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Els llocs urbans del comerç són escenaris que l’experiència quotidiana
converteix en universals; alhora, aquest mateix ús ordinari els fa
evocar infinites imatges subjectives. Les estratègies que l’arquitectura
i la ciutat despleguen per garantir l’equilibri entre la condició col·lectiva
i la individualitat dels espais d’intercanvi i dels comportaments que
s’hi desenvolupen fa extraordinària l’observació científica, detallada i
atenta del fenomen.
El carrer no és només l’espai entre edificis que dibuixen els plànols de la
ciutat, sinó que també és la vida que en ell s’hi desenvolupa (Ryckwert,
1978): és l’escenari d’interacció entre ciutadans, entre diferents
(Sennet, 2001), el lloc de converses (Mumford, 1961), d’intercanvi
d’idees i informació amb els altres (Mehta, 2013), de la diferència i
de la fricció, de l’acord forçat o fortuït, de la tensió i el conflicte latent
(de Solà-Morales, 2004). És a les voreres del carrer on els contactes
casuals fan créixer la riquesa de la vida pública de la ciutat (Jacobs,
1961).
El carrer no es pot entendre sense les voreres ni sense els vianants
que les transiten, però tampoc és possible imaginar-lo sense els edificis
que el flanquegen: les façanes pertanyen al carrer, més que no pas en
defineixen els seus límits (Ellis, 1978). Cada edifici és responsable del
tros de ciutat que té al davant: qualsevol carrer està fet a partir de
la suma del què hi aboquen les construccions que en formen part, a
partir de la suma de les interseccions que es produeixen a la trobada
entre voreres i façanes. La frontissa entre unes i altres és el lloc de
barreja entre públic, col·lectiu i privat, un llindar espès on es combinen
les condicions de les voreres amb les exigències de les façanes.
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Un dia ordinari en un carrer ordinari, on els vianants passegen a les
voreres, els nens juguen a la porta de casa, la gent seu en bancs i
en desnivells, grups de persones conversen: la barreja d’aquestes
activitats exteriors està determinada per la configuració de l’entorn
físic que les emmarca (Gehl,1987); les irregularitats, les reculades i
les desalineacions, són oportunitats de ser al carrer però fora de la
trajectòria de circulació dels vianants, afavoreixen les activitats de
socialització (Jacobs, 1961). Els llindars entre carrer i edificis són les
boques de la ciutat, són el punt de trobada i barreja entre dins i fora,
entre individus i grups.
Aquestes irregularitats sobre el pla de façana dibuixen una frontera
ambigua entre uns edificis i uns carrers inseparables, que es defineixen
els uns als altres, que es toquen i es barregen, dels quals depèn l’èxit de
la vorera. Unes vibracions protagonitzades per un carrer que s’infiltra
als edificis i a les mansanes, i unes cases que volen, es recolzen i
envaeixen el carrer que tenen davant. És una trobada del peu de les
façanes amb les voreres que les acullen que fa complex l’urbanisme
del pla del terra.
En moltes ocasions, la frontera entre edifici i carrer, l’espai de la
socialització, queda a cobert o a l’interior. És igualment el lloc de
creuaments de mirades, de fer els altres partícips d’individualitats i
particularitats i d’intercanvi de molts intangibles, però fonamentalment i
quan queda a recer, és el lloc d’intercanvi de materials. Uns intercanvis
que estan en l’origen de les civilitzacions i que són responsables de la
fundació de les primeres ciutats: eren la base de la subsistència per
agricultors i artesans i la garantia de supervivència per als ciutadans;
sortir a comprar com a activitat, allunyat de la condició de satisfacció
de necessitats bàsiques i convertit en activitat d’oci urbà, en canvi, és
un invent modern.
IMG 1.1: Gent al carrer. Caminar, mirar, aturar-se, xerrar. A les fotografies de Joel Meyerowitz (1938) la planta
baixa urbana és un accident de fons per uns vianants que es mouen, interactuen, entren en conflicte mentre
trepitgen la vorera. Les imatges sumen quotidianeitat i ritme, desordre, civilitat.
“During this period, I was trying to make photographs about the “all of it”; pictures without a central subject. I
wanted all the information, near and far, to hold our interest equally, and I wanted colour to be an intricate part
of the content. I was trying to unlock photography form the aesthetic of the decisive moment -a difficult thing to
give up.”
Fonts: http://www.joelmeyerowitz.com/, consulta desembre 2013, i Westerbeck, C. (2001), Joel Meyerowitz,
New York: Phaidon.
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La construcció d’edificis específics per allotjar activitats, d’una banda,
i les estratègies d’edificis d’altres usos per adaptar-se a la presència
dels intercanvis comercials, de l’altra, han mantingut viva aquesta
relació de simbiosi entre carrer i comerç. A partir de principis del
segle XX van ser insistents els intents de separar-los l’un de l’altre:
els projectes higienistes van relegar l’existència del carrer a l’estricte
suport de la infraestructura; el van voler de repensar els projectistes
de les Siedlungen, els inventors de les Garden Cities o els pensadors
moderns dels CIAM, que tractaven de desenganxar-lo de les seves
funcions primitives aproximant-s’hi de manera abstracta (Ryckwert,
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1978). Segregaven carrers de voreres –i per tant de vianants, de
façanes, de plecs i de comerç-, per tal d’endreçar la ciutat a base
de convertir els carrers en vies. Unes iniciatives que menystenien i
maltractaven l’essència urbana: de cop, els carrers dels eixamples, els
que barrejaven habitatges amb comerç, amb tallers i manufactures,
els que tenien aparadors i seduïen els vianants, els que per Walter
Benjamin s’havien revelat com a escenari màxim de la modernitat, van
deixar de ser moderns per passar a ser considerats carrers del passat
(Parcerisa, 2009), del segle XIX.

IMG 1.2: Façanes arrugades. Helen Levitt (1913-2009), va fotografiar impulsivament Harlem i el Bronx, en blanc i negre

-als anys 40’- i en color -a partir dels 60’-, unes escenes que es repeteixen i on els retratats d’una sèrie a l’altra semblen
els mateixos: s’expliquen els barris a través de la vida que els veïns fan a la vorera i als plecs de la façana que exaltava
Jacobs (1961), convertits en l’espai a l’aire lliure que els falta a casa. En elles, els aparadors de les botigues de barri no
són els protagonistes: són una finestra més, una textura diferent, un altre espai de llindar que dóna rugositat al carrer.

Font: http://www.atgetphotography.com/The-Photographers/Helen-Levitt.html, consulta octubre 2013.

A la ciutat consolidada i compacta, els espais destinats al comerç i les
activitats caracteritzen un espai col·lectiu arran de terra que s’estreny i
eixampla amb la secció del carrer, que enriqueix les voreres i estableix
un llenguatge propi, un paisatge urbà característic però variable, un

paisatge de carrer1 que identifica cada fragment de ciutat. Fixar-se en
la ciutat i en els seus carrers exigeix estar atent a la història de les
seves activitats comercials: la seva evolució, la seva transformació,
lenta i alhora constant, defineixen una mida, una escala, una atmosfera
determinades. La morfologia de les plantes baixes urbanes queda
tatuada amb la de les formes del comerç, que tenen una altra textura,
un altre ritme, uns altres temps. Però tot i ser aparentment més dèbils i
efímeres, més canviants per més volàtils, condicionen en gran mesura
el caràcter de la ciutat.
Arran de la calçada (rez-de-chausée), el pis al nivell del terra (groundfloor): darrere les façanes no és sempre la planta més baixa dels
edificis la que toca amb el carrer. Les activitats tenen com a escenari
principal l’aterrada de l’arquitectura al carrer, on la frontera entre públic,
col·lectiu i privat canvia de gruix, de grau de transparència o perforació,
es converteix en discontínua o desapareix a estones, o agafa cos i
se separa del nivell del carrer. Foraden i esculpeixen l’arquitectura,
s’hi superposen amb noves estructures o en desborden els límits i
s’estenen sobre el tros de ciutat propera. El comerç és tant part del
carrer com dels edificis en els quals s’allotja: és allà on les voreres es
fan amples.

1 L’anglès és més precís pel fet de definir aquest terme amb una única paraula,
streetscape.
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L’espai col·lectiu que defineix la imatge de cada ciutat queda, doncs,
determinat per la suma dels carrers, les voreres, els vianants que les
transiten, les arrugues de les façanes que separen edificis de carrer
i els espais del comerç que les provoquen mentre busquen mostrarse i exhibir-se; es trepitgen, se solapen i s’intercalen els uns amb els
altres, i en aquesta barreja, en el conflicte que generen, en el desordre
aparent que provoquen en col·lidir els uns amb els altres, és on es
troba bona part de la riquesa de la ciutat.
El component públic urbà es desenvolupa fonamentalment en aquest
pla del terra definit per voreres, vianants i façanes, on la interacció
d’habitants i visitants amb el construït contribueix a magnificar les
condicions d’urbanitat2 de la ciutat. És al pla del sòl on espais públics
i privats desdibuixen les seves fronteres i tant uns com altres arriben
a transformar-se en espais col·lectius: “la riquesa civil i arquitectònica,
urbanística i morfològica de la ciutat és la d’aquests seus llocs; el
caràcter urbà resideix en aquells espais artificials i públics que resulten
especialment idonis per a les pràctiques socials urbanes” (De SolàMorales, 1992).

2 Urbanitat com a suma de “permeabilitat, sensualitat i respecte”, que “no està només
en l’activitat econòmica i social, sinó que està també en la matèria de l’arquitectura.” (De
Solà-Morales, 2010).

Paisatges arran de terra: objectius i estructura de la recerca

a. La tesi planteja com a primera hipòtesi que l’escenari urbà queda
determinat en gran mesura pel que passa a les plantes baixes de la ciutat, que
qualsevol ciutat també pot explicar-se i entendre’s des d’aquest angle
recte on les façanes arriben a terra, que l’ànima de la ciutat és la de
l’activitat als seus carrers, i que l’estat d’ànim d’aquests carrers depèn
de la forma i del que hi hagi darrere les vitrines que els defineixen.
La ciutat pot explicar-se a través d’aquests seus espais d’intercanvi, a
través de la mirada acurada cap a uns llocs que són de condició incerta
entre el públic i el privat, que són els que es viuen a les ciutats quan es
passegen, quan es caminen, quan es travessen.
El tercer capítol de la tesi s’enfoca fonamentalment a Ciutat Vella i
l’Eixample a Barcelona, perquè des d’aquest escenari es poden
explicar formes comercials que com mercats, grans magatzems i
passatges, en els seus orígens van contribuir a la consolidació de la
ciutat moderna que naixia a partir del segle XVIII, amb l’enderroc de les
muralles i l’extensió de la ciutat cap al pla. I perquè en aquest context,
el de la ciutat compacta, de façanes alineades i de carrers de plantes
baixes fonamentalment comercials, són fàcils de destriar escenes que,
contrastades entre si, serveixen com a model per explicar el paper que
el comerç urbà té en la construcció de la morfologia de la ciutat.

b. El segon capítol de la recerca, Les formes de comerç urbà, s’aproxima

IMG 1.3: Els plecs del comerç, les boques de la ciutat. Diferents graus de rugositat per una mateixa activitat: Dia del llibre,
Barcelona 1932 (Gabriel Casas, 1892-1973), llibreria al Passeig de Gràcia de Barcelona 1950 (Català-Roca, 1922-1998),
llibreria a Londres 1965 (autor desconegut), The Walking Library, Londres 1930 (autor desconegut).
Fonts: http://www.museunacional.cat/ca/gabriel-casas-la-nova-visio, consulta desembre 2014, http://www.
museoreinasofia.es/buscar?bundle=obra&f%5B0%5D=im_field_obra_autor%3A4474, consulta juliol 2013; http://vsw.
org/index.php, consulta juliol 2015.
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al comerç a la ciutat de manera tradicional, des de la descripció de les
seves tipologies arquitectòniques, filant la història de la seva aparició i
lligant-la amb el paper que han tingut en les transformacions urbanes.
Lliga els edificis del comerç amb els carrers i les voreres; defineix
les diferents construccions fetes a partir de la suma de botigues,
indaga sobre el moment de la seva aparició i en descriu les seves
característiques i la seva contribució a la definició de l’escena de la
ciutat; busca també recordar les primeres implantacions i explica les
evolucions cap a noves tipologies. Parla dels edificis comercials que
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apareixen assenyalats als plànols i a les guies turístiques, aquells
que en el moment de construir-se i per molt temps, van ser els nous
monuments a la ciutat moderna. Parla dels edificis que durant més d’un
segle s’han consolidat com a nodes generadors d’activitat indiscutibles,
activadors urbans reconeguts, punts de concentració de ciutadans i
forasters, refugis quotidians per urbanites que troben la companyia de
desconeguts a cobert, en uns escenaris que senten com a familiars.
Són comerços i activitats que envaeixen les plantes baixes dels edificis i les
voreres adjacents i que, com qualsevol activitat de parasitació, ho fan
de manera discreta, perquè l’organisme al qual s’aferren, la ciutat,
no ho percebi amb prou temps per resistir-se a les transformacions
que l’infereixen. Sobre aquesta segona hipòtesi, el capítol descriu les
formes de comerç urbà a partir de la construcció d’un catàleg de
tipologies en el que s’expliquen el naixement i la relació amb el carrer
de cadascuna d’elles, de naturalesa invasiva i transformadora, de
condició essencialment urbana, perquè necessiten de la col·lectivitat i
de les transferències, de les quals és deutora la identitat del paisatge
de la ciutat.

c. El tercer capítol, Un paisatge urbà, desfà el marc tèoric rígid establert
al capítol anterior i explica tres escenaris escollits a Barcelona on
només a partir de la descripció de les formes del comerç i de les
transformacions constants que les acompanyen, queda caracteritzat
l’horitzó urbà. Aquest capítol està orientat a argumentar en favor
de la tercera hipòtesi de la tesi, la de que hi ha un factor afegit a la
construcció de l’urbanitat més enllà de la suma de persones, activitat,
voreres, plantes baixes i carrers: una rugositat oscil·lant a peu de carrer,
unes ondulacions en la trobada entre façanes i voreres que varien amb el pas
del temps.

3 Per Clément (2004) el tercer paisatge el constitueix la natura que neix als intersticis
entre els espais en mans de l’acció humana; no és projectada, perquè és residual i creix
de manera espontània, però tampoc és del tot “natural”, actua sobre un terra manipulat
per les persones, i sovint, per aquesta qualitat espontània i casual, és menyspreada.
En aquesta definició de la terciarització del paisatge i de l’espai també se sumen els
arguments sobre els tercers llocs d’Oldenburg (1991), els tercers espais del contacte i
trobada entre persones, diferenciats dels primers espais -els de l’habitatge- i els segons
-els lloc de treball-, imprescindibles per a la socialització de l’individu; o els de Soja (1996),
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Un paisatge que té com a teló de fons el carrer-intercanviador i les
diferents formes de comerç urbà, un escenari en ressonància amb les
idees dels tercers paisatges3 urbans, i on les activitats contribueixen
-de manera espontània i més enllà de les normes, en moltes ocasionsa enriquir-los donant-los complexitat d’ús i profunditat de forma. Són
escenes de vorera, paisatges en planta baixa, escenaris mixtos i
complexos on el buit del carrer, la materialitat de l’edifici i la intermitència
de les persones que caminen, es mouen, s’aturen, corren de l’un a
l’altre, són indissociables i formen una unitat. Són llocs del comerç que
formen part de la ciutat extravertida, la de les llums, els sorolls, les
olors i el moviment, són l’escenari de fons de passejades, trobades,
companyia i relacions; recordar i somiar una ciutat vol dir tornar a
pensar en els seus carrers, i els seus carrers no són sinó la suma de
voreres, plantes baixes, activitat i gent. La vida entre els edificis (Gehl,
1987) és en realitat la vida al carrer i la vida a les plantes baixes dels
edificis que en formen part.

d. L’última part de la investigació, El comerç en moviment, reprèn
l’argument dels canvis lents i constants inherents al comerç -i de tant
constants imperceptibles- per determinar que són el tret fonamental
que caracteritza cada cityscape i el que mesura el pas del temps a la
ciutat. Es el context per a la última hipòtesi: la de que el ritme de les ciutats
depèn del de les seves formes de comerç, i la de que cada geografia urbana
està determinada per l’ús que d’aquestes formes fan els seus ciutadans.
Una vegada entès als capítols anteriors que la ciutat es pot explicar a
partir dels seus espais d’intercanvi col·lectiu, del seu origen, del seu
emplaçament, de la seva morfologia, de la seva estructura i de la seva
evolució; una vegada descrit el paper de les activitats en la transformació
de les arquitectures o en la permanència de determinades traces del
teixit urbà de la ciutat consolidada, i explicat com els ritmes asimètrics

que estan entre el lloc material i el representat, que són els espais de la representació,
els de la “possibilitat de nous usos i significats, els que són actius i s’activen a partir de la
intervenció i la imaginació dels ciutadans.”
Totes tres definicions apunten cap a una geografia oberta on la interacció entre els
individus és indispensable per a la construcció de l’escenari físic, i on les possibilitats
de la casualitat són el que en genera la riquesa. La tesi es fixa en com aquesta condició
espontània, domèstica, indomesticada es troba associada a les activitats urbanes i
caracteritza el paisatge de carrer de la ciutat.
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Escenari científic: antecedents i marc epistemològic

de vianants, edificis, voreres i activitats conflueixen a la ciutat per
marcar el pas del temps urbà, la recerca tanca amb la reflexió en torn a

la identitat a la ciutat contemporània, amansida per l’anonimat que part
de l’activitat comercial, en aquest seu constant moviment, imposa als
seus edificis i carrers.

Les formes de comerç urbà, Un paisatge urbà i El comerç en moviment
són tres capítols que progressen seqüencialment en la seva escala
d’aproximació al comerç, de l’edifici al paisatge i a la ciutat, que
s’acosten en cada cas una mica més a la relació entre ciutadans i
comerç. Sobre les formes per on es mouen productes i consumidors
apareixen les arrugues urbanes, arrugues arran de vorera en constant
oscil·lació; la relació dels individus amb el carrer els genera una imatge
subjectiva de la ciutat, que queda determinada en gran mesura per la
imatge de les formes de comerç entre les quals caminen la ciutat.

La tesi es fixa un marc de treball extens -comerç, ciutat: carrers,
voreres i passejants-; observa els fenomens de manera individual, però
sobretot es fixa en les relacions que teixeixen els uns amb els altres.
No hi ha cap manual que hagi abordat de manera exhaustiva tots
els camps al mateix temps: la preocupació pels espais col·lectius del
comerç que fonamenta aquesta tesi s’ha recolzat en diferents textos per
construir una aportació teòrica que, des del llenguatge de l’arquitectura
i l’urbanisme, contribueixi a establir una explicació transversal d’aquest
fenomen urbà.
Dels textos incorporats a la recerca, n’hi ha que es refereixen a la
forma física del carrer, uns enfocant la mirada cap a la preocupació
per la mobilitat, d’altres tractant de posar en vianants i passejants
l’accent, alguns pocs assenyalant cap a les voreres i l’activitat a les
plantes baixes com a component que en defineix l’èxit. D’altres fan
mirades parcials cap a un tipus determinat de comerç: cap als mercats
o els passatges, cap al comerç informal, cap als elements lleugers que
les botigues estenen cap al carrer. Des d’altres disciplines se sumen
també les explicacions: els anàlisis geogràfics treballen amb dades
quantitatives i mapifiquen en plànols de nodes i densitats; els textos
sociològics aborden la qüestió des dels patrons de comportament dels
compradors.
De l’extensa bibliografia consultada per a la recerca, hi ha una sèrie
de lectures que han estat bàsiques per a definir el cos teòric de la
tesi i que es troben citades constantment als capítols que segueixen
a continuació; poden endreçar-se en grups segons la seva manera
d’aproximar-se a ciutat, carrers o comerç. Gran part de la feina
d’investigació ha consistit a posar-les les unes al costat de les altres per
tractar de filar una aproximació polièdrica però coherent al problema.
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a. Els carrers de les persones.
El carrer és una escena pública eminent, i la literatura sobre què hi fa
la gent i com hi interactua és extensa. Death and Life of Great American
Cities, publicat el 1961 per Jane Jacobs mirava el carrer com el lloc
de convivència per excel·lència entre ciutadans: en un context d’un
urbanisme de zoning, que separava funcions i esterilitzava ciutats,
observava el carrer des del punt de vista de la utilització que en feia
la gent i les conseqüències que aquesta utilització tenia sobre el
propi carrer; explicava com persones i activitat n’afavorien el seu ús
constant i es esdevenien així la millor eina per garantir-hi la seguretat.
Deu anys més tard Gehl publicava Life between Buildings (1971:1987),
on actualitzava les preocupacions de Jacobs contextualitzant-les a
Dinamarca. La mirada de Gehl reivindicava igualment la importància de
la configuració de l’escenari físic en la definició de les interaccions entre
persones al carrer, un argument que afegia els sentits i la percepció de
l’individu com a elements essencials per tenir en compte en el procés
de construcció del paisatge de carrer.
Sobre la relació entre individus i espai col·lectiu en parla també Public
and Private Spaces of the City (2003) d’Ali Madanipour, que repassa la
relació entre privacitat i publicitat en una progressió ascendent d’escala
-des de la intimitat personal i la relació del cos humà amb l’espai fins
a les relacions entre ciutadans, edificis (privats), carrers (públics) i
espais de transició entre uns i altres (llindars)-, en un relat que revisa
cadascun dels grans espais públics que han caracteritzat les diferents
civilitzacions, fins arribar al que defineix com la desespacialització de la
ciutat contemporània, la del transport i les comunicacions, la dels usos
i les activitats solapades, però també la de la “desintegració funcional”.

Ciutats, cantonades (2004), de Manuel de Solà-Morales, reduïa les
ciutats, les “màquines fantàstiques que permeten transformar la soledat
en intercanvi i la ignorància en progrés”, als seus llocs del conflicte
màxim, allà on giren façanes i topen persones, a les cantonades. A
efectes d’aquesta tesi, la trobada entre façana i vorera també és una
cantonada; els espais ambigus entre dins i fora, els llocs en planta
baixa on la ciutat s’eixampla o s’estreny, les frontisses diverses entre
públic i col·lectiu, són també, encara que no literals i a vegades ni tan
sols físiques, cantonades.
Sidewalks: conflict and negotiation over public space (2009), d’Anastasia
Loukaitou-Sideris i Renia Ehrenfeucht, té el valor de posar èmfasi en
l’atenció a la vorera com a part del carrer diferenciada, en contacte amb
les plantes baixes, com a espai de socialització, com a part del carrer
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en mans exclusives dels vianants. A partir de l’estudi de cinc capitals
nord-americanes, el text tracta de precisar més enllà de “l’espai entre
els edificis” observat per Gehl, i busca en les voreres la trobada, la
superposició i el conflicte que Solà-Morales veia a les cantonades: en
definitiva, tracta de treure de l’anonimat –per quotidià, per assumit i
per garantit- un element que recull les diferències que caracteritzen la
ciutat moderna occidental.
La compilació apareguda recentment La calle moderna en 30 autores
contemporáneos y un pionero (2014) editada per Angel Martin recull
primeres traduccions al castellà d’alguns dels articles que han
constituït bona part del cos tèoric de la tesi. Junts, els textos compilats
constitueixen una mirada transversal al carrer que transporta, al carrer
que acull, al que equipa, al que és el lloc més visible de les ciutats i per
tant és des d’on primer se’n poden veure les transformacions.

b. El paisatge quotidià.
L’imaginari que cadascú es genera dels espais col·lectius depèn de
la combinació d’elements petits, quotidians i incessantment canviants.
Fixar-se en aquesta condició de l’entorn implica una aproximació
sensible al carrer, les façanes, les plantes baixes i la gent, que es
desenganxa de les recerques més ortodoxes i s’hi acosta d’una manera
inevitablement subjectiva, per tractar de fer evidents els símptomes
discrets que configuren el paisatge urbà. Totes les tesis que treballen
sobre aquest fenomen coincideixen en l’atenció a la condició invasiva i
transformadora del comerç a la ciutat.
A The image of the city (1960), Kevin Lynch va focalitzar en les seves
preocupacions més personals la recerca que havia iniciat anys abans
amb Gyorgy Kepes, i va centrar-la en l’obsessió per la llegibilitat
de l’espai públic urbà. Considerava que la ciutat moderna havia
esdevingut un entorn caòtic on el ciutadà -el vianant- se sentia perdut
i angoixat, i que amb poques eines podia ajudar-lo a retrobar-se a
partir de recuperar el seu estat més pur. El desordre estava causat
precisament pels mateixos impulsos que deu anys més tard, a Learning
from Las Vegas (1972), Robert Venturi, Denise Scott Brown i Steven
Izenour recollirien en un text molt semblant a la tesi de Lynch –encara
que sense fer-ne cap referència-: la preocupació pel reconeixement
d’allò banal en la construcció de l’entorn urbà. En feien, però, la lectura
contrària: en un entorn on els anuncis i els rètols tenien més presència
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que l’arquitectura, semblava que el ritme i la velocitat de comprensió
del cityscape havien de ser uns altres, també. Amb això, afegien els

factors temps i canvi a l’equació de la definició de la forma del carrer, i
convertien el caos que Lynch havia assenyalat com a contraproduent
com un dels elements definitoris i necessaris de l’escena urbana.
El recull de textos a Lo ordinario (2010), editat per Enrique Walker,
tracta de posar de manifest com la preocupació per allò que sembla
neutre havia començat a forjar-se als anys 50’s amb el Team 10, a
partir dels CIAM IX d’Aix-en-Provence. En una selecció d’articles breus
que engloben des de les tesis de Reyner Banham sobre Los Àngeles
fins als treballs exhaustius de l’Atelier Bow-Wow a Tòquio, Walker
teixeix les influències dels autors que han posat atenció a l’arquitectura
i l’urbanisme anònims.
Margaret Crawford, John Chase i John Kaliski a Everyday Urbanism
(1999) enfoquen la preocupació per allò banal i quotidià no als
elements arquitectònics ordinaris de rètols i llums, sinó directament en
aquelles activitats efímeres però que en canvi, sostenen els autors,
constitueixen l’essència de l’espai públic urbà. L’atenció deixa de fixarse en objectes inerts i passa a focalitzar-se en persones que no només
són vianants sinó que desenvolupen activitats –la major part d’elles
comercials- intermitents i que superimposen uns ritmes propis a les
voreres.

c. La ciutat del comerç.
La Harvard Design School Guide to Shopping (2001) constitueix un conjunt
de textos autònoms que sumats donen una visió molt completa sobre
la qüestió del comerç urbà i part de les seves formes: dos d’ells estan
dedicats a grans invents tecnològics que van revolucionar el comerç
-l’aire condicionat i les escales mecàniques-, un altre se centra en
la comoditat dels compradors protegits del trànsit rodat: des dels
passatges del XIX als carrers d’ús exclusiu per a vianants del segle XX;
un altre valora l’impacte ecològic dels centres comercials als EEUU,
que s’estenen pel territori ocupant 2,2 m2 per habitant; un parell més

es fixen en Victor Gruen i els malls; d’altres recuperen els textos de
Jacobs (1961) o Venturi, Scott Brown i Izenour (1972) per analitzar
projectes contemporanis. A manera de flashs, posen atenció puntual
sobre molts diferents aspectes del comerç en relació amb l’arquitectura
i la ciutat.
Als anys 90’, Michael Sorkin va focalitzar en la ciutat nord-americana
la preocupació per la identificació creixent entre espai públic i espai
comercial. A Variations on a Theme Park: The New American City and the
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End of Public Space (1992) recollia textos i arguments que mostraven la
pèrdua de la connexió emocional entre ciutadans i carrers, cosa que
es traduïa en un empobriment del paisatge urbà i en la infertilitat de
l’activitat –més enllà del comprar- a la ciutat. Molts anys abans Nikolaus
Pevsner s’havia referit a la qüestió d’una manera analítica, al capítol
que dedicava als edificis del comerç a A History of Building Types (1976)
-on agrupava mercats, passatges i grans magatzems i els donava
un protagonisme comparable al de les estacions, les catedrals i les
exposicions de mostres, en la formació de les ciutats-: és una visió que
no es fixava en la implantació de les seves arquitectures, ni en el seu
impacte en l’entorn urbà, ni el comportament dels ciutadans en relació
amb elles, sinó en la seva evolució i formalització i en la importància
que van tenir com a elements modernitzadors de les ciutats.
En una mirada local, sobre l’aproximació al comerç a Barcelona,
han estat molt valuosos per a la tesi els estudis elaborats les dues
darreres dècades pel Grup d’Estudis Comercials i Urbans (GECU) de

la Universitat de Barcelona, encapçalat pel professor Carles Carreras,
entre els quals s’ha de destacar l’Atles Comercial de Barcelona (2003),
que analitza i mapifica la distribució del comerç a la ciutat. Es tracta
d’esquemes quantitatius i de dades estadístiques que han servit
de base inicial per a l’elaboració de bona part del material d’aquest
treball. També han estat cabdals els estudis d’Albert Garcia Espuche i
Manuel Guàrdia sobre el comerç a la ciutat des dels temps medievals,
o el conjunt de treballs dels mateixos autors -amb José Luis Oyón- en
relació amb una forma de comerç específica, els mercats municipals.
Són mirades atentes i rigoroses a episodis de la història de Barcelona
i el seu comerç molt acotats i que, per tant, permeten una comprensió
exhaustiva dels casos explicats.

d. El gruix del llindar
Sobre les vores entre espais públics i privats, la seqüència d’espais
entre uns i altres, la configuració física de les fronteres que els uneixen i
la profunditat dels espais col·lectius, la tesi doctoral Depth configurations.
Proximity, Permeability and Territorial Boundaries in Urban Projects (2010) del
professor Kris Scheerlinck explora els textos dedicats a aquest tòpic,
amb un fil argumental que se sosté principalment en The structure
of the ordinary. Form and control in the buit environment d’Habraken
(1998). Al mateix temps, reivindica el valor com a eina de projecte urbà
d’aquests espais intermedis –els espais de transacció, les interfícies
horitzontals, els escenaris solapats- i analitza un conjunt de carrers i
projectes urbans per explicar com s’hi configuren aquests espais de
superposició.
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És el marc teòric que ha servit per a la construcció del tercer escenari
del tercer capítol d’aquesta tesi, i que tracta, més que de representar
i explicar els llindars projectats dels espais del comerç, de dibuixar
aquells espais quotidians de frontera que conformen les boques de les
botigues. No és la morfologia sinó la qualitat d’aquests espais el que en
caracteritza l’èxit; és l’espai col·lectiu el que estructura la configuració
de la profunditat territorial: “The concept of depth configurations does
not define a simple morphological discourse about linear quantitative
sequences of crossing boundaries: the designing or reading of depth is
placed within a more complex configuration of proximity, permeability,
integration values and delimiting boundaries on a physical, visual and
territorial level. The way and intensity of sharing space is determining
for depth value.” (Scheerlinck, 2010).

e. Els carrers i Walter Benjamin.
Els flâneurs caminaven els passatges de Paris durant el segle XIX, i
passejaven acompanyats de tortugues en una reivindicació del dret a
badar, en una reclamació individual de la voluntat de gaudir del pas lent
del temps, i mentre avançaven, observaven, interpretaven. D’individus
que marcaven el seu propi ritme, les seves pauses i el seu temps,
individus alliberats de l’automòbil i lliures per poder interactuar amb els
altres, a caminants que es mouen de manera solitària per la ciutat, i que
només en els actes de consum massiu i en la mobilitat mecanitzada es
troben amb els altres (Sorkin, 1992; Bauman, 1998; Nuvolati, 2009).
La tesi es recolza en les reflexions de Benjamin, que va deixar inacabat
a la seva mort el Passagen-Werk, una suma de retalls de cites de textos

d’arxiu i d’imatges, dels quals només una part va ser publicada en
forma de capítol a El París del Segon Imperi a Baudelaire (1938). Una
constel·lació de textos que quedava oberta a interpretacions subjectives
que a parer d’Adorno -l’editor de Benjamin- podien entendre’s com una
voluntat de transmetre una nova manera d’explicar el món com un fet
ininterpretable, fet de coses materials, observables i úniques, fet de
fets impossibles d’analitzar (Dillion, 2004).
És precisament aquesta manera d’interpretar la voluntat de Benjamin
d’explicar la modernitat urbana a partir de la suma de llambregades,
de textos, plànols i imatges que va anar acumulant al llarg dels anys
el que ha permès que les edicions dels seus escrits hagin donat lloc
a interpretacions polièdriques. Una manera d’explicar la història “a
través d’il·luminacions, de juxtaposicions, d’imatges dialèctiques i no a

través de moviments, conflictes i resolucions com ho fa la història més
acadèmica” (Dillion, 2004), un punt entre l’experiència quotidiana i les
preocupacions acadèmiques tradicionals.
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El recull de Tiedemann, Walter Benjamin. Libro de los Pasajes (1982: 2005),
és una posada en ordre dels textos, que a l’edició original conserven
l’idioma original de les cites tal i com les va agafar Benjamin, i que
combina dues mides de tipografia per discriminar aquelles que va
comentar l’autor d’aquelles que encara estaven per treballar als seus
apunts. L’editor agafa l’ “Escriure història significa (...) citar història” de
Benjamin al peu de la lletra i ordena el treball acumulat al llarg d’anys,
començant amb els dos resums que va fer del projecte i seguint amb
els Apunts i materials, endreçats per tema i objecte -per paraula clau-.
Només 16 de les imatges seleccionades per Benjamin es van conservar
amb el manuscrit, i són les que queden reproduïdes en aquesta edició,
fet que dóna una idea del rigor de la compilació.
La interpretació de Buck-Morss, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y
el proyecto de los Pasajes (1989:1995) és molt coherent amb el concepte
de mosaic inacabat que va deixar Benjamin: l’autora insereix cites del
text original al seu discurs –dividit fonamentalment en tres parts, una
primera de molt breu que contextualitza l’obra en el temps i l’espai, una
segona part que gira al voltant dels textos que podrien construir les
bases per a la filosofia de la història, i l’última que es fixa en el volum
Konvolut J dels papers de Benjamin, aquells que havien de servir per
fer una edició reduïda del Passagen-Werk- i recorre a la postfotografia
per il·lustrar fragments de text del Passagen-Werk amb imatges
contemporànies, fet que acaba de donar una actualitat extroardinària a
la teoria de la Història Social que tractava de construir Benjamin.
Els arguments desfilats de Benjamin planen constantment al llarg
d’aquesta tesi, i en certa manera, la construcció de l’escenari sensible
a partir de fotografies, pintures i fragments de novel·la que segueix
a continuació, valida la hipòtesi de l’extemporaneïtat de l’objecte
d’investigació, el sempre-el-mateix que hi ha com a rerefons darrere el
comerç i les seves formes.4

4 Buck-Morss (1989:1995) recupera i explica el concepte de sempre-el-mateix –i entre
cometes afegeix les cites a Benjamin- així:
“Al yuxtaponerlos [los pasajes] con el deslumbrante despliegue de mercancías del
presente, expresan la esencia de la historia moderna en la forma de enigma: si los
pasajes y su contenido permanecen nítidamente intocados, la historia se vuelve en
ellos visible; si son históricamente desplazados por nuevas fantasmagorías mercantiles,
su forma mítica sobrevive. Estas yuxtaposiciones de pasado y presente atraviesan la
fantasmagoría contemporánea, trayendo a la conciencia la fugacidad del elemento utópico
de las mercancías y la incesante repetición de su forma peculiar de traición: la misma
promesa, la misma desilusión. “Siempre-otra vez-lo-mismo” no refiere al acontecimiento,
sino al elemento de novedad en él...”. La dialéctica temporal de lo nuevo como “siemprelo-mismo”, signo distintivo de la moda, es el secreto de la experiencia moderna de la
historia. En el capitalismo, los mitos más recientes son constantemente reemplazados
por mitos nuevos, y esto significa que la novedad misma se repite míticamente”.
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Escenari sensible: metodologia i fonts

A partir del segle XIX, el flâneur, el badoc urbà que podia permetre’s
passejar sense rumb, que imaginava que la ciutat –que ja tenia
voreres, i que per tant era segura- era un univers per descobrir, on
veure i ser vist, on perdre’s sense risc i on sorprendre’s constantment,
va obrir els ulls a la metròpoli, seduït pels carrers moderns, flanquejats
per aparadors i botigues. Els mirava i badava enlluernat pel ritme i el
moviment: aquesta obsessió es va transformar en espurna de creació
artística, i des de l’instant de la conquesta del carrer per part dels
vianants, s’han succeït les representacions dels escenaris urbans que
tracten de congelar la complexitat de l’espontaneïtat a la ciutat arran
de terra.
La quotidianitat de l’escenari urbà de la planta baixa, la riquesa de
la diversitat de l’activitat de vianants i la dels colors i les formes de
les botigues que es despleguen a l’horitzó del passejant han despertat
aproximacions sensibles des de diferents disciplines. Al marge de la
literatura específica i científica al voltant de carrers i comerç, la tesi
es recolza en referències artístiques: fotografia, pintura o literatura
contribueixen amb les seves representacions a transmetre l’atmosfera
de les activitats; unes interpretacions que fàcilment poden reproduirse, contrastar-se amb una realitat que reflectien però que ja ha canviat,
comparar-se les unes amb les altres.
Bergson (1911:1934) defensava l’art com a únic mitjà per transmetre
les intuïcions sensibles de la realitat, i convertia els artistes en agents
per fer veure a la resta de persones una veritat que des de la racionalitat
són incapaces de percebre, a base d’aïllar els interessos propis
dels impulsos rebuts, per construir una versió subjectiva, pràctica,
material. Alguns retalls d’imatges i textos que acompanyen la tesi són
descripcions de passejants llecs respecte a la ciència de l’urbanisme,
la d’alguns observadors que han dedicat al carrer i a la ciutat, a un
paisatge urbà indestriable de les activitats i el comerç, la seva feina i
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el seu talent. Són obres que sumades construeixen relats d’emocions
tan vàlids per al fil argumental de la recerca com ho són els textos que
conformen el marc epistemològic de la investigació.5
Aquest apartat concentra i barreja fragments de representacions amb
la intenció de generar una atmosfera capaç de traslladar al lector un
núvol d’impulsos creuats i convertir-lo, sense abandonar aquestes
pàgines, en flâneur ocasional; al llarg de la tesi les referències l’aniran
acompanyant de manera constant però mesurada. La selecció d’imatges
i la redacció dels peus que les acompanyen és en la majoria dels casos
i en tots quatre capítols, autònoma al text del cos del document; és
un relat paral·lel que complementa la història i que tracta de mantenir
despert l’imaginari de l’oïdor.
Benjamin parlava d’imatges dialèctiques en les visions contraposades
de l’és amb el va ser, en la construcció d’una de les categories centrals
del Passagen-Werk, la dialèctica en repòs (Tiedemann, 1982:2005). Les
imatges i textos que recolzen la tesi documenten escenes allunyades
i de temps diferents, però que tenen en comú el fet de retratar una
vegada i una altra la mateixa realitat. Els fragments literaris queden
condensats en aquest apartat, per no trencar el fil argumental de la
recerca; moltes de les imatges s’acumulen a les guardes del principi i
el final del llibre i fan de porta d’entrada i sortida de l’univers que es vol
transmetre, l’imaginari quotidià associat al comerç que construeix el
paisatge urbà de la ciutat densa i consolidada; algunes es concentren
en aquest apartat per il·lustrar conceptes concrets, moltes d’altres fan
referència constant a les idees que la recerca va filant.
5 Cohen (2007) il·lustra amb dibuixos i pintures de finals del segle XIX fins a una mica
més enllà de la segona meitat del XX la seva reflexió sobre la història del carrer modern
per explicar-ne la seva dimensió espectacular, la que es correspon amb la seva imatge
real, una imatge el més global possible.
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a. Els carrers erms de la ciutat.

< IMG 1.4

V IMG 1.5

La representació de carrers buits -sense gent, sense activitat- acostuma
a sorprendre per la seva asèpsia: és la reproducció d’un escenari
gegant, una maqueta de la realitat a escala desmesurada. Són imatges
lligades a la documentació de les grans transformacions de les ciutats
a principis del segle XX i a les últimes modernitzacions sofertes a finals
del XIX: visions picades o contrapicades que s’allunyen de la visió del
vianant, exposicions a primeres o últimes hores que reforcen el caràcter
artificial de les imatges, de teatralitat buscada i volguda; pintures que
reprodueixen escenaris de canvi, de traspàs, on l’activitat ha deixat de
ser-hi o encara no ha arribat, per això es mostren erms de persones.
Però també són el recurs per transmetre aïllament i solitud: carrers
sense botigues que es desertitzen; activitats solitàries que apareixen
com a far, com a salvavides en una cantonada, com a garants de la
seguretat en l’ús del carrer (Jacobs, 1961).

IMG 1.4: Documentalistes urbans. Charles Marville (1813-1889 ^^, sèpia) va fotografiar Paris quan es transformava a
mesura que Haussmann substituia carrers i teixit medievals per bulevards amb façanes projectades. Berenice Abbott
(1898-1991 ^, BN) va capturar el moviment de Nova York a principis dels anys 30’ del segle XX, quan la ciutat es
modernitzava i la industrialització convertia Manhattan en la ciutat dels gratacels. Martí Llorens (1962 v) va fotografiar
amb càmera estenopeica les transformacions del Poblenou de Barcelona des de finals dels 80’s. La llarga durada de
les exposicions fa que una mateixa imatge superposi diferents moments d’una mateixa escena. En totes tres sèries els
escenaris són buits: els carrers no acullen ni activitats ni vianants.
Fonts: http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2014/charles-marville, consulta febrer 2014; http://digitalcollections.
nypl.org/collections/changing-new-york#/?tab=about, consulta gener 2014; http://bcn87-92.tempusfugitvisual.com/fotdoc/el-derribo-de-fabricas-y-edificios/, consulta març 2014.

IMG 1.5: Carrers erms. Dibuix i pintures d’ Edward Hopper (1882-1967 <) i fotografies de
Stephen Shore (1947 ^). Aparadors tancats, escenes nocturnes, cantonades buides: la
falta d’activitat desertitza les escenes representades.
Fonts: http://www.edwardhopper.net/index.jsp, consulta agost 2013 i http://stephenshore.
net/photographs/D/index.php?page=1&menu=photographs, consulta desembre 2014.
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b. Viure el carrer.
L’ànima de les ciutats reapareix quan aquestes representacions es
desfan de l’artificialitat de dibuixar volumetries perfectes, netes i noves
i abaixen el punt de vista, quan no mesuren l’hora de sortir a retratar el
carrer i el descriuen en un moment qualsevol, que no sembla calculat,
de quotidianitat.
Que els carrers es poden explicar només descrivint la gent que els
camina ho demostren les fotografies de finals del XIX dels primers
fotògrafs de carrer: si els primers documentalistes havien plasmat
les grans transformacions urbanes, els acompanyen uns fotògrafs
amb treballs més subjectius, que denuncien els contrastos entre la
nova ciutat i la vida al carrer dels treballadors. Són el contrapunt als

< IMG 1.6

< TXT 7
>> TXT 8

IMG 1.6: Les activitats a les voreres. John Thomson (1837-1921 ^^^) va recollir al llibre “Street life in London” escenes
de carrer on els intercanvis i les activitats colonitzaven les voreres; les imatges de Frederic Balell (1864-1951 ^^) capten
moments a La Rambla de Barcelona de principis del XX i on les voreres eren també el suport d’escenes de mercat; les
voreres de Madrid són, cinquanta anys més tard per Català-Roca (1922-1998 ^), llocs de creuaments de mirades i de
reflexos als aparadors.
Fonts: http://spitalfieldslife.com/2011/03/28/john-thomsons-street-life-in-london/, consulta agost 2013; http://
www.bcn.cat/arxiu/virtuals/ballell/00_index_es.html, consulta juliol 2013; http://www.museoreinasofia.es/
buscar?bundle=obra&f%5B0%5D=im_field_obra_autor%3A4474, consulta juliol 2013.

>> TXT 10

flâneurs que gaudeixen de la ciutat luxosa; són els ciutadans, i no la
ciutat, l’objecte principal de les representacions, i el comerç al carrer
i la vida a les voreres és un dels tòpics que més es repeteixen en
les sèries d’imatges d’aquesta família. Són escenes de vida al carrer
que fàcilment se centren en els seus protagonistes anònims i donen
un paper secundari a voreres, façanes o comerç, que són telons de
fons en la representació. Però és sempre un fons amb textura: amb
esglaons on seure, amb baranes on recolzar-se, amb motllures on
penjar-se, amb racons per guardar-se.6 Són persones normals que fan
vida quotidiana als plecs de façana i vorera,7 els llocs que faciliten que
la gent es relacioni i intercanviï emocions i intangibles invisibles,8 els
que doten de significat qualsevol acció banal.
Des de mitjans del XX els street photographers es confonen amb
els vianants per retratar el seu anar i venir als carrers de les grans
ciutats:9 la planta baixa és el teló de fons constant de la quotidianitat i
el moviment de la gent,10 que en caminar les seves voreres, no poden
evitar mirar els seus aparadors, sentir les seves olors i distreure’s amb
els colors que surten de les botigues que conformen el carrer.

7 Als mateixos plecs que activaven els carrers a la ciutat invisible de Fílides, que quedava
reduïda als qui passaven pels seus carrers (Calvino, 1972):
“Te ocurre a veces que te detienes en Fílides y pasas allí el resto de tus días. Pronto
la ciudad se decolora ante tus ojos, se borran los rosetones, las estatuas sobre las
ménsulas, las cúpulas. Como todos los habitantes de Fílides, sigues líneas en zigzag
de una calle a la otra, distingues zonas de sol y zonas de sombra, aquí una puerta, allá
una escalera, un banco donde puedes apoyar el cesto, una cuneta donde el pie tropieza
si no te fijas. Todo el resto de la ciudad es invisible. Fílides es un espacio donde se
trazan recorridos entre puntos suspendidos en el vacío, el camino más corto para llegar
a la tienda de aquel comerciante evitando la ventanilla de aquel acreedor. Tus pasos
persiguen no lo que se encuentra fuera de los ojos sino adentro, sepulto y borrado: si
entre dos soportales uno sigue pareciéndote más alegre es porque por el pasaba hace
treinta años una muchacha de anchas mangas bordadas, o bien sólo porque recibe la luz
34
a cierta hora, como aquel soportal que ya no recuerdas dónde estaba.”

6 Vegeu imatges de Helen Levitt a la pàgina 16, il·lustrant “Façanes arrugades”.
9 Com els nord-americans Robert Frank (1924), Jerome Liebling (1924-2011), Garry
Winogrand (1928-1984), Fred Herzog (1930) o Joel Meyerowitz (1938). D’aquest últim
vegeu les imatges de la pàgina 2, il·lustrant “Gent al carrer”.
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8 A Ersilia, una altra de Les Ciutats Invisibles (Calvino,1972), els habitants converteixen
en físics i visibles els intercanvis immaterials i les relacions, que es converteixen en
l’autèntica estructura de la ciutat, i que es fan més i més enrevessats a mesura que el
temps passa:
“En Ersilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes
tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros o grises o blanquinegros
según indiquen relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación.
Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar entre medio, los habitantes se
van: se desmontan las casas; quedan sólo los hilos y los soportes de los hilos.
Desde la ladera de un monte, acampados con sus trastos, los prófugos de Ersilia miran
la maraña de los hilos tendidos y los palos que se levantan en la llanura. Y aquello
es todavía la ciudad de Ersilia, y ellos no son nada. Vuelven a edificar Ersilia en otra
parte. Tejen con los hilos una figura similar que quisieran más complicada y al mismo
tiempo más regular que la otra. Después la abandonan y se trasladan aún más lejos con
sus casas. Viajando así por el territorio de Ersilia encuentras las ruinas de las ciudades
abandonadas, sin los muros que no duran, sin los huesos de los muertos que el viento
hace rodar: telarañas de relaciones intrincadas que buscan una forma.”

10 Com passa a L’Avinguda Nevski, on en un inici de la història perfectament coreografiat

on cada hora del dia l’avinguda de Sant Petersburg és per uns protagonistes determinats
que es van solapant de manera sincronitzada. És un dels cinc contes de Contes de Sant
Petersburg (1835–1842), on Gogol, abans d’explicar una història d’amor tràgica, descriu
l’avinguda només a partir dels personatges que el passegen i que es van prenent el relleu
els uns als altres:

“Éste es el único lugar donde la gente se exhibe, sin sentirse acuciada por la necesidad o el
interés comercial que abraza a todo Petersburgo. Diríase que el hombre que se encuentra
en la perspectiva Nevski es menos egoísta que el de Morskaia, Gorojovaia, Liteinaia,
Meschanskaia y demás calles, en las que la avaricia, el afán de lucro y la necesidad
aparecen impresos en los rostros de los peatones y de los que la atraviesan al vuelo de
sus berlinas u otros carruajes. La perspectiva Nevski es la principal vía de comunicación
de Petersburgo; aquí el habitante del distrito de Petersburgski o de Viborgski, que desde
hace años no visitaba a su amigo residente en Peski o en Moskovskaia Sastava, puede
estar seguro de que lo encontrará sin falta. Ninguna guía ciudadana ni ninguna oficina de
información podrían suministrar noticias tan exactas como puede hacerlo la perspectiva
Nevski. ¡Oh, todopoderosa perspectiva Nevski!... ¡Única distracción del humilde en su
paseo por Petersburgo! ¡Con qué pulcritud están barridas sus aceras y..., Dios mío...,
cuántos pies han dejado en ellas sus huellas! La torpe bota del soldado retirado, bajo
cuyo peso parece agrietarse el mismo granito; el zapatito diminuto y ligero como el humo
de la joven dama, que vuelve su cabecita hacia los resplandecientes escaparates de
los almacenes, como el girasol hacia el sol; el retumbante sable del teniente lleno de
esperanzas que las araña al pasar..., ¡todo deja impreso sobre ellas el poder de su
fuerza o de su debilidad! ¡Cuánta rápida fantasmagoría se forma en ellas tan sólo en el
transcurso de un día! ¡Qué cambios sufren en veinticuatro horas!
Empecemos a considerarlas desde las primeras horas de la mañana, cuando todo
Petersburgo huele a panes calientes y recién hechos, y está lleno de viejas con vestidos
rotos y envueltas en capas, que asaltan primeramente las iglesias y después a los

transeúntes compasivos. A esta hora la perspectiva Nevski está vacía: los robustos
propietarios de los almacenes y sus comisionistas duermen todavía dentro de sus
camisas de Holanda o enjabonan sus nobles mejillas y beben su café; los mendigos se
agolpan a las puertas de las confiterías, donde el adormilado Ganimedes que ayer volaba
como una mosca portador del chocolate, ahora, sin corbata y con la escoba en la mano,
barre, arrojándoles secos pirogi y otros restos de comida. Por las calles circula gente
trabajadora; a veces, también mujiks rusos dirigiéndose apresurados a sus tareas y con
las botas tan manchadas de cal, que ni siquiera toda el agua del canal de Ekaterininski,
famoso por su limpieza, hubiera bastado para limpiarlas. A esta hora no es prudente
que salgan las damas, pues al pueblo ruso le agrada usar tales expresiones, como
seguramente no habrán oído nunca ni en el teatro. A veces, un adormilado funcionario
la atraviesa con su cartera bajo el brazo, si se da el caso de que su camino al Ministerio
pase por la perspectiva Nevski.
Decididamente, puede decirse que a esta hora, o sea hasta las doce del mediodía, la
perspectiva Nevski no constituye objetivo para nadie, y sirve solamente como medio:
poco a poco va llenándose de personas que por sus ocupaciones, preocupaciones y
enojos no piensan para nada en ella. El mujik ruso habla de la grivna o de los siete
groschi; los viejos y las viejas agitan las manos o hablan consigo mismos, a veces
entre fuertes gesticulaciones; pero nadie los escucha ni se ríe de ellos, con excepción
acaso de los muchachuelos de abigarradas batas que, llevando en las manos pares
de zapatos o botellas vacías, corren por la perspectiva Nevski. A esta hora, aunque se
hubiera usted puesto en la cabeza un cucurucho en lugar de un sombrero, aunque su
cuello sobresaliera demasiado sobre su corbata, puede estar bien seguro de que nadie
se fijará en ello.
A las doce, en la perspectiva Nevski hacen invasión los preceptores de todas las
naciones, acompañados de sus discípulos, que lucen cuellos de batista. Los Jones
ingleses y los Coco franceses llevan colgados del brazo a los alumnos que les han sido
confiados, y con la conveniente respetabilidad explican a éstos que los rótulos que se
encuentran sobre las tiendas están allí colocados para que pueda saberse lo que se
contiene en dichas tiendas. Las institutrices, pálidas misses rosadas eslavas, caminan
majestuosamente tras sus ligeras y movibles muchachas, ordenándoles que levanten un
poco más el hombro y se enderecen.
Para abreviar: a esta hora la perspectiva Nevski es una perspectiva Nevski pedagógica.
Sin embargo, cuanto más se acercan las dos de la tarde, más disminuye el número de
preceptores, pedagogos y niños. Éstos han sido desplazados de allí por sus tiernos
padres, que pasan llevando del brazo a las compañeras de sus vidas, de nervios débiles
y vestidas de abigarrados colores. Poco a poco, a su compañía se unen todos aquellos
que han terminado sus bastante importantes ocupaciones caseras, tales como, por
ejemplo, los que han consultado al médico sobre el tiempo o sobre el pequeño grano
salido en la nariz, los que se han informado de la salud de los caballos y de sus hijos
(que, dicho sea de paso, muestran grandes capacidades), los que han leído los carteles
y un artículo importante en los periódicos sobre los que llegan y los que se van, y, por
último, los que han bebido su taza de café o de té; a éstos se unen también aquellos a
quienes el destino, envidioso, deparara la bendita categoría de “funcionario” encargado
de importantes asuntos: se unen los que, empleados en el Ministerio del Exterior,
destacan por la nobleza de sus ocupaciones y costumbres. ¡Dios mío! ¡Qué empleos y
servicios tan maravillosos existen!... ¡Cuánto elevan y regocijan el alma! Pero..., ¡ay de
mí!... Yo, por no estar empleado, he de privarme del gusto que me proporcionaría el fino
comportamiento de los superiores...
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Todo lo que encuentre usted en la perspectiva Nevski está impregnado de conveniencia.
Los caballeros de largas levitas y manos metidas en los bolsillos; las damas de redingotes
de raso blanco, rosa, azul pálido y sombrero. Aquí encontrará usted patillas únicas, a las
que se deja pasar con extraordinario, con asombroso arte, bajo la corbata. Patillas de
terciopelo, de raso, negras como el carbón, pero, ¡ay!, pertenecientes tan sólo a los
miembros del Ministerio del Exterior. A los empleados de otros departamentos el destino
les ha negado esas negras patillas, y con enorme disgusto se ven obligados a llevarlas
de color rojizo.
Aquí encontrará usted maravillosos bigotes. Ninguna pluma, ningún pincel puede
describirlos. Bigotes a cuyo cuidado se ha dedicado la mejor mitad de la vida, que son
objeto de largas atenciones durante el día y durante la noche; bigotes sobre los que
fueron vertidos exquisitos perfumes, aromas y las más raras y costosas pomadas de
todas clases; bigotes que se envuelven por la noche en el más fino papel; bigotes a los
que va dirigido el afecto más conmovedor de sus poseedores y que despiertan la envidia
de los transeúntes.
Sombreros, vestidos, pañuelos multicolores y vaporosos, que a veces hasta dos días
seguidos han logrado la preferencia de sus propietarias, podrían con sus mil clases
diversas deslumbrar a cualquiera en la perspectiva Nevski.
Se diría que todo un mar de maripositas desprendiéndose de los largos tallos se eleva de
repente, agitándose cual resplandeciente nube, sobre los negros escarabajos del sexo
masculino. Aquí encontrará usted cinturas tales como nunca las habrá soñado: finitas,
estrechitas; talles no más gruesos que el cuellecito de una botella, y al encontrarse con
ellos se apartará usted con respeto, para evitar el poder tropezarlas por descuido con
un codo descortés. De su corazón se apoderarán entonces la timidez y el miedo de
quebrar con la desconsiderada respiración tan maravillosa obra de la naturaleza y el
arte. Y ¡qué mangas de señora verá usted en la perspectiva Nevski!... ¡Ay, qué maravilla!
Se asemejan un poco a dos globos de oxígeno, hasta el punto de que la dama podría
elevarse en el aire si el hombre no la sujetara; porque alzar una dama en el aire resulta
igual de fácil y agradable que llevarse a los labios una copa llena de champaña.
En ningún sitio, al encontrarse, se saludan las gentes con tanta nobleza y desembarazo
como en la perspectiva Nevski. Aquí encontrará usted la sonrisa única, la sonrisa que
es una obra maestra; a veces tal, que, por el contrario, se verá usted más bajo que la
misma hierba, y a veces tal, que se sentirá más alto que el pararrayos del Almirantazgo
y levantará orgulloso la cabeza. Aquí encontrará usted a los que conversan sobre el
tiempo o el último concierto con una extraordinaria nobleza y el sentido de su propia
dignidad. Aquí encontrará usted millares de caracteres incomprensibles y fenómenos.
¡Oh, Creador!... ¡Qué caracteres tan extraños encuentra uno en la perspectiva Nevski!
Hay allí infinidad de gentes que al ver a usted le mirarán irremisiblemente a los zapatos,
y si usted pasa sin detenerse, se volverán de fijo para mirarle a los faldones.
Todavía no he podido comprender por qué ocurre esto. Al principio pensé que se trataría
de zapateros; pero luego resultó que no era así. La mayor parte estaban empleados en
diversos departamentos; muchos de ellos podrían escribir de una manera perfecta una
comunicación y dirigirla de un departamento oficial a otro, o pasearse o leer periódicos
en las confiterías... O sea, que la mayor parte son gente como es debido.

meñique; la sexta, un piececito dentro de un encantador y diminuto zapato; el séptimo,
una corbata que despierta la curiosidad, y el octavo, unos bigotes que sumergen en
asombro. Pero... dan las tres y la exposición se termina y la muchedumbre disminuye...
A las tres sobreviene un nuevo cambio.
En la perspectiva Nevski, de repente, se hace la primavera; toda ella se cubre de
funcionarios de uniformes verdes. Hambrientos consejeros titulares de Corte y de otras
clases emplean todas sus fuerzas en acelerar su paso. Los funcionarios jóvenes y los
secretarios se apresuran a aprovechar un poco más el tiempo y a pasear por la perspectiva
Nevski con un porte que no demuestra que se han pasado seis horas seguidas sentados
en una oficina del Estado; pero los viejos secretarios y consejeros titulares de la Corte
caminan de prisa y con la cabeza baja. No tienen tiempo de ocuparse en la contemplación
de los transeúntes. No se sienten todavía liberados de sus preocupaciones. En sus
cabezas hay un enredo y todo un archivo de asuntos empezados y sin terminar; ha de
pasar mucho tiempo hasta que dejen de ver, en lugar de un anuncio, la carpeta llena de
papeles o el rostro carnoso del jefe de la cancillería.
A partir de las cuatro la perspectiva Nevski queda vacía, y será raro que encuentre
usted en ella un solo funcionario. Alguna costurerilla que, saliendo de la tienda, corre
con la caja entre las manos por la perspectiva Nevski; alguna lastimosa víctima de la
prodigalidad, vestida con un mísero capote; algún bobalicón a quien se encuentra de
paso y para el cual las horas son iguales; alguna alta y larguísima inglesa con el ridicule
y el libro entre las manos; algún cobrador, el ruso de levita de mezcla de algodón (cuya
cintura descansa en mitad de la espalda) y de delgada barba, que vive una vida prendida
con alfileres, en la que todo se tambalea -la espalda, los brazos, los pies y la cabezacuando respetuosamente circula por la acera; algún artesano... y a nadie más encontrará
usted en la perspectiva Nevski.

Pero tan pronto como desciende el crepúsculo sobre las casas y las calles, y el farolero
cubierto de esparto se sube en su escalera para encender los faroles, y a las vitrinas de
los escaparates se asoman aquellas estampas que no se atrevían a asomarse durante
el día..., entonces la perspectiva Nevski vive de nuevo y empieza a moverse. Ha llegado
la hora misteriosa en la que las lámparas prestan a todo una sugestiva y maravillosa
luz. Encontrará usted a muchos jóvenes, solteros en su mayor parte, vestidos de levita
y cubiertos con un capote. A esta hora se percibe que las gentes persiguen un fin o al
menos algo parecido a un fin, un algo excesivamente inconsciente; los pasos se hacen
más rápidos y desiguales, las largas sombras se deslizan raudas por las paredes y el
suelo de la calle y casi alcanzan con sus cabezas el puente Politzeiski. Los jóvenes
funcionarios y secretarios pasean durante largo rato, pero los viejos consejeros titulares
y de Corte se quedan en su mayoría en casa, bien porque sean casados o porque sus
cocineras alemanas les preparan muy bien la comida. Aquí encontrará usted a los viejos
respetables que con tan importante aire y asombrosa nobleza paseaban a las dos por
la perspectiva Nevski. Les verá usted correr, lo mismo que a los jóvenes secretarios,
con objeto de mirar bajo el sombrero de alguna de esas damas, cuyos gruesos labios y
maquilladas mejillas tanto gustan a muchos de los paseantes y aún más a los cobradores
y comerciantes que, vestidos siempre de levita al estilo alemán, circulan en tropel y
cogidos generalmente del brazo.”

En esta bendita hora de las dos a las tres de la tarde (que puede calificarse de capital
movible de la perspectiva Nevski) tiene lugar la principal exposición de las mejores obras
del hombre. El uno exhibe una elegante levita guarnecida del mejor castor; otro, una
maravillosa nariz griega; el tercero usa unas magníficas patillas; la cuarta un par de bellos
ojos y un asombroso sombrerito; el quinto, una sortija con talismán pasada al elegante
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c. Carrers, comerç.

11 Alfred Döblin comença Berlin Alexanderplatz (1929) explicant el xoc que suposa al
protagonista sortir de la presó i tractar d’adaptar-se a la vida urbana, i ho fa justament
descrivint la sorpresa que li desperten els nous aparadors de la ciutat:
“Estaba ante la puerta de la cárcel de Tegel y era libre. Ayer aún, en los campos de atrás,
había rastrillado patatas con los otros, en uniforme de presidiario, pero ahora llevaba un
abrigo de verano amarillo; ellos rastrillaban atrás, él estaba libre. Dejaba pasar un tranvía
tras otro, apretaba la espalda contra el muro rojo y no se iba. El vigilante de la puerta
pasó varias veces por delante, le indicó su tranvía, pero él no se fue. Había llegado el
momento terrible (¿terrible, Franze, por qué terrible?), los cuatro años habían terminado.
Lo ponían otra vez en la calle. Dentro quedaban los otros, carpinteando, barnizando,
seleccionando, encolando, les quedaban aún dos años, cinco. Él estaba en la parada
del tranvía.
Empieza el castigo.
Se sacudió, tragó saliva. Se pisó un pie. Luego tomó carrerilla y se subió al tranvía.
En medio de la gnte. En marcha. Al principio era como cuando uno está en el dentista,
que coge la raíz con las tenazas y tira; el dolor aumenta, la cabeza está a punto de
estallar. Volvió la cabeza atrás, hacia la pared roja, pero el tranvía volaba con él sobre
los raíles, y sólo su cabeza quedó mirando hacia la prisión. El tranvía tomó una curva, se
interpusieron árboles, casas. Aparecieron calles animadas, la Seestrasse; subió y bajó
gente. Dentro de él, algo gritaba horrorizado: cuidado, cuidado, ya empieza. La punta de
la nariz se le helaba, algo temblaba en sus mejillas. “Zwölf Uhr Mittagszeitung”, “B.Z.”,
“Die neuste Illustrite”, “Die Funkstunde neu”. “Billetes, por favor”. Los polis llevaban
uniformes azules. Se bajó otra vez del tranvía sin ser notado, estaba entre personas.
¿Qué pasaba? Nada. Un poco de compostura, cerdo famélico, haz un esfuerzo o te
parto la cara. Gentío, qué gentío. Cómo se agita. Mi sesera necesita engrasarse, seguro
que estará seca. ¿Qué era todo aquello? Tiendas de zapatos, tiendas de sombreros,
lámparas eléctricas, tascas. La gente tiene que tener zapatos para poder correr tanto,
también nosotros teníamos una zapatería, no hay que olvidarse. Cientos de cristales
relucientes, déjalos que brillen, no te irán a dar miedo, te los puedes cargar, qué pasa con
ellos, los acaban de limpiar. Estaban levantando el pavimento en la Rosenthaler Platz,
caminó con los demás por los tablones. Uno se mezcla con los otros, todo se arregla, no
notas nada, muchacho. En los escaparates había figuras con trajes, abrigos, con faldas,
con medias y zapatos. Fuera todo se movía, pero... detrás... ¡nada! ¡Nada... vivía!”

>> IMG 1.7
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Per transmetre una imatge estranya de la ciutat, n’hi ha prou amb
representar-la de nit, amb les plantes baixes tancades i els llums
apagats, o amb buscar racons sense activitat. Al contrari, quan es
volen explicar la velocitat i el ritme de la vida urbans, només cal fixar-se
en les botigues: la gent i l’activitat apareixeran de manera automàtica
al seu darrere.11
El comerç arrela al carrer amb rètols, anuncis, vitrines, reflexos i llums
que són impulsos que poden convertir-se en descriptors únics del
paisatge urbà, que poden transformar-se en el subjecte principal de les
representacions artístiques de la ciutat: la línia d’horitzó, l’alçada dels
ulls,12 es converteix en l’element de mesura per a la composició dels
espais del comerç a la ciutat.

12 Lewis Mumford va publicar als anys 30’s una sèrie d’articles d’opinió a The Newyorker
que, tot i que la columna en què les publicava tenia el títol de “The Sky Line”, recollia
crítiques d’actualitat a la ciutat de Nova York, moltes d’elles fetes des de la vorera, que
concernien la imatge de l’eye level de la ciutat, que es transforma a un ritme diferent de la
resta de capes urbanes. A New façades (20 novembre 1937), fa un repàs de la Cinquena
Avinguda a partir d’unes quantes de les seves plantes baixes que s’han renovat:
“Quietly –and the word “quietly” has happy implications- Fifth Avenue has been having its
face altered during the last six months. It is at the eye level or thereabouts that most of the
changes have taken place –not new buildings so much as new show windows and shop
fronts. This is mainly the work of the department stores, the specialty shops, and those
particular friends of a rather blatant form of modernism, the shoe shops.
The quietest of all these alterations is that just finished by Best & Co.; the architect is
Harold Butterifield. This is perhaps the best piece of refurbishing that has been done
lately, and it is also one of the most exasperating, just because the architect has made
the wrong choices in those final details where a false motion spoils a good effect almost
as completely as a streak of lipstick carried too far out of the general curve of the mouth
can spoil a woman’s makeup. The Best building is one of those structures which one may
pass a hundred times without really noticing if they are good or bad. It happens, when
one finally looks at it, to be good example of an unobtrusive modern vernacular –except
for the moth-eaten lintels and moldings, it is a clean design.
(...) The shoe shops are in a class by themselves. They suggest what happens to modern
architecture when its slogans and catchwords, instead of going to the head, descend to
the feet. More perhaps than any other type of store, they are designed, like a cunning
flower that traps insects, to lure the pedestrian off the Avenue and draw him, by persuasive
curves, into the dark corolla of the shop itself. This accounts for the billowing window bays
and the sinuous streamers on the pavement that point inward. Psychological –you follow
your feet. The Stetson Shoe Shop, at Thirty-sixth Street, shows its wares under a lush,
pink-grained marble band that turns the corner in a bland curve; the upright at the corner
of the window is a greenish-black block of marble, but I draw the line at the point where
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IMG 1.7: J’habite une ville fantôme, projecte fotogràfic de Thibaut Dérien. Les imatges
de les activitats extingides en planta baixa són la prova documental que la ciutat on viu
està deshabitada.
“J’en avais marre de la capitale. Trop de bruit, trop de gens. Et puis je ne supportais plus
mes voisins. Je voulais changer d’air, et surtout de vie. Je passais le plus sombre de
mon temps affalé dans mon canapé, à refaire non pas le monde, mais l’endroit idéal où
m’installer. Je m’imaginais alors vivant dans un petit village à la campagne, mais pour y
avoir grandi, je savais déjà que les grands espaces n’étaient pas faits pour moi. Je me
voyais repartir à zéro au bord de la mer, mais le vent et le cri des mouettes m’ont toujours
tapés sur le système. Bref, je tergiversais. Je me suis donc longtemps demandé où poser
ces valises que je n’avais pas encore faites, jusqu’au jour où je suis tombé dessus, par
hasard. Une ville sans voiture ni habitant, sans bruit ni mouvement, calme comme la
campagne, reposante comme l’océan, mais sans nature.Aujourd’hui je me promène en
silence dans ces rues rien qu’à moi, où je n’ai qu’à me servir, où tout me tend les bras. Au
début je me suis bien posé quelques questions: que s’était-il passé ici et qu’était devenue
la population? Exode rural, catastrophe naturelle, cataclysme écologique, peu importe
finalement. Avec le temps j’ai appris à ne pas bouder mon plaisir, et la seule chose qui
m’inquiète désormais, c’est de savoir combien de temps cela va durer. Je tue le temps,
qui ne passe plus vraiment par ici, en imaginant toutes ces vies passées derrière ces
volets fermés, ces rideaux de fer tirés.Je suis comme perdu sur une île déserte, sauf que
je n’ai pas envie que l’on me retrouve. J’habite une ville fantôme.”
Font: http://www.derien.fr/?page_id=2
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the architect went out of the room and gave the office boy a chance to play with the
draughtsman’s compass and draw circles, or portholes, all over design. I don’t know yet
if it was the portholes or the strawberry-sundae frame that made me feel a little unsteady
on my feet.
My vote goes to the new Cammeyer shop, at 448 Fifth Avenue, done in essentially
the same order of design –shoe-shop modernism- and with almost the same general
materials. Here the great, smooth plaque above the window consists of white marble,
cut in squares, and the name Crammeyer is spelled in heavy, green script letters, raised
and gilded at the edges. The legend is overbold –letters half this size would have been
equally effective and much more handsome in the street picture- but I must say a special
word of praise for the architects (the firm Telchin & Gina) who are intelligent enough to
repeat the name of the store and to display the avenue number un readable letters and
numerals above the door.
There are numbers of things about the new Betty Wales shop, at 394 Fifth Avenue, that
I like; mainly, perhaps, the fact that the architects have not suddenly been persuaded
by the air-conditioning people to design the premises with poky, windowless interiors, to
give an effect as much as possible like that of E Deck on an ocean liner. There are two
continuous banks of windows at the front, with continuous horizontal spandrels of stone
above and below, and the display windows, instead of being big and overpowering, are
more intimate in scale –an excellent notion. The material used is a slaty blue stone, and
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13 A El libro del desasosiego (1984), Pessoa es converteix en Bernardo Soares, que
passeja sol pels carrers de Lisboa i sent reconfortada la seva solitud en part per la
presència dels missatges als rètols i cartells:
“En ciertos momentos muy claros de la meditación, como aquellos en que, al principio
de la tarde, vago observador por las calles, cada persona me trae una noticia, cada casa
me ofrece una novedad, cada letrero contiene un aviso para mí. Mi paseo callado es
una conversación continua, y todos nosotros, hombres, casas, piedras, letreros y cielo,
somos una gran multitud amiga, que se codea con palabras en la gran procesión del
Destino.”

14 A Flush (1933), la biografia imaginaria d’un gos que viu a Londres a mitjans del segle
XIX, Virgina Woolf retrata l’excitació del cocker spaniel en mirar –des de l’alçada dels
seus ulls, més arran de terra que la de la resta dels vianants- a través dels aparadors en
una passejada per Oxford Street:
“Miss Barrett se levantó del sofá; velada y bien arropada, bajó la escalera. Desde
luego, Flush la acompañaba. Saltó al coche en cuanto ella subió. Tendido en su regazo,
vio –maravillado- desfilar ante sus ojos toda la magnificencia de Londres en su mejor
temporada. El coche recorrió la calle Oxford. Flush vio las casas construidas casi sólo con
vidrio. Vio ventanas en cuyo interior se cruzaban las colgaduras de una alegre policromía,
o en las que se amontonaban brillantes piezas rosadas, purpúreas, amarillas... El coche
paró. Flush pasó bajo sus arcos misteriosos formados por nubecillas y transparencias
de gasas coloreadas. Las fibras más remotas de sus sentidos se estremecieron al entrar
en contacto con un millón de aromas de China y de Arabia. Sobre los mostradores fluían
velozmente yardas y yardas de reluciente seda; el bombasí, en cambio, desenrollaba
majestuoso su oscura tonalidad, sin prisa. Las tijeras funcionaban. Lanzaban destellos
las monedas. El papel se plegaba a las cosas y las cuerdas lo apretaban. Y con tanto
ondular de colgaduras, tanto piafar de caballos, con las libreas amarillas y el constante
desfile de rostros, cansado de saltar y danzar en todas direcciones, nada tiene de
particular que Flush –saciado con tal multiplicidad de sensaciones- se adormilara, se
durmiera del todo e incluso soñara, no enterándose ya de nada hasta que no lo sacaron
del coche y se cerró tras él la puerta de Wimpole Street.”
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< TXT 13
< TXT 14

< TXT 16

Els rètols obliguen a llegir mentre es passeja, afegeixen a la mirada
despreocupada una capa d’informació precisa que fixa al vianant en
el temps i en el lloc.13 Els aparadors queden a l’horitzó de la vista del
passejant i el vidre fa de finestra cap a l’interior14 però també de mirall de
la ciutat que queda a l’esquena del vianant;15 autoretrats que suposen
una picada d’ull al gest narcisista que acompanya els passejants quan,
en passar davant un aparador, no poden evitar mirar de reüll el propi
reflex als vidres de les botigues; la ciutat queda emmarcada per la
dimensió de l’aparador en el qual queda reflectida o que l’ensenya
des de l’altra banda, des de l’interior. El que passa a dins dels espais
d’activitat és font d’emocions i de record, les descripcions són tan
capaces de ser objecte de l’art com ho són la vorera i els carrers.16
Són espais de trobada que, a base de fer-se servir, es converteixen en
quotidians per a l’individu, que a mesura que se’ls fa seus es comporta
en ells de manera familiar i quotidiana: representar els interiors dels
comerços17 pot també transmetre la intimitat dels individus sense haver
de traspassar els llindars dels seus espais particulars.

the whole design, though not brilliant, is direct and unforced, which is perhaps even more
important for the health of modern building. The name of the shop appears twice on the
front and once at the corner at eye level –a model of effective reticence, even though in
general I must deplore the use of script for such purposes. The big windows on the side
street are worth more than a glance, for here the architects, Bell & Goodman, used slats
of opaque glass at either side of the Venetian blinds, thus recognizing that control of
light and air, rather than their wholesale acceptance or rejection, is what constitutes the
modern solution of the problem of fenestration.”
15 Mumford, sobre la mida dels aparadors en la imatge del carrer, que hauria d’estar
relacionada amb a mida del que mostren, The New York Lunchroom (19 maig 1934):

16 Al conte “Dos galanes”, a Dublineses (1914), Joyce explica com Lenehan espera el
seu amic Corley, que ha abordat una noia passejant pel carrer:
“El problema de cómo pasar las horas hasta entonces con Corley de nuevo le preocupó.
No pudo encontrar mejor manera de pasarlas que caminando. Dobló a la izquierda
cuando llegó a la esquina de Rutland Square y se halló más a gusto en la tranquila
calle oscura, cuyo aspecto sombrío concordaba con su ánimo. Se detuvo, al fin, ante las
vitrinas de un establecimiento de aspecto miserable en que las palabras Bar Refrescos
estaban pintadas en letras blancas. Sobre el cristal de las vitrinas había dos letreros
volados: Cerveza de Jengibre y Ginger Ale. Un jamón cortado se exhibía sobre una
fuente azul, mientras que no lejos, en una bandeja, había un pedazo de pudín de pasas.
Miró estos comestibles fijamente por espacio de un rato y, luego, después de echar una
mirada vigilante calle arriba y abajo, entró en la fonda, rápido.
(…) Comió la comida con ganas y la encontró tan buena que mentalmente tomó nota
de la fonda”.
44

“(...) While we are dealing with minor examples of comeliness, let us look at the
Pennsylvania Drug Company’s store at the corner of Fifty-first Street and Sixth Avenue. It
is a big and bright and cheerful place. The bigness is emphasized by the open treatment
of the windows, the brightness by the now happily fashionable moon lamps, and the
cheerfulness by a fairly intelligent use of color. One would probably have to give this the
palm as the best shop of the year so far were it not for the fact that the drug company’s
windows displays very carefully conceal the interior and cut off half the light. Plainly, the
notion that miscellaneous exhibitions of drugs, lotions, flatirons, and toys are attractive
to the human eye dies hard among druggists. Because the superstition is such a fast
one, I would even compromise with it to the extent of giving a big shop like this one little
window, arranged no higher than the eye level, in which the bargains of the day would be
on exhibition. If the shopkeeper liked that sort of thing, he could change the display every
hour. But the drama of a well-arranged shop, the thing that lures people in, is what is
inside: the shelves, the counters, the goods, the people. It is a sheer waste of plate glass
to conceal this drama with the dreary banality of displays.”
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IMG 1.8: Miralls urbans. Eugène Atget (^) va fotografiar els aparadors de París a l’entrada de la

modernitat i va convertir-los en una representació considerada per molts pròxima al surrealisme,
capaç de captar l’amibigüitat entre dins i fora, retratant al mateix temps el que exposaven les
botigues i la ciutat reflectida. Vivian Meier (1926-2009, >) es va autoretratar constantment
mitjançant la seva ombra projectada a les voreres o a través del seu reflex als miralls dels
aparadors, sempre de manera indiferent respecte al que l’envoltava, en un relat autobiogràfic
que explica de manera molt precisa Nova York i sobretot Chicago entre els anys 50’ i els 90’.
Lee Friedlander (1934, >>) va recollir el testimoni d’Atget i Meier en aquesta obsessió per
fotografiar amb pel·lícula de 35 mm en blanc i negre els aparadors, una excusa per ensenyar
els carrers i els edificis de Nova York de manera indirecta però exhaustiva. Lisette Model (19011983, v), abans, va fotografiar Nova York des de dins i des de fora dels aparadors, eliminant
la seva pròpia imatge reflectida però subsituint-la per la dels maniquins de les vitrines, que es
convertien en l’escala de mesura.
Fonts: http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=229 , http://www.vivianmaier.
com/, i http://www.pacegallery.com/artists/139/lee-friedlander, consultes gener 2012; http://
exposiciones.fundacionmapfre.org/lisettemodel/, consulta abril 2015.
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IMG 1.9: Aparadors en planta baixa, activitat als interiors. Tres col·leccions de pintures hiperrealistes: Richard Estes
(1932, < ^), en imatges sempre diürnes va canviar a partir dels anys 60’s els vianants i la quotidianeitat de l’escenari
físic de la ciutat per perfeccionar les captures de la ciutat reflectida als aparadors. John Bader (1938, < v) va oblidar els
reflexos però va convertir els diners en l’objecte de representacions igualment realistes. Ralph Goings (1928, v) s’hi va
traslladar a l’interior per reflectir la quotidianeitat del moment, l’avorriment de la rutina, la mirada tranquil·la d’uns pocs
usuaris resignats. Les imatges han deixat el carrer exterior però han buscat en l’interior dels espais col·lectius escenes
amb valor públic.
Fonts: http://www.artnet.com/usernet/awc/awc_thumbnail.asp?aid=139829&gid=139829&cid=17191&works_of_art=1;
http://www.johnbaeder.com/; http://ralphlgoings.com/, consultes desembre 2013
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d. Els carrers del no fer res.
17 Eleb (2005) copia una cita de Magris (2000) a “Café San Marco”, a Microcosmes:
“Le parcours à travers le café et sa structure en L ne serait-ce que pour aller satisfaire
(...) une nécessité impérieuse n’est pas rectiligne. Apprécié des joueurs d’échecs, le café
ressemble à un échiquier et entre ses guéridons on se déplace comme le cavalier, en
tournant sans cesse à angle droit pour se retrouver souvent, comme au jeu de l’oie, à la
casse de départ, à cette table où l’on a préparé son examen de littérature allemande et où
l’on se retrouve, bien des années plus tard, en train d’écrire ou de répondre à une énième
interview (...) pendant qu’un peu plus loin l’un de vos fils corrige sa thèse ou que l’autre,
dans la petite salle du fond, joue aux cartes.”

20 Ryszard Kapuscinski, a El Imperio (1993: 2006), explica com es transforma Moscou a
partir dels canvis d’ús de les seves plantes baixes que segueixen la revolució comunista:
“Pues cuando paseaba por los callejones del viejo Moscú, me pareció en un determinado
momento que empezaba a comprender el sentido de la Revolución de Octubre, el gran
acontecimiento del siglo XX que (todos lo sabemos) cambió el curso de la historia de
la humanidad. A saber: a juzgar por los escaparates, el tipo de escaleras, las puertas
de doble hoja e interiores espaciosos, las plantas bajas de aquellas casas de vecinos,
construidas en los albores del tiempo, fueron concebidas como lugares para tiendas,
talleres de artesanos, pequeños restaurantes y cafés. Aquí latía el corazón del viejo
Moscú, activo, mercantil, emprendedor. Por estas calles, abigarradas, bulliciosas, llenas
de color y de exotismo transitaron multitudes. Hoy, caminando por las mismas calles,
aunque ahora vacías y muertas, por un reflejo miro los escaparates. Todos albergan
mesas de oficina. No hay ni un mostrador, ni un estante, ni un artículo de sedería o
de tienda de ultramarinos. Sólo mesas de oficina, más o menos endebles y, además,
hacinadas, amontonadas, metidas allí con calzador, casi apiladas en varios pisos como
las literas de los cuarteles. ¡Cuántas discusiones esconden tras sí! Cuántas reuniones
y cuántos debates sobre tema de tan vital importancia: ¿Cómo hacer caber una mesa
más? Y sobre las mesas (se ve todo a través de los cristales de los escaparates) se
apilan montones de impresos, de formularios y cuestionarios. Y –esto se ve en todas
partes- vasos para el té.
La astucia a menudo se manifiesta en las cosas más sencillas. Los callejones por los que
ahora paseo confirman esta verdad; la maniobra que dio la victoria a los bolcheviques
consistió en expropiar y expulsar a los comerciantes y sentar en sus tiendas a los
funcionarios, es decir, a un dócil y obediente instrumento del poder. El hombre detrás del
mostrador fue substituido por el hombre detrás de la mesa del despacho: la Revolución
triunfó.”
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Benjamin es va deixar seduir pels textos de Baudelaire i va iniciar
una aproximació sensible a París en què identificava l’efimereitat del
moviment de la gent i de l’activitat al carrer amb la modernitat urbana.18
És el mateix impuls que caracteritza el fil conductor de Poétique de
la ville (1973), on Sansot descriu la ciutat des de les sensacions d’un
flâneur modern; parla també de París -els seus carrers, els seus
cafès amb terrasses, els seus magatzems de novetats- a partir de
les emocions que experimenta passejant-la a totes hores, i on exalta
el paper del carrer com l’escenari únic en el qual els esdeveniments
prenen la dimensió que els pertoca.19

18 Ho explica, per exemple, el següent fragment dels “Pasajes de París II” (on Benjamin
comença a elaborar un text a partir dels apunts solts que havia anat acumulant), dins de
Libro de los Pasajes:
“Las calles son la vivienda del colectivo. El colectivo es un ente eternamente despierto,
eternamente en movimiento, que vive, experimenta, conoce y media entre los muros de
las casas tanto como los individuos bajo la protección de sus cuatro paredes. Para este
colectivo, los brillantes carteles esmaltados de los comercios son tanto mejor adorno
mural que los cuadros al óleo del salón para el burgués, los muros con el ‘Prohibido
fijar carteles’ son su escritorio, los quioscos de prensa sus bibliotecas, los buzones sus
bronces, los bancos sus muebles de dormitorio, y la terraza del café el mirador desde
donde contempla sus enseres domésticos. Allí donde los peones camineros cuelgan la
chaqueta de las rejas, está el vestíbulo y el portón que lleva a los patios interiores al aire
libre; el largo corredor que asusta al burgués es para ellos el acceso a las habitaciones
de la ciudad. El pasaje fue para ellos su salón. Más que cualquier otro lugar, en el pasaje
se da a conocer la calle como el interior amueblado de las masas, habitado por ellas.
(…)»
19 “Il semble que les événements ne puissent acquérir leur véritable poids d’urbanité et
de socialité que dans la rue. Dans une cuisine, une dispute ne prend pas tout son envol,
elle ne va jusqu’au bout de sa violence. Un homme en gifle un autre dans la rue et cette
gifle claque ostensiblement; elle se multiplie sous les regards ahuris ou moqueurs des
consommateurs d’un café, des promeneurs, de tout ce qui vaque à cette heure. Elle
réveille de son engourdissement la bitume, le camion qui passe, une poubelle s’il s’en
trouve une à cet endroit-là. De la même façon, un malade agonise, seul, dans sa chambre.
S’il meurt dans la rue, il nous convoque à son terme fatal, sa mort nous concerne, alors
même que nous ne le connaissons pas. Dans un roman de l’après-guerre, un homme
franchissait le seuil de son hôtel pour mourir sur le trottoir comme si, par ce geste, il en
appelait à la société.” (Sansot, 1973)
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21 A En el café de la juventud perdida, Modiano (2007) explica fragments d’una mateixa
història narrada per diferents personatges, que tenen com a punt de trobada el cafè Le
Condé. Bowing vol dur un registre dels qui passen pel local:

<< TXT 20

“Soñaba, decía, con un gigantesco registro donde quedasen apuntados los nombres de
los clientes de todos los cafés de París en los últimos cien años, con mención de sus
sucesivas llegadas y partidas. Lo obsesionaban lo que él llamaba ‘los puntos fijos’.

< TXT 21

En ese fluir ininterrumpido de mujeres, de hombres, de niños y de perros, que pasan y
acaban por desvanecerse calle adelante, nos gustaría quedarnos de vez en cuando con

< TXT 22

una cara. Sí, según Bowing, en el maelstrom de las grandes urbes era necesario hallar
unos cuantos puntos fijos.”

22 Els passejants assumeixen que els espais de l’activitat són els de la vida diària i
l’escena on passen coses que no per quotidianes deixen de canviar les vides dels
passejants, com a Rayuela (Cortázar, 1963), on l’Horacio recorda les primeres trobades
amb la Maga:
“Sé que un día llegué a París, sé que estuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo
lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Sé que salías de un café de la rue du
Cherche-Midi y que nos hablamos. Esa tarde todo anduvo mal, porque mis costumbres
argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas
más insignificantes en las vitrinas apenas iluminadas de unas calles que ya no recuerdo.
Entonces te seguía de mala gana, encontrándote petulante y malcriada, hasta que te
cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café del Boul’Mich’ y de golpe, entre
dos medialunas, me contaste un gran pedazo de tu vida.”

L’estadi de seducció per les escenes quotidianes, amb l’enfocament
proper sobre els carrer, les voreres i les façanes, la mirada continuada
fa que l’observador percebi el comerç com l’element de mesura que
el fa entendre que la ciutat es mou i canvia de manera constant,20 i
com al mateix temps, davant d’aquests canvis, és precisament la
pròpia activitat el que fixa punts de referència per construir cartografies
subjectives que l’orientin;21 els usuari arriben, a base de fer-los servir
una vegada i una altra, tot i saber que també els altres els trepitgen de
manera quotidiana i continuada,22 a mirar-los cada cop de més a prop
i amb més atenció i, en ampliar el focus, els problemes menuts, els
banals,23 es fan importants i estructuren la subjectivitat del fet urbà.24

23 El banal també pot convertir el comerç en fet alienador del passejant, que no l’entén,
que l’allunya de la identificació amb la ciutat. Mumford, sobre el significar-se unes
botigues respecte les altres a través dels rètols- en aquest cas, sobre la mida del text
que conforma els cartells sobre els locals-. Old and New (11 gener 1936):
“(...) look at the Hanscom Bake Shops that are now pretty much all over the city. They
follow a general pattern of horizontal green enameled sheets and neon lights and large
windows and interiors finished in brown wood. In some ways they are admirable; the
interior and the exterior of the shops are part of the same picture, and for small shops,
whose entire inside can be seen from the street, this seems to me the correct treatment,
both from the standpoint of the shopkeeper’s own interest and that of the passerby.
Where the site itself is helpful, as in the corner shop at Fifty-Seventh Street and Second
Avenue, for example, this type of design works out quite effectively. Its most serious
defect is the oversized letters which outline the name in neon lights. There is simply no
reason for making such a loud noise to identify a chain whose shops can, in fact –like
the old-fashioned Childs restaurants- be easily identified even without the name. In many
things, American architects should form the habit of scaling bigger and lighting more
brightly; the numbers on house and apartment entrances are not nearly as prominent and
legible as they should be. But this is a contrary example. If one Hanscom shop makes
so many decibels of visual noise, what would a street of such shops sound like? Here is
the weakness of competitive sign advertising; it really assumes that there will be no other
competitors. As soon as there are, the shopkeepers might as well begin all over again,
with a quiet, civilized, uniform design, like that of the Madison Avenue shops I have just
mentioned.”

52

53

24 Sobre la hipòtesi de la visibilitat de la quotidianitat, de la importància del banal en la
construcció de l’escenari urbà, és imperdible la descripció que Pla fa del carrer Estret a
la novel·la homònima inclosa a Els Pagesos, 1952:

CARRERS, COMERÇ

“El carrer Estret pròpiament dit deu tenir una llargada com a màxim d’uns cent trenta
metres. Té forma curvilínia –la mateixa forma que agafa la part central d’una serp
en arrossegar-se per terra. He utilitzat la forma de la serp per comoditat i per fer-me
entendre. També hauria pogut dir que el seu traçat s’assembla a la forma que agafen les
ales d’un ocell quan les té horitzontals i tibants i al màxim de teses; és a dir, quan l’ocell
planeja. Aquesta forma fa que de l’entrada del carrer no es vegi la sortida –malgrat ésser
un carrer tan curt– i que de la sortida no es vegi l’entrada. Fa encara que des del centre
del carrer no es vegi ni l’entrada ni la sortida.
El carrer, en el qual no he vist, malgrat els meus esforços i les meves bones disposicions,
cap element de sublimitat ni de pintoresc, té una nota d’una obvietat indiscutible: és
realment estret. Sobre els seus costats hi ha una vorera de pedra en el qual pot circular
un ésser humà amb una facilitat evident. De tota manera, si aquesta persona fos molt
voluminosa, com aquells homes tan grassos que abans es veien de tant en tant en el
país i que semblen haver-se’n anat a l’altre món per delicadesa, silenciosament; els
marxapeus del carrer serien insuficients. Pel centre del carrer –que és empedrat amb
llambordes d’ull de serp–, hi pot passar un carro o una tartana folgadament. S’entén
un carro embalumat fins dalt de tot de palla o d’userda. En aquest cas, les voreres li
donen un suplement d’espai que li permet transitar amb una justesa perfecta. És a dir:
el càlcul que serví per a construir el carrer fou fet a base de servir de pas a un carro
de pagès carregat a seny. Mentre el transport es féu a base d’aquests carros, el càlcul
fou perfecte. Avui resulta anacrònic i notòriament insuficient. Quan un camió modern
s’atreveix a enfilar el carrer, ha de col·locar tot el joc lateral de les seves rodes sobre
la vorera, cosa que no és pas senzilla i que sempre provoca les protestes airades dels
ciutadans del carrer i les dels transeünts abocats a un perill cert, naturalment. El carrer
Estret, doncs, ha entrat en un període més o menys llarg d’agonia. La seva duració
dependrà dels diners que es tinguin per a crear una via de més ample i còmode accés.
El motor d’explosió en tot cas desplaçarà el carrer a les golfes dels trastos vells. Arribarà
un moment en què aquesta giragonsa urbana serà un indret silenciós, recollit i quiet.
Els nostres fills –amb seguretat, els nostres néts– veuran créixer l’herba –una mica de
filet verd– pels intersticis de l’empedrat. Mentrestant és l’esca de tota mena de petits
conflictes entre el trànsit rodat, la ciutadania que hi és establerta i el transeünt modest.
Hom hi sent una estranya sensació de perill: tot sembla col·laborar-hi activament en la
producció d’una gran desgràcia: veure com un camió aparatós aixafa sobre el mur del
carrer un home o una dona o potser una nena d’ulls negres o de cabells rossos. Llavors
les coses s’arreglaran ràpidament i de seguida començarà a créixer l’herba entre les
pedres del carrer.
Si jo tingués una sensibilitat adequada a la brutalitat i al tumult dels nostres dies, aquesta
possibilitat secreta i latent del carrer Estret em produiria, potser, un pessigolleig de baixa
curiositat. Aquest aspecte de la vida actual, però, no fa per a mi, i jo aspiro a viure en
aquesta estretor urbana una manera plàcida i tranquil·la. Espero fins i tot que mentre hi
tingui estada no m’hagin de cridar per curar les nafres d’algun vell cavall que hagi relliscat
als adoquins dels carrer.

Les fonts sensibles reproduïdes són una selecció dins una col·lecció
limitada de lectures i imatges que han caigut a mans de l’autora mentre
preparava la tesi, i constitueixen per tant un conjunt inevitablement
subjectiu; teixides i sumades contribueixen a establir un univers imaginari
paral·lel de paisatges arran de terra, on no hi ha cap argument que en
repeteixi cap altre, però on tots comparteixen la intuïció a assenyalar
algun dels factors constructors d’aquesta urbanitat del comerç, la
urbanitat del pla del terra que es va desvetllant al llarg del discurs de
la tesi. Es presenten amb el format de grups d’imatges d’un mateix
autor -perquè el conjunt desgrana la diversitat d’escenes que carrer i
comerç poden desencadenar-, i en retalls de novel·la que ensenyen,
dins una narració complexa, les descripcions del paisatge comercial
urbà travades en les vides dels personatges.
Dibuixen una atmosfera de sensacions constants, una suma endreçada
de mirades alienes, unes geografies subjectives associades al comerç
que condensen en un relat el que podrien ser dotzenes de passejades
–de dia, de nit, amb les botigues obertes, amb persianes baixades, en
carrers sense botigues però amb façanes rugoses, amb carrers sense
relleu però amb racons on trobar-se- travessant un grapat diferent de
ciutats. És una aproximació sensible que tracta de posar sobre els
taulers de dibuix de la ciutat uns impulsos que han de poder traduir-se
més enllà de les línies del planejament. Sense carrers, sense voreres,
sense façanes, sense plantes baixes, sense gent, no hi ha intensitat;
és una suma i barreja de coses materials que combinada, es converteix
en la immaterialitat de l’activitat que, al seu torn, és la raó de ser d’una
realitat material: sense intensitat i sense activitat, no hi ha ciutat.

La gent que hi viu, en tot cas, m’ha semblat, exteriorment almenys, compartir aquesta
tendència. M’ha semblat que es tractava de persones grises i insignificants dedicades al
petit comerç. Hi ha un baster, un rellotger, un carnisser, una taverna que endevino molt
solitària, una minúscula tenda de robes, una barberia d’unes certes pretensions... Tot
aquest món de petita gent m’ha semblat molt amable, absolutament plausible. Mirant els
seus establiments, m’ha fet l’efecte que em desplaçava a la vida antiga; en aquest cas,
antiga vol dir a molt pocs anys enrere. Els dies feiners, aquest petit comerç no té a penes
res a fer: la seva existència, la seva activitat comercial, té una certa atonia. Els dies de
mercat s’anima visiblement i la feina s’hi agombola una mica.
I això és tot el que jo sabria dir després d’una investigació preliminar del carrer en el
qual hauré de viure. És certament ben poca cosa, però si se’m permetés faria una
confessió: les «poques coses» cada dia m’apassionen i m’agraden més. Estic tan
fatigat de constatar que darrera de les «grans coses» no hi ha absolutament res, que
tendeixo gairebé inconscientment a valorar les coses amb un criteri contrari a les seves
54
dimensions externes.”
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*1. STREETS, COMMERCE

IMG 1.10: Carrers erms. La desolació protagonitza aquesta parella d’imatges de Francesc
Català Roca i Antoni Arissa (1900-1980), El perseguit, en dues escenes on un home amb

un nen i un home amb dues ombres caminen per carrers sense activitat.

Fonts: http://www.museoreinasofia.es/buscar?bundle=obra&f%5B0%5D=im_field_obra_
autor%3A4474, consulta juliol 2013; http://museunacional.cat/ca/colleccio/el-perseguit/
antoni-arissa/219000-000, consulta gener 2015.

Urban places for retail are scenarios that the everyday experience turns
to universal; at the same time, this regular use makes them evoke infinite
subjective images. The strategies deployed by architectures and city to ensure
the balance between the individual and the collective status of both sites of
commerce and behaviors that take place on them, turn to extraordinary the
scientific, careful and detailed observation of the phenomenon.
The street is not only the space between buildings drawn in city maps, but
also the life developed on it (Ryckwert 1978): it is the stage of interaction
between citizens, between different (Sennet, 2001), the place of conversations
(Mumford, 1961), of exchange of ideas and information with others (Mehta,
2013), of difference and friction, of forced or fortuitous agreement, of tension
and latent conflict (de Solà-Morales, 2004). It is on the sidewalks of the street
where casual contacts increase the wealth of the city public life (Jacobs, 1961).

* La tesi opta a la Menció Internacional de Doctorat, motiu pel qual el primer capítol es repeteix
en català i en anglès. El segon capítol continua en català a la pàgina 89. / The thesis chooses the
International Doctorate Mention, for which the first chapter is repeated in Catalan and English.
The seond chapter continues on page 79 in Catalan.
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*/IMG 1.1 / pg 14: People on the street. Walking, staring, waiting, talking. On Joel Meyerowitz’s
(1938) pictures, the urban ground floor is an accidental background for pedestrians that move,
interact, go into conflict while walking the sidewalk. The images add everyday life and rhythm,
disorder and civility.
“During this period, I was trying to make about the photographs from “all of it “; pictures without
a central subject. I wanted all the information, near and far, to hold our interest equally, color and I
wanted to be an intricate part of the content. I was trying to unlock photography form the decisive
moment of the aesthetic -a difficult thing to give up. “
Sources: http://www.joelmeyerowitz.com/, checked December 2013, and Westerbeck, C. (2001),
Joel Meyerowitz, New York: Phaidon.*

If we cannot understand the street without sidewalks nor without pedestrians
that transit them, it is not possible to imagine it without the buildings that flank
its sides: the facades belong to the street, rather than define its limits (Ellis,
1978). Each building is responsible of the piece of city that faces: any street
is made from the sum of what buildings that form part of it spill on it, from
the sum of the interactions that occur in the intersection between sidewalks
and facades. The hinge between them is the site of mixing between public,
collective and private, a thick threshold that combines the conditions of the
sidewalks with the requirements of the facades.
An ordinary day in an ordinary street where pedestrians walk on the sidewalks,
children play in front of their homes, people sit on banks and slopes, groups
of people chat: the mixture of these outdoor activities is determined by the
configuration of the physical environment that frames them (Gehl, 1987);
irregularities, setbacks and misalignments, any opportunity to be on the street
but out of the trajectory of pedestrians, encourages socialization activities
(Jacobs, 1961). The thresholds between street and buildings are the mouths
of the city; they are the meeting and mixing place between inside and outside,
between individuals and groups.
These irregularities on the facade level draw an ambiguous boundary between
inseparable buildings and streets that define themselves and each other, that
touch and mix each other, and on which depends the success of the street.
Those vibrations are featured by a street that infiltrates inside buildings and
blocks, and houses that fly over, lean on or encroach the street they have in
front. It is a meeting between the bottom of the facades and the sidewalks that
accommodates them that makes complex the urbanism of streets.
*/IMG 1.2 / pg 16: Wrinkled facades. Helen Levitt (1913-2009), photographed impulsively
Harlem and the Bronx, black and white –in the 40’s- and color –in the 60’s-, repeating scenes
where the characters on a series and the other seem the same: the neighborhoods are explained
through the life that residents make on the sidewalks and façade folds that Jacobs (1961) exalted,
converted into the outdoor space that they lack at home. On them, the storefronts are not the
protagonists but they are another window, a different texture and a different threshold space that
gives roughness on the street.
Source: http://www.atgetphotography.com/The-Photographers/Helen-Levitt.html, checked
October 2013.*
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Many times, the boundary between building and street, the space of socialization,
is covered or is an inside space. In these cases it is also the site of crossing
glances, of making the others participants of individualities and particularities
and of exchange of many intangibles. But most of all and specially when
it is sheltered, it is the place to exchange materials. These exchanges are at
the origin of civilizations and are responsible for the foundation of the first
cities: they were the basis of the subsistence for farmers and craftsmen and
the guarantee of survival for citizens; going shopping as an activity, far from
the status of satisfaction of basic needs, turned to an urban leisure activity,
however, is a modern invention.
The construction of specific buildings to accommodate activities, on one hand,
and the strategies of buildings for other uses for adapting themselves to the
presence of retail, on the other, have kept alive this symbiotic relationship
between street and commerce. From the early twentieth century the attempts
to separate one from the other were repeated: hygienists projects relegated
the existence of street to the strict support of infrastructure; the designers of
Siedlungen tried to rethink it; the inventors of the Garden Cities or the modern
thinkers of CIAM, tried to detach it from its primitive functions by an abstract
approximation to it (Ryckwert 1978). They segregated streets and sidewalks
-and therefore, facades, folds and retail- in order to arrange the city converting

streets on roads. Those were initiatives that underestimated and mistreated
the urban essence: suddenly the streets of the urban extensions, those mixed
with commerce, workshops and factories, those with storefronts that seduced
pedestrians, those that according to Walter Benjamin were revealed as the
setting of maximum modernity, were no longer considered modern to become
seen as past streets (Parcerisa, 2009), streets of the nineteenth century.
In the consolidated and compact city the spaces intended for commerce and
activities characterizes a collective space at ground level that narrows and
widens the section of the street, that enriches the sidewalks and that establishes
its own language, a distinctive but variable urbanscape, a streetscape that
identifies each fragment of every city. Setting the attention on the city and its
streets means to be attentive to the history of its commercial activities: their
evolution, their transformation, while slow and steady, define a size, a scale,
a certain atmosphere. The morphology of the ground floor is tattooed with the
urban forms of retail, which have a different texture, a different rhythm and
other times. But despite being seemingly weak and ephemeral, more changing
for more volatile, they largely determine the character of the city.
Next to the road (rez-de-chausée), at ground level (ground-floor): behind the
facades is not always the lowest floor of the building that touches the street.
The activities have as their main stage the landing of the architecture onto
the street, where the boundary between public, collective and private changes
in thickness, in degree of transparency or drilling, becomes discontinuous or
disappears at times, or takes body and gets separated from the street level.
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Groundscapes: objectives and structure of the research

Activities bore and sculpt the architecture, they superimpose to it new
structures or they overflow and extend themselves over the nearest piece of
city. Commerce is as part of the street as it is of the buildings in which is
housed: it is where the sidewalks become wider.
The collective space that defines the image of each city is thus determined
by the sum of streets, sidewalks, pedestrians that pass through, wrinkles in
façades separating buildings and street spaces and the retail spaces that inflict
them while looking show and exhibit themselves; they step one on the other,
they overlap the other and they intersperse with each other, and in this mix, in
the conflict generated, in the apparent disorder they cause when colliding with
the other, is where much of the wealth of the city is.
The urban public component is mainly developed on this ground level defined
by sidewalks, pedestrians and facades, where the interaction of residents and
visitors with the built contributes to magnify the conditions of urbanity1 in the
city. It is on the ground level where public and private spaces blur their borders
and both the former and the others become collective spaces “the civil and
architectural, urban and morphological wealth of the city is such of these sites;
urban character resides in those public and artificial spaces specifically suited
for urban social practices” (De Solà-Morales, 1992).
*/IMG 1.3 / pg 18: The folds of retail, the mouths of the city. Different degrees of roughness for the
same activity: Book Day, Barcelona 1932 (Gabriel Casas, 1892-1973), bookstore on Passeig de
Gràcia in 1950 (Catalan-Roca, 1922-1998) bookshop in London in 1965 (unknown author), The
Walking Library, London 1930 (unknown author).
Sources: http://www.museunacional.cat/ca/gabriel-casas-la-nova-visio, checked December
2014, http://www.museoreinasofia.es/buscar?bundle=obra&f%5B0%5D=im_field_obra_autor%
3A4474, checked July 2013; http://vsw.org/index.php, checked July 2015.*

1 Urbanity as the sum of “permeability, sensuality and respect” that is “not only in economic and
social activity, but is also in the matter of architecture.” (De Solà-Morales, 2010)
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a. The thesis proposes as a first hypothesis that the urban scene is largely
determined by what happens on the lower floors of the city, that any city
can also be explained and understood from this straight angle where the walls
reach the ground, that the soul of the city lays on the activity on its streets, and
the mood of these streets depends on the shape of the showcases that define
them and on what there is behind those windows. The city can be explained
through these spaces of exchange, through an accurate look to those places that
have an uncertain status between the public and the private, which are those
that are lived in the cities when they are wandered, when they are walked,
when they are crossed.
The third chapter of the thesis is focused mainly in Ciutat Vella and the
Eixample in Barcelona, because from this situation can be explained some
commercial architecture forms as markets, stores and passages, that originally
contributed to the consolidation of the modern city from the eighteenth century,
with the demolition of the walls and its extension towards the surroundings.
And because in this context, the one of the compact city, with aligned facades
and streets with primarily commercial ground floors, it is easy to discern some
scenes that, contrasted each other, serve as a model to explain the role that
urban retail has on the construction of the morphology of the city.

b. The second chapter of the research, The forms of urban commerce,
approaches to urban retail in a traditional way, from the description of its
architectural typologies, spinning the story of their appearance and tying it
with the role that they have had on urban transformations. It links commercial
buildings with streets and sidewalks; defines different buildings made from the
amount of shops, investigates the moment of their appearance and describes
their features and their contribution to the definition of the scene of the
city; the chapter also seeks to recall the first implementations and explains
their evolution towards new types. It is about commercial buildings that are
mentioned in guidebooks and maps, those than when built and for a long time,
were new monuments in the modern city. It is also about buildings that for
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more than a century have become indisputable nodes generating activity,
known urban activators, spots of concentration for citizens and strangers, daily
shelters for urbanites who seek the company of the unknown others in covered
scenarios that feel like familiar to them.
Those shops and activities invade the ground floors of buildings and
adjacent sidewalks and, like any activity of parasitation, they do it so discreetly,
in order that the body which they cling to, the city, does not perceive it with
time enough to resist against the transformations inferred. On this second
hypothesis, the chapter describes the urban forms of commerce after building
a catalog of the types that explains their emergence and the relationship with
street of each of them. They are architectural forms with an invasive and
transformative nature, with an essentially urban condition, because they need
the community and the transfers, and to which is indebted the identity of the
cityscape.

c. The third chapter, An urban landscape melts the rigid theoretical framework
established in the previous chapter and discusses three chosen scenarios from
Barcelona for which only with the description of the forms of retail and the
constant transformations that accompany them, a characteristic urban scene is
defined. This chapter is intended to argue in favor of the third hypothesis of the
thesis, that there is an added factor in the construction of urbanity beyond the
amount of people, activity, sidewalks, streets and ground floors: an oscillating
roughness at the street level, multiple undulations in the meeting between
facades and sidewalks that vary with time.

2 According to Clement (2004) the third landscape is the one of the nature created in the gaps
between the spaces in the hands of human action; it is not projected, as it is residual and grows
spontaneously, but it is not entirely “natural”, acting on a ground manipulated by people, and
often, because of this spontaneous and casual quality, is despised.
In this definition of tertiarization of landscape and space must also be taken into account
Oldenburg’s (1991) third places, those of the contact and the meeting of people, different from the
first spaces –those for housing - and second ones -those for work-, essential for the socialization of
the individual; or those that according to Soja (1996) are between the material and the represented
space, the spaces of representation, of the “possibility of new uses and meanings, which are active
and activated from the intervention and the imagination of the citizens.”
All three definitions point to an open geography where the interaction between individuals is
essential for the construction of the physical scene and where the possibilities of chance
are responsibles for generating wealth. The thesis looks at how this spontaneous, domestic,
undomesticated condition is associated with urban activities and characterizes the streetscape of
the city.
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A landscape that has as a backdrop the street-exchanger and the different
forms of urban retail, a scenario in resonance with the ideas of third urban
landscapes,2 where the activities contribute spontaneously – and beyond the
rules in many occasions- to enrich them by giving them complexity of use and
depth of form. These scenes from the sidewalk, these landscapes of ground
floor, are mixed and complex scenarios where the empty street, the materiality
of the building and the intermittence of people who walk, move, stop, run from
one to the other, are inseparable and form a unit. They are commerce sites that
are part of the outgoing city, the one made of lights, of sounds, smells and
movement, they are the backdrop for walks, meetings, company and relations;
remembering and dreaming a city means to rethink its streets, and these streets
are nothing but the sum of sidewalks, ground floors, activities and people. Life
between buildings (Gehl, 1987) is actually the street life and the life on the
lower floors of buildings that are part of them.

d. The last part of the research, Commerce in motion, returns to the argument
of slow and constant changes inherent to commerce -and because of
constant, imperceptibles- to determine that they are the fundamental feature
that characterizes every cityscape and that they also are the unit that measures
the passage of time in the city. It is the context for the last hypothesis: that the
pace of cities depends on their forms of retail and that urban geographies
depend on the use of these forms that their citizens do.
Once understood in the previous chapters that the city can be explained from
its spaces of collective sharing, from their origin, their location, their shape,
their structure and their evolution; once described the role of the activities
in the transformation of the architectures or the permanence of certain
traces of the urban fabric of the consolidated city, and once explained how
the asymmetrical rhythms of pedestrians, buildings, sidewalks and activities
converge together in the city to mark the passage of urban time, the research
closes with a reflection around the identity in the contemporary city, tamed by
the anonymity that the commercial activity, in constant motion, imposes to its
buildings and its streets.

The forms of urban retail, An urban landscape and Commerce in motion are
three chapters that follow sequentially in their scale of approach to commerce,
from building to streetscape and to city, that come in each case a little more
close to the relationship between citizens and commerce. Over the forms that
move products and consumers, the urban wrinkles appear next to the sidewalk,
wrinkles in constant oscillation; the relationship of the individual with the
street generates a subjective image of the city, which is, in essence, determined
largely by the image of the forms of commerce.
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how people used it and the consequences that such use had on their own
street. It explained how people and activity stimulated their constant use in
a way of becoming the best tool to ensure their security. Ten years later Gehl
published Life between Buildings (1971:1987), which updated the concerns
of Jacobs contextualizing them in Denmark. The look of Gehl also claimed the
importance of shaping the physical setting to define the interactions between
people on the street, a point that added sense and perception of the individual
Scientific scenario: antecedents and epistemological framework

The thesis establishes a comprehensive framework -commerce, city; streets,
sidewalks and pedestrians-; and observes those phenomena individually. But
it mostly looks at the relationships weaved between all them. No manual is
addressed comprehensively in all fields at the same time: the concern for the
collective spaces of commerce that supports this thesis is based on different
texts to build a theoretical contribution from the language of the architecture
and urban design, intended to establish a transversal explanation of this urban
phenomenon.
Among the texts included in the research, some are referred to the physical
form of the street, some other focus the gaze to concerns about mobility,
others try to put the emphasis on pedestrians and walkers, a few others point
to sidewalks and activity on the ground floor as a component that defines
success of the street. Other viewpoints are partial to a particular type of retail:
to markets or passages, to informal trade, to the light elements that the shops
tend towards the street. There are also explanations from other disciplines: the
geographic analysis work with quantitative data and mapify them on charts of
nodes and densities; sociological texts deal with the issue from the patterns of
the behavior of buyers.
Among the extensive bibliography consulted for the research, there are a
number of readings that have been basic to define the theoretical corpus of the
thesis and that are constantly quoted in the chapters that follow below; they
can be arranged in groups according to their way of approaching to the city,
the streets or the commerce. Much of the research work has been to put them
next to each other to try to spin a multifaceted but coherent approach to the
problem.

a. The streets of people.
The street is an eminent public scene and the literature on what people do on it
and how they interact is extensive. Death and Life of Great American Cities,
published in 1961 by Jane Jacobs looked at the street as the place par excellence
for coexistence among citizens. In a context of urban zoning, that separated
functions and sterilized cities, it looked at the street from the standpoint of
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as essential elements to consider in the construction process of streetscapes.
About the relationship between individuals and collective space it is noteworthy
Public and Private Spaces of the City (2003) by Ali Madanipour, which reviews
the relationship between privacy and publicity in a progression of ascending
scale, -from the personal privacy of the relationship of the human body with
the space to the relations between people, (private) buildings, (public) streets
and the transition spaces between them (thresholds) - a story that reviews each
of the large public spaces which have characterized different civilizations,
until what defined as the unspatialisation of the contemporary city, that one
of the transportation and the communications, that one that overlaps uses and
activities, but also the one of the “functional disintegration.”
Cities, corners (2004), by Manuel de Solà-Morales, reduced cities, “fantastic
machines that make possible to transform loneliness into exchange and
ignorance into progress” to their places of maximum conflict, where facades
spin and people encounter, the corners. For the purposes of this thesis, the
meeting between facade and sidewalk is also a corner; the ambiguous spaces
between inside and outside, places on the ground floor where the city widens
or narrows, the various hinges between public and collective, are also -but not
literal and sometimes even physical-, corners.
Sidewalks: negotiation and conflict over public space (2009), by Anastasia
Loukaitou-Sideris and Renia Ehrenfeucht has emphasized the value of the
attention on the sidewalk as a differentiated part of the street, in contact with
ground floors, as a space for socializing, as part of the street in exclusive hands
of pedestrian. From the study of five American capitals, the text specifies
beyond “the space between the buildings” observed by Gehl and searches
on those sidewalks the meeting, the overlapping and the conflict that SolàMorales sought in corners: in short, it tries to remove from the anonymity -for
its everyday use and for its assumption- an element containing the differences
that characterize modern Western city.
The recently published compilation La calle moderna en 30 autores
contemporáneos y un pionero (2014, “The modern street in 30 contemporary
authors and a pioneer”) edited by Angel Martin collects first Spanish
translations of some of the articles that have made much of the theoretical
body of the thesis. Together, the texts represent a cross look to the street that
transports, the street that hosts, the street that equips, the street that is the most
visible spot in cities and therefore is where changes are first seen.
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b. The daily streetscape.

c. The city of commerce.

The imaginary that everyone generates about collective spaces depends on the
combination of small and constantly changing everyday elements. Looking at
this condition involves a sensitive approach to street, facades, ground floors
and people, which is detached from the more orthodox research and that is
approached in an inevitably subjective way to try to make obvious those
discrete symptoms that make up the urban landscape. All the theses working
on this phenomenon coincide in their attention to the invasive and transforming
condition of urban commerce.

The Harvard Design School Guide to Shopping (2001) is a set of single
texts that give a complete vision on the issue of retail and part of its urban
forms: two of the chapters are devoted to major technological inventions that
revolutionized urban commerce -air conditioning and escalators-, another
focuses on the comfort of shoppers protected from traffic: from the nineteenth
century passages to the twentieth century pedestrian areas. Another assesses
the ecological impact of the malls in the US, extending the territory occupying
2.2 m2 inhabitant; a couple more of them are set on Victor Gruen and shopping

On The image of the city (1960), Kevin Lynch focused on their most personal
concerns the research that had begun years before with Gyorgy Kepes, and
focused it on the obsession with the readability of urban public space. He
considered that the modern city had become a chaotic environment where
citizens -pedestrians- felt lost and distressed, but that only with few tools could
help him to reconnect by recovering its purest state. The disorder was caused
precisely by the same impulses that ten years later, on Learning from Las Vegas
(1972), Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izenour collected in
a text much like Lynch’s thesis -though without reference to it-, the concern
for the recognition of the banal in the construction of the urban environment.
They did however an opposite interpretation: in an environment where signs
and advertisements had more presence than architecture, it seemed that pace
and speed of understanding the cityscape had to be others, too. With this, they
added the factors time and change to the equation defining the shape of the
street, and turned the chaos that Lynch had indicated as counterproductive on
one of the defining and necessary elements for the urban scene.
The compilation of texts Lo ordinario (2010), edited by Enrique Walker,
highlights how the concern for what seems neutral had begun to take shape in
the 50’s with Team 10, with the CIAM IX at Aix-en-Provence. In a selection
of short articles that range from theses of Reyner Banham on Los Angeles
to the comprehensive works of Atelier Bow-Wow in Tokyo, Walker weaves
the influences among the authors who have put emphasis on the anonymous
architecture and urban design.
Margaret Crawford, John Chase and John Kaliski on Everyday Urbanism
(1999) focus their concerns on the banal of everyday architecture, but not on
signs nor on lights, but directly on those ephemeral activities that however
and according to the authors, constitute the essence of the urban public space.
The attention is no more fixed on inert objects and begins to focus on people

who are not only pedestrians but also develop flashing activities -most of them
commercial-.
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malls; others recover texts Jacobs (1961) and Venturi, Scott Brown and Izenour
(1972) to analyze contemporary projects. As small flashes, they put attention
on many different aspects of the architecture of trade in relation to the city.

In the 90’s, Michael Sorkin focused on the American city the concerns about
the growing identification among public and commercial space. On Variations
on a Theme Park: The New American City and the End of Public Space
(1992) he collected texts and arguments that showed the loss of emotional
connection between people and streets, which resulted in the impoverishment
of the urban landscape and the infertility of the activities -beyond buying- in the
city. Many years ago Nikolaus Pevsner had referred to the issue in an analytical
chapter devoted to the buildings for commerce on A History of Building
Types (1976) -where grouped markets, department stores and passages and
gave them a prominence comparable to stations, cathedrals and World Fairs in
the formation of cities-; a vision that is not fixed in the implementation of their
architecture, neither their impact on the urban environment nor the behavior of
citizens in connection with them, but in their evolution and formalization and
the importance they had as modernizing elements of the cities.
In a local perspective on the approach to urban retail in Barcelona have been
very valuable to this thesis the studies produced during the last two decades
by the Grup d’Estudis Comercials i Urbans (GECU, Group of Urban and

Commercial Studies) of the University of Barcelona, led by Professor Carles
Carreras, among which we should highlight the Atles Comercial Barcelona
(2003), which analyzes and mapifies the distribution of urban commerce in the
city. They present quantitative and statistical data that served as a home base
for the development of much of the material in this work. They have also been
crucial the studies by Albert Garcia Espuche and Manuel Guàrdia on commerce
in the city since medieval times, or the set of works by the same authors –with
José Luis Oyón- in relation to a specific form of commerce, the public fresh
markets. They are rigorous gazes to episodes in the history of Barcelona and its
urban commerce very bounded and thus allow a comprehensive understanding
of the cases counted.
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d. The thickness of thresholds.
On the borders between public and private space, the sequence of spaces
between them, the physical configuration of borders that link them and the depth
of these spaces, the thesis Depth configurations. Proximity, permeability

and Territorial Boundaries in Urban Projects (2010) by Professor Kris
Scheerlinck explores some texts dedicated to this topic, with a storyline mainly
held on The structure of the ordinary. Form control in the vacuum environment
by Habraken (1998). At the same time, it claims the value as urban project tool
of those intermediate spaces –“spaces of transaction”, “horizontal interfaces”,
“overlapped scenarios”-, and analyzes a set of streets and urban projects to
explain how these overlaid spaces are set.
It is the theoretical framework that has served for the construction of the third
scenario of the third chapter of this thesis, which is aimed more than to represent
the urban commerce projected thresholds, to draw everyday areas on the border
at the entrances of the stores. It is not the morphology but the quality of these
spaces that characterizes their success; it is the collective space that structures
the setup of territorial depth: “The concept of depth configurations does not
define a simple morphological discourse about linear quantitative sequences
of crossing boundaries: the designing or reading of depth is placed within a
more complex configuration of proximity, permeability, integration values and
delimiting boundaries on a physical, visual and territorial level. The way and
intensity of sharing space is determining for depth value.” (Scheerlinck, 2010).

e. The streets and Walter Benjamin.
The flâneurs that fleeted the passages in Paris in the nineteenth century and
walked turtles claiming the right to daydream, in an individual demand for
the right to enjoy the slow time. And while advancing, they observed and
interpreted. From individuals that marked their own pace, their breaks and
their time, individuals freed from the car and free to interact with others, to
walkers moving so lonely in the city, and that only in acts of mass consumption
and mechanized mobility encounter the others (Sorkin, 1992; Bauman, 1998;
Nuvolati, 2009).

he had accumulated over the years which has enabled polyhedral editions
interpretations of his writings. A way of explaining the history “through
illumination, juxtapositions, dialectical images and not through movements,
conflicts and resolutions as the academic history does” (Dillion, 2004), an
intermediate point between the everyday experience and the traditional
academic concerns.
Tiedemann’s Walter Benjamin. Libro de los Pasajes (1982, 2005, Walter
Benjamin. The Arcades Project), is a set of texts that in the original edition
preserve the original language of the quotes as taken by Benjamin and that
combines two font sizes to discriminate those commented by the author than
those that he still had to work on. The editor takes Benjamin’s “Writing History
means (...) quoting History” verbatim and classifies the work accumulated over
years, starting with the two summaries of the project and following with the
Notes and materials, arranged by subject and object -by key words. Only 16 of
the images selected by Benjamin were preserved with the manuscript, and are
those that remain reproduced in this edition, which gives an idea of the rigor
of the compilation.
Buck-Mors’ interpretation, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el
proyecto de los Pasajes (1989: 1995, Dialectic of sight. Walter Benjamin and

the Arcades Project) is very consistent with the concept of unfinished mosaic
that Benjamin left: the author inserts quotes from the original text in her speech
-essentially divided in three parts, a very short first one that contextualizes
in time and space the work, a second part that revolves around texts which
could build the basis for the philosophy of history, and the last one that looks
at the Benjamin’s Konvolut J volume, made by the notes that had to serve for
a reduced edition of Passagen-Werk. She also resorts to postphotography to
illustrate pieces of the Passagen-Werk with contemporary images, which gives
an extraordinary present to the theory of Social History that Benjamin was
trying to build.
The unfinished thesis of Benjamin is consistently present throughout this thesis,
and somehow, the construction of the sensitive scenario made by photographs,
paintings and fragments of novel that follows on the next pages, validates the
hypothesis of the untimeliness of the object of research, the always-the-same
settled as a background behind commerce and its urban forms.3

The thesis is based on the reflections of Benjamin, who left unfinished at his
death Passagen-Werk, a sum of clippings quoting archival texts and images,

3 Buck-Mors (1989:1995) explains the concept of “always-the-same”-and adds quotation marks
for Benjamin words-:

It is precisely this way of interpreting Benjamin’s will of explaining the
urban modernity from the sum of glances, texts, drawings and images that

“By juxtaposing [passages] with the dazzling display of present goods, they express the essence
of modern history in the form of enigma: if the passages and their contents remain clearly
untouched, the history becomes visible in them; if they are historically displaced by a new market
phantasmagoria, their mythic form survives. These juxtapositions of past and present crosses
the contemporary phantasmagoria, bringing awareness to the transience of utopian element of
the goods and the incessant repetition of their peculiar form of betrayal: the same promise, the
same disappointment. “Always-again-the-same” does not refer to the event, but to the element of
novelty in it ... “. The temporal dialectic of the new “always-the-same”, distinctive sign of fashion,
is the secret of the modern experience of history. In capitalism, the latest myths are constantly
replaced by new myths, and this means that the novelty itself is mythically repeated”.

only a portion of which was published in the form of a chapter on Baudelaire’s
Paris of the Second Empire (1938). A constellation of texts that was open to
subjective interpretations that according to Adorno –Benjamin’s editor- could
be understood as a desire to convey a new way of explaining the world as a fact
uninterpretable, made of material, observable and unique things, made by facts
impossible to analyze (Dillion, 2004).
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Sensible scenario: methodology and sources

From the nineteenth century, the flâneur, the city glancers who could afford
to wander aimlessly, that imagined that the city -which already had sidewalks
and therefore was safe- was a universe to discover, where seeing and being
seen, where being lost without risk and where constantly being wondered,
opened his eyes to the metropolis, seduced by the modern streets flanked by
storefronts and shops. He stared and watched them amazed by their pace and
movement: this obsession became a spark of artistic creation, and from the
moment of the conquest of the street by pedestrians, there have been continuous
representations of urban scenarios that deal with freezing the complexity of the
spontaneity of the city on the ground floor level.
The daily life of the urban scene on the ground floor level, the richness of the
diversity of pedestrian activity and that of the colors and shapes of the stores that
are deployed on the horizon of walkers have aroused sensitive approaches from
different disciplines. Apart from the specific scientific literature about streets
and commerce, the thesis is based on artistic references: photography, painting
or literature contribute with their performances to convey the atmosphere of
the activities; they are interpretations that can be easily reproduced, contrasted
with a reality that reflected but that has already changed, and compared with
each other.
Bergson (1911:1934) advocated that art was the only way to transmit sensitive
intuitions of reality, and turned artists into agents able to make the rest of
the people seeing a truth that they are incapable of perceiving from their
rationality, by isolating their own interests from the impulses received, and so
getting from what they see a more subjective, practice and material version.
The snippets of images and texts that accompany the thesis are lay descriptions
by flâneurs with nothing to do about the science of urban planning: that one

These works put together build stories of emotions as valid for the research as
are the texts that make up the epistemological framework of the investigation.4
This section concentrates and mixes fragments of representations with the
intention of creating an atmosphere capable of moving the reader to a cloud
of crossed impulses and to turn him, without leaving these pages, into an
occasional flâneur; along the thesis references will accompany the text steadily
but in a measured way. The selection of images and accompanying texts is
in most cases and in all four chapters, autonomous to the body text of the
document; they are a parallel tale that complements the story and that tries to
keep awake the imagination of the listener.
Benjamin referred to dialectical images on different visions of the being vs. the

having been in the construction of one of the central categories of PassagenWerk, the resting dialectic (Tiedemann, 1982:2005). The images and texts that
support the thesis document scenes from far away and different times, but that
have in common the fact of portraying over and over the same reality. The
literary fragments are condensed in this section, not to break the story line
of the research; many of the images are accumulated at the beginning and
ending pages of the book and make an entrance and an exit to the universe
transmitted, the one of the imagery associated with the commerce that builds
the daily urban landscape of the dense and consolidated city; some other of the
images are concentrated in this section to illustrate specific concepts, many
others refer to ideas that research waves constantly.

of some observers that have dedicated to the street and the city, to an urban
landscape indivisible from activities and commerce their work and their talent.
4 Cohen (2007) illustrates with drawings and paintings from the late nineteenth century to just
beyond the second half of the twentieth his reflection on the history of modern street to explain its
spectacular dimension, which is matched to its real image, an image as global as possible.
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a. The barren streets of the city
The representation of empty streets -without people, without activities- often
surprises by its asceticism: it is the reproduction of a giant stage, a mockup
model of the reality in a disproportionate scale. These images are linked to
the documentation of the great transformations of cities in the early twentieth
century and to the last modernizations suffered in the late nineteenth: angle
and contrapicado images that move away from the vision of pedestrians, first
or last hour exposures that reinforce the artificial character of the images, of
wanted and sought theatricality, paintings reproducing changing and transfer
scenarios, where the activity is no longer there or has not yet arrived, so they
are barren from people. But they are also the resource to convey isolation and
loneliness: streets without shops that are desertified; solitary activities that are
as a lighthouse, as a lifeguard in a corner, as a guarantor of security in the use
of the street (Jacobs, 1961).
*/IMG 1.4 / pg 32: Urban documentary makers. Charles Marville (1813-1889, top, sepia)
photographed transforming Paris when Haussmann replaced medieval streets by boulevards and
facades projects. Berenice Abbott (1898-1991, center, B/W) captured the movement in New York in
the early 30’s of the twentieth century, when the city became modernized and the industrialization
turned Manhattan into a skyscrapers city. Marti Llorens (1962, bottom) photographed with a
pinhole camera the transformations in Poblenou in Barcelona since the late 80’s. The long duration
of the exposures makes overlaps of the same scene in different times in each image. In all three
series the stages are empty: the streets don’t host activities nor pedestrians.
Sources: http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2014/charles-marville, checked
February 2014; http://digitalcollections.nypl.org/collections/changing-new-york#/?tab=about,
checked January 2014; http://bcn87-92.tempusfugitvisual.com/fot-doc/el-derribo-de-fabricas-yedificios/, checked March 2014.*
*/IMG 1.5 / pg 33: Barren streets. Drawings and paintings by Edward Hopper (1882-1967,
bottom) and photographs by Stephen Shore (1947, top). Shop windows closed, night scenes,
empty corners: the lack of activity desertifies the scenes depicted.
Sources: http://www.edwardhopper.net/index.jsp, checked August 2013 and http://stephenshore
net/photographs/D/index.php?page=1&menu=photographs , checked December 2014 .*

b. Living the street.
The soul of cities reappears when these representations get rid of artificiality
of drawing perfect, clean, new volumes and low their point of view, when they
don’t measure the time when going out to portray the street and they describe
it in any moment, which doesn’t seem calculated, a moment of everyday life.
*/IMG 1.6 / _pg 34: Activities on sidewalks. John Thomson (1837-1921, top) collected in the book
“Street Life in London” street scenes in which exchanges and activities colonized sidewalks; the
images by Frederic Balell (1864-1951, center) capture moments in La Rambla in Barcelona by the
early twentieth century and in which sidewalks were also a support for market scenes; sidewalks
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in Madrid were, fifty years later by Català-Roca (1922-1998, bottom) sites of crossings eyes and
reflections in shop windows.
Sources: http://spitalfieldslife.com/2011/03/28/john-thomsons-street-life-in-london/, checked
August 2013; http://www.bcn.cat/arxiu/virtuals/ballell/00_index_es.html, checked July
2013; http://www.museoreinasofia.es/buscar?bundle=obra&f%5B0%5D=im_field_obra_
autor%3A4474, checked July 2013.*

That the streets can be explained only describing the people who walk them
is evidenced on the pictures of the late nineteenth century by the first street
photographers: if the first documentary makers had captured large urban
transformations, next to them there were other photographers with a more
subjective work that denounced the contrasts between the new city and the
street life of workers. They are the counterpoint to the flâneurs who enjoyed the
luxurious city; citizens, not the city, are the main object of the representations,
and commerce on streets and sidewalks life is one of the topics that is repeated
the most in the series of pictures of this group. They are scenes of street life that
easily focus on anonymous characters and give a secondary role to sidewalks,
facades and retail, which are the backdrops of each representation. But there
is always a textured background: with steps to sit on, with railings to lean on,
with moldings to hang on, with places to hide.5 They are normal people that
make everyday life in the folds of facades and sidewalks,6 those sites that help
people to share emotions and invisible intangibles,7 those places that full with
meaning any banal action.
5 See pictures by Helen Levitt at page 16, illustrating “Wrinkled facades.”
6 In the same folds that activated the streets in the invisible city of Phyllis, which was reduced to
those who walked in its streets (Calvino, 1972):
“But it so happens that. instead. you must stay in Phyllis and spend the rest of your days there.
Soon the city fades before your eyes, the rose windows are expunged, the statues on the corbels.
the domes. Like all of Phyllis’s inhabitants, you follow zigzag lines from one street to another. you
distinguish the patches of sunlight from the patches of shade, a door here, a stairway there, a bench
where you can put down your basket, a hole where your foot stumbles if you are not careful. All the
rest of the city is invisible, Phyllis is a space in which routes are drawn between points suspended
in the void: the shortest way to reach that certain merchant’s tent, avoiding that certain creditor’s
window. Your footsteps follow not what is outside the eyes, but what is within, buried, erased. If,
of two arcades, one continues to seem more joyous, it is because thirty years ago a girl went by
there, with broad, embroidered sleeves, or else it is only because that arcade catches the light at a
certain hour like that other arcade, you cannot recall where.”
7 In Ersilia, another of the Invisible Cities (Calvino, 1972), people turned into visible and physical
the immaterial exchanges and relationships, which become the true structure of the city, and
become more and more complex as time passes:
“In Ersilia, to establish the relationships that sustain the city’s life, the inhabitants stretch strings
from the corners of the houses, white or black or gray or black-and-white according to whether they
mark a relationship of blood, of trade, authority, agency. When the strings become so numerous
that you can no longer pass among them, the inhabitants leave: the houses are dismantled; only the
strings and their supports remain.
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Since the mid-twentieth street photographers try to mingle with pedestrians
to portray their coming and going in the streets of big cities:8 the ground
floor is the constant backdrop for the everyday life and the movement of the
people who, while walking on sidewalks,9 can not avoid looking at their shop
windows, feeling the smells and getting distracted by the colors that come
from shops that flank the street.

From a mountainside, camping with their household goods, Ersilia’s refugees look at the labyrinth
of taut strings and poles that rise in the plain. That is the city of Ersilia still, and they are nothing.
They rebuild Ersilia elsewhere. They weave a similar pattern of strings which they would like to
be more complex and at the same time more regular than the other. Then they abandon it and take
themselves and their houses still farther away. Thus, when traveling in the territory of Ersilia,
you come upon the ruins of the abandoned cities, without the walls which do not last, without the
bones of the dead which the wind rolls away: spiderwebs of intricate relationships seeking a form.”
8 As Americans Robert Frank (1924), Jerome Liebling (1924-2011) Garry Winogrand (19281984), Fred Herzog (1930) and Joel Meyerowitz (1938). See pictures by the last one on Page 2,
illustrating “People on the street.”
9 As in Nevsky Avenue, where at the beginning of a perfectly choreographed story in which at each
hour of the day the avenue of St. Petersburg is for certain characters that overlap each other in a
synchronized way. It is one of the five stories Tales of Good and Evil (1835-1842), where Gogol,
before telling a tragic love story, describes the Avenue only from the characters that walk on it and
that take over the others:
“This is the only place in town where you meet people who are not there on business, people
who have not been driven there either by necessity or by their passion for making money, which
seems to have the whole of St. Petersburg in its grip. It really does seem, that the man you meet
on Nevsky Avenue is less of an egoist than the man you meet on any other street where want and
greed and avarice can be read on the faces of all who walk or drive in carriages or cabs Nevsky
Avenue is the main communication centre of the whole of St. Petersburg. Anyone living in the
Petersburg or Vyborg district who has not seen a friend on the Sands or the Moscow Toll-gate for
years can be sure to meet him here. No directory or information bureau will suplí such correct
information as Nevsky Avenue. All-powerful Nevsky Avenue! The only place in St. Petersburg
where a poor man can combine a stroll with entertainment. How spotlessly clean are its pavements
swept and, good gracious, how many feet leave their marks on them! Here is the footprints left by
the clumsy, dirty boot of an ex-army private, under whose weight the very granite seems to crack;
and here is one left by the miniature, light as a feather, little shoe of the delightful, young creature
who turns her pretty head towards the glittering shop-window as the sun-flower turns to the sun;
and here is the sharp scratch left by the rattling sabre of some ambitious lieutenant—everything
leaves its imprint of great power or great weakness upon it. What a rapid phantasmagoria passes
over it in a single day!What changes does, it not undergo in only twenty-four hours!
Let us begin with the early morning when all St. Petersburg is filled with the smell of hot, freshly
baked bread and is crowded with old women in tattered clothes who besiege the churches and
appeal for alms to the compassionate passers-by. At this time Nevsky Avenue is deserted: the
stout shopkeepers and their assistants are still asleep in their fine linen shirts, or are lathering their
noble cheeks, or drinking coffee; beggars gather at the doors of the pastrycooks’ shops where the
sleepy Ganymede, who the day befote flew about like a fly with the cups of chocolate, crawls out
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with a besomin his hand without a cravat, and flings some stale pasties and other leavings at them.
Workmen are trudging through the streets: occasionally the avenue is crossed by Russian peasants,
hurrying to their work in boots soiled with lime which not all the water of the Yekaterinsky Canal,
famous for its cleanness, could wash off. At this time it is not proper for ladies to take a walk, for
the Russian workman and peasant love to express them selves in vigorous language that is not
even heard on the stage. Sometimes a sleepy Civil Servant will walk along with a brief-case under
his arm, if the way to his office lies across Nevsky Avenue. It can indeed be stated without fear of
contradiction that at this time, that is to say, until twelve o’clock, Nevsky Avenue does not serve as
a goal for anyone, but is merely a means to an end: it is gradually filled with people who have their
own occupations, their own worries, their own disappointments, and who are not thinking about
it at all. The Russian peasant is talking about the few coppers he earns; old men and women wave
their hands about or talk to themselves, sometimes with picturesque gestures, but no one listens to
them or even laughs at them except perhaps the boys in brightly coloured smocks who streak along
Nevsky Avenue with empty bottles or mended boots. At this time you can please yourself about
your dress. You can wear a workman’s cap instead of a hat, and even if your collar were to stick
out of your cravat no one would notice it.
At twelve o’clock Nevsky Avenue is invaded by tutors and governesses of all nationalities and
their charges in cambric collars. English Johnsons and French Coques walk arm in arm with
the young gentlemen entrusted to their parental care and explain to them with an air of grave
decorum that the signboards over the shops are put there to tell people what they can find inside the
shops. Governesses, pale misses, and rosy-cheeked mademoiselles walk statelily behind slender
and fidgety young girls, telling them to raise a shoulder a little higher and to walk straighter. In
short, at this time Nevsky Avenue is a pedagogic Nevsky Avenue. But the nearer it gets to two
o’clock in the afternoon, the fewer do the numbers of tutors, governesses, and children grow,
until finally they are crowded out by their loving fathers who walk, arm in arm with their highlystrung wives in gorgeous, bright dresses of every imaginable hue. These are by and by joined by
people who have by that time finished all their important domestic engagements, such as talking
to their doctors about the weather and the small pimple that has suddenly appeared on their nose;
or enquiring after the health of their horses and, the children who, incidentally, seem always to be
showing great promise; or reading in the papers the notices and important announcements of the
arrivals and departures; or, lastly, drinking a cup of tea or coffee. They are soon, joined by those
upon, whom enviable fate has bestowed the blessed calling of officials on special duties as well
as by those who serve in the Foreign Office and who are particularly distinguished by their fine
manners and their noble habits. Dear me, what wonderful appointments and posts there are! How
they improve and delight the soul of man! But, alas, I am not in the Civil Service myself and so
am deprived of the pleasure of appreciating the exquisite manners of my superiors. Every one
you now meet on Nevsky Avenue is a paragon of respectability: the gentlemen in long frockcoats
with their hands in their pockets; the ladies in pink, white and pale blue redingotes and hats. Yon
will meet here a most wonderful assortment of side-whiskers, a unique pair of whiskers, tucked
with astonishing and extraordinary art under the cravat, velvety whiskers, satiny whiskers, and
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whiskers black as sable or coal, the latter, alas, the exclusive property of the gentlemen from the
Foreign Office. Providence has denied black whiskers to those serving in any other ministry, and
to their great mortification they have to wear red whiskers. Here you come across moustaches so
wonderful that neither pen nor brush can do justice to them, moustaches to which the best years of
a lifetime have been devoted—the objects of long hours of vigil by day and by night; moustaches
upon which all the perfumes of Arabia have been lavished, the most exquisite scents and essences,
and which have been anointed with the rarest and most precious pomades; moustaches which are
wrapped up for the night in the most delicate vellum; moustaches for which their possessors show
a most touching affection and which are the envy of all who behold them. Thousands of different
sorts of hats, dresses, multicoloured kerchiefs, light as gossamer, to which their owners sometimes
remain faithful for two whole, days, dazzle every eye on Nevsky Avenue. It looks as if a sea of
butterflies have risen from flower stalks and are fluttering in a scintillating cloud above the black
beetles, of the male sex. Here, you meet waists such as you have never seen in your dreams:
slender, narrow waists, waists no thicker than the neck of a bottle, waists which make you step
aside politely whenever you meet them for fear of injuring them by some awkward movement of
your elbow; your heart is seized with apprehension and terror lest these most delightful products of
art and nature should be snapped in two at the merest breath from your lips. And the ladies’ sleeves
you meet on Nevsky Avenue! Oh, what lovely sleeves! They remind yon a little of two balloons,
and it really seems, as though the lady might suddenly rise in the air were she not held down by
the gentleman walking beside her; for it is as delightfully easy to lift a lady in the air as it is to lift
a glass of champagne to the lips.
Nowhere do people bow to each other with such exquisite and natural grace as on Nevsky Avenue.
Here you meet with a unique smile, a, smile which is perfection itself, a smile that will sometimes
make you dissolve with pleasure, sometimes make you bow your head with shame and feel lower
than the grass, and sometimes make you hold up your head high and feel higher than the Admiralty
spire. Here you, meet people who talk about the weather or a concert with an air that is the acme of
good breeding and with a dignity that is full of the sense of their own importance. Here you meet
a thousand of the oddest characters and witness a thousand of the oddest incidents. Oh dear, the
strange characters one meets on Nevsky Avenue! There are, for instance, many people who when
they meet you will be quite sure to stare at your boots and, when you have passed, turn round to
have a look at the skirts of your coat. I have not discovered the reason for it yet. At first it occurred
to me that they must be bootmakers, but I was wrong, of course: they are for the most part Civil
Servants from different ministries, many of whom are very able men who can draw up excellent
reports from one ministry to another, or they are people who spend their time taking walks or
reading the papers in cafes; they are, in fact, highly respectable people. In this thrice-blessed hour
between two and three o’clock in the afternoon when the entire capital seems to be taking a walk
on Nevsky Avenue, it becomes the greatest exhibition of the best productions of man. One displays
a smart overcoat with the best beaver, another a nose of exquisite Grecian beauty, a third most
excellent whiskers, a fourth a pair of most ravishing eyes and a perfectly marvellous hat, a fifth
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a signet ring on a most charming little finger, a sixth afoot in a delightful little shoe, a seventh a
cravat, that arouses your admiration, an eighth a moustache that takes your breath away. But at the
stroke of three the exhibition closes and the crowds begin to dwindle.
At three o’clock there is a fresh change. Spring suddenly descends on Nevsky Avenue: it is
covered with Civil Servants in green uniforms. Hungry titular, court and other councillors walk
as fast as they can. Young collegiate registrars, provincial and collegiate secretaries do their best
to promenade along Nevsky Avenue with a dignified air which seems to belie the fact that they
have been sitting in an office for six solid hours. But the elderly collegiate secretaries and titular
and court councillors walk along quickly with bowed heads: they cannot spare the time to gaze
at passers-by; they have not yet completely torn themselves away from their office worries; their
thoughts are still in a terrible jumble; their heads are full of whole archives of business begun and
still unfinished; instead of signboards they see for a long time a cardboard file with papers or the
fat face of the head of their department. From four o’clock Nevsky Avenue is empty-and you will
scarcely meet a single Civil Servant there. Some sempstress from a shop will run across Nevsky
Avenue with a box in her, hand; or some unfortunate victim of a philanthropic court registrar,
thrown, upon the mercy of the world in a frieze overcoat; or some eccentric visitor to whom all
hours are alike; or some tall, thin Englishwoman with a reticule, and a book in her hand; or some
workman, a Russian, in a high-waisted coat of twilled cotton, with a very narrow beard, who lives
from hand to mouth all his life, a man of tremendous energy, his back, arms and legs working away
as he walks deferentially along the pavement; or sometimes a humble artisan—you will meet nо
one else on Nevsky Avenue at that time.
But once let dusk fall upon the houses and streets, and the policeman, covered with a piece of
matting, climb up his ladder to light the street lamp, and engravings which do not venture to show
themselves in daylight appear in the low shop-windows and Nevsky Avenue comes to life again
and everything begins to stir; it is then that the mysterious time comes when the street lamps invest
everything with an alluring, magic light. You now meet a great many young men, for the most
part bachelors, in warm frockcoats and overcoats. There, is a certain purposefulness or something
that resembles some purpose in the air at this time. It is something that is very difficult to account
for: everybody seems to be walking much faster, everybody seems to be strangely excited. Long
shadows flit over the walls and the road, their heads almost touching the Police Bridge. Young
collegiate registrars, provincial and collegiate secretaries walk up and down the Avenue for a long
time; but the elderly collegiate registrars, and the titular and court councillors mostly sit at home,
either because they are married and have families, or because their German cooks who live with
them are masters of the culinary art. You meet here the same elderly gentlemen who at two o’clock
in the afternoon were walking along Nevsky Avenue with such admirable decorum and dignity.
Now you will see them vying with the young collegiate registrars in overtaking some lady to peep
under her hat, a lady whose full lips and cheeks plastered with rouge many of the strollers find so
irresistibly attractive, especially shop managers, handicraftsmen, and merchants in frock-coats of
German cut, who walk in groups and usually arm in arm.”
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c. Streets, commerce.
To give a strange image of the city, one only has to represent it at night, with the
ground floors shut and the lights off, or can just show places without activity.
Conversely, when one wants to explain the speed and pace of urban life, it’s
only needed to look at the shops: people and activity will automatically appear
with them.10
Commerce roots in the street with signs, advertisements, showcases, reflections
and lights: impulses that can become unique descriptors of the urban landscape,
and which can eventually be the main subject of artistic representations of
the city: the horizon line, the eye level,11 is transformed into the element of
measure for the composition of urban commerce retail spaces in the city.

11 Lewis Mumford published in the 30’s a series of opinion articles in The New Yorker that, and
although the column in which he published them was titled “The Sky Line”, many of them were
taken from the sidewalk, concerning the image of the eye level of the city is transformed to a
different rhythm from the rest of urban layers. In New facades (November 20, 1937), he reviewed
the Fifth Avenue from some of its renovated ground floors:
“Quitely –and the word “quitely” has happy implications- Fifth Avenue has been having its face
altered during the last six months. It is at the eye level or thereabouts that most of the changes have
taken place –not new buildings so much as new show windows and shop fronts. This is mainly the
work of the department stores, the speciality shops, and those particular friends of a rather blatant
form of modernism, the shoe shops.
The quietest of all these alterations is that just finished by Best & Co.; the architect is Harold
Butterifield. This is perhaps the best piece of refurbishing that has been done lately, and it is also
one of the most exasperating, just because the architect has made the wrong choices in those final
details where a false motion spoils a good effect almost as completely as a streak of lipstick carried
too far out of the general curve of the mouth ca spoil a woman’s makeup. The Best building is one
of those structures which one may pass a hundred times without really noticing if they are good
or bad. It happens, when one finally looks at it, to be good example of an unobtrusive modern
vernacular –except for the moth-eaten lintels and moldings, it is a clean design.
(...)

10 Alfred Doblin begins Berlin Alexanderplatz (1929) explaining the shock that experiences the
main character in the story when out of jail tries to adapt himself to urban life, and does it precisely
describing the surprise that experiences discovering the new showcases in the city:
“He stood in front of the Tegel Prison gate and was free now. Yesterday in convict’s garb he had
been raking potatoes with the others in the fields back of the building, now he was walking in a tan
summer topcoat; they were still raking back against the red wall, and did not move. The gateman
walked past him several times, showed him his car-line; he did not move. The terrible moment had
come (terrible, Franze, why terrible?), the four years were over. The black iron gates, which he
had been watching with growing disgust for a year (disgust, why disgust?), were shut behind him.
They had let him out again. Inside, the others sat at their carpentry, varnishing, sorting, gluing, had
still two years, five years to do. He was standing at the car-stop.
Then punishment begins.
He shook himself and gluped. He stepped on his own foot. Then, with a run, took a seat in the car.
Right among people. Go ahead. At first it was like being at the dentist’s, when he has grabbed a root
with a pair of forceps, and pulls; the pain grows, your head threatens to burst. He turned his head
back towards the red wall, but the car raced on with him along the tracks, and only his head was
left in the direction of the prison. The car took a bend; trees and houses intervened. Busy streets
emerged, Seestrasse, people got on and off. Something inside him screamed in terror: Look out,
look out, it’s going to start now. The tip of his nose turned to ice; something was whirring over his
cheek. Zwölf Uhr Mittagszeitung, B.Z., Berliner Illustrierte, Die Funkstunde. “Anybody else got
on?” The coppers have blue uniforms now. He got off the car, without being noticed, and was back
among people again. What happened? Nothing. Chest out, you starved sucker, you, pull yourself
together, or I’ll give you a crack in the jaw! Crowds, what a swarm of people! How they hustle and
bustle! My brain needs oiling, it’s probably dreid up. What was all this? Shoe stores, hat stores,
incandescent lamps, saloons. People got to have shoes to run around so much; didn’t we have a
cobbler’s shop out there, let’s bear that in mind! Hundreds of polished Window-panes, let’em
blaze away, are they going to make you afraid or something. Why, you can smash’em up, can’t
you, what’s the matter with’em, they’re polished clean, that’s all. The pavement on Rosenthaler
Platz was being torn up; he walked on the wooden planks along with others. Just go ahead and
mix in with people, then everything’s going to clear up, and you won’t notice anything, you fool.
Wax figures stood in the show-windows, in suits, overcoats, with skins, with shoes and stockings.
Outside everything was moving, but-back of it-there was nothing! It-did not-live!”
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The shoe shops are in a class by themselves. They suggest what happens to modern architecture
when its slogans and catchwords, instead of going to the head, descend to the feet. More perhaps
than any other type of store, they are designed, like a cunning flower that traps insects, to lure the
pedestrian off the Avenue and draw him, by persuasive curves, into the dark corolla of the shop
itself. This accounts for the billowing window bays and the sinuous streamers on the pavement that
point inward. Psychological –you follow your feet. The Stetson Shoe Shop, at Thirty-sixth Street,
shows its wares under a lush, pink-grained marble band that turns the corner in a bland curve; the
upright at the corner of the window is a greenish-black block of marble, but I draw the line at the
point where the architect went out of the room and gave the office boy a chance to play with the
draughtsman’s compass and draw circles, or portholes, all over design. I don’t know yet if it was
the portholes or the strawberry-sundae frame that made me feel a little unsteady on my feet.
My vote goes to the new Cammeyer shop, at 448 Fifth Avenue, done in essentially the same
order of design –shoe-shop modernism- and with almost the same general materials. Here the
great, smooth plaque above the window consists of white marble, cut in squares, and the name
Crammeyer is spelled in heavy, green script letters, raised and gilded at the edges. The legend is
overbold –letters half this size would have been equally effective and much more handsome in the
street picture- but I must say a special word of praise for the architects (the firm Telchin & Gina)
who are intelligent enough to repeat the name of the store and to display the avenue number un
readable letters and numerals above the door.
There are numbers of things about the new Betty Wales shop, at 394 Fifth Avenue, that I like;
mainly, perhaps, the fact that the architects have not suddenly been persuaded by the airconditioning people to design the premises with poky, windowless interiors, to give an effect
as much as possible like that of E Deck on an ocean liner. There are two continuous banks of
windows at the front, with continuous horizontal spandrels of stone above and below, and the
display windows, instead of being big and overpowering, are more intimate in scale –an excellent
notion. The material used is a slaty blue stone, and the whole design, though not brilliant, is direct
and unforced, which is perhaps even more important for the health of modern building. The name
of the shop appears twice on the front and once at the corner at eye level –a model of effective
reticence, even though in general I must deplore the use of script for such purposes. The big
windows on the side street are worth more than a glance, for here the architects, Bell & Goodman,
used slats of opaque glass at either side of the Venetian blinds, thus recognizing that control of light
and air, rather than their wholesale acceptance or rejection, is what constitutes the modern solution
of the problem of fenestration.”
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*/IMG 1.7 / pg. 42-43: “J’habite une ville fantôme” (I live in a ghost town), a photographic project
by Thibaut Deri. The images of the extinct activities on the ground floor are the documentary
evidence for the author that the city where he lives is vacated.
“J’en avais marre de la capitale. Trop de bruit, trop de gens. Et puis je ne supportais plus mes
voisins. Je voulais changer d’air, et surtout de vie. Je passais le plus sombre de mon temps affalé
dans mon canapé, à refaire non pas le monde, mais l’endroit idéal où m’installer. Je m’imaginais
alors vivant dans un petit village à la campagne, mais pour y avoir grandi, je savais déjà que les
grands espaces n’étaient pas faits pour moi. Je me voyais repartir à zéro au bord de la mer, mais
le vent et le cri des mouettes m’ont toujours tapés sur le système. Bref, je tergiversais. Je me suis
donc longtemps demandé où poser ces valises que je n’avais pas encore faites, jusqu’au jour où je
suis tombé dessus, par hasard. Une ville sans voiture ni habitant, sans bruit ni mouvement, calme
comme la campagne, reposante comme l’océan, mais sans nature. Aujourd’hui je me promène en
silence dans ces rues rien qu’à moi, où je n’ai qu’à me servir, où tout me tend les bras. Au début
je me suis bien posé quelques questions: que s’était-il passé ici et qu’était devenue la population?
Exode rural, catastrophe naturelle, cataclysme écologique, peu importe finalement. Avec le temps
j’ai appris à ne pas bouder mon plaisir, et la seule chose qui m’inquiète désormais, c’est de savoir
combien de temps cela va durer. Je tue le temps, qui ne passe plus vraiment par ici, en imaginant
toutes ces vies passées derrière ces volets fermés, ces rideaux de fer tirés. Je suis comme perdu

portraits that represent a wink to the narcissistic gesture that accompanies
pedestrians when passing in front of a window, when they can not avoid
looking sideways their own reflection in the store windows; the city is framed
by the size of the window in which is reflected or that exhibits it from the other
side, from the inside. What happens within the areas of activity is a source of
emotion and memory, the descriptions are so capable of being the subject of
art as sidewalks and streets are.15 They are meeting places that, as used daily,

sur une île déserte, sauf que je n’ai pas envie que l’on me retrouve. J’habite une ville fantôme.”
Source: http://www.derien.fr/?page_id=2.*

Signs force people to read them as they walk; they add a layer of accurate
information to the carefree look of the pedestrian, fixing him in time and
place.12 Showcases are on the horizon of walkers and their glass is a window
for inward13 but also mirror for the city that is on the back of those walkers;14
12 In The Book of Disquiet (1984), Pessoa becomes Bernardo Soares, walking alone through
the streets of Lisbon and having comforted his loneliness in part by the presence of the signs and
street notices:
“In certain particularly lucid moments of contemplation, like those of early afternoon when I
observantly wander through the streets, each person brings me a novelty, each building teaches me
something new, each placard has a message for me.
My silent stroll is a continual conversation, and all of us –men, buildings, stones, placards and skyare a huge friendly crowd, elbowing each other with words in the great procession of Destiny.”
13 In Flush: A biography (1933), the imaginary biography of a dog living in London in the midnineteenth century, Virginia Woolf portrays the excitement of a cocker spaniel when looking -from
the height of its eyes, closer to the ground that the pedestrians’- through shop windows on a walk
in Oxford Street:
“The carriage was ordered; Miss Barrett rose from her sofa; veiled and muffled, she descended the
stairs. Flush of course went with her. He leapt into the carriage by her side. Couched on her lap,
the whole pomp of London at its most splendid burst on his astonished eyes. They drove along
Oxford Street. He saw houses made almost entirely of glass. He saw windows laced across with
glittering streamers; heaped with gleaming mounds of pink, purple, yellow, rose. The carriage
stopped. He entered mysterious arcades filmed with clouds and webs of tinted gauze. A million airs
from China, from Arabia, wafted their frail incense into the remotest fibres of his senses. Swiftly
over the counters flashed yards of gleaming silk; more darkly, more slowly rolled the ponderous
bombazine. Scissors snipped; coins sparkled. Paper was folded; string tied. What with nodding
plumes, waving streamers, tossing horses, yellow liveries, passing faces, leaping, dancing up,
down, Flush, satiated with the multiplicity of his sensations, slept, drowsed, dreamt and knew no
more until he was lifted out of the carriage and the door of Wimpole Street shut on him again.”
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14 Mumford on the size of the windows and the image of the street, that would have to be related
to the size of what they show, The New York Lunchroom (May 19, 1934):
“(...) While we are dealing with minor examples of comeliness, let us look at the Pennsylvania
Drug Company’s store at the corner of Fifty-first Street and Sixth Avenue. It is a big and bright and
cheerful place. The bigness is emphasized by the open treatment of the windows, the brightness
by the now happily fashionable moon lamps, and the cheerfulness by a fairly intelligent use of
color. One would probably have to give this the palm as the best shop of the year so far were it
not for the fact that the drug company’s windows displays very carefully conceal the interior and
cut off half the light. Plainly, the notion that miscellaneous exhibitions of drugs, lotions, flatirons,
and toys are attractive to the human eye dies hard among druggists. Because the superstition is
such a fast one, I would even compormise with it to the extent of giving a big shop like this one
little window, arranged no higher than the eye level, in which the bargians of the day would be on
exhibition. If the shopkeeper liked that sort of thing, he could change the display every hour. But
the drama of a well-arranged shop, the thing that lures people in, is what is inside: the shelves, the
counters, the goods, the people. It is a sheer waste of plate glass to conceal this drama with the
dreary banality of displays.”
15 In the story “Two Gallants” in Dubliners (1914), Joyce explains how Lenehan waits his friend
Corley, who has approached a girl walking down the street:
“The problem of how he could pass the hours till he met Corley again troubled him a little. He
could think of no way of passing them but to keep on walking. He turned to the left when he came
to the corner of Rutland Square and felt more at ease in the dark quiet street, the sombre look of
which suited his mood. He paused at last before the window of a poor-looking shop over which the
words Refreshment Bar were printed in white letters. On the glass of the window were two flying
inscriptions: Ginger Beer and Ginger Ale. A cut ham was exposed on a great blue dish while near
it on a plate lay a segment of very light plum-pudding. He eyed this food earnestly for some time
and then, after glancing warily up and down the street, went into the shop quickly.
(…) He ate his food greedily and found it so good that he made a note of the shop mentally.”
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become familiar for the individual; that as they have made them their way,
behave in them in familiar everyday way: representing the interiors of shops16
can also transmit the privacy of individuals without crossing the threshold of
their private spaces.

d. The streets of doing nothing.

*/IMG 1.8 Urban mirrors. / pg. 46-47. Eugène Atget (top left) photographed the shop windows of
Paris at the entrance of modernity and turned them into a representation considered by many close
to surrealism, capable of capturing the ambiguity between inside and outside, while portraying
what exposing the shops and the city reflected. Vivian Meier (1926-2009, bottom right) was
constantly self-portraying herself by her shadow on the sidewalks or through her reflect on those
show windows, always so indifferent to what surrounded her in an autobiographical story that
explains in a very accurate way especially Chicago and New York between the 50 ‘and 90’.

the thread of Poétique de la ville (1973), where Sansot describes the city from
the feelings of a modern flâneur; it is also about Paris -its streets, its cafes with
terraces, its department stores- from the emotions experienced by walking it at
all times and where extols the role of the street as the unique setting in which
events take their rightful dimension.18

Benjamin was seduced by the texts by Baudelaire and initiated a sensitive
approach to Paris where he identified the efimereitat the movement of people
and activity at street urban modernity.17 It is the same impulse that characterizes

Lee Friedlander (1934, top right) picked up the baton from this obsession of Atget and Meier
and photographed with 35mm film in black and white shop windows, an excuse to show streets
and buildings in New York so indirect but exhaustive. Lisette Model (1901-1983, bottom left)
before him, photographed New York from inside and outside those windows, removing her own
image reflected but substituting it for the mannequins inside the showcases, which became the
measurement scale.
Sources: http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=229, http://www.vivianmaier.
com/ and http://www.pacegallery.com/artists/139/lee- Friedlander checked January 2012; http://
exposiciones.fundacionmapfre.org/lisettemodel/, checked April 2015.*
*/IMG 1.9: Shop windows on the ground floor, activity inside the business. / pg. 48-49. Three
collections of hyperrealistic paintings: Richard Estes (1932, top left) in daytime images, changed
since the 60’s pedestrians’ everyday life and the physical setting of the city to improve the catch
of the city reflected on the windows. John Bader (1938, bottom left) forgot the reflexes but turned
diners on object of his realistic representations. Ralph Goings (1928, bottom right) moved inside
them to reflect the everyday life at the time, the boredom of the routine, the peaceful eyes of a few
resigned users. The images have left the street outside but have looked inside the collective spaces
scenes with public value.
Sources: http://www.artnet.com/usernet/awc/awc_thumbnail.asp?aid=139829&gid=139829&
cid=17191&works_of_art=1; http://www.johnbaeder.com/; http://ralphlgoings.com/, checked
December 2013.*

16 Eleb (20005) copied a quote from Magris (2000) “Café San Marco” in Microcosmes:
“The parcours through the cafe and its L structure wouldn’t be that for satisfying (....) an absolute
necessity that is not straight. Enjoyed by chess players, the café is like a chessboard and between
its tables one moves as the rider, turning constantly at right angles to find himself often, as at
the game of the goose, at the square one, at that table where he prepared its review of German
literature and where one ends up, even years later, writing or responding to yet another interview
(...) while a few later one of your son corrects his thesis or the other in the small back room, plays
cards. ”
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17 It is explained, for example, in the following excerpt from the “Passages of Paris II” (where
Benjamin begins to elaborate a text from the notes he had accumulated) in the Arcades Project:
“The streets are collective housing. The collective is a being awake forever, eternally moving,
living, experiencing, knowing, mediating between the walls of houses as well as individuals under
the protection of their four walls. For this group, shiny porcelain signs of the shops are much better
mural ornament than oil paintings of the room to the bourgeois, the walls with ‘Do not fix signs’
are their desk, newsatands their libraries, mailboxes their bronzes, banks their bedroom furniture,
coffee terraces the viewpoint from which stare at their household goods. Where the road workers
hang their jackets, is located the lobby and the gate leading to the outdoors courtyards; the long
corridor that scares the bourgeois is for them the access to the rooms of the city. The passage was
for them their living room. More than anywhere else in the passage discloses the street as the
furnished interior for the masses, inhabited by them. (...)” [translation from Spanish by the author]
18 “It seems that events can only acquire their true weight of urbanity and sociality in the street. In
a kitchen, an argument does not take all its magnitude, it just reaches the begining of its violence.
A man slaps another in the street and that slap sounds pointedly; it multiplies in the bewildered
stares or consumers in a cafe, walkers, anyone who wanders at this time. It awakens from its
numbness bitumen, the passing truck, a garbage if it finds one in that place. Similarly, a patient
dying alone in his room. If he dies in the street, he summons us to his fatal term, his death concerns
us, even though we do not know him. In a novel of the postwar period, a man crossed the threshold
of his house to die on the sidewalk as if, by this gesture, he appealed to society.” [Sansot, 1973,
translation from French by the author]
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The state of seduction for the everyday scenes, with the close focus on street,
sidewalks and facades, the continuous looking at them makes the observer
perceiving commerce as an element of measure that helps him understanding
that the city moves and changes constantly,19 and how at the same time and
among these changes it is precisely the activity what sets benchmarks to build
subjective maps that orient the individual.20 Using them again and again and
knowing that other users do the same daily and constantly,21 start looking at
them ever more closely and more carefully, and, when expanding the focus,
tiny problems, banal things, become important and structure the subjectivity
of urban fact.22

19 Ryszard Kapuscinski’s Imperium (1993: 1995), explains how Moscow is transformed from the
change of uses of its ground floors after the communist revolution:
“As I walked this way through the streets of old Moscow, it suddenly struck me that I was
beginning to understand the meaning of the October Revolution –the great event of the twentieth
century, which (as we all know) changed the course of human history. I noticed that the ground
floors of these houses and small apartment buildings were built –long, long ago- as accomodations
for stores, for artisans’ workshops, for little restaurants and doors, and spacious interiors. Here
beats the heart of the old, commercial, bustling, and enterprising Moscow. Throngs of people
passed through these streets. It was colorful and noisy, crowded, exotic. Today, walking through
these same, although now-empty and lifeless, streets, I instinctively look into the display windows.
Desks stand in all of them. There are no counters or shelves here, no grocery items or textiles.
Only more or less shabby desks. Desks, moreover, tightly jammed together, crammed, stuffed
in as if by force, arranged practically in layers, like bunk beds in military barracks. How much
discussion must go on about this, how many conferences, how much deliberation on such vital
object as –where is there room to fit in one more desk? One those desks (visible through the display
windows), piles of inquiries, forms, and questionnaires. And –this too is everywhere- tea glasses.
Cunning often reveals itself in the simplest things. The streets through which I now walk
confirm this truth. The maneuver that brought victory to the Bolsheviks consisted of expelling
and expropiating the merchants (independent people who guided themselves by the laws of the
marketplace) and placing clerks in their stores –meek and obedient instruments of the authorities.
The man behind the counter was replaced by the man behind the desk: the Revolution triumphed.”
20 In Dans le Café de la Jeunesse perdue, Modiano (2007) explains fragments of the same story
told by different characters, whose meeting point cafe Le Count. Bowing wants to keep a record of
those who pass through local [the English translation of the original work is appearing on January
2016, which is why the transcription below is in the original French version]:
“Il rêvait, disait-il, d’un immense registre où auraient été consignés les noms des clients de tous
les cafés de Paris depuis cent ans, avec mention de leurs arrivées et de leurs départs successifs. Il
était hanté par ce qu’il appelait “les points fixes”.
Dans ce flot ininterrompu de femmes, d’hommes, d’enfants, des chiens, qui passent et qui finissent
par se perdre au long des rues, on aimerait retenir un visage, de temps en temps. Oui, selon
Bowling, il fallait du milieu du maelström des grandes villes trouver quelques points fixes.”
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21 Pedestrians assume that spaces for activities are those of the daily life and the scene where
things that change the lives of pedestrians happen, as in Hopscotch (Rayuela, Cortázar, 1963),
where Horacio recalls his first encounters with Maga:
“I know that one day I came to Paris. I know that I was living off loans for a while, doing what
the others did and seeing what they saw. I know that you were coming out of a cafe on the Rue
du Cherche-Midi and that we spoke. Everything had been going badly that afternoon because the
habits I had brought from Argentina would not permit me to cross from one sidewalk to the other to
look at silly items in the dimly lit shop windows on streets I don’t remember any more. I followed
you grudgingly then, finding you petulant and rude, until you got tired of not being tired and we
went into a cafe on the Boul’ Mich’ and all of a sudden in between two croissants you told me a
whole chunk of your life.“
22 On the assumption of the visibility of the everyday life, the importance of the banal in the
construction of the urban scene, is impredible the description by Pla of the “carrer Estret” (narrow
street), in Els Pagesos, 1952 [there is not an English translation of the original Catalan version of
this work, which is why the translation transcribed below is in Spanish]:
“La calle Estrecha, propiamente dicha, debe tener como máximo unos ciento treinta metros de
longitud. Su forma es curvilínea –la misma forma que toma la parte central de una serpiente al
arrastrarse por el suelo.
Utilizo la forma de la serpiente por la comodidad y al mismo tiempo para hacerme entender.
También hubiera podido decir que su trazo se asemeja a las alas de un pájaro cuando las tiene en
posición horizontal y tirantes y completamente extendidas; es decir, cuando el pájaro planea. Esta
forma evita que desde la entrada de la calle se vea la salida y viceversa, a pesar de ser una calle tan
corta. Y todavía es más, pues desde su centro tampoco se ve ni la entrada ni la salida.
En esta calle no he visto, a pesar de mis esfuerzos y buena voluntad, ningún elemento sublime ni
pintoresco; tiene una nota de una obviedad indiscutible: realmente es estrecha. En sus dos orillas
hay un bordillo de piedra sobre el cual puede circular un ser humano con una evidente facilidad.
De todas formas si esta persona fuera muy voluminosa, como aquellos hombres tan gordos que
antes se veían con frecuencia por el país y que ahora parece que se hayan marchado al otro mundo
por delicadeza, silenciosamente, los bordillos de la calle serían insuficientes. Por el centro de la
calle –que está adoquinada con baldosas salpicadas de ojos de culebra. Puede circular un carro o
una tartana fácilmente. Se entiende con ello un carro cargado hasta los topes de paja o alfalfa. En
este caso los bordillos le dan un suplemento de espacio que le permite transitar con la perfecta
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The sensitive sources included in the thesis are a choice among a limited
collection of readings and images that have fallen into the hands of the author
while preparing the research and therefore are an inevitably subjective set;
woven and melted, they help to establish a parallel universe of imaginary
groundscapes, where there is no argument that repeat any other, but which all
share the intuition to point out some of the factors of that commercial urbanity,
the urbanity on the ground floor level unfolded throughout the speech of the
thesis. They are presented by groups of images of the same author -because the
group enumerates the diversity of street scenes and commerce can trigger-, and
by fragments of novels that show, within a complex narrative, descriptions of
urban commercial landscape locked in the lives of the characters.
justeza. Es decir: el cálculo que sirvió para construir la calle fue hecho a base de servir de paso a un
carro de payés cargado. Así, mientras el transporte se hizo con estos carros, el cálculo fue perfecto.
Hoy, sin embargo, resulta anacrónico y notoriamente insuficiente. Cuando un camión moderno se
atreve a pasar por esta calle, ha de colocar todo un juego lateral de sus ruedas sobre el bordillo,
cosa que no es nada sencilla, y que, por otra parte, siempre provoca las protestas airadas de los
ciudadanos de la calle y también, naturalmente, la de los peatones expuestos a un peligro cierto.
Así pues, la calle Estrecha ha entrado en un período más o menos largo de agonía. Su duración
dependerá, claro está, del dinero que se disponga para crear una vía de más ancho y cómodo
acceso. El motor de explosión en todo caso desplazará la calle al desván de los trastos viejos.
Llegará un momento en que este capricho urbanístico será un lugar silencioso, recogido y quieto.
Nuestros hijos –con más seguridad que nuestros nietos- verán crecer el ribete verde de la hierba
entre los adoquines. Hoy, sin embargo, es el origen de toda clase de pequeños conflictos entre el
tránsito rodado, la gente establecida y el modesto peatón. Uno tiene allí una extraña sensación
de peligro: todo parece colaborar activamente para que se produzca una gran desgracia; ver cómo
un aparatoso camión aplasta contra el muro de la calle a un hombre o a una mujer o quizás a una
niña de ojos negro y cabellos rubios. Entonces las cosas se arreglarán rápidamente y en seguida la
hierba empezará a crecer entre las piedras de la calle.
Si yo tuviera una sensibilidad adecuada a la brutalidad y al tumulto de nuestros días, esta
posibilidad secreta y latente de la calle Estrecha me produciría, quizás, un comezón de baja
curiosidad. Este aspecto de la vida actual no hace para mi modo de ser, y, sin embargo, espero
vivir en esta angostura urbana de manera plácida y tranquila. Hasta incluso espero que mientras
viva en este lugar no me hayan de llamar para curar las mataduras de algún viejo caballo que haya
resbalado en los adoquines de la calle.

They draw an atmosphere of constant sensations, a tidy sum of outside looks,
subjective geographies associated to retail that condense in a story which could
be dozens of rides -at day, at night, with open shops, with lowered blinds, on
streets with no shops but with rough facades, on streets with no relief but with
corners where meeting others- through a bunch of different cities. It is a sensible
approach that tries to put on the drawing boards of the city impulses that must
be able to be translated beyond the planning lines. Without streets, without
sidewalks, without facades, without ground floors, without people, there is
no intensity; it is an addition and mixing of material things that combined,
becomes the immateriality of the activity that, in turn, is the reason for another
material reality: without intensity and without activity, there is no city.
*/IMG 1:10: Barren streets. / pg.56. Desolation leads this pair of images by Francesc Català Roca
and Antoni Arissa (1900-1980), The persecuted, in two scenes where a man with a child and a man
with two shadows walk the streets without activity.
Sources: http://www.museoreinasofia.es/buscar?bundle=obra&f%5B0%5D=im_field_obra_
autor%3A4474, checked July 2013; http://museunacional.cat/ca/colleccio/el-perseguit/antoniarissa/219000-000, checked January 2015.*

En todo caso me ha parecido que la gente que vive en esta calle, al menos exteriormente, comparte
esta tendencia. Me ha parecido que se trataba de personas grises e insignificantes dedicadas
al pequeño comercio. Hay un guarnicionero, un relojero, un carnicero, una taberna que me ha
parecido muy solitaria, una minúscula tienda de ropas, una barbería con ciertas pretensiones....
Todo este mundo de pequeña gente me ha parecido muy amable, absolutamente plausible. Mirando
sus establecimientos me ha dado la sensación de que me trasladaba a la época antigua; y en este
caso, antigua quiere decir muy breves años atrás. En los días laborables este pequeño comercio
tiene escaso trabajo; su existencia, su actividad comercial posee una cierta atonía. Los días de
mercado se anima visiblemente y el trabajo se amontona un poco.
Y eso es todo lo que yo sabría decir luego de una investigación preliminar de la calle en la cual
tendré que vivir. Ciertamente es muy poca cosa, pero si se me permitiera una confesión: las “pocas
cosas” cada día me apasionan y me gustan más. Ya estoy cansado de comprobar que detrás de
las “grandes cosas” no hay absolutamente nada, que casi inconscientemente me acostumbro a
valorarlas con un criterio contrario a sus dimensiones externas.”
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Les primeres ciutats van fundar-se a l’encreuament de camins de
rutes comercials; van ser cantonades destinades a l’intercanvi de
mercaderies entre persones que teixien aliances i deixaven de ser
nòmades per establir-se en assentaments urbans. El comerç ocupava
a les ciutats un lloc específic: una plaça on es canviaven productes
però també idees i opinions, on s’hi produïen discussions, on es feia
política, on els ciutadans es trobaven. Una plaça que es distingia per la
seva forma de la resta d’espais lliures de la ciutat, els carrers, amb una
geometria i una forma que la convertien en centre de la socialització i
de l’oci col·lectius.
El comerç s’estenia i envaïa de manera natural qualsevol espai als
voltants de l’emplaçament que se li assignava, i per aquesta seva
condició col·lectiva i social inalienable, per la transcendència dels
intercanvis d’intangibles que sempre acompanyaven els intercanvis
materials -tractes entre persones que perduraven en el temps, que
es consolidaven i es convertien en quotidians-, sempre va buscar
protecció del sol, del vent, de la pluja, del fred. Des dels orígens es va
situar en llocs ambigus entre dins i fora, en espais avesats a colonitzar
el carrer; va tendir a barrejar-se amb el que passava a les voreres, a
col·lidir amb els recorreguts erràtics dels passejants, a sortir dels límits
dels elements –lleugers o massissos, construïts- que el protegien per
anar a trobar els compradors.
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Les primeres proteccions lleugeres que guardaven els llocs del comerç
van consolidar-se i van donar lloc a construccions i edificis especialitzats:
aquests llocs del comerç aviat es van convertir en edificis; la forma de
la ciutat contemporània està inevitablement lligada a les arquitectures
que han aixoplugat els intercanvis i que han dut al seu interior la vida
pública pròpia del carrer, arrelades a la trama i a l’imaginari col·lectiu
i afermades com espais de socialització urbans. Aquest capítol està
dedicat als tipus d’edificis dedicats al comerç1 a la ciutat històrica, densa
i consolidada, i que formen una part característica del seu teixit. Són
espais destinats al consum tant de productes de primera necessitat
–mercats- com de modes i tendències –magatzems de novetats-.
Edificis independents però també construccions que actuen sobre
l’arquitectura i la ciutat existents, foradant-les i esculpint-les, inventant
noves formes que es consoliden i persisteixen en el temps, com els
passatges -que se superposen a l’ordre d’una parcel·lació pensada per
edificar les mansanes amb alineació a carrer i articulen uns interiors
que converteixen en aprofitables- o els porxos -que s’avancen a la línia

agrupat dins un tipus d’edifici o un altre segons la seva especialització.
El comerç que envaïa carrers i espai públic, va refugiar-se, en
aparèixer les voreres, en construccions que no eren sinó voreres a
cobert: alguns són llocs que aixequen o enfonsen el comerç més enllà
de la planta baixa, amb portes i horaris d’ús; d’altres són arquitectures
esculpides al teixit urbà que refan alineacions, eixamplen carrers i duen
els intercanvis a l’interior del teixit. Són edificis dedicats al comerç i a
la socialització, voreres protegides que sobreimposen el seu ordre a
la ciutat compacta, entitats autònomes que entren en sistema amb els
carrers convencionals –fets també en molts casos de botigues- i que
refan el mapa dels espais col·lectius de la ciutat.

Són arquitectures del comerç que han evolucionat, han crescut i s’han
transformat, que per gran que hagi estat la seva escala en relació amb
la del teixit urbà en el qual s’inserien, sempre s’han format a partir de la
repetició d’unitats menudes: parades, mostradors o botigues que s’han

Són formes que van néixer en moments diferents i que es van anar
revisitant al llarg dels anys i segles següents. A cada latitud van
incorporar adaptacions climàtiques, a cada ciutat trets estilístics i
culturals específics: es van reinventar i en algun cas van perdre, amb
la còpia, l’essència de la tipologia. Noves necessitats donaven lloc
al naixement de nous tipus d’edificis comercials a partir de l’evolució
dels tradicionals: les formes del comerç avançaven sense perdre, en
cap cas, el rastre de l’empremta més primària. Aquest capítol tracta
d’entendre aquells trets originals i posar-los en valor, parant atenció
a la relació que cada tipus travava amb la trama urbana. No és una
explicació extensa de la història de cadascun d’ells sinó una acumulació
d’exemples i una agrupació en famílies segons la relació que el comerç
que han allotjat ha estès amb la ciutat i el carrer: és una suma d’imatges
que condensen les cartografies històriques de les formes de l’activitat.

1 Pevsner (1976) va escriure una història de l’arquitectura a partir de la classificació dels
edificis civils en tipus, i la descripció de cadascun d’ells. Hi ha un capítol dedicat a les
botigues, on explica l’evolució en la seva formalització i la modernització que van desencadenar successivament el seu agrupament amb la construcció de passatges, grans magatzems i centres comercials; en canvi separa i descriu els mercats al mateix capítol que
l’arquitectura de ferro i vidre d’hivernacles i pavellons d’exposicions. Sempre des del punt
de vista de l’evolució estilística d’aquestes estructures, i tot i ser arquitectures civils, mai
des del rastre de les empremtes que deixaven sobre la ciutat, la classificació permet establir comparacions entre uns tipus i uns altres i veure com van influenciar-se mútuament
en la seva evolució, centrada en el segle XIX i mirant en el passat de manera selectiva
per trobar els moments d’esplendor i evolució de cadascun dels tipus (Bohigas, O., 1979,
al pròleg de l’edició castellana Historia de las tipologías arquitectónicas, Barcelona: GG).

Les formes de comerç urbà són peces que fan ciutat, com ho són les
places i els carrers, com ho són les estacions i els ports, com ho són les
biblioteques i la resta de dotacions d’equipaments, com també ho són
els habitatges. Són elements que es poden entendre des de la seva
composició formal, des del seu disseny arquitectònic, i que pel seu
caràcter col·lectiu i per l’ambigüitat que aquesta col·lectivitat suposa
a l’hora d’entendre’ls dins la ciutat, poden analitzar-se de manera
específica en la seva relació amb el carrer. Són voreres convertides
en edificis, arquitectures col·lectives que van condicionar la forma de
les ciutats en la seva modernització durant els segles XIX i XX. Però a
diferència d’estacions, ports, equipaments o habitatge, les del comerç
són formes específiques que no han estat mai imprescindibles perquè
s’hi desenvolupés l’activitat: mentre hi hagi un carrer, una vorera que
l’alimenti, el comerç podrà arrelar.

de façana o s’endinsen respecte al pla de carrer per donar lloc a un
espai exterior cobert que protegeix les mercaderies i els compradors;
l’activitat es desenvolupa en l’àmbit d’aquesta façana gruixuda que
separa casa o taller de carrer-.

92

93

LES FORMES DE COMERÇ URBÀ

Sota els porxos
Si els carrers són les seves voreres, més el que hi passa, més les
façanes dels edificis arran de terra, més els espais col·lectius de les
botigues en planta baixa, els porxos són una materialització clara
de la desfeta de vores entre públic, privat i col·lectiu, l’eixamplament
immediat de la vorera –pública- cap a sota els edificis –privats- per la
volada de l’arquitectura sobre el carrer. Les porxades a places o carrers
garanteixen recorreguts a cobert continus, fent entrar en sistema
diferents propietats, resseguint la línia de façana i guardant el vianant.
Els porxos duen associada la racionalitat de l’estructura de l’edifici que
suporten, transmeten a la façana un ritme compositiu que contribueix
a endreçar l’arribada de l’arquitectura al carrer. Les columnes de les
primeres ciutats síries transformaven aquest ritme en monumentalitat;
a la ciutat medieval la solidesa de les construccions va convertir en
més robusta l’ossada que filtrava l’espai de llindar públic sobre el sòl
privat; durant el segle XIX els esforços es van dedicar a la composició
de la doble pell: la de la façana que feien els arcs en contacte amb
el carrer i la del segon pla, que ressonava amb el primer, a l’interior
de l’espai porxat. Van ser uns porxos que endreçaven l’espai públic
a través de construir-ne la imatge de les façanes, com havien fet les
estoes a les àgores i els fòrums clàssics.
Cada columna de la porxada és una cantonada on recolzar-se, un espai
de trobada, es un lloc en si mateix. Les porxades han dut associat
sempre un paper d’espai de socialització, com elements constructors
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d’escenes de carrer. Sempre amb cases al damunt, els porxos han
anat apareixent al llarg del temps flanquejant carrers, dibuixant racons
o cantonades, emmarcant places, endreçant patis. Però al seu recer,
en els llocs protegits, el comerç hi trobava una posició privilegiada, a
peu de carrer i sense límits d’espai. Per això, tot i no ser un tipus edificat
en sentit estricte, la seva presència indissociable a la de l’activitat els
eleva a la categoria de llocs del comerç.
En aquesta posició de frontissa entre cases i voreres, els porxos van
servir per traçar carrers monumentals que flanquejaven les arribades a
les ciutats -la Via Canòpica d’Alexandria, o la Via Arcadiana d’Éfesos, o
els camins d’arribada a Pergamo, Palmira o a la Timgad romana-; eren
carrers que no estaven fets de cases, ni de botigues, sinó de columnes.
En entrar a la ciutat les columnates es cobrien i passaven a formar
part de la planta baixa d’edificis per generar porxades; el paviment
que quedava a recer separava els vianants dels vehicles i en garantia
la seguretat, però els porxos afegien una comoditat addicional: els
garantien l’aixopluc de l’adversitat meteorològica. La seguretat que
oferien va contribuir a consolidar el caràcter col·lectiu del que passava
al carrer: “El carrer, projectat com un edifici, absorbia paulatinament
funcions de circulació –de materials, de béns i persones- al mateix
temps que consolidava el seu rol com a escena pública” (Vidler, 1978).

Els porxos van ser les primeres construccions que van servir per protegir comerciants i mercaderia al mateix temps que
dotaven de monumentalitat el carrer que eixamplaven. No són edificis independents, a cinc vents, van néixer aïllats però
aviat es van compatibilitzar amb els edificis que se’ls situaven al damunt, als quals pertanyen en la mateixa mesura com
ho fan a la vorera a la qual ofereixen protecció. No tenen façana pròpia, són espais exteriors que recullen les irregularitats
d’alineació i de rasants del carrer, però pel fet d’estar coberts i protegits del fora per una estructura ritmada contínua,
separats d’un tros de vorera a descobert, aconsegueixen un grau de recer que els dóna condicions assimilables a un
interior.
Molts dels carrers porxats clàssics es cobrien amb teles i encanyissades que suraven sobre el carrer, perquè es el vent
les movia; que tenyien l’ambient, perquè eren de colors; que dibuixaven ombres geomètriques projectades, perquè no
eren contínues; que podien deixar de ser-hi, perquè podien plegar-se o enretirar-se. Els tendals guardaven l’espai públic
a la ciutat romana, cobrint les graderies destinades al públic als teatres,1 o a la Via Canòpica d’Alexandria,2 i assimilaven
aquests espais col·lectius als espais interiors guardats.
Sobre una trama enrevessada de ciutat, els porxos endrecen perquè imposen la seva geometria regular, i identifiquen
els espais públics i col·lectius. Els porxos evoquen l’ideal de ciutat: Ledoux va conciliar les idees de Rousseau amb el
pensament urbà, i va projectar carrers on manava la percepció del paisatge natural, on l’individu fos capaç de trobar en
ells un refugi dins l’artifici urbà. El carrers de Ledoux quedaven reduits als porxos, que eren l’espai de transició entre la
individualitat dels interiors - que allargaven els seus paviments fins a ells- i la col·lectivitat de l’exterior.3
1 TITO LUCRETIUS De rerum natura: “(...) sogas de lino multicolor flotaban sobre el teatro, coloreando con efumaturas
delicadas la escena y espectadores (..)”
2 Forster (xxxx) cita un escriptor àrab quan acaben de conquerir la ciutat, i fa referència als tendals: “(…) los toldos de
seda verde que se hallaban tendidos sobre la Vía Canópica(…)”
3 “És sota d’aquestes voltes, que fan ombra contra la calor del migdia, obertes cap al nord per gaudir de aire pur, que la
multitud accelerar trobarà salut i enfortirà els seus pulmons; és sota d’aquestes voltes consagrades a la meditació, a la
discussió dels interessos individuals, a la ciència, a la col·lecció dels millors llibres, als jocs que ocupen la ment sense
comprometre la moral, és aquí, finalment, que un trobarà la harmoniosa unió dels oposats”. [Cita de Vidler (1978) de
Claude-Nicolas Ledoux, a l’Architecture considerée sous li rapport de l’art, des Moeurs, et de la legislation, París, 1804,
volum I]

IMG 2.1: Ciutats, carrers i places porxades: Il Campo Marzio dell’Antica Roma (Piranesi, >^) / Palmira (Poëte), Tamugadi
(Garcia-Bellido), Antioquia i Pergamo (Poëte, <) / centre monumental comercial de Bursa (Cerasi), Miletos (Garcia-Bellido), Dura-Europos (Poëte), Prienne (Garcia-Bellido), ciutat ideal (Dürer), han Kursun a Plovdiv (Cerasi, V>).
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L’ordre del ritme porticat també existia als recintes de les places
clàssiques: l’àgora grega,2 plaça de mercat i de justícia, estava
envoltada d’estoes porxades, que endreçaven i cobrien el comerç a les
seves vores: estan presents a fundacions com Miletos, Dura-Europos
o Priene. Els fòrums romans van concentrar el comerç però van perdre
part de les funcions que s’havien acumulat a l’àgora grega, que van
passar a la basílica: mentre la justícia i els negocis es van tancar en un
interior, l’espai porxat, la plaça ambigua exterior protegida va continuar
associada al comerç i a l’activitat. Sota les cases, a les plantes baixes,
l’activitat s’estenia als carrers més enllà de les porxades.
La consolidació dels intercanvis comercials va reafirmar el caràcter
urbà dels nuclis de població durant l’Edat Mitja. Tota la ciutat era el
mercat, comerç i producció tenien lloc arreu, tant en espais públics com
en espais privats, i qualsevol contacte entre uns i altres es convertia
en una oportunitat per a l’intercanvi. Si durant la Baixa Edat Mitja els
primers tractes comercials s’havien fet als voltants dels mercats, aviat en
van desbordar els límits: la voluntat de posar ordre va obligar a agrupar
activitats segons la seva afinitat, a establir punts de pas i a fixar preus i

2 Poëte (1929: 2011) recull un seguit de fragments que fan referència a l’activitat que es
desenvolupava a l’àgora d’Atenes:
“Para hacernos una idea, imaginemos al respecto la actividad comercial bajo mil formas
y el vaivén resultante. En una invocación a la paz, Aristófanes, en la comedia que lleva
este nombre, dice:
‘Haced que el ágora rebose de cosas buenas, que de Megara lleguen ajos, pepinos,
membrillos, granadas, mantos para esclavos; que de Beocia afluyan gentes que traigan
ocas, patos, palomas torcaces, chorlitos reales; que las anguilas del lago Copais lleguen
por canastos y que, apiñados en torno a ellas para aprovisionarnos, hagamos caer a
Morychos, Teleas, Glaucetes y muchos otros golosos’
I cita més fragments de textos clàssics referits alla varietat i a la vibració comercial que
s’hi desenvolupava:
‘Junto al ágora no hay más que mostradores de banqueros’
‘ (...) en el ágora, a la hora de mayor afluencia, se acerca a las tiendas donde se venden
nueces o bayas de mirto y allí, de pie, rebusca en el puesto, charlando con el vendedor
(...). Se detiene frente al puesto del barbero del perfumista (...)’
‘ (Tienen la costumbre de ir a dar una vuelta por la tienda del perfumista, del barbero,
del zapatero, en fin, donde les apetece. Lo más frecuente es ir a las tiendas de los comerciantes que se han establecido cerca del ágora, pocas veces van a las tiendas más
alejadas’
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mesures per als productes. Les activitats se situaven al carrer,3 on s’hi
concentraven el trànsit i la gent, i les parades de venda a cel obert van
començar a protegir-se amb tendals provisionals; a mesura que els
punts de comerç es consolidaven i es fixaven, s’anaven substituint les
proteccions lleugeres per porxos -primer de fusta, després de pedra- i
voltes.

Al mateix temps, els tallers d’artesans es concentraven a l’espai
domèstic: el coneixement dels oficis es transmetia de mestres a
aprenents en obradors adaptats a les plantes baixes dels edificis
aprofitant la sortida directa al carrer. Les activitats de fabricació i venda
no sempre es diferenciaven, i l’àmbit dels tallers s’estenia sovint cap
enfora, segons les necessitats, on s’hi instal·laven bancs i taules,
al principi guardats amb veles. Aquesta invasió del carrer buscava
compensar la falta de llum o d’espai a l’interior: els primers aparadors
de la ciutat eren en realitat finestres que il·luminaven els obradors i, de
retruc, els mostraven al carrer. Això es combinava amb la tendència
dels edificis a envair l’espai públic en l’intent de fer créixer el seu volum
per respondre a l’augment de densitat de població dels centres urbans.
Eren habituals els ponts, les volades i les tribunes desbordant la línia
de façana de les cases, que saltaven d’una banda a l’altra de carrer i
definien un nou tipus d’espais accidentals protegits arran de terra que
les activitats s’apropiaven i feien servir al seu favor.

El carrer medieval era l’espai buit que quedava entre construccions i
activitats, l’espai restant després que les persones haguessin reafirmat
els seus drets i poders individuals, i tot i no ser un lloc, les seves
característiques visuals li permetien funcionar com a espai econòmic
(Sennett, 1997). Les ciutats no tenien voreres i tot just començaven
a pavimentar els seus carrers: les porxades van assumir el paper de
protegir els qui compraven i els qui venien, i van esdevenir un reforç
per a l’arrelament dels intercanvis a l’aire lliure.

3 Sense ser carrers projectats, de nou es confonien les funcions de comunicació i
d’intercanvi al carrer: “Les principals vies públiques que unien el centre amb les portes
de la ciutat, encara que amb freqüència eren poc més que carrerons estrets i irregulars a
les ciutats de creixement orgànic, constituien tant extensions linials de mercat com rutes
de comunicació, i la noció de “xarxa de trànsit” es trobava tan absent com el propi tràfic
rodat constant. La façana que s’obria al carrer tenia, per tant, un notable valor comercial,
especialment a les immediacions de les portes i del mercat, i es van desenvolupar de
manera natural en forma contínua” (Saalman, 1984).
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Dins la trama medieval van aparèixer espais de geometria definida
on confluïen els carrers: eren les places de mercat, que mantenien
porxades a tot el seu perímetre i, per contraposició amb l’enrevessament
de la trama dels voltants, suposaven un doble recer per als vianants. La
plaça, l’element més artificial i alhora amb més voluntat arquitectònica
de la ciutat (Rubert, 2006), s’endreçava amb el ritme de les columnes
al perímetre, i oferia al mateix temps barreja i condició pública i recer
als intercanvis privats. L’estructura de buit central amb façanes obertes
i protegides era funcional i es repetia d’una ciutat a l’altra, fet que
facilitava que els mercaders nòmades poguessin adaptar-s’hi amb
facilitat i va servir de model per a la construcció dels primers edificis
autònoms destinats al comerç; a les portes de les muralles van
aparèixer els fonduqs, edificis organitzats en torn a un claustre, una
plaça porxada desvinculada del teixit urbà que oferien als comerciants
allotjament temporal, emmagatzematge dels productes que carregaven
per vendre i possibilitat de comerciar i tancar tractes els uns amb
els altres. Lluny dels nuclis de població, l’esquema de distribució es
repetia als caravanserais, que allotjaven mercaders i també peregrins
al llarg de les grans rutes comercials de l’Orient. Eren edificis de cel·les
individuals entorn a un pati que es convertia en plaça de mercat de
majoristes.
A finals del segle XVI es van redactar a París les primeres lleis que
buscaven regularitat i ordre de conjunt per a la ciutat. Les ordenances
d’ornament públic eren regulacions de carrer, que englobaven
normes preocupades fonamentalment per la façana pública de les
construccions (Sabaté, 1999). Amb elles, es començaven a establir
una sèrie de regles de joc per a que els diferents operadors poguessin
participar conjuntament en l’empresa de construir la ciutat, sense que
la multiplicitat d’agents impliqués la pèrdua del control sobre la forma
urbana resultant. Aquests mecanismes de valor urbà genèric (SolàMorales, 1999) eren portadors no només d’una idea de projecte, sinó
d’una pretensió de globalitat, que tot i així permetien que la regularitat
del projecte s’adaptés a una realitat imperfecta, per continuar garantint,
a través del mecanisme de repetició, el resultat final d’ordre.
Les noves ordenances urbanes, basades en la geometria elemental
de la relació entre l’alçada de l’edificació i l’amplada del carrer o de
la plaça van redactar-se a partir de dibuixos del perfil de la forma i
la posició de l’edificació en relació amb el carrer -que fixaven les
condicions de l’edifici des de la rasant fins el seu coronament-, i de
regles generals de composició del pla de façana. Van ser la guia per
una sèrie d’intervencions que responien a una mateixa voluntat: la de la
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consolidació d’una trama urbana, d’una xarxa jerarquitzada de carrers
superposada al teixit medieval, per mitjà d’operacions d’eixamplament,
realineació i obertura de noves vies, i de definició a partir de la forma
dels edificis de nous espais oberts de socialització. Mentre engegava
el projecte d’un nou sistema de carrers il·lustrats, els artesans i els
comerciants continuaven ocupant les plantes baixes de les cases, i els
porxos que van aparèixer en la majoria d’aquests espais van ajudar a
amagar unes activitats que no se sofisticaven al mateix ritme que el
que imposava la ciutat.

Els porxos dels carrers projectats de les ciutats antigues van passar
a ser porxos que consolidaven estructures provisionals per guardar
productes, venedors i compradors; a places, carrers i ponts als voltants
dels mercats de les ciutats medievals, servien per protegir la mercaderia.
Es van consolidar per unificar la imatge i amagar l’heterogeneïtat de
les activitats a les plantes baixes als nous carrers projectats moderns
durant el segle XVIII; es fan servir a la ciutat contemporània com a
recurs compositiu i de regulació del confort climàtic, en substitució dels
tendals i per protegir taules, cadires i consumidors.

Eren projectes d’anticipació de la forma del carrer, dibuixos de
façanes i primeres crugies en planta i secció que no tenien cap altre
objectiu que prefixar les formes d’un nou escenari urbà que havia de
poder construir-se per parts, a través de la repetició d’uns elements
compositius bàsics, i per qualsevol que volgués participar-hi. La imatge
de l’espai públic era l’element que manava, i la relació funcional amb
l’activitat al pla del terra era la penyora que les porxades ajudaven a
pagar. El que cinc segles abans havia nascut vinculat amb l’ús dels
locals arran de terra, passava a utilitzar-se per amagar el que li havia
donat origen i sentit. Aquests mateixos porxos que ocultaven l’interior
de plantes baixes i entresòls oferien al vianant un espai protegit i un
objectiu per passejar-se: encara es tractava de vorejar el massís de les
illes construïdes en comptes de travessar-lo, com feien els passatges
que s’estaven construint a París des de finals del XVIII i que van solapar
la seva aparició a Barcelona amb els projectes de porxades. Les places
coetànies, en una ciutat regulada i geometritzada, van tornar al paper
clàssic que havien tingut les estoes gregues: ja no sorprenien en un
teixit on l’ordre era el que manava a la composició de l’espai públic4 (De

L’espai a cobert dels porxos, d’ús per als vianants, tot i estar a recer,
és, de totes les formes construïdes associades al comerç, la que fa
part del carrer d’una manera més clara, la que expressa de forma
més immediata l’afirmació d’Ellis (1978) de que les façanes són part
del carrer més que no pas en defineixen els seus límits. El sol baix hi
projecta les ombres de l’estructura, la pluja obliqua mulla igualment
l’espai, el paviment acostuma a ser el mateix que el del carrer o la plaça
pròxims. Poder passar de manera tangent a les façanes i els aparadors
i estar a cobert entre els edificis i el carrer; l’ambigüitat construïda i
projectada és el màxim valor d’aquestes estructures. Aprofitant la
protecció que les cases exerceixen sobre el carrer, el comerç hi ha
trobat un lloc guardat per aterrar.5

Solà-Morales, 1992).

4 Aquesta diferència entre places porxades medievals i places porxades del XIX l’explica
De Solà-Morales (1992) a la presentació de Places porxades a Catalunya (Rubert, 2006).
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5 “El fet important ha estat, sempre, el comerç. El mercat ha estat el punt d’arrencada,
el criteri d’organització i el motiu econòmic de la majoria d’aquestes places. Els porxos,
espai itinerant i unitari, òptim model arquitectònic comercial, característics per a la venda
pública concentrada han estat la solució repetida per allotjar botigues i cafès, parades i
carretons. I també, l’àmbit esplèndid per passejar i conversar, protegits de la pluja i del
sol, del vent i del fred.” (De Solà-Morales, 1992)
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Al voltant dels mercats
Els primers intercanvis a les ciutats medievals es van començar
a fer a l’exterior de les muralles, prop de les portes de la ciutat. Les
rutes comercials acabaven per confluir entorn a castells feudals o
nuclis emmurallats militars o religiosos, i en aquestes noves cruïlles
s’hi formaven mercats d’intercanvis, encara provisionals i itinerants, i
es començaven a consolidar en forma de fires estacionals (Le Goff,
2004). A partir del segle IX, en un context on la civilització de base
fonamentalment agrícola virava cap a una població cada vegada
més urbana concentrada en les ciutats emmurallades, l’aparició dels
mercaders –que viatjaven i arriscaven el seu capital per oferir a les
ciutats productes llunyans i exòtics- va constituir una primera inflexió
en els patrons del comerç: l’economia va passar d’estar basada en
l’intercanvi a estar-ho en el consum (Pirenne, 1927).
L’activitat dels mercaders nòmades contribuïa alhora a consolidar els
nuclis urbans: generava activitats i oficis per als nouvinguts a la ciutat,
com la càrrega i descàrrega dels productes tant si arribaven per mar
com per terra, o la confecció de bótes i caixes per transportar-los. Al
mateix temps, aquesta atracció de població rural cap a les ciutats va
fer que forners, carnissers, ferrers o taverners, dedicats als productes
quotidians, haguessin de servir a una població que creixia i, per tant,
necessitessin al seu torn nous artesans immigrats que ampliessin l’oferta
(Pirenne, 1927). Els mercaders contribuïen a més a la consolidació
cultural a les ciutats: eren viatgers, havien de saber escriure i tenir
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nocions bàsiques de matemàtiques per portar la comptabilitat del seu
negoci i parlar llatí vulgar per poder comunicar-se allà on anessin (Le
Goff, 2004).
Davant els arguments que exalten la figura dels individus nòmades
que haurien desencadenat la sedenterització del comerç a les ciutats
(Pirenne, Le Goff), Guàrdia i Oyón (2007) contraposen la tesi de Bois
(1989), que atribueix el creixement de les ciutats medievals no tant a
l’impuls desencadenat per l’activitat dels comerciants anònims forasters
sinó al procés natural derivat de la urbanització progressiva de la
població rural propera, que poc a poc es va consolidar amb els seus
intercanvis i va anar arrelant als mercats locals. Fossin personatges
estranys o veïns de la perifèria propera, l’origen temporal dels mercats,
el muntatge i desmuntatge de les parades, la transitorietat en la seva
presència, continua marcant en gran mesura el caràcter dels mercats
contemporanis.
El final de les invasions d’eslaus, germànics i àrabs va contribuir a
sedentaritzar l’activitat dels mercaders a Europa entre els segles XI i
XIII: al mateix temps els mercats passaven de les portes a consolidarse a l’interior dels recintes emmurallats durant el segle XIII. Aquest fet
va desencadenar també el procés de formació dels primers governs
municipals: amb l’augment de la població i amb el creixement del
nombre de comerciants va sorgir la necessitat de la regulació de l’espai
públic que ocupaven als carrers a l’entorn de les places destinades
estrictament a aquesta funció. Els tractes entre mercaders -que
esperaven cada matí l’obertura de les portes de la ciutat per poderhi accedir a vendre-hi- i compradors -els ciutadans ocupats en oficis
als tallers de les plantes baixes de la ciutat, però que no disposaven
ni de temps ni de prou espai lliure per poder-se alimentar de manera
autosuficient- quedaven emparats pels mostassàs, els funcionaris que
s’encarregaven de regular de manera oficial els pesos i mesures i de
vetllar per la bona qualitat dels queviures, d’arbitrar entre venedors i
compradors (Guàrdia, Oyón, 2007).
Els primer pas per endreçar el comerç a l’aire lliure va consistir a
distribuir les parades segons una parcel·lació numerada marcada amb
guix a carrers i places, un sistema que es va mantenir entre els segles
XVII i principis del XIX. Sobre les estructures de taules provisionals que
les ocupaven s’hi estenien veles, però aviat van començar a construirse porxades per aixoplugar mercaderies i usuaris, que de retruc
contribuïen a uniformar les activitats desendreçades dels mercats de
carrer. A França després de la Revolució, els mercats
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de fresc s’havien començat a considerar com a equipament públic, i
l’assumpció del seu funcionament com a part d’un sistema, va establir
les bases per a la racionalització en les seves formes – una estructura
basada en la parada de venda, l’espai de circulació entre parades- i el
seu emplaçament –el qual es pretenia distanciar de l’espai del carrer(Lemoine, 1980; Guàrdia, Oyón, 2007). Els nous mercats que es van
començar a formalitzar es presentaven a la ciutat com edificis aïllats
de l’exterior, que tancaven i endreçaven els intercanvis que fins llavors
havien envaït els carrers i amagaven el desordre i la brutícia que duien
implícits. La construcció d’aquests enormes paraigües públics va
desdibuixar per primera vegada els límits entre l’espai públic i el privat:
l’activitat passava a desenvolupar-se al seu interior, a cobert, però dins
un espai que continuava sent públic. Però sobretot, el més important:
el comerç passava a ser considerat una funció social i col·lectiva, com
ho eren les esglésies o els teatres.
Les ciutats del llevant, per la seva banda, havien contraposat la seva
forma a les ciutats medievals i renaixentistes d’Occident: a les europees,
la casa-taller (botiga) individual quedava lligada als camins d’entrada
des de les portes de la ciutat cap a les places de mercat, de manera
que tipologies residencials i productives, viari i morfologia del parcel·lari
quedaven travats, i l’èxit de la ciutat depenia de l’equilibri entre uns i
altres; en canvi, a orient, la centralització de l’activitat comercial als çar∫is

eliminava la pressió individual sobre l’espai públic urbà (Cerasi, 1988).
L’acumulació de les botigues en un espai únic cobert que s’engegava a
Europa al segle XVIII, s’estenia a les ciutats mediterrànies des de feia
quatre segles: les grans teulades que jugaven amb la llum, els recintes
tancats amb carrers a cobert que semblaven exteriors, eren el centre
de la vida pública quotidiana a les ciutats otomanes.
A mitjans del segle XIX, coincidint amb la renovació dels centres
urbans, es van començar a construir a Europa de manera compulsiva
els nous edificis destinats a mercats; a França es va inventar el
model d’edifici transparent i lleuger; la desamortització deixava a
Espanya buits vacants de mesures idònies per ubicar-hi mercats. Els
edificis combinaven ferro i vidre, com els pavellons, les estacions, els
hivernacles; eren l’expressió de modernitat urbana i una demostració
d’higiene i control. Les façanes eren transparents a l’exterior, fent
patent que no eren cobertes que amagaven, sinó estructures que
endreçaven. A l’interior, les plantes panòptiques garantien la distribució
homogènia de les parades, regulades sota un mateix patró, una mostra
més d’ordre i democràcia d’uns mercats que fins aleshores havien dut
associat el desordre, la brutícia i la promiscuïtat.
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El manteniment era costós, i simultàniament a la construcció de les
noves estructures, els municipis van autoritzar les fires de venda
ambulant, per garantir l’abastiment de productes de primera necessitat
a baix cost. La comparació entre les despeses que generaven els uns –
les estructures de ferro i vidre, en enclavaments privilegiats, als centres
urbans- i els altres- desmuntables, sota lones, i sense congestionar el
trànsit central a les ciutats-, i una vegada demostrat que el consumidor
que acudia tant als uns com als altres era el mateix -el treballador de
classe mitja- va fer que es posessin en dubte aquestes estructures a
gran part d’Europa un segle més tard d’haver-se començat a construir
(Guàrdia, Oyón, 2007).
La crisi dels edificis dels mercats va ser simultània als inicis de la
distribució de productes envasats, que implicaven la transferència de la
garantia del producte ofert, fins aleshores en mans de la confiança que
es tenia al venedor, a la marca. El naixement dels colmados6 suposava

l’entrada dels productes d’alimentació, fins aleshores de primera
necessitat, al món de la seducció de les compres: universalitzaven
el consum d’aliments al món urbà i començaven a deslligar-lo de
la necessitat de que fossin frescos, a desfer l’estacionalitat de les
collites.7 Els primers mercers ja no havien de pesar, ni embolicar:
passaven a ser venedors només. El menjar deixava d’estar a la vista,
en sacs o caixes, i es guardava en paquets petits, que s’organitzaven
en prestatgeries, o en piràmides i piles, tractant de cridar l’atenció dels
compradors (Paquet, 2003).

6 Les botigues de queviures –colmados, amb l’aparador colmatat de productes; botigues
d’ultramarins, amb productes importats- van començar a estendre’s a Barcelona a partir
del segle XIX, i van ser possibles en el moment en que van començar a distribuir-se els
envasats per aliments.
7 Al 1810, al mateix temps que a Paris Nicholas Appert inventava els pots de vidre, a
Anglaterra s’inventaven les llaunes per a conserva, tot i que no es van popularitzar, especialment perquè el primer obrellaunes domèstic no va aparèixer fins cinquanta anys més
tard. Comprar menjar podia fer-se per primera vegada sense veure’l, olorar-lo ni tocar-lo
abans. Una vegada desenvolupat el consum d’envasats, es desencadenaria una altra
guerra: la de les marques, els logos i les etiquetes als productes, que es convertirien en
el mitjà de seducció i fidelització cap als consumidors (Paquet, 2003).
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IMG 2.2: Mercats, mercats al carrer, comerç al carrers dels voltants dels mercats.
Els mercats de fresc són prolongacions del carrer, voreres entre les parades i sota la coberta. La façana no ha acostumat
a ser-ne un element important: als primers mercats perquè era inexistent, quan les estructures es van fer de ferro, la
façana es va alliberar de càrregues i podia ser el màxim transparent possible. La necessitat d’agilitzar les operacions de
càrrega i descàrrega, i la constant generació de residus obligaven a mantenir ventilació constant i multiplicitat d’accessos,
fet que es traduïa en una major permeabilitat del pla de façana. L’homogenització de l’espai interior, la democratització de
la distribució de les parades a l’interior per evitar cul-de-sacs, s’ha imposat tradicionalment a la tipologia.
Les escenes clàssiques de mercats i basars protagonitzades per mercaders i compradors, on dominen la llum, els segons
plans, els colors i el desordre tot i les formes que les endrecen: < Pontifical de Sens, fira medieval, s. XIV; Fira a la ciutat,
Gillis Mostaert, 1590; Escena de mercat, Pieter Artsen, 1561; Marchand à la place Juba, William Wyld, 1833; Bazaar in
Damascus, Marius Bauer, c.1900; Scene at an oriental bazaar, Ferenc Eisenhut, c.1900; Escena a un basar oriental,
Filipo Bartolini, c.1900; Bazar Shiraz, Jane Dieulafoy, 1881; El Bornet de Barcelona, anònim, s.XVIII; Covent Garden
Market, Edward Walford, 1820; Old Covent Garden, George J. Scharf, 1830; Les Halles Centrales: Vue intérieure du Pavillon central, anònim, 1860 / V, Filarete: projecte per un mercat segons el Tractat d’Arquitectura de 1460) es contraposen
amb les de l’ordre cartesi`en l’exposició dels productes, l’absència dels venedors, i la solitud dels compradors / VV, Brian
Ulrich. Col·lecció d’imatges dels anys 50’s i 60’s d’escenes de comerç americà d’autors diversos i fotografies pròpies desl
2000s. notifbutwhen.com/copia/great-prosperity/ i notifbutwhen.com/copia/retail/.
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Encara no eren abordables els preus de les neveres, i els frescos
quedaven reservats a mercats i botigues especialitzades. Després,
les prestatgeries accessibles –les gòndoles- i l’autoservei donarien
lloc als supermercats i més tard a les cadenes de supermercats, que
en comptes d’imitar l’estratègia que prendrien els magatzems de
novetats de créixer en superfície per augmentar oferta, van optar per la
descentralització territorial i van fer aparèixer un nou tipus construït a
les perifèries habitades: els hipermercats.8 Uns i altres van superposar
els seus logos als dels productes que venien, convertint la fidelitat en
atribut dels ciutadans consumidors.
De productors que oferien les seves pròpies mercaderies aixecats
sobre una tarima i darrere un mostrador amb façana a un carrer a
cobert, interpel·lant directament la clientela en passar, a venedors que
pesaven i a voltes empaquetaven productes que distribuïen darrere
taulells i vitrines com les de qualsevol altra botiga més, a caixers al final
de passadissos interiors alienats del carrer i de la ciutat; la desaparició
del productor-venedor va anar acompanyada del desarrelament
urbà dels espais de socialització associats al consum de frescos, del
solipsisme dels ciutadans en comprar, de l’absència de transferència
sensorial entre els productes i els compradors,9 de la pèrdua d’urbanitat
en l’acte de consumir.

8 Si al principi, als primers supermercats, les prestatgeries eren perimetrals i només els
dependents hi tenien accés, poc a poc la superfície d’aquests locals es va anar convertint
en col·lectiva: van desaparèixer els mostradors i van quedar només les prestatgeries de
productes.
9 Mehta (2013) fa referència a la importància dels sentits en les atmosferes del consum,
a la riquesa que suposen el desordre i el caos que els edificis dels mercats van tractar
d’endreçar:
“(…) This sensory overload is further pronounced by the aural, olfactory, and tactile quality of the space. In this image, the oriental street is crowded and chaotic, and human
rounds are intermingled with sound of traffic; of music playing; of vendors calling out their
goods and services; of rounds associated with manufacturing and repairing objects; and
of birds and animals. The smells have an immense range too: The soothing scents of
flowers and incense, the aroma of spices and oils, and the Shell of foods are sometimes
intermingled with the stench of garbage and rain-water collected in ditches.”
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A través dels passatges
A principis del segle XIX els passatges10 es van convertir en una
oportunitat per ampliar l’oferta comercial en enclavaments urbans
centrals, col·lapsats i sense possibilitat d’estendre’s. Van aparèixer
creuant interiors d’illa edificats per augmentar-ne la longitud de façana
i el rendiment de sostre, parasitant el teixit compacte de la ciutat.
Eren connectors amb un principi i un final, espais envoltats d’edificis amb
una funció diferenciada però sense ser independents del sistema de
carrers: formaven part del teixit viari de la ciutat, i un excés d’autonomia
respecte a l’entorn immediat n’hagués pervertit la forma, convertint-los
en cul-de-sac, en lloc de destinació i no de circulació, com ho eren
mercats o magatzems de novetats. Donaven alternatives de recorregut
que realment suposaven avantatges per uns vianants que, en qualsevol
altre cas, optarien per circular pels carrers perimetrals.11
L’èxit dels primers passatges depenia de la força de l’activitat als
carrers que relligaven, del context urbà en que s’inserien. Necessitaven
de la proximitat de carrers comercials i només podien sobreviure
situats al centre de major intensitat d’activitat de la ciutat, allà on es

10 Per aprofundir en la història i la morfologia d’aquesta tipologia, és imprescindible la
tesi de Geist (1982), Le Passage. Un type architectural du XIXe siècle.
11 L’etimologia de passatge ja remet a una de les característiques fonamentals d’aquest
tipus de distribució del comerç urbà al detall: al moviment, a l’acció de travessar l’espai.
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concentrava la vida pública. Aquesta condició en la seva situació
garantia la superposició durant les diferents hores del dia de diferents
tipus d’usuaris i és la que acabava per assegurar la vida pròpia al seu
interior.
Els primers passatges van aparèixer a les ciutats europees amb les
primeres voreres -amb el pla de Wren a Londres, després de l’incendi
de 1666, a París després de la Revolució Francesa-, i a la vindicació
del carrer com a espai públic per als vianants, en un antecedent
de la socialització del consum que acabarien per universalitzar
els magatzems de novetats mig segle després. El creixement de la
circulació rodada havia amenaçat el comerç de carrer i l’havia desplaçat
cap a espais a cobert allunyats del trànsit i en alguns casos també del
centre; la construcció de les primeres voreres havia desencadenat en
un passejar la ciutat com a distracció, i amb els nous flâneurs l’anar a

comprar va deixar d’estar motivat per la necessitat de trobar productes
bàsics i va passar a ser una activitat ociosa més. A tocar d’aquestes
voreres, les plantes baixes de les cases s’obrien cap al carrer, i així van
néixer els primers aparadors i vitrines.

Servien al comerç, però a un comerç d’un nou tipus: el de la moda i
el luxe, una indústria que havia deixat de treballar per encàrrec i poc
a poc començava a estar a l’abast d’alguns consumidors anònims. Un
consum que amb aquest pas se sublimava, es mitificava, i allunyava la
seva condició de la necessitat. Fins l’Edat Mitja el comerç havia estat
en mans de revenedors –ambulants-, de venedors -a botigues a cel
obert- i d’artesans -als tallers-, que s’agrupaven segons la compatibilitat
de les mercaderies que oferien cadascun d’ells, en funció de les seves
condicions d’emmagatzematge i de distribució. Des del segle XVIII, els
canvis en el sistema econòmic comercial -la producció en massa, la
possibilitat de mobilitat de la mercaderia, i també la dels compradors
amb la implantació dels primers mitjans de transport públic- van
canviar les regles del consum. Poc abans que apareguessin els grans
magatzems i el democratitzessin de manera definitiva, els passatges
van ser els primers espais de les compres i l’oci, monuments a una
nova modernitat que les ciutats feien visible. Els espais del consum
començaven a convertir-se, a partir d’aquell moment i en un procés
que culminaria amb la consolidació dels magatzems de novetats, en
part fonamental per a la socialització en l’imaginari col·lectiu.
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Els primers passatges es van caracteritzar essencialment per les seves
condicions d’il·luminació: eren espais coberts per lluernes, i tot i ser
interiors, la llum zenital provocava una atmosfera ambigua que els feia
semblar exteriors. Tenien, però, prou diferències -avantatges des del
punt de vista del comerç que s’hi allotjava- respecte al carrer: no hi plovia
perquè estaven coberts, eren simètrics per eficàcia expositiva, eren
estrets perquè així rendibilitzaven al màxim el sòl del que disposaven,
eren d’ús exclusiu per a vianants i es trobaven sempre en contextos
urbans centrals, entre carrers o places amb molt flux de circulació.12

Sempre amb el vidre a la coberta com a característica bàsica en la seva
conformació, l’evolució dels passatges del XIX va anar acompanyada
de la innovació en els materials amb que es construïen: primer de fusta,
després de ferro i pedra, de formigó de principis del segle XX.
Són elements lineals, endreçats i ritmats, amb unes geometries i
morfologies pròpies que els diferencien del teixit que els envolta i els
donen un caràcter singular dins la trama, com havia passat amb les
places porxades a la ciutat medieval. Els passatges suturen el teixit,
cicatritzant-lo des de l’interior: són capaços de salvar desnivells, de
generar recorreguts amb direccions alternatives a les de la xarxa de
carrers; de provocar seqüències diferenciades modificant la seva
secció, de confondre les condicions d’exterior amb el confort de
diferents interiors superposats i continus; de treballar en sistema els
uns amb els altres oferint continuïtat de recorreguts.

12 Buck-Morss (1989) cita Walter Benjamin a partir de la lectura del text de Tiedemann
(1982):
“(...) “nosotros hemos”, así dice la guía ilustrada de París del año 1852 (que proporciona),
una imagen completa de la ciudad del Sena y sus alrededores, “a menudo concebido a
las arcadas como boulevares interiores, semejantes a aquellos a los que se abren. Estos
pasajes, una nueva invención del lujo industrial, son senderos tapizados en mármol y
techados en vidrio, que atraviesan manzanas enteras de edificios cuyos propietarios se
han unido para llevar adelante tal empresa. Alienadas a ambos lados del sendero, que
recibe luz desde arriba, se encuentran las tiendas más elegantes, de modo tal que un
pasaje es una ciudad, un mundo en miniatura.”

115

LES FORMES DE COMERÇ URBÀ

Els passatges van començar encaixats en espais residuals als interiors de mansana,
de manera que adaptaven la seva geometria als espais lliures entre edificis i acordaven
els seus nivells amb la topografia dels carrers a les vores. Es tractava de suplir la falta
de façanes amb portes d’entrada i sortida des del carrer ben visibles i amb una coberta
el màxim transparent possible, que els convertís en voreres protegides amagades entre
fileres de botigues simètriques. Façanes de botigues ornamentades però llises i terses,
sense reclaus: els passatges servien per passar, per caminar. El comerç era l’activitat
afegida que els donava sentit com a alternativa al carrer.
>> IMG 2.3: Taxonomia dels tipus de passatges, segons Geist. Quadres de classificació
en funció del tipus edificat, del tipus d’espai que generen, de les seccions transversal
i longitudinal amb que es desenvolupen i dels tipus d’accés als locals del seu interior.
> IMG 2.4: Alguns passatges que modifiquen l’essència de la tipologia en amotllar-se a la
trama urbana en la qual s’insereixen: Pommeraye a Nantes (01) va convertir en el centre
del projecte les escales que salvaven el desnivell entre els extrems; la Burlington Arcade
de Londres (02) s’organitza en botigues poc fondes i molt amples, on quasi tot en elles
és aparador; el projecte de passatge a Edimburg (03) es plantejava com un edifici independent i no adossat a l’interior d’una mansana edificada existent, per la qual cosa les
botigues tenien doble façana i es multiplicaven la llum i les visuals creuades; les galeries
Vivienne i Colbert de Paris (04) es pleguen l’una dins l’altra, i generen dos passatges en
L paral·lels però autònoms i sense connexió; la Kaisergalerie de Berlin (05) va plantejar
un dels seus accessos a l’aresta de la mansana que travessava, i no a pla d’una de les
façanes com a la majoria dels passatges; les galeries Saint-Hubert a Brussel·les (06),
travessen i cobreixen la Rue des Bouchers al seu pas i se sobreimposen a l’ordre del
viari de la ciutat.
Font: Geist, J. F. (1989), Le Passage: un type architectural du XIXe siècle, Paris: Pierre
Mardaga.
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La monumentalitat dels accessos des del carrer fan visible l’ocult:
són portes de pas d’un espai públic a un espai col·lectiu, llindars que
assenyalen el pas d’un espai obert a un de més controlat. La successió
de botigues pauten el recorregut i alimenten la sensació de carrer.
Són les façanes, és el comerç, el que caracteritza aquests espais.
L’atmosfera d’incertesa i de descoberta mantenen viu l’esperit seductor
que Baudelaire els va atorgar: només sabent què s’hi desenvolupa
conviden a entrar; són accessibles per tots, però amb un caràcter que
es confon amb el de les activitats que el componen i els hàbits dels
habituals, que els diferencia els uns dels altres (Smets, 2014).
Benjamin va arribar a París i va quedar seduït per una ciutat que als seus
ulls era escenari del naixement de la modernitat. El Llibre dels Passatges

no va existir mai, perquè no el va acabar, i els textos que n’havien de
formar part estan confegits a partir de la suma de cites i dades que va
recollir a biblioteques i arxius.13 Marí (2006) deia, a propòsit d’aquest

text editat per Tiedemann que recull els escrits de Benjamin, que “En
els passeigs pels carrers, en els feixos polsegosos de la Biblioteca
Nacional i, sobretot, en la Recherche de Proust, Benjamin va trobar la
idea, reiterada al llarg dels Passatges, que el passat es pot fer present
si l’atzar posa al nostre abast l’objecte material on va quedar presoner,
ja que la trobada amb l’objecte allibera el passat que hi quedà atrapat.”
L’objecte hi continua sent, ben al mig de les ciutats; la percepció que
el temps hi ha estat sempre atrapat, també. Els passatges han passat
a ser espais d’aparent indeterminació, aliens a l’ocupació i l’explotació
del teixit que els envolta, amagats a la ciutat antiga, densa, compacta i
seductora. Enmig dels fluxos i el tumult, ocults als codis de consum de
l’espai urbà medieval, aconsegueixen ser lliures, escletxes d’oportunitat
latent on l’absència de regles es converteix en el seu major potencial:
encara hi pot passar qualsevol cosa.14

(01)

(05)
(02)

(06)

El model comercial dels passatges del XIX es va reinterpretar –
mantenint l’essència de travessar mansanes i colonitzar el cor dels
blocs construïts, però perdent l’ambigüitat ambiental que els donava la
llum zenital- i va donar lloc a les galeries durant el segle XX –construïdes
al damunt, excavades a la planta baixa d’edificis independents, sense
lluernes, ni claraboies-. Les galeries comercials mantenen la condició

13 Tiedemann (2005) té una edició molt cuidada dels apunts que Benjamin va deixar
desendreçats, publicada en castellà.
14 Al fil d’aquest text, l’autora va publicar a la revista D’UR 04 (2014), un article al voltant
de la realitat anacrònica als passatges de ciutat vella a Barcelona.
(04)
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de travessia però la seva situació sota d’edificis dedicats a altres usos
fa que els passos apareguin com a espai residual on els comerços
busquen el màxim aprofitament de sòl i s’agrupen formant laberints
tortuosos. Davant la possibilitat d’esdevenir una alternativa en el
passejar, la sinuositat de la galeria es fa tant més evident com més
rígida i geomètrica sigui la xarxa de carrers on s’insereix. La seva
aparició, coetània a les restriccions dels carrers dels centres urbans
per a ús exclusiu dels vianants, va fer que l’alternativa segura que
suposaven, igual que els passaria als passatges, deixés de diferenciarlos dels carrers de l’entorn immediat.
Una vegada admesa la renuncia als lluernes, al rigor en la uniformitat
i a la modulació geomètrica de la composició de la façana interior, tan
bon punt multiplicats els recorreguts interns, les galeries van assimilar
el seu funcionament a un altre tipus arquitectònic que, indiferent al
teixit urbà, recuperava la idea de la caixa tancada que havien perseguit
mercats –de fora en dins- i magatzems de novetats –de dins enfora- i
va portar-la a l’extrem. L’aparició dels centres comercials15 a mitjans del

segle XX, caixes opaques, edificis sencers, autònoms, que rescataven
les lluernes i els dobles espais que havien caracteritzat els magatzems
de novetats i on, al seu interior, botigues independents es distribuien
en diferents nivells però lluny del carrer i de qualsevol voluntat de
connectar-hi.
Si els passatges havien nascut amb les voreres i lligats als vianants,
els centres comercials van aparèixer als paisatges de l’automòbil i
lluny dels centres urbans, allà on l’accés al sòl era més assequible. Els
primers malls reprodueixen en l’espai col·lectiu l’estructura de privacitat

de la casa dels suburbis -que evita la sociabilitat de porxos i voreres i
s’aboca a jardins i patis privats- als quals serveix, i mira cap a l’interior,
donant l’esquena al carrer (Crawford, 1992). Poques vegades la muralla
s’obre enfora: el centre comercial acostuma a negar la relació amb
el carrer, o perquè no existeix o perquè els esforços es concentren a
mantenir l’atenció de portes endins, en una estratègia d’inserció urbana
similar a la dels grans magatzems contemporanis, i els conflictes entre
públic i privat es redueixen i concentren als punts d’accés. Tot i així, al

seu interior s’hi reprodueixen les mateixes estratègies de visibilització
de les botigues: apareixen tendals, rètols, aparadors, terrasses; són
escenaris artificials amb carrers interiors que recreen exterioritat com a

base per garantir la sociabilitat. Els centres comercials són carrers en
la seva versió més asèptica: són carrers lliures de trànsit, de pol·lució,
d’inclemències climàtiques, de delinqüència, de desconeguts (Goss,
1993; Mehta, 2013).
Gruen (1903-1980), aferrat a la convicció que el comerç era un dels
motor urbans per excel·lència, va apostar per convertir-lo en eina de
renovació, pensant que a base de reinventar els espais del consum
quotidià podria desencadenar nous espais públics i de sociabilitat,
generar noves imatges de la ciutat (Wall, 2005) a la perifèria dels
suburbis nord-americans. Els edificis del comerç, que a les ciutats
europees havien demostrat ser capaços de capgirar l’ús de l’espai
públic urbà, buscaven, en les seves propostes, una tipologia híbrida
en usos i que fos capaç de dotar els llocs d’una morfologia urbana que
mai havien tingut, on la barreja de funcions al seu interior els convertís
en centres urbans perifèrics.
Els passatges van perdre les condicions de travessia, d’atmosfera
barrejada entre interior i exterior, en convertir-se en galeries; van
canviar els passejants per consumidors en allunyar-se dels centres
urbans i passar a ocupar les posicions laterals dels centres comercials.
El canvi no només es va produir en evolucionar la tipologia: de
manera paral·lela, als centres de les ciutats, tal i com havia passat
amb aquells flâneurs-compradors d’abans de 1850 –els anteriors als

primers passatges, que Benjamin havia descrit com a “ur-animals” que
consumien abans que s’establissin les bases del capitalisme industrial,
“últims dinosaures d’Europa” movent-se per uns “ur-paisatges del
consum” que eren prova del declivi d’una època econòmica (BuckMorss,1989)-; els flâneurs que badaven entre el luxe dels passatges
van quedar desplaçats amb l’arribada dels magatzems de novetats,
que oferien mercaderies produïdes en massa i garantien que qualsevol
dels passejants al seu interior pogués convertir-se també en comprador,
en uns espais que igualment ocupaven els centres de les ciutats.

15 Centres del comerç, del consum, passejos del consum –shopping malls- la idea de
linialitat que acompanya la terminologia en anglès, contra la de node (centre) llatina, els
acosta encara més a la família dels passatges, més enllà de la morfologia que adoptin.
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Dins els magatzems de novetats
Si els edificis de ferro i vidre dels mercats van aparèixer com estructures
lleugeres, ambigües, transparents, per endreçar una activitat que es
desbordava als carrers de la ciutat en intentar incorporar a l’espai a
cobert les màximes condicions d’exterioritat possible, els magatzems
de novetats van sorgir a Europa poc temps després, durant la segona
meitat del segle XIX per respondre a una necessitat inventada que
de seguida es va convertir en universal per a la població urbana: la
d’haver de comprar constantment.
El desenvolupament de la producció industrial, especialment la tèxtil, la
fabricació en cadena i l’augment de la producció van facilitar l’aparició
de productes en sèrie; la millora en els sistemes de transport en
va afavorir la distribució. El creixement de la producció va obligar a
que els mercats s’expandissin: la producció a l’engròs havia d’estar
inevitablement lligada amb el consum en massa.
Era un moment en el qual les ciutats havien construït voreres i passejar
s’havia consolidat com una activitat d’oci; havien aparegut les primeres
vitrines i amb elles, els flâneurs i el comerç com a distracció: els

magatzems de novetats van implicar una socialització explícita del
consum que els qui havien monopolitzat els intercanvis comercials es
van mirar amb desconfiança. Als carrers segurs, sortir a comprar va
passar a ser una activitat col·lectiva: les classes mitges augmentaven
progressivament la seva capacitat adquisitiva i es convertien en
consumidores potencials mentre la burgesia veia com perdia un
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protagonisme que fins aleshores havia tingut de manera exclusiva en
relació amb el comerç.
Els grans magatzems barrejaven i igualaven als compradors, alhora
que desenvolupaven un paper fonamental en l’educació16 en els hàbits

i costums -en les modes- urbans per a la població nouvinguda a la
ciutat. Van suposar, a més, un pas en la igualtat de la utilització del
carrer entre homes i dones: si les voreres eren fins llavors només un
lloc de pas i no de socialització femenina, amb els magatzems es va
establir una espècie de pacte social amb el qual la seguretat als carrers
semblava garantida i per tant, les flâneuses tenien excusa per badar-hi
sense ser assenyalades i sense que es posés en dubte la seva condició
(Loukaitou-Sideris, 2009).
Caminar, mirar, comprar es va consolidar com a activitat col·lectiva a
cobert amb els grans magatzems,17 i la linealitat dels recorreguts que

caracteritzava els passatges es va traduir en uns primers esquemes
de distribució interior consistents en un passadís central amb taulell a
banda i banda. Aquesta organització es va anar enriquint amb el temps
amb l’objectiu de mantenir la circulació constant dels compradors a
l’interior del magatzem: a les primeres estructures les van seguir
d’altres on apareixien taules centrals d’exposició -ja no només hi havia
prestatgeries que organitzaven els productes, el que s’exposava a les
taules es podia tocar i sentir- que duplicaven els corredors; aquest
esquema va evolucionar cap a una disposició de triples i quàdruples
estructures de mostradors, que al seu torn multiplicaven les possibles
circulacions.
Els recorreguts es van anar fent cada vegada més complexos i els
mostradors de venda cada cop més permeables; els esquemes de
circulació a l’interior van anar perdent la linealitat i les prestatgeries
16 John Wanamaker, inventor dels primers grans magatzems als US anunciava els seus
establiments a Philadelphia amb aquest argument (Bronner, 1989):
“EDUCATES DESIRE....It tells all the beauty or benefits of the articles. It also tells how
easy it is to possess these things... At length desire ripens. And where desire is earnest,
the means can always be found”.
17 La idea original que fa d’embrió als edificis dels grans magatzems s’atribueix a Aristide
Boucicaut, un dependent que el 1852 va associar-se al propietari de la botiga Maison
Au Bon Marché al carrer Sèvres a París i va imaginar un gran local organitzat en departaments amb tipus molt diferents de productes, amb una organització interna inspirada
en l’estructura dels pavellons de mostres de les Exposicions Universals. La descripció
dels origens i els elements d’organització interna dels gran magatzems està explicada
amb detall a l’article “Aspectos urbanos y arquitectónicos de los grandes almacenes de
París: modernización del gran comercio urbano a partir de la primera mitad del siglo XIX”
(Serrano, 2006).
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d’exposició de productes van deixar de seguir la direcció de les
circulacions per posar-s’hi perpendiculars, per convertir aquests
moviments en alveolars, semblants als que es generaven al voltant
de les parades als mercats de fresc. Va néixer així un dels elements
característics que componen la tipologia, els departaments,18 on

mostradors i venedors desapareixen per aconseguir una posició més
propera del client amb els productes. El canvi constant de situació de
les mercaderies dins aquests departaments dinamitzava encara més
els recorreguts, per tal de provocar constantment la sorpresa en els
visitants. A partir d’aquell moment, ja no es tractava de comprar mentre
es passejava, sinó d’haver de passejar per trobar el que es volia
comprar;19 les façanes amb finestres començaven a ser un obstacle
per aconseguir tenir atrapats els consumidors dins el laberint entre
mostradors.
Els magatzems de novetats van dur el comerç més enllà de la planta
baixa: per primera vegada un espai col·lectiu es multiplicava en nivells
i aixecava els vianants del pla del terra de la ciutat. El soterranis van

18 Patis centrals –halls-, departaments –rayons- i passadissos de distribució –galerieseren els elements característics i estructurants a l’interior dels grans magatzems (Serrano, 2006).
19 Sansot (1973) elogia aquests parcours a l’interior dels magatzems de novetats, on la
multiplicitat de recorregut permet perdre’s entre els demés:
“Le Prisunic, le Supermarché, le Grand Magasin ont pu parfois, malgré quelques différences, présenter des produits presque semblables: de toute façon l’essentiel était ailleurs, dans la façon dont on parcourt ces grands ensembles. Le trajet linéaire, rectiligne,
presque irréversible du Supermarché, la marche tournoyante, sinueuse, bousculée du
Prisunic, le long, majestueux, imposant parcours du Grand Magasin se distinguent avec
beaucoup de netteté. Nous dirons plus loin que ce déploiement temporel nous paraît
un moyen de développer l’essence de chacun de ces lieux, Ce qui nous importe pour
l’instant, s’est de montrer que les grands lieux urbains demandent à être parcourus d’une
manière déterminée et qu’ils se distinguent par le parcours qu’ils sollicitent.
Jean Cayrol (...) a décrit, avec beaucoup de justesse, la marche dans le grand magasin.
Elle est noble, elle implique loisir, elle ne s’effectue pas sous les signe de la contrainte
comme dans le Supermarché mais, à l’analyse, elle va nous paraître moins simple qu’on
ne voyait et, une fois de plus, le réel nous ménage des surprises. (...).Quand on ne
connaît pas un grand magasin, les repères peuvent manquer, les étages instituent une
certaine discontinuité dans le bâtiment; escaliers, ascenseurs, rayons, étages, portes
ne se distribuent pas d’une façon totalement visible ou prévisible. Il y a donc, dans les
Grand Magasin, à la différence du Supermarché un itinéraire qu’il faut apprendre, et alors
la cliente se trouvera, de plus en plus, à son aise. Cependant, que le séjour se prolonge,
et elle éprouvera le besoin de repartir, elle n’atteindra pas la sortie aussi promptement
qu’elle le souhaitait et elle subira le grand magasin dans le vertige, dans l’écœurement.
Errance, adaptation, début d’affolement, quelque chose s’est donc passé pendant ces
quelques heures.”
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ser en uns inicis part activa de l’edifici: la distribució de les mercaderies
es feia des d’allà, on els productes es registraven, s’envasaven o es
desempaquetaven, es classificaven i es feien arribar als diferents
departaments de venda. Amb el temps, es van convertir en una planta
prioritària destinada a vendes, per la seva proximitat a l’entrada
des del carrer i per la facilitat de connexió amb les plantes inferiors
d’aparcament, fent gruixut el pla de terra i fent complexa una secció
que fins aleshores s’havia dedicat a créixer per damunt del nivell del
carrer.
Si els mercats havien assolit la categoria simbòlica d’equipaments, els
magatzems de novetats van passar a ser icones dins la ciutat moderna,
van esdevenir fites per a ciutadans locals i turistes,20 i ho
20 Sansot (1973) els eleva a la categoria de “llocs reals” de la ciutat, com a possibles
escenaris de somnis i tragèdies:
“(...) pour distinguer sérieusement deux lieux réels, ne faut –il pas d’abord chercher ce
qui les distingue imaginairement, se demander de quels prolongements oniriques ils sont
capables. Avec un peu de distraction, il arrive que l’on confonde deux lieux si leurs fonctions sont à peu près les mêmes. Mais lorsqu’il s’agit d’authentiques lieux urbains, nous
ne risquons pas de les rêver de la même manière. Pensons, par exemple, aux Grands
Magasins, aux Prisunic, aux Supermarchés. Certes leurs principes de vente, leurs clientèles, leurs fournisseurs, le moment de leur apparition sur le marché diffèrent mais, avec
le temps, ils se sont mis à vendre des produits presque semblables, et certaines personnes se rendront indistinctement dans l’un ou l’autre de ces “points de vente” (nous
adoptons volontairement cette expression pseudo-technique qui confond les lieux dans
leurs fonctions de vendre). En revanche, quand nous rêvons activement, nous arrivons
à imaginer l’incendie d’un Grand Magasin –qui n’aura jamais ses véritables dimensions,
s’il s’agit d’un Prisunic et surtout d’un Supermarché. Si la ville prend feu, il faut qu’elle
s’embrasse dans un théâtre ou dans un grand magasin. Et les journaux et les gens en
parleront alors avec émotion parce qu’ils sentiront que là devait s’abattre et se “déclarer”,
comme eût dit Giraudoux, le cataclysme –tout comme il est des châteaux destinés à
l’orage ou des côtes à la tempête. C’est que l’holocauste y sera magnifique. Tant de robes de Nylon, tant de soieries, tant de poupées en Celluloïd, tant de grands registres sont
offerts à l’incendie. (...) Les étages, les plafonds, les escaliers perdent leur bel équilibre
et s’immobilisent comme à la parade, avant de s’écrouler. Il existe des arges verrières à
travers lesquelles on voit le feu se propager. Il existe encore des corniches sur lesquelles
les clientes se réfugient et demeurent dans leur hésitation à choisir entre la chute dans
le vide et les flammes.
Que dire de cette rêverie? Elle paraît trop spectaculaire, mais c’est qu’elle met en évidence l’aspect théâtral du grand magasin. L’incendie ne s’abat pas du dehors sur lui, il
révèle ce que nous sentions déjà: que le Grand Magasin est inflammable (par ses soieries, par le corps de ses femmes oisives), qu’il comporte assez de vides et de creux (le
grand magasin ménageait un vide intérieur) pour que la catastrophe aille à son terme.
Il faut pousser l’analyse plus loin. Cet incendie nous révèle quelque chose de la ville en
général. En effet, l’incendie urbain ne saurait être confondu avec les feux de campagne.
Ces derniers montent au ciel, les flammes s’élèvent. En ville, une autre image s’impose
qui chasse l’élévation des flammes. Elle suscite la vision des êtres humains qui se précipitent dans la ville”.
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Els magatzems de novetats eren també edificis de botigues i voreres a cobert, que a mesura que van anar perdent de
manera progressiva la seva connexió visual cap a l’exterior i els lluernaris i els espais d’alçada múltiple que servien per
distribuir-ne les circulacions a l’interior, es van convertir en contenidors de botigues. L’incorporació d’elements com les
escales mecàniques o la climatització van donar-los més autonomia respecte al carrer, i les relacions amb la vorera i la
ciutat van quedar reduïdes al les portes d’accés, encaixades a l’espai alliberat per les vitrines contínues en planta baixa.

van aconseguir tot i començar rehabitant edificis dedicats a habitatges:
si els mercats de fresc suposaven la monumentalització dels edificis
del comerç, la construcció d’una imatge exterior de modernitat, els
magatzems de novetats basaven el seu èxit en l’oferta de productes
a l’interior: en uns inicis, eren llocs del consum ocults dins la ciutat
compacta. El laberint interior i la invisibilitat exterior s’equilibraven amb
una estructura interna que, a base de grans lluernes i espais múltiples,
aconseguia garantir la centralitat i la monumentalitat dels edificis.

> (04)

v IMG 2.5: El comerç sobre el parcel·lari: el creixement dels magatzems de novetats.
L’estratègia d’implantació dels primers grans magatzems, en centres consolidats i compactes, es va adecuar a l’escala
del parcel·lari existent: es desconeixia el potencial d’aquesta forma de comerç i els edificis creixien al mateix ritme que
augmentaven l’oferta del que oferien. L’última ampliació dels magatzems la Samaritaine de Paris, un projecte de SANAA,
és fidel a aquest origen morfològic i hibrida, en dues mansanes, el programa dels magatzems, amb habitatges, oficines
i hotels, mantenint part de les façanes històriques, connectant diferents mansanes tant des del subsòl com amb ponts
damunt el carrer, i estructurant el programa comercial al voltant dels patis centrals que organitzen els diferents departaments de venda.
Van obrir el 1870 (01), i des de llavors, les seves ampliacions constants han anat marcant la fesomia del teixit en què
s’insereixen. De camiseria en una cantonada, a ocupar cases entre mitgeres a partir de 1883, El 1886 (02) van “saltar” la
rue de la Monnaie i es van instal·lar al segon edifici, el “Magasin 2”, que s’ampliaria també a base de sumar parcel·les de
les vores fins al 1904. El 1905 (03) tots dos edificis es van connectar des del subsòl, al mateix temps que es començaven
els treballs per convertir les façanes domèstiques en façanes moumentals, al quai du Louvre i a la rue Rivoli.

<v (05)

De portes endins, van contribuir a modernitzar també les condicions
laborals, i vendre va deixar de ser un ofici per convertir-se en activitat
empresarial: va ser als grans magatzems on es van incorporar els
primers intents d’incentivació als treballadors per tal de fidelitzar-los per
part dels propietaris. El poder que representaven i el paper de difusió de
modes i costums21 els va convertir també en eina d’instrumentalització

dels consumidors22 i de les tendències de consum, van ser escenari dels
canvis socials que es vivien a la ciutat i van posicionar-se políticament
amb les seves campanyes publicitàries.

L’edifici 1 i l’edifici 2 anaven creixent i afegint cases veïnes; el subsòl que els connectava creixia al mateix temps en
profunditat. A partir de 1907 (04) van començar els assajos per unificar també els interiors: va començar-se a refer el que
passava darrere les façanes amb estructura metàl·lica, a construir-se els espais mútliples centrals i a cobrir-se aquests
patis amb claraboies majestuoses.
Al 1930 (05) es va començar la construcció d’un tercer edifici, que es va començar per connectar en planta baixa amb
l’edifici 1 al mateix temps que es feien els treballs d’adequació de les plantes superiors. Ja sumava 270.000 m2 i hi tenia
més de 5.000 treballadors. Pocs anys més tard van comprar part de les parcel·les que feien front a la Rue de Rivoli, a
tocar de l’edifici 2, pensant a poder enderrocar també aquesta illa sencera per poder-la refer de nou. És el projecte que
es completa ara, gairebé 90 anys més tard. El 2005 (06) van tancar i es va iniciar el procés d’ampliació i de restauració i
adequació a les normatives –especialment contra incendis- de la ciutat.
El projecte de SANAA en construcció recupera la memòria de l’edifici per parts, i reparteix entre les dues mansanes i les
més de 20 parcel·les que les composaven, 24.000 m2 de sostre per als magatzems, i els hibrida amb 7.000 m2 per a altres
comerços, un hotel, habitatge, oficines i equipaments.

21 La creativitat dels empresaris des de finals del XIX en inventar mecanismes per aconseguir atraure nous compradors -la incorporació del calendari religiós per convertir les
celebracions litúrgiques en festes comercials, la invenció del tallatge estàndard per poder
convertir en accessible dissenys que imitessin els de l’alta costura, la venda per catàleg,
que es va convertir en sistema de difusió d’un estil de vida, el trasllat de les seccions de
perfumeria i maquillatge de les plantes soterrani a la planta baixa, posant un producte
fins aleshores destinat a classes baixes a la nova llsta de necessitats i de modes, la possibilitat de fraccionar el pagament en mensualitats- es va encomanar ràpidament d’uns
països a altres, estandaritzant cada vegada més els grans magatzems com a tipologia.
Està ben explicat al documental Seduction of the City. The Birth of Shopping (França
i Australia, 2011) en línia a http://www.rtve.es/alacarta/videos/docufilia/docufilia-juegomoderno/1569554/

Font: http://projet.samaritaine.com/fr/histoire/une-metamorphose-continue/
v (02)

<^ (01)

> (03)

> (05)

22 Bronner (1989) exalta aquest poder sobre els compradors que van exercir els grans
magatzems nordamericans:
“Many Americans received education –“object lessons” as they were called in the rhetoric
of the day –in schools and museums which responded quickly to the demand for orientation to commercial design, display and management. But many more Americans received
their education through the aisles of department stores, the long recitations of advertising
copy, the lessons provided by holiday celebration reoriented toward consumer behavior,
and the parables of exposition displays”.
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La condició d’atracció van mantenir-la amb el pas del temps incorporant
les novetats tecnològiques i posant-les al servei de la seducció dels
consumidors -com les escales mecàniques o la il·luminació elèctrica:
els aparadors encesos durant la nit, deslligats de la temporalitat de
la vida a l’interior de l’edifici es van convertir en espectacles en ells
mateixos; el lécher vitrines es va consolidar com una activitat urbana
més-. Més amunt de la planta baixa, van anar fent-se més opacs i
van prioritzar l’eficiència de la distribució interior per damunt de la
monumentalitat de l’espai: van desaparèixer lluernes i dobles espais,
acostant-se cada vegada més al somni d’autosuficiència que havia
impulsat Boucicault a la seva creació. La relació amb l’exterior es va
minimitzar: van començar a tenir il·luminació autònoma i climatització
independent, els aparadors que els connectaven amb el carrer i amb la
ciutat van passar a ser vitrines autònomes que no necessitaven mostrar
l’interior. Les grans superfícies vidrades i les marquesines als accessos
que havien tingut els edificis entre mitgeres es van transformar en un
anonimat expressat en l’atonia de la pell de les noves construccions.
Escales i rampes garantien la connexió amb l’exterior i convertien en
secundari el nivell al qual se situava la seva planta baixa, mostrant
indiferència respecte a les traces dels carrers i la topografia dels
voltants; la incorporació d’aparcaments als soterranis, va convertir-los
encara més en punt de destinació aliè als fluxos de vianants. L’actitud
dels compradors als magatzems es va allunyar, progressivament, de la
socialització associada a passejar i comprar, per passar a convertir-se
en la individualitat de tancar-se per consumir. Tot i així, a diferència dels
centres comercials, els magatzems de novetats no van abandonar mai
els centres urbans.

> IMG 2.6: Cartografia ucrònica 01 / Comerç-ciutat-collage: Les formes de comerç urbà en
la història. “(...) por ser el collage un método que deriva su virtud de la ironía, porque
parece ser una técnica para utilizar cosas sin acabar de creérselas, es también una estrategia que puede permitir tratar la utopía como imagen, tratarla en fragmentos sin que
tengamos que aceptarla in toto, lo que representa sugerir, además, que el collage podría
constituir incluso una estrategia que, al soposrtar la ilusión utópica de la invariabilidad
y el destino alimentase una realidad de cambio, movimiento, acción e historia.” (Rowe,
1978).

100

131

20

130

10

Font: Elaboració pròpia a partir de dibuixos en planta a la mateixa escala del Gran Basar
a Istambul, d’un fragment de Les Halles a Paris, de les Galeries Vittorio Emanuele a Milà,
de les GUM a Moscou, del Ring de Breslau, del Milliron’s Store a L.A., de la bastida a
Montpazier, del Southdale shopping center a Minneapolis, del Covent Garden a Londres,
del Forum Trajano a Roma, del Basar a Isfahan: suma de peces de comerç urbà. A baix
a la dreta, a meitat d’escala, Ciudad-Collage de Colin-Rowe.
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El temps i les formes
Els llocs del comerç van associar-se a partir del segle XIX amb una
atmosfera positiva de somnis que s’havia encès amb la invenció del
comprar com a activitat de socialització: paral·lelament a la construcció
dels nous llocs del consum, es van desplegar mecanismes urbans de
publicitat -per fer més visibles els locals, per fer més seductors els
productes, per desencadenar el desig i la necessitat en els compradorsque van canviar la fesomia dels paisatges de carrer.
Enmig d’aquest clima generador d’il·lusions i anhels, el comerç
entès com a element actiu en la construcció de la ciutat, va acabar
per incorporar-se a utopies i assajos urbans on en última instància
sempre quedava relacionat a innovacions sobre el carrer: l’associació
de les voreres amb les botigues de les plantes baixes havia arrelat
en l’imaginari urbà, l’èxit del carrer era el dels aparadors que hi feien
façana, i la relació entre comerç i progrés s’assumia com a natural.
La modernitat del comerç no podia trigar a lligar-se amb la de les
infraestructures: d’aquesta manera van néixer tipologies híbrides
que basaven el seu èxit en la incorporació dels espais d’intercanvi i
d’activitat.
Durant la segona meitat del segle XIX, a Londres, els projectes de
Moseley -Crystal Way, 1855- i Paxton -Great Victorian Way, 1855- van
proposar noves línies ferroviàries construïdes dins de grans edificis
lineals amb diferents nivells de circulació segregada, on el comerç era
un dels elements als quals es destinava un espai propi. La Crystal Way
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no era un projecte arriscat: era un carrer per a vianants al damunt,
cobert amb lluernes i amb façana continua de botigues a tots dos
costats, que sumaven més de cinc quilòmetres continus d’aparadors.
Un passatge comercial que no creuava mansanes sinó que envoltava
la trama de carrers convencionals de la ciutat. La Victoria Lane era
més de tres vegades més llarga i menys ortodoxa en la distribució
dels espais: també amb recorregut circular, proposava vuit línies de
ferrocarril repartides a banda i banda a la tercera planta d’una estructura
de 22 metres d’amplada i 33 d’alçada màxima, amb botigues “des de la
City fins a Regent’s Street”, que se substituïen per habitatges en alguns
trams del recorregut. De tant en tant, hotels i espais d’entreteniment
i atraccions s’intercalaven en un vial lineal i continu que tractava de
generar una atmosfera neta alternativa al fum dels carrers exteriors,
exclusiva per a vianants i carruatges de servei (Chadwick, 1961).
Poc més tard, també l’utopia americana de Chambless (1910),
Roadtown, es fixava en el comerç tot i que eliminava el carrer
perquè el convertia en ciutat per si mateix: les circulacions erràtiques
desapareixien i a la planta baixa de la infraestructura hi situava petits
magatzems i tallers, connectats amb la via fèrria del primer soterrani,
que servia per transportar els productes fins als punts de venda. Els
somnis d’utopia anaven lligats amb els d’autosuficiència, i els llocs del

comerç i l’intercanvi estaven destinats a ocupar una posició central en
les noves propostes d’infraestructures urbanes. La Rue Future d’Hénard
(1910), i la City of the Future de Corbett (1913), incidien en la separació
de trànsits en nivells. Però mentre que la proposta d’Hénard responia
a una voluntat de mecanitzar el funcionament del carrer, d’aconseguir
que les infraestructures tinguessin posicions i traçats precisos, la de
Corbett es fixava també en les voreres i els vianants, i desdoblava la
seva presencia en dos nivells segregats, que acompanyava sempre
de comerç a dos nivells. A The City of the Future dibuixa dobles pisos
de botigues protegides amb tendals d’una banda del carrer; de l’altra,
dobles porxades que guarden voreres. Els porxos relacionats amb el
comerç quedarien en l’imaginari de Corbett, que anys més tard, a la
Wonder city you may live to see (1925), es convertien en l’expressió
que configurava les façanes dels diferents nivells en planta baixa.

IMG 2.7: La ciutat moderna 01
Utopies de ciutat amb carrers a diferents nivells, on el comerç formava part de les façanes que acompanyaven la circulació dels vianants. Crystal Way (Moseley, 1855); Victorian Way (Paxton, 1855); Rue Future (Hénard, 1910); The city of the
future (Corbett, 1913); The wonder city you may live to see (Corbett, 1925).
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Les propostes modernes de ciutat també apostaven per una separació
entre circulacions i obviaven la necessitat de la relació entre vianant i
activitat:23 no comptaven el comerç entre les funcions especialitzades a
la ciutat, ni miraven que els passejants, més enllà dels parcs i els espais
oberts, poguessin utilitzar unes voreres que els lliguessin a un carrer
que es desarrelava del pla del terra. En totes aquestes propostes de
segregació de circulacions, la conseqüència immediata de la pèrdua
del vincle entre carrers i voreres era la desaparició de l’activitat a les
plantes baixes que definien les façanes dels carrers.

IMG 2.8: La ciutat moderna 02
^ Ciutats sense carrer, sense planta baixa, sense activitat, sense gent: New York (Hugh
Ferris, c.1920); Broadacre City (Frank Lloyd Wright, 1932); Ciutat vertical (Ludwig Hilberseimer, 1924); Une ville contemporaine de 3 millions d’habitants (Le Corbusier, 1922).
V Voreres mòbils. Trottoir roulant (Paris, 1900); Moving platforms (New York, 1910); Moving sidewalks (New York, 1950 i 1956).

L’arquitectura de ferro i vidre i el ferrocarril eren els components que
representaven el canvi de segle a les ciutats, i al mateix temps que
es pensaven models ideals fets amb aquests elements com a matèria
primera, van sorgir ginys d’escala més petita destinats a millorar les
ciutats existents, a reduir l’esforç dels vianants, a permetre’ls poder
passejar –comprar- sense haver de caminar. Durant el temps en que
la modernitat a la ciutat va estar relacionada amb vendre i comprar,
la construcció dels nous paisatges passava per associar mobilitat i
activitat, en creure en les botigues com a element indispensable per
garantir la condició urbana i en l’afany constant d’optimitzar el confort
dels passejants. Es van succeir també invents que repensaven les
voreres per tractar de fer més còmode el trànsit dels vianants; formen
un catàleg eclèctic de dibuixos i solucions sobre alternatives al carrer
modern.24

23 Lynch (1961) va fer una hipòtesi de com podia ser una ciutat “moderna” feta de nivells, però entenia que l’èxit de segregar nivells passava per compactar i alhora barrejar
els usos a les diferents capes, i dur l’activitat més enllà de la planta baixa:
“Parts of the city might even become “solid,” with a continuous occupation of space in
three dimensions and a cubical grid of transportation lines. (The full application of this
plan could cram a metropolis within a surprisingly small compass: twenty million people,
with generous spacing, could be accommodated within a cube less than three miles on a
side.) Most probably there would be a fine grain of specialized activities, all at high intensity, so that apartments would occur over factories, or there might also be stores on upper
levels. The system of flow would necessarily be highly specialized, sorting each kind of
traffic into its own channel. Such a city would depend almost entirely on public transport,
rather than individual vehicles, or on devices that facilitated pedestrian movement, such
as moving sidewalks or flying belts. Accessibility would be very high, both to special activities and to the open country at the edges of the city.“
24 N’hi ha una cronologia molt entenedora a la Harvard Guide to Shopping (Chung et alt.,
2002), al capítol dedicat a la mobilitat associada al comerç.
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IMG 2.9: Els invents del comerç
^ Projecte de drive inn, Richard Neutra 1929.
v Carret telescòpic, invent d’Orla Watson
Font: http://inventors.about.com/library/inventors/blshopping.htm

De manera simultània a l’aparició de les primeres escales mecàniques25
es van fer assajos de voreres mòbils; s’havien provat a les exposicions
universals de Chicago al 1893 i de Paris al 1900, eren plataformes
elevades per damunt del carrer, amb un funcionament similar al d’un
tramvia, on les façanes de la primera planta que hi feien vora no
oferien aparadors al llarg del recorregut i se’n mostraven més aviat
indiferents, ni tan sols hi estaven en contacte, en molts punts. Però es
van perfeccionar i es van lligar al carrer -cobert i soterrat- i a l’activitat,
el 1904 a Nova York, al carrer 34 i vint anys més tard al 42, amb un
model que clarament afavoria la comoditat dels passejants ociosos,
que ja no caminaven sinó que circulaven asseguts mentre miraven
vitrines. Eren una variació als sistemes de transport soterrat que
s’estaven implantant a les ciutats, però amb una façana comercial al
llarg del recorregut que servia de distracció als passejants acomodats.
Les passarel·les mòbils per vianants van ser la llavor de les propostes
de circulacions segregades que es van desenvolupar a partir dels anys
30’ en els assajos de ciutat moderna. Si separar comprar de caminar
no havia acabat de funcionar, els intents per protegir el vianant de la
circulació rodada i fer-li carrers amb botigues propis, lluny dels cotxes
i del pla del terra –amb les mateixes condicions de seguretat que li
garantien els passatges-, tampoc van resultar.
També els centres comercials, en la seva relació de dependència amb
el vehicle privat, podien sumar-se a la cerca de la comoditat extra dels
compradors, i als anys 20’ als Estats Units es va experimentar amb la
tipologia dels drive-in,26 una variació dels malls suburbans amb l’afegit

inclòs de poder consumir en diferents establiments dins un mateix centre,
permetent el moviment dels consumidors d’un lloc a l’altre amb el propi
cotxe, fent les comandes sense baixar-ne, a través de la finestreta. Les
botigues al voltant d’un aparcament agrupades amb forma d’L, o d’U,
eren un pas més enllà en la individualitat que representava la ciutat
jardí americana de la postguerra. Si per arribar als llocs del consum
els malls havien prescindit dels carrers, amb els drive-in, per comprar
s’eliminava la necessitat de caminar, desapareixien els vianants.

25 Que es van inventar al mateix temps que els grans magatzems, i va ser el primer lloc
on es van implantar, vegeu “Escalators” dins la Harvard Guide to Shopping (Chung et

alt., 2002).

26 El primer, Ye Market Place, es va construir el 1924 a Glendale, Califòrnia, penjava d’un
nus d’enllaç entre autopistes, fet que li donava màxima visibilitat, condició única que va
necessitar per ser exitós.
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Els assajos d’accessoris per a la mobilitat, de noves seccions de carrer,
de proves de tipologies i d’hibridació d’usos i formes van quedar sobre
el paper o van tenir una vida pràctica breu. Són la prova del vincle
íntim entre comerç i l’anhel de modernitat urbana: el sortir a comprar
com a revolució urbana i social, com a alliberador dels passejants, com
a primer pas de conquesta i domesticació de la ciutat per part dels
ciutadans. Però mentre l’evolució de les tipologies arquitectòniques
dedicades al comerç va perdurar amb el temps, fent arrelar el consum
en la cultura urbana, els invents i les estratègies que tractaven de
separar carrers i voreres del comerç van quedar en intents, fent patent
la indissociabilitat de botigues i vianants amb el pla del terra de la ciutat.
La fe en el consum com a motor de modernització urbana també
va despertar la creativitat en torn al comerç i les seves formes. Les
innovacions tecnològiques van contribuir a consolidar les formes
comercials existents, va fer que associats a elles apareguessin invents
que permetien l’evolució d’unes tipologies cap a les altres, i que una
vegada assajats a les botigues, s’acabaven per exportar a edificis
destinats a altres usos.27 Com si el que passa als edificis comercials
pogués servir de mesura per a qualsevol altre espai col·lectiu.

Els tipus comercials, amb la seva evolució i reinvenció constants,
s’adaptaven a la modernitat, incorporant abans que cap altre edifici els
assajos, i eren el banc de prova per a invents que perseguien l’eficiència
de les relacions entre venedors i compradors, del funcionament dels
edificis, la comoditat dels usuaris. La voluntat d’augmentar el comfort
dels compradors -l’assistència al vianant, el caminar com a activitat
feixuga inevitable i inseparable del plaer d’estar consumint, una actitud
oposada a la flânerie que havia originat el consum com a activitat d’oci-,

és el desencadenant d’aquestes troballes.28

27 Ho explica Paquet (2003) en diversos capítols del seu llibre, i és prou concís també el
resum que d’alguns d’aquests invents se’n fa a http://inventors.about.com/library/inventors/blshopping.htm.
28 Al marge dels invents tecnològics que afegits a l’arquitectura serien extrapolables a
altres edificis, altres petites innovacions van contribuir a simplificar relacions entre venedors i compradors, fet que despersonalitzava l’acte de comprar però que contribuia
a alliberar l’espai comercial de barreres i n’obria les circulacions a l’interior. També ho
explica Paquet (2003), quan parla de la invenció de les etiquetadores de preu automàtiques (1950s) que a més permetien rebuts de compra detallats, o els lectors de codis de
barra (1970s), que farien que el contacte entre comprador i venedor pogués produir-se
en un lapse de temps encara menor i sense haver d’intercanviar preguntes ni paraules.
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Els grans magatzems van traslladar el comerç més enllà del pla dels
carrers: la seva consolidació va ser possible gràcies l’ascensor i l’escala
mecànica que es van instal·lar per primera vegada al Regne Unit en
uns grans magatzems (1855 a Wylie and Lockhead de Glasgow i 1895
a Harrods de Londres, respectivament). El 1936 la invenció del carro
de comprar per part de Goldman va permetre que els supermercats
d’autoservei prenguessin el relleu als colmados i mercers, desapareixia
definitivament el taulell i es reduïa notablement la superfície destinada
a magatzem: ja no s’havien de carregar els productes en una cistella
incòmoda, i tota la fondària del local passava a ser accessible al públic,
convertida en laberint de prestatgeries amb productes d’alimentació, en
una configuració de l’espai que imitava els carrers coberts dels mercats
i s’acostava als departaments del magatzems de novetats. Deu anys
després els carros millorarien per convertir-se en telescòpics, fet que
permetria amuntegar-los en menys espai i, per tant, alliberaria encara
més superfície als locals per a les vendes; s’hi afegiria la cadireta per
nens, facilitant la feina a la dona multitasca, ampliant d’aquesta manera
el ventall de públic que podia trobar confort també als establiments
de venda de productes de primera necessitat i convertint-los en llocs
d’estar.
El 1954, Hewitt i Horton van inventar el sensor que feia que les portes
dels establiments s’obrissin de manera automàtica en detectar una
presència propera. El 1960 es van instal·lar per primera vegada, i va ser
en un edifici comercial. Sumades a la incorporació de la climatització,29

les portes automàtiques suposaven un pas més en l’alienació de l’interior
respecte a l’exterior, una aposta per unes condicions de confort als
espais a cobert que, si augmentaven, apropaven els llocs del consum a
la condició de llocs per estar, i no només de passar. El 1906 Carrier va
patentar la primera unitat de tractament d’aire, i el 1919, els magatzems
Abraham & Strauss de Nova York eren els primers a estar climatitzats:
el llindar entre interior i exterior podia ser un pla llis a peu de carrer, ja
no calien reclaus per protegir el batent de les portes i interior i exterior
es convertien en una mateixa cosa quan el vidre que els separava
desapareixia de manera automàtica quan el comprador potencial s’hi
acostava. Al mateix temps, l’interior comercial condicionat passava a ser
definitivament un univers autònom, independent i superava en confort
la imprevisibilitat i inestabilitat meteorològica del carrer; un augment
de la comoditat a l’hora de comprar que suposava una transferència
de la domesticitat de la llar cap als espais del comerç, que poc a poc
s’anaven assimilant als espais d’habitar.
29 La Harvard Guide to Shopping (Chung et alt., 2002) dedica un capítol sencer a l’aire
condicionat.
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Com les formes imaginades del segle XIX, són invents petits
conseqüència de l’arrelament de la seducció associada a les compres
i al consum que van contribuir a optimitzar el funcionament dels
establiments, que van provocar l’evolució d’unes tipologies cap a unes
altres, que es van traduir en noves condicions en la materialització
de les botigues a les plantes baixes de la ciutat -les façanes arran
de terra que amb les construccions de ferro i vidre havien aconseguit
augmentar la seva transparència es feien més i més invisibles; la
desfeta entre interior i exterior es feia patent-, que transformaven, en
definitiva, la fesomia dels establiments comercials i que marcaven, de
manera subtil, el pas del temps a les plantes baixes de la ciutat.
En menys de mig segle, els edificis del consum van consolidar-se a
les trames urbanes compactes, van adaptar-se al teixit central de les
ciutats; durant els anys que seguirien, demostrarien la seva capacitat
per conquerir els espais perifèrics i inventar nous centres. Els passatges
tenen similituds amb les porxades, pel ritme estructural precís que es
tradueix en ordre a la façana, i amb els magatzems de novetats, per
haver nascut en el mateix moment i haver contribuït a posar les bases
del món de somnis i seducció associats al consum i a la modernitat
de les ciutats. Mercats i porxos tenen en comú haver-se consolidat a
partir d’estructures que van néixer com a cobertes provisionals; grans
magatzems i mercats s’assemblen per haver-se convertit, gràcies
a l’escala i a la monumentalitat dels seus edificis, en fites urbanes.
Les galeries, a camí entre els passatges i els grans magatzems, o
els centres comercials, entre galeries i magatzems de novetats, han
sobreviscut i s’han reinventat a base de copiar i recuperar els elements
que defineixen els tipus més menuts, els passatges i els porxos, per
semblar més exteriors, per apropar-se a un carrer del qual van néixer
lluny i del que, amb el temps, han continuat distanciant-se.

< IMG 2.10: “Our Street”, article a The Illustrated Magazine of Art, Vol. 3, No. 18 (1854), pp.
385-387. La història il·lustra el progrés urbà a partir del canvi en l’activitat comercial d’un
carrer, desencadenat a partir de la resistència dels propietaris de l’única botiga que hi feia
façana a canviar ni la forma de l’establiment ni els productes en venda.
Font: http://www.jstor.org/stable/20538332
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Mentre en l’esfera privada els habitatges es transformaven
amb la incorporació d’unes comoditats –cuina, lavabos, espais
d’emmagatzematge- que no eren sinó cèl·lules que s’afegien a la
casa, les arquitectures del comerç han estat sempre vives, en evolució
constant. Noves necessitats duien a nous tipus, en un progrés constant
impulsat pel seu caràcter col·lectiu. Si els espais del comerç de fresc no
han evolucionat -com si la funció primitiva del que ofereixen, aquesta
necessitat bàsica, hagués contribuït a fixar-los en el temps-, els llocs
del consum de productes no quotidians van desfermar invents alhora
que feien sorgir nous tipus: la seva inserció en l’escena urbana es
va desplaçar cap a posicions més perifèriques sense abandonar els
entorns consolidats i densos. Més enllà de ser punts de venda, la ciutat
ha identificat com a llocs urbans (Sansot, 1973) les places del comerç, i
els ha transferit la confiança en fer-los cruïlles de trobada i confluència,
punts que marquen a la ciutat un ritme col·lectiu de la vida quotidiana.
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<IMG 2.11: Cartografia ucrònica 02. Les formes de comerç urbà a Barcelona. Porxos,
mercats, passatges -galeries, centres comercials-, grans magatzems. Superposició de
les formes existents amb algunes de les desparegudes.

Font: Elaboració pròpia, interpretació de les cartografies de La forma metropolitana de
les activitats elaborades per a l’exposció “Metròpolis Barcelona”. Propietat del treball
original: Àrea Metropaolitana de Barcelona, AMB. Autores del treball original: Eulàlia Gómez, Judith Recio.

La superposició de les formes de comerç urbà en relació amb el teixit en el qual es van
inserir en el moment d’aparèixer dibuixa el creixement de la ciutat: la concentració i la
superposició continuades de l’activitat a la ciutat vella, però també l’aparició de nous
centres, cada vegada més allunyats de la Plaça de Catalunya, per servir nous barris.
D’unes formes de finals del XX destinades a alimentar i vestir una ciutat, a mercats de
barri i grans magatzems i galeries allunyats del centre geogràfic de la ciutat.
Es representen amb més valor de línea les formes que més temps han persistit; els
mercats es dibuixen amb la trama del fragment de teixit que els envolta i que els és complementari segons el PECAB (vegeu següent capítol); al contrari, els centres comercials
es representen sense entorn: el mateix PECAB els reconeix com a mobilitzadors del comerç de l’entorn però el perímetre de polaritat que en dibuixa es limita al del propi edifici,
reforçant-ne la seva condició autosuficient. Els passatges es dibuixen amb el massís de
mansana que travessen; les porxades, amb les parcel·les que mobilitzen.

Porxos.
Els primers edificis de Barcelona que van protegir amb arcs i voltes les activitats a peu
de carrer van ser els alfòndecs i els porxos del blat i el peix, prop del port i de les portes
de la ciutat, i les voltes dels fusters, prop de les Drassanes, que guardaven la fusta que
arribava per mar. Durant els segles XIV i XV se’n van construir per conservar el cereal i
poder exercir el control sobre els impostos que el graven. La venda s’efectuava en dos
punts: a la plaça del Blat, on s’emmagatzemava el blat que arribava a la ciutat per terra, o
a la del Forment d’Avall, per al que venia de mar. Tots dos eren estructures independents
d’una planta d’alçada i sense façanes que les tanquessin.
A la Ribera, els edificis creixien sobre el carrer amb volades d’aspecte cada vegada
menys provisional, que van acabar per fer d’aixopluc a les activitats artesanals. Al carrer
del Rec, s’hi van construir al segle XIV els porxos de pilars de pedra i embigats de fusta
per guardar el blat que arribava a la ciutat per via marítima. Anys més tard, a finals del
XVIII, per aprofitar el pas del rec d’aigua, que passava a tocar de la línia de façana, s’hi
van instal·lar activitats d’escorçaires, de bacallaners, de tripaires i de bladers, que van
construir ponts de fusta sota les porxades per travessar-lo. També van aparèixer porxos
als voltants de la Plaça de Sant Agustí, on se celebrava un mercat al qual concorrien
els pagesos que accedien des dels afores pel Portal Nou. Tota la plaça estava porxada,
sota les voltes hi havia parades a terra i en taulells. Damunt els pòrtics, algunes cases hi
posaven un terrat i d’altres creixien amb una volada sobre pilars de fusta.
L’aparició de l’Edicto de Obrería al 1771 va tractar de regular aquesta pràctica de colonització de l’espai públic amb taules de treball1 alhora que va prohibir envair el carrer en
dies de pluja per permetre els vianants arrambar-se a les façanes de les cases. Aquesta
ocupació del carrer per part de les activitats va continuar fins ben entrat el segle XIX, i les
ordenances municipals de 1856, encara prenien mesures per evitar-la.2 La ciutat havia
enderrocat les muralles i començava a créixer pel pla, amb la convicció que era necessari intervenir per sanejar i no deixar perdre la ciutat vella, una acció que començava per
limitar-ne les condicions de les activitats als seus carrers.
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Durant l’Edat Mitja, el conjunt de normes que havien regulat l’edificació eren les regles
que el gremi dels constructors i els mestres d’obres aplicaven en el seu ofici, acompanyades d’una sèrie d’exigències mínimes de coneixements necessaris per a exercir la professió; la Constitució espanyola de 1812 va atorgar als Ajuntaments el poder de redactar
les seves normes urbanístiques. Era el mateix moment en que Barcelona començava
a reconstruir-se després de la invasió francesa del 1814, a recuperar espais amb la
desamortització de 1836 i a estendre’s amb l’enderroc de les muralles el 1854: la ciutat
de casernes i convents tenia de sobte espai per a una la reconstrucció d’una ciutat civil.
Com a conseqüència van aparèixer els primers plànols geomètrics i d’alineacions per
carrers -les cases d’en Xifré ocupen tres illes que fan façana al Passeig d’Isabel II, una
promoció residencial de 1837, de Josep Buixareu i Francesc Vila. D’altra banda, els porxos de Fontseré formaven part de la proposta amb que l’arquitecte va guanyar el concurs
d’idees per a la definició del Parc de la Ciutadella, enderrocada al 1869: el projecte de les
cases es va desenvolupar seguint el model previst, amb edificis de planta baixa, entresòl
i tres pisos, d’una alçada de vint metres recollida en una cornisa continua, i amb un porxo
que quedava rematat amb una balconada contínua a l’alçada del principal, reforçava
l’estratificació horitzontal de la composició. Darrere la façana dels porxos, la geometria
de les parcel·les permetia tipologies molt variades: cases passants, alguns edificis amb
el nucli a façana, alguns altres amb el nucli al fons de la parcel·la- i places -al 1848 es
va engegar el concurs d’idees per la Plaça Reial, per ocupar el solar que havia deixat
buit l’enderroc del convent dels Caputxins. El referent a les ordenances franceses estava
clar a les bases, que demanaven als arquitectes ser conseqüents amb l’ordre estilístic
pel qual apostessin. La proposta guanyadora va ser la de Francesc Daniel Molina, que
dibuixava una plaça, de 55 x 85 metres totalment porxada en planta baixa, amb tres plantes pis, l’última d’elles separada de les altres dues per una cornisa, i amb finestres de format més quadrat que el de la resta de balcons de la plaça (Rubert, 2006). L’arquitecte en
va definir fins i tot les fusteries i el sistema d’il·luminació de l’espai interior de la porxada,
que es va convertir en lloc especialitzat de comerços de col·leccionistes, de botigues de
teixits, la llavor dels primers grans magatzems de la ciutat, que havien de néixer cinquanta anys més tard, restaurants i cafès. La Plaça de Sant Josep es va edificar després de
la desamortització del convent: al 1840, Mas i Vila havia definit els solars al voltant de la
plaça amb una servitud figurativa: dues plantes pis i golfes, que van acabar substituides
per un tercer pis, sobre una porxada de planta baixa i entresòl. La construcció posterior
del mercat va interrompre l’execució de les porxades i va deixar en una posició secundària i amagada les existents. La plaça de Mercadal de Sant Andreu, i la de Masadas,
a la Sagrera, van ser places porxades de mercat construïdes a finals del segle XIX, que
acabarien per allotjar, igual que Sant Josep, els edificis dels mercats coberts del barri.

1 Va prohibir treballar més de quatre pams fora del carrer per a carrers de 40 pams, 2
pams en els de 20, i mig pam en els més estrets.
2 Ordenanzas municipales de la ciudad de Barcelona 1856. Título IX. Tiendas, almacenes y puestos de venta. Sección I: Disposiciones generales sobre tiendas, almacenes y
puestos de venta:
“Art 327: No se permitirán en lo sucesivo marcos en las puertas de las tiendas, ni se consentirá el que estas se abran por la parte de afuera, cuando el ancho de la calle fuese de
30 palmos [una mica menys de sis metres] o menos. El grueso de las paredes salientes
no podrá exceder de ¼ palmo [uns deu centímetres].

Mercats.
L’endreça dels mercats medievals que s’estenien per carrers i places va ser possible
quan la desamortització va deixar desocupats els espais de Sant Josep –que no es
cobriria fins 1914- i Santa Caterina. Els mercats van ocupar les petjades dels convents
amb el mateix nom, i van organitzar un espai endreçat envoltat de porxos –claustres de
convents vs. places porxades- a partir de1884, lluny encara, però, de la imatge de modernitat que transmetrien els mercats de ferro i vidre que començarien a bastir-se durant
la Restauració: el del Born el 1876, el de Sant Antoni el 1882, el de la Barceloneta el
1884, Hostafrancs, La Concepció i La Llibertat el 1888, el del Clot i el de la Unió el 1889,
i l’Abaceria Central de Gràcia el 1892.
Més tard es construien Sarrià (1911), els mercats de Sants (1911 / 1913), Sant Andreu
(1914), Galvany (1927), Ninot (1933), Sagrada Familia (1944), Carme (1950); de la segona meitat del segle XX són Horta (1951), Vallvidrera (1953), Guinardó (1954), Sagrera
(1955), L’Estrella (1957), Tres Torres (1958), Bon Pastor (1960), Montserrat (1960), Mercè (1961), Les Corts (1961), Guineueta (1965), Felip II (1966), Ciutat Meridiana (1966),
Sant Martí (1966), Sant Gervasi (1968), Besòs (1968), Carmel (1969), Vall d’Hebrón
(1969), Port (1973), Provençals (1974), Lesseps (1974), Trinitat (1977), Canyelles (1987)
i Núria (1988).
Els estudis fets a partir dels registres de les matrícules industrials de 1932 (Guàrdia,

Oyón, Fava, 2010) mostren l’inici de la polarització del comerç al detall al voltant dels
mercats en zones d’alta densitat residencial popular, tot i que les vendes fetes a les
botiges de l’entorn eren un percentatge minoritari. La política municipal de renovació de
mercats dels anys 60’ es va fixar en aquests equipaments com a mecanisme per a la
reconversió del teixit comercial dels barris i com a “instrument d’urbanisme comercial per
contenir l’oligopoli de les grans superfícies.”
A Barcelona, els mercats són la prova de la supervivència del comerç alimentari tradicional: segons les estadístiques municipals, la preferència dels consumidors a l’hora
buscar productes d’alimentació es decanta cap als supermercats (83%) davant els mercats (1,4%), però les xifres es capgiren quan del que es tracta és de comprar productes
frescos (45,2 % contra 30,6%, amb un 20,2% per les botigues especialitzades en el cas
de carn i peix; 27,9%-21,4%-47,2% en el cas de fruites i verdures). (Estudi dels hàbits de
compra i fl uxos d’atractivitat de les polaritats comercials a la ciutat de Barcelona Ajuntament de Barcelona, abril de 2012)
Al mateix temps que els mercats i alguns centres comercials serveixen d’establimentsàncora per atraure els consumidors i activar els establiments del voltant a les àrees de
polaritat pròximes (PECAB, l’explica el primer escenari del tercer capítol) els propis mercats, en renovar-se, troben al seu interior espai per ubicar-hi un supermercat,3 que al seu
torn serveix per atraure els consumidors fins a aquest centre desencadenant de consum.
Els mercats deixen de ser suma de parades petites dins una estructura transparent, però
en canvi continuen estenent l’activitat més enllà de les seves vores.

3 A una altra escala, als anys 50’ l’estratègia de l’establiment-àncora va començar als

malls americans: van descobrir que instal·lant uns grans magatzems a dins, atreien més
conumidors. Però a més, si en comptes d’un n’hi havia dos, la clientela no només es
doblava sinó que es quadriplicava. Si n’eren tres, la confluència es multiplicava fina a
nou vegades (Paquet, 2003).

Art 328: Queda prohibido sacar a las calles mesas, tinglados, bancos u otro aparato cualquiera que sirva para exponer desde puertas o tiendas, géneros de cualquiera clase, y en
general no ser permite colocar cosa alguna que salga del recto de la pared del edificio.
Art 329: Se prohíbe tener en las puertas de las tiendas, o fuera de ellas, hornillos o braseros encendidos.”
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Passatges.
Poc després que s’enderroquessin les muralles van aparèixer concentrats en un radi
de 200 metres en torn a la Plaça Reial alguns passatges semblants als francesos: el de
Bacardí, el de Madoz, el de la Pau, el del Rellotge i el del Crèdit.
La seva construcció va ser contemporània a les primeres cases de l’Eixample, i la falta d’activitat fora de les muralles va afavorir que es desenvolupessin aquesta espècie
d’oasis dins la trama compacta medieval. En realitat estaven lluny de l’èxit comercial que
va seguir l’obertura del carrer Ferran, i el seu funcionament embrionari és més assimilable a l’autonomia que va caracteritzar la Plaça Reial en els seus inicis, “un espai molt
ben definit en la seva imatge, però molt menys clar en la seva condició urbanística en
relació amb els fluxos generals de la ciutat” (De Solà-Morales, 2008). Van ser projectes
únics d’embelliment a la ciutat vella, com ho van ser també els projectes de les porxades
coetànies properes -Fontseré, Xifré-. Conjunts urbans amb arquitectures molt cuidades
-fonamentades en un projecte de secció de terra a coberta que defineix la imatge del
conjunt- on l’aparició del nervi -el passatge- travessant la mansana responia a la voluntat
especulativa d’augmentar el sostre fent créixer el perímetre de façana. Que dos d’ells
-Bacardí i Crèdit- es cobrissin amb claraboies, remet de manera literal als exemples
francesos.
A prop, hi ha un segon grup de passatges: els que se’n diuen però que només són
escletxes entre edificis, amb absència de l’ornamentació en façana que caracteritza els
anteriors. Són el del Dormitori de Sant Francesc, el de la Banca, el Passatge del Palau.
Una mica menys endreçats i menys evidents, gairebé com carrerons de servei, el de
Sant Benet o el del Patriarca. Destaquen per l’absència o l’anonimat de les activitats que
s’hi desenvolupen, per la negació de la possibilitat d’obrir-hi façana; són patis interiors de
mansana amb porta reixada (excepte el de Sant Benet) cap als carrers dels extrems. El
passatge Sert, a Sant Pere, part de l’accés de servei a una antiga fàbrica de tapissos, és
una excepció dins aquesta família: les finestres a banda i banda ensenyen els despatxos
i estudis que s’hi han insatal·lat els utlims anys.
Tots ells són carrers segons el plànol de la ciutat, són espai públic tot i les reixes que
tenen d’entrada i sortida. Això els diferencia d’un tercer grup de passatges, el d’aquells
que no són viari, que estan dins l’espai privat de la ciutat però que concentren activitats
en la majoria dels casos: el de Lluís Cutchet dóna accés als habitatges construïts dins
el pati interior d’uns antics banys; el de la Virreina s’allarga des de la planta baixa del
Palau fins més enllà de la Plaça de Sant Galdric, i està ocupat per magatzems de suport
a la Boqueria; el de Bernardí Martorell combina l’accés als habitatges amb una cafeteria
i una botiga de mobles; el de les Manufactures té un bar minúscul en un extrem i un
quiosc de loteries a l’altre que activen els dos caps de la planta baixa d’uns antics gran
magatzems textils per a majoristes; el de Mil-Vuitcents té una perruqueria i una ferreteria
fent cantonades al carrer, magatzems i locals auxiliars a la Boqueria i accessos als locals
amb entrada des de la Gardunya.
Hi ha una altra família de passatges, els que no se’n diuen però que funcionalment
ho són: les galeries comercials mantenen la condició de travessia però perden, en la
majoria dels casos, l’essència de la il·luminació zenital. La seva situació a les plantes
baixes d’edificis dedicats a altres usos fa que els passos apareguin com a espai residual
entre uns comerços que busquen el màxim aprofitament de sòl, i davant la possibitat
d’esdevenir una alternativa en el passejar, la sinuositat de la galeria es fa tant més evident com més rígida i geomètrica sigui la xarxa de carrers on s’insereix. Tret d’alguns
assajos a principis de segle XX, van tenir el seu punt àlgid la dècada dels vuitanta. En el
cas de les Galeries Manila, per la forma allargada de la parcel·la que ocupaven i per la
seva situació en cantonada; en la majoria dels exemples restants, perquè es van converteixir en laberints en planta baixa amb il·luminació natural limitada, en una estructura que
tendeix a assemblar-se a la de la distribució interior alienada de la ciutat exterior pròpia
dels centres comercials.
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Les Galeries Manila van intentar començar com un edifici d’una sola planta dedicat a
botigues al cap de ben poc de l’obertura del carrer Pintor Fortuny, però se’n va denegar
el permís d’obres al·legant la poca entitat de la construcció proposada. Uns anys abans
s’havien construït les Galeries Maldà, formades per set passadissos de dimensions diferents entre si, tenen una estructura de nervis que per amplada s’assimilen als carrers
del teixit de la ciutat on s’inserten, amb entrada des del carrer i la plaça del Pi i el carrer
Portaferrisa, però que per dimensió en alçada i per falta d’homogeneitat en la llum natural, no ofereixen una alternativa seductora respecte al recorregut a través dels carrers
adjacents. Les galeries van continuar construint-se a Barcelona a finals del segle 20,
però en una ciutat vella on els carrers tendeixen a ser exclusivament per a vianants i on
cada vegada són més nets, la tipologia perd el seu sentit.4

4 Aquest text forma part de l’article El temps perdut als passatges que l’autora va publicar
a D’UR04 el novembre de 2014.

Magatzems de novetats.
Els primers magatzems de novetats van ser creixements de botigues de moda que
s’havien agrupat al voltant dels eixos de comerç tradicional especialitzat: la Rambla,
els carrers Ferran i Jaume I, els passatges Bacardí, Colom, Madoz, Crèdit i Canuda i al
carrer i la plaça de Santa Anna. Van situar-se a les plantes baixes d’edificis d’habitatge,
confrontant-se amb el problema de la convivència amb un sistema estructural no pensat
per a una activitat col·lectiva i amb la falta de visibilitat que els suposava instal·lar-se en
cases existents. Els grans magatzems que es van construir entre finals del XIX i principis del XX a Ciutat Vella van ser iniciativa de catalans que tornaven d’Amèrica i havien
vist, especialment a Cuba, les possibilitats que el comerç amb el tèxtil podia donar-los.
Concretament a L’Havana, on s’havien industrialitzat i modernitzat des de principis del
XIX gràcies a desenvolupament econòmic generat per la riquesa de l’explotació dels
cultius de sucre i tabac. A més, la seva proximitat amb els Estats Units havia afavorit
els intercanvis comercials cap al nord i els havia apropat cap als models capitalistes
(Toboso, 2002).
Amb l’enderrocament de la muralla de la Rambla, el 1854, només els magatzems El
Siglo, els primers a la ciutat, van veure-hi l’oportunitat i s’hi van situar al 1878, arribant
a ocupar tres edificis sencers de quatre pisos entre la Rambla dels Estudis i la plaça
del Bonsuccés. Després de desaparèixer en incendiar-se, van reobrir al 1932 prop d’on
s’havien instal·lat la resta de grans magatzems de la ciutat: dins la ciutat vella però mirant
cap a l’Eixample, al carrer Pelai.
A principis del segle XX, la resta de grans magatzems no havien acompanyat El Siglo
fins les Rambles i s’havien començat a col·locar sobre la traça de les muralles, al carrer
Pelai, tancant les esquenes de les cases que conformaven la façana al carrer Tallers.
Barcelona havia assumit l’Eixample, l’estava fent créixer, i gràcies a l’Exposició Universal de 1929, n’havia consolidat el fragment de ponent entre la Gran Via i el Raval. Si a
París els grans magatzems s’anaven situant fent façana a les grans avingudes obertes
per Haussmann, a Barcelona, Pelai va assumir durant un temps el paper de boulevard.
El pes dels grans magatzems va tornar a bascular cap al centre de ciutat vella: Can Jorba, es van situar al 1926 sobre un Portal de l’Àngel que l’ajuntament havia començat a
adequar el 1866 per connectar-lo amb el Passeig de Gràcia; al 1962, El Corte Inglés es
col·locava a la Plaça de Catalunya i activava la ròtula d’activitat entre l’Eixample i Ciutat
Vella. El segon escenari del tercer capítol d’aquesta tesi està dedicat a aquest episodi
de la ciutat.
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