no maps; but the new maps of 
the city possess the power to change it, often in real time. [...] 
New urban mapping can be interpreted in various ways. It 
can be considered as an infrastructure, in the sense in which, 
like GPS technology, it ever more frequently constitutes the 
foundations on which regulation of the large-scale technolo-
gical systems rests. It also appears as a tool allowing causes 
to be promoted, and information, sensations and even emo-
tions to be shared. The map as a repository of experience is 
superimposed on the map as infrastructure; the map as an 
expression of a certain form of liberty confronts the map as 
an instrument of control.”  9

Les ciutats tendeixen a ser policèntriques. Els interessos socials 
cada vegada són més amplis i versàtils. El temps i el trajecte que 
utilitzem en recórrer la ciutat són molt més variables (segons la 
gestió de fluxos, etc.). Si a més a més, els recorreguts opten a tenir 
un propòsit cada vegada més lúdic, tant en el seu fi com per si 
mateixos, podríem enfocar la ciutat híbrida cap a una ciutat-xarxa 
plena de petites centralitats urbanes, moltes de les quals es pre-
sentessin com llocs d’oci. Així doncs, aquestes tindrien un caràc-
ter d’atracció social, lúdic i serien escenaris versàtils, capaces 
d’acollir les activitats que la ciutadania necessités/volgués. 

Actualment, ja s’estan començant a impulsar canvis en el dis-
seny urbà enfocats a donar veu a la ciutadania mitjançant les 
noves eines que ens ofereix l’espai digital. Un exemple és el cas 
de l’estudi de Ciutat Vella de Barcelona que s’exposa al fòrum 
de reflexió pràctica sobre Intel·ligència Artificial “Coneixements 
Híbrids” exposat a la Biennal de Venècia d’enguany. 10 L’empresa             
300000 Km/s, treballa “explorant el potencial de les dades i els 
nous paradigmes de computació per a fer millors anàlisis urbanes 
i definir millors estratègies”. 11

En aquest cas particular, volen entendre quin és el concepte 
d’habitabilitat per a la ciutadania de Barcelona, entenent que és 
quelcom subjectiu. Tot prenent de base teories prèvies sobre això, 
comencen treballant amb fotografies a peu de carrer - percepció 
des dels ulls dels habitants - gràcies a l’accés de plataformes amb 

9. Picon, A. (2015). Smart Cities: A Spatiali-
sed Intelligence, p. 1334-135. 

dades obertes. Així, poden comparar-ho amb altres ciutats i cen-
yir-se a l’actualitat. 

En les diferents fotografies hi distingeixen la presència de tots els 
components urbans visibles, però també visibilitzen allò “invisi-
ble”, com ara mixtura d’usos, qualitats d’edificació, etc. 
Seguidament, procedeixen a preguntar a la ciutadania en quins  
carrers preferirien viure - aquí hi apareix una part força difícil i 
important que és promoure la participació ciutadana. Finalment, 
l’última fase es tracta d’aprendre, a partir de les dades obtingu-
des, com les persones havien respost a aquesta pregunta. Quines 
eren les variables que tenen més influència en l’habitabilitat i ob-
tenir-ne l’algoritme d’entrenament per tal de poder-ho extrapolar 
a la ciutat de Barcelona (fig.50,51,52,53). 

El pla també consisteix a aconseguir objectivar el terme subjectiu 
d’habitabilitat, obrint portes en posar aquesta al centre de polí-
tiques públiques. En definitiva, es tracta de construir la ciutat a 
partir del pacte social, aconseguir donar valor a través dels ciuta-
dans. 

El nou enfocament que es podria adoptar per a la planificació de 
les ciutats híbrides podria ser a partir d’arquitectures participati-
ves. Els fonaments base i les eines de disseny urbà per a fer això 
possible són les que ja hem vist anteriorment: les plataformes i 
mapes virtuals, dades obertes, informació a temps real i realitat 
augmentada. A. Picon ho explica de la següent manera: 

“Mapping can offer a different model for collective deci-
sion-making. Contributing alongside others to the creation 
of a map, referring to it and using it to find our way around, 
always in relation to people other than ourselves: all of these 
seemingly banal actions are instrumental to the organisation 
of the city in real time. They can be compared to standpoints 
within a new type of public space that is both physical and 
digital, where initiatives are not the work of humans alone, 
but where humans still retain the privilege of defining the 
values that guide them.” 12 

Com hem vist en l’exemple anterior, es podria objectivar el que 
és subjectiu per als individus d’una ciutat concreta. Com que el 
model obtingut segons l’estudi realitzat correspondria a unes 
necessitats específiques  - segons aquella localitat determinada 
- les respostes serien diferents en funció de cada ciutat. En certa 
manera, respectar el que aquella localitat demana preservaria 
part de la identitat d’aquesta i dels seus habitants. L’objectivació 
del terme habitabilitat no serà el mateix a Barcelona que a Trond-
heim. Tampoc ho seran les necessitats que presentaran ambdues 
ciutats i, per tant, el model de planificació. 

12. Picon, A. (2015). Smart Cities: A Spatiali-
sed Intelligence, p. 141.

10. Etopia. (2021). Sesión de mañana: 
Ciudad Digital/Smart Cities. Youtube. Recu-
perat 7 d’agost de 2021, de https://www.
youtube.com/watch?v=NWBIXug-
BImQ&ab_channel=Etopia. 

11. 300000 Km/s. Mercè. Recuperat 
7 d’agost de 2021, de http://mer-
ce.300000.eu/#1. 

 https://www.youtube.com/watch?v=NWBIXugBImQ&ab_channel=Etopia
 https://www.youtube.com/watch?v=NWBIXugBImQ&ab_channel=Etopia
 https://www.youtube.com/watch?v=NWBIXugBImQ&ab_channel=Etopia
http://merce.300000.eu/#1
http://merce.300000.eu/#1
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FIG. 50 Model d’entrenament projecte Mercè, 
300000km/s (2020). 

FIG. 51 Fotografia a peu de carrer projecte 
Mercè, 300000km/s (2020). 

FIG. 52 Carrers més ben votats projecte Mercè, 
300000km/s (2020). 

FIG. 53 Mapa habitabilitat projecte Mercè, 
300000km/s (2020). 



71 72

5.3. Conclusions finals
Així doncs ens trobem en un paradigma en què les ciutats contem-
porànies presenten una convivència de dos espais, un de físic i un 
de digital. Mentre el primer és un espai tangible, en el qual es po-
den palpar uns límits, unes dimensions i un temps, el segon és in-

tangible; adimensional i instantani. La xarxa del Big Data 
és, també, un espai habitat, però per comuni-
tats que són nòmades, ja que no responen a un 
lloc concret i tangible.

A diferència de l’estrat físic, l’estrat digital manca d’aquesta faceta 
sensorial que proporciona l’experiència humana. Moltes vegades, 
la xarxa es projecta com una imatge visual - i des de punts de vista 
parcials - sense anar acompanyada de la resta d’inputs capaços 
de crear l’experiència. A més, el fàcil accés a la informació del que 
es disposa, banalitza el coneixement i el genius loci de les dife-
rents localitats.   

L’acceleració i la immediatesa de l’estrat di-
gital marca el ritme del progrés de la societat, 
canviant-ne les característiques i les necessi-
tats constantment, i amb això, variant també 
els valors dels espais construïts i recorreguts 
en l’estrat tangible. Si el ritme ve marcat per l’espai digi-
tal, hem d’aconseguir que l’espai físic vagi alhora que el primer 
dissenyant-hi espais versàtils i flexibles, capaços d’adaptar-ne la 
forma i els usos segons les noves i canviants necessitats. 

El concepte d’identitat entès de forma convencional està molt 
arrelat al lloc i tot el que això suposa - morfologia urbana, necessi-
tats, costums, cultura, tradició de la comunitat que hi habita, etc. 
Si les ciutats híbrides proposen una connexió instantània entre 
elles a escala mundial; aquestes compten amb dues formes de 
comunitat - física i digital-, les distàncies es fan relatives, moltes de 
les necessitats dels seus habitants es resolen mitjançant la xarxa, 
i els recorreguts que s’hi efectuen es veuen alterats per aquesta 
redistribució del temps al llarg del dia, la percepció del concepte 

d’identitat en les ciutats híbrides canvia. D’aquí sorgeix 
una nova forma d’entendre la identitat, amb 
un caràcter també més versàtil i efímer, capaç 
de respondre a les necessitats que demana 
la comunitat que habita l’urbs en aquell mo-
ment.

La identitat de les ciutats doncs, vindria donada per un disseny 
basat en arquitectures participatives, les quals donen veu als 
habitants que en aquell moment resideixen en la ciutat. Com 
que aquests tenen unes característiques determinades diferents 
dels de les altres localitats, les respostes que es donen al tipus 

de disseny també seran diferents, esdevenint-ne ciutats d’identi-
tats diverses. Les eines per a poder-ho fer són les plataformes de 
dades obertes, informació en temps real i realitat augmentada, les 
quals també tenen el poder per a controlar els fluxos i dinàmiques 
urbanes.  

Per altra banda, si moltes de les necessitats es veuen satisfetes 
amb la xarxa, significa que hi ha un estalvi de temps en el nostre 
dia a dia. En aquest temps lliure, hi ha la possibilitat que les activi-
tats i recorreguts realitzats en l’estrat tangible de l’urbs es conver-

teixin, majoritàriament, de caràcter lúdic. Per tant, podríem 
dir que l’espai públic de les ciutats híbrides, 
a part de ser flexible, versàtil i efímer, també 
podrà estar dissenyat per a acollir activitats 
d’oci.

Tot i que ens hem referit a l’espai digital com quelcom adimen-
sional i instantani, la infraestructura que el fa possible no ho és. 
L’escala que comprèn és planetària, i amb ella  es comença a des-
criure un nou tipus d’arquitectura i paisatge urbà, on la caracterís-
tica principal que els defineix és que són quelcom deshumanitzat.

Es podria dir que l’arquitectura que en sorgeix 
va més enllà de l’”estètica de la màquina” de 
l’època moderna, sinó que aquesta última és 
qui l’habita.

Mentre amb la Revolució Industrial deshabitàvem les àrees ru-
rals conformant grans nuclis urbans, ara necessitem ocupar llocs 
estrictament deshabitats per implementar-hi els grans motors que 
controlen i gestionen les ciutats híbrides de la societat digitalitza-
da en què ens trobem. 

És per tot això, que a l’hora de dissenyar i planificar les ciutats 
d’avui dia, hem de tenir en compte totes les infraestructures que 
són necessàries per connectar-nos a la xarxa digital i tot el que 
suposa aquesta. Ser conscients que un canvi de mobilitat en el 
transport a la ciutat física significa un canvi en els fluxos, en les 
dinàmiques i en les centralitats urbanes, i que, en bona part, ho 
podem controlar amb les eines digitals. 

També hem de prendre consciència que la 
supressió de l’automòbil i l’augment d’espais 
verds no són estrictament eines per a una ciu-
tat sostenible, sinó que hem de fer-nos càrrec 
de tot l’impacte mediambiental que l’espai di-
gital suposa - la infraestructura, l’energia, els 
materials, etc. - que, com hem vist, és molt més 
que enorme.

FIG. 54 Anatomy of an AI system, 2018. Kate Crawford i 
Vladan Joler. 

Anàlisi de tot el que involucra i requereix el dispositiu 
electrònic de l’assistent de veu d’Amazon Alexa. Des del 
seu “naixement”, passant per la seva vida útil, fins a la 
“mort”. És un exemple extrapolable a tots els dispositius 
electrònics que configuren la condició digitalitzada de la 
societat actual. 
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El bé més preuat d’avui dia és 
l’obtenció, l’emmagatzematge i 
la gestió de dades de la societat, i 
això s’aconsegueix amb la mega-
infraestructura que permet l’espai 
digital.  
 
Si la producció d’aquestes és 
constant, contínua i creixent dia 
rere dia, significa que les mega-
infraestructures que les gestionen 
també necessiten fer-ho. 
 
Si les dades tendeixen a l’infinit, vol 
dir que hi haurà un moment en què 
les mega-infraestructures que les 
emmagatzemen i gestionen ocuparan 
molt més espai del que ho farà la 
població humana i, fins i tot, arribarà 
un punt en què no cabran a l’espai 
finit del planeta.  
 
Què passarà llavors? Les màquines 
que alimenten l’espai digital 
conqueriran l’espai físic? En cas 
contrari, hi haurà un col·lapse de la 
societat digitalitzada perquè serà 
impossible la gestió de l’enorme 
quantitat de dades infinites?

La ciutat híbrida és un anunci 
del futur que comencem a 
viure. L’espai digital proposa 
altres condicions per l’espai 
físic. La reconfiguració 
d’aquest últim, és una 
redefinició del programa 
que s’hi estableix. Per tant, 
la ciutat híbrida anuncia; des 
d’una nova forma d’ocupar 
l’espai, fins a una nova 
manera d’habitar.
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7.1. La ciutat de Trondheim
Perspectiva des d’un gener a un juny (2021)

Vista de la catedral Nidarosdo-
men i  del pont Elgeseter bru 
(2021). Font pròpia. 

Tarda d’abril gaudint del bon 
temps al parc Marinen. Al fons, 
la fortalesa Kristiansten Festning.  
(2021) Font pròpia. 

Vista del riu des del pont Elge-
seter bru. Al fons a l’esquerra, la 
fortalesa Kristiansten Festning, i 
a la dreta la Torre Tyholt. (2021) 
Font pròpia. 
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Vista del riu i i del barri de Kalvs-
kinnet des del pont Gangbrua. 
(2021) Font pròpia. 

Façanes tradicionals de les 
cases noruegues al barri de 
Bakklandet. (2021) Font pròpia. 
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Façanes tradicionals de les 
cases noruegues al barri de 
Bakklandet. (2021) Font pròpia. 

Pont Elgeseter bru. Al fons a la 
dreta, la catedral Nidarosdomen. 
(2021) Font pròpia. 
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Vistes del riu i el pont Elgeseter 
bru. Al fons a la dreta, l’edifici 
principal de la universitat NTNU. 
(2021) Font pròpia. 

Vistes cap al pont Elgeseter 
bru i la catedral Nidarosdomen. 
(2021) Font pròpia. 
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7.2. Guia turística de Trondheim



97 98



99 100

7.3. Les entrevistes
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7.4. Exemple dels recorreguts de 
l’adreça IP (3.2.)
De Trondheim a Espanya - elPaís 
De Trondheim a E.E.U.U - Facebook



115 116

7.4. Ampliació figura 23 (3.2.)
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7.5. Informació addicional sobre 
l’exposició Immersos en les dades, 
CCCB (2015-2017)
(Una) adaptació de l’exposició “Big Bang 
Data” del CCCB
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