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Presentació

Presentació
El llibre que presenten els professors Ferran Navarro i Josep Maria Vilanova està dedicat als projectes
de transformació de la ciutat construïda, entesa com un dels problemes centrals de l’urbanisme
contemporani. Aquest text, elaborat en forma d’apunts, dirigit als alumnes dels cursos d’Urbanística VI
i VII de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, fa un repàs a la història de la planificació
urbanística, als problemes de la ciutat construïda i al planejament en general, per acabar presentant els
instruments disciplinaris propis per a la reforma interior, al temps que en reivindica el seu valor, davant
del menysteniment general que pateixen, com elements útils per endegar polítiques de reforma
eficaces.
L’actuació en la ciutat construïda, en aquest llibre, apareix com el projecte urbanístic fet des de
l’interès per allò públic, com el projecte de l’Administració quan aquesta està decidida a transformar la
ciutat i resoldre els seus problemes interns. Si l’extensió, normalment, és el projecte d’una part de la
ciutat que executen els privats, la reforma urbana, en aquest text, apareix com el projecte, des del que és
públic, que solament es pot fer realitat en base al protagonisme i al lideratge de l’Administració.
Històricament, la reforma interior, la primera formalització del que suposa actuar en la ciutat
construïda, ha estat un problema menor en la pràctica i en la conformació teòrica de l’urbanisme
espanyol. De vell antuvi, en el segle passat, quan es planteja la necessitat d’ordenar la ciutat, el
problema a resoldre és el de l’extensió, el de l’eixampla de la ciutat. L’explosió demogràfica i urbana
d’aquest segle no trobava grans nuclis urbans on assentar-se, sinó unes poblacions molt petites, que es
transformen en ciutat, gràcies al canvi d’escala que resulta d’aquella explosió. El nucli històric, el nucli
edificat, solament era la referència de partida. Les transformacions urbanes internes, que havien
resultat de la desamortització, es poden considerar projectes d’eixamples interiors, construccions i
reconstruccions a la manera de fer de la ciutat anterior a la revolució demogràfica, i l’obertura o
tancament de cul de sac i patis, el resultat d’unes polítiques de salubritat i d’ordre públic que no tenien
encara una intenció urbanística moderna.
La reforma interior, entesa com l’actuació en el nucli històric, apareix a finals de segle dinou com un
projecte de sanejament interior basat en l’obertura de noves vies. La reforma de Barcelona (la Via
Laietana), Saragossa (El Paseo de la Independencia) o Màlaga (el carrer Larios), per citar algunes de
les operacions que es produeixen en les grans ciutats espanyoles, o les de menor escala com les de
Sabadell (la Rambla), Manresa o Tarragona (la Rambla) arranquen a finals d’aquest segle, però no
acaben fins a mitjans del segle vint. En els seus inicis, aquests projectes es confien a la iniciativa
privada, però quasi tots ells acaben necessitant les crosses de l’Administració per aconseguir els seus
objectius i concloure el projecte inicial. La transformació de la ciutat construïda afecta, en aquest
període, solament el patrimoni heretat, els nuclis centrals, que, en quedar embolcallats pel creixement,
guanyen uns valors de centralisme que s’espera que incentivin les operacions d’obertura i reedificació
previstos.
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Al llarg de les tres quartes parts d’aquest segle vint, excepte en alguns plans molt excepcionals, com el
de la Ciutat de Palma (Pla Alomar), la reforma no es formula nous problemes, sinó que només recull i
arrossega les propostes inacabades dels plans anteriors. Així, sovint la reforma queda inacabada, i
condemna algunes d’aquestes àrees a una precarietat que precipita, encara més, la crisi urbana i social
d’alguns sectors. De fet, no apareix un nou enfocament en aquests temes fins que no sorgeix una
consciència progressista en favor de la defensa i protecció del patrimoni arquitectònic i urbà. La
salvaguarda de la ciutat històrica i dels teixits del XIX, que fins aleshores havien liderat els moviments
culturals i urbanístics més retrògrads, es converteix en l’estàndard en contra d’un procés
d’autodestrucció i substitució abusiva de les àrees històriques, procés en què havia desembocat la ciutat
especulativa del moment.
D’alguna manera, es pot dir que la reforma interior del XIX fracassa com a política de renovació urbana
i, desprès d’un període de crisi, coincidint amb la Guerra Civil i els anys següents, l’extensió torna a ser
el fil conductor de l’urbanisme. El desenvolupament, posterior al pla d’estabilització econòmica, troba
en l’especulació un dels motors de l’economia del país. L’expansió urbana i la substitució salvatge dels
teixits històrics esdevé una pràctica usual. A partir dels setanta, però, la ciutat, l’espai on es fa més
patent les mancances d’un progrés econòmic en un marc no democràtic, no pot deixar de banda la
necessitat de la seva millora. El progrés econòmic topa amb una realitat urbana degradada i sense
alternativa que posa en crisi el sistema que li dóna suport. La transformació urbana esdevé un dels
problemes de la recuperació democràtica, la qual haurà de plantejar-se, un cop institucionalitzats els
ajuntaments, la reforma interior inacabada, donant-li un nou enfocament, i resoldre els problemes
acumulats pel creixement especulatiu d’aquelles dècades.
La reforma de la Llei del sòl de 1975, redactada els darrers dies de vida del dictador i aprovada pel
primer govern de la transició, rebrà moltes crítiques perquè encara no és sensible a aquells canvis
urbanístics. La crisi social, econòmica i política de principis d’aquesta dècada, a les portes d’uns canvis
institucionals fonamentals pel nostre país, i la consciència que s’és al final de l’època del creixement,
sembla que, forçosament, havien de desplaçar el centre d’atenció de l’urbanisme cap als temes de
reforma. La Llei, però, continua centrant-se en l’extensió, en la recuperació de part de les plusvàlues
generades pel desenvolupament. D’alguna manera, la Llei sembla capaç de reclamar una participació
més gran de l’Administració en els beneficis del creixement, però no sap què fer per facilitar la
transformació del que s'ha construït.
Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics, la pressió social força que l’Administració articuli
recursos i mecanismes per afrontar els dèficits urbanístics més punyents: la manca d’espais lliures i
equipaments. Les corporacions municipals aconsegueixen finançament per cobrir aquests dèficits i per
endegar una política àmplia d’urbanització. L’actuació sobre la ciutat construïda es posposa per a una
segona fase, en què es porten a terme uns programes públics d’ajuda a la rehabilitació de nuclis
històrics (ARI), i amb l’entrada a la Comunitat Europea es participa en els programes FEDER i
URBAN, que suposen una entrada molt important de diners per a la revitalització d’àrees deprimides.
Per primera vegada en aquest segle, l’Administració entén que ha de liderar l’actuació en la ciutat
construïda, fent, a més, un esforç inversor considerable. El projecte de reforma de la ciutat construïda
esdevé així una política activa gràcies als fons públics. La reconstrucció de la ciutat interior s’afronta,
però, amb mesures excepcionals, amb recursos i programes especials sense recórrer a l’instrumental
urbanístic acumulat al llarg de la història. D’alguna manera, la pràctica urbanística d’aquests anys sembla
que normalitza els sistemes de gestió i execució del planejament de l’extensió, però no imposa noves
maneres de fer en l’actuació en el que hi ha construït. Alguns assaigs no reeixits, com els de la
generalització de la cessió d’una part de l’aprofitament urbanístic en el sòl urbà, que recull la fallida Llei
del sòl de 1990/91, deixen sense resposta sobre el què i el com de la intervenció en el que hi ha construït.
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Encara que ha desaparegut la pressió demogràfica que havia estat la causa de l’expansió dels
seixanta/setanta, la taca urbana s’estén i es duplica en els darrers anys. Els canvis en les formes de vida,
la reducció de la grandària del nucli familiar, la millora de les comunicacions, etc. donen peu, en aquest
període que es pensava seria d’introversió urbana, a una esquitxada edificadora que compromet més
territori que mai.
A un altre nivell, la dinàmica econòmica i social de la ciutat deixa fora de joc algunes de les seves
instal·lacions, apareixen grans forats que esdevenen espais d’oportunitat per a la transformació de la
ciutat construïda. L’obsolescència d’instal·lacions industrials o d’àrees lligades al transport i a les
comunicacions, entre d’altres, obren el projecte de la ciutat a una remodelació des del seu interior.
L’estratègia urbana, davant d’aquestes oportunitats, té la possibilitat d’endegar polítiques molt
incisives, però sovint cau en el parany de la introversió, en un fer per parts des de l’interès pel profit
directe, que margina, una vegada més, els problemes reals i en posposa la solució.
Així doncs, la transformació de la ciutat construïda troba, actualment, dificultats per formular-se com
un projecte global, no oportunista, i amb un programa de continuïtat. D’una banda, perquè el procés
urbà continua en expansió sense reconèixer cap límit al seu consum desaforat de sòl, i de l'altra, perquè
hi ha una certa renúncia a actuar directament sobre la ciutat construïda si no es presenten oportunitats
sobre què es vol projectar.
La transformació sobre la ciutat construïda, la reforma, a més, actualment esdevé un problema més
punyent en la mesura que, atès el nivell de compromís i tensions que acumulen els territoris de l’entorn
de les ciutats i la importància que pren la ciutat construïda com a recurs a conservar, el planejament
urbanístic es transforma en un projecte extens de reforma.
Davant de la preocupació per la sostenibilitat, pel consum de sòl, per la protecció del medi, per l’ús i
reús del que hi ha construït, la reforma pren una nova dimensió; la condició d’una tasca central en el
projecte urbà, perquè ja no hi ha espais en blanc on treballar, sinó un espai compromès tant pel
creixement cap endins com cap enfora, en el qual la ciutat construïda constitueix el material principal
per a l'urbanisme urbà.
És per tot això que aquest llibre, després de repassar els grans projectes de reforma urbana, la
sistemàtica del planejament, per assenyalar el sentit de la reforma dins del projecte de la ciutat, es
posiciona a favor de la recuperació i ús dels instruments clàssics d’intervenció en la ciutat construïda,
referits a les actuacions de millora urbana, a la transformació dels teixits urbans i a les polítiques
d’intervenció a través de les ordenances, perquè creu que el projecte de reforma no pot ser solament el
resultat d’una actuació excepcional o oportunista, sinó que ha d’esdevenir una pràctica contínua i
dirigida. Una pràctica que sigui capaç d’articular un programa d’accions puntuals, les quals, sumades,
constitueixin amb les actuacions cap enfora la base sobre la qual es construeixi i reconstrueixi el
projecte de ciutat.
Una pràctica que ha d’entendre els ritmes i les maneres dels projectes urbans; les formes de
transformar els teixits urbans segons l’actuació sobre els seus elements constitutius; el valor de les
ordenances com a degoteig continu d’actuacions en una direcció, etc. En resum, el valor del dia a dia,
de l’actuació coherent i continuada, sovint comandada per tècnics, per transformar la ciutat construïda
en quelcom més que un recull de peces que no es van pensar articulades, o que havent tingut un sentit
han estat capaces de ressituar-se en una nova realitat pensada des de la globalitat de la ciutat.

Ricard Pié i Ninot, arquitecte, director de l’ETSAV.
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