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AUTORS
Andreu Ulied és màster en Planificació (MDesS, GSD) per la
Universitat de Harvard i Doctor Enginyer de Camins, Canals i
Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya. Participa com a
professor convidat en diversos estudis de mestratge d’universitats
catalanes i coordina els projectes finals d’estudi del Màster d’Estudis
Territorials i Urbanístics de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya. És coautor del llibre “Catalunya 2010: prospectiva
mediterrània” i és l’autor de “Catalunya 2020: visions sobre el futur
del territori”, d’entre molts altres. Va fundar l’empresa MCRIT S.L.
el 1988, a través de la qual desenvolupà treballs de planificació per
institucions públiques i empreses privades. Com a consultor, ha
treballat per institucions catalanes, espanyoles i europees, participant
en la redacció de plans territorials, urbanístics i de mobilitat, plans
d’infraestructures de transport i plans sectorials, d’energia o de
cultura, així com en plans estratègics locals o comarcals. Presideix
la fundació ERSILIA des de l’any 2005.
Antoni Biarnes Mas és llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia
i en Dret, i és Màster en Gestió Pública. És també cofundador de
la consultoria Institut Àgora i Director de la mateixa des del seu
naixement. Anteriorment, havia treballat a la Generalitat de
Catalunya i a l’Administració Local. Així mateix, és professor de
l’Escola Superior de Relacions Públiques de Barcelona i del Màster
d’Assessorament d’Imatge i Consultoria Política de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Ha estat docent en molts altres Màsters i
Postgraus. També és l’autor del llibre “Manual para el Liderazgo
Local” i d’un centenar d’Informes i Plans. A nivell associatiu és
President de l’Espai Hayek, Patró de la Fundació Catalunya Oberta,
Past-President de l’Associació Catalana de Gestió Pública i membre
de la Junta de la Unió d’Antics Escolans de Montserrat.
Daniel Clivillé és economista, diplomat en gestió d’empreses a l’IESE.
Treballa de consultor d’empreses en estratègia i desenvolupament
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organitzacional amb llarga experiència de treball per a diverses
organitzacions de l’àmbit privat, públic i del tercer sector. Així mateix,
ha impulsat diversos projectes empresarials i actua com a conseller
en diverses empreses dels àmbits immobiliari, de la consultoria i
de la tecnologia. És membre de diverses entitats ciutadanes i patró
de la Fundació Catalunya Oberta.

de la universitat, de manera transversal, amb els 15 centres docents
i 38 departaments. És coautor del llibre “Governabilitat democràtica
global” (2007), autor de “L’energia en l’horitzó del 2030” (2005), i
de “L’ambientalització de la universitat” (1999) i editor de “Medi
ambient i tecnologia” (1998). En l’àmbit social, és vocal de la Junta
directiva d’Òmnium Cultural i membre del col·lectiu de joves TT30
del Grup Català del Club de Roma.

Ferran Miralles i Sabadell és Llicenciat en ciències biològiques
per la Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat diversos càrrecs
adjunts de gerència i de formació científica d’una multinacional
farmacèutica. S’incorpora al Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya l’any 1991, on desenvolupa diversos
càrrecs de comandament en l’àmbit de la formació i la recerca,
la promoció i la informació ambiental. Com a responsable de
Desenvolupament Sostenible, coordina tècnicament l’Agenda 21
de Catalunya i diversos plans ambientals estratègics. L’abril de 2002,
s’incorpora al Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat per coordinar l’avaluació ambiental estratègica dels
plans territorials. El setembre de 2002, se li encomana la coordinació
dels plans territorials parcials de l’Alt Pirineu i Aran i del Camp de
Tarragona que impulsa el Govern de Catalunya, tasca que exerceix
en l’actualitat. Ha estat regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, municipi del Vallès Oriental.
Ivan Capdevila Peña és Enginyer industrial llicenciat per la
Universitat Politècnica de Catalunya i consultor ambiental. És director
tècnic d’ERF Gestió i Comunicació Ambiental S.L. Especialitzat en
sistema energètic i canvi climàtic, així com en eficiència energètica
de l’edificació, disposa també d’àmplia experiència en planejament
urbanístic i avaluació ambiental estratègica de plans i projectes.
Treballa a la consultoria ambiental ERF Gestió i Comunicació
Ambiental SL, amb múltiples clients públics i privats. L’any 2002
va assumir-ne la direcció tècnica, en la qual treballa amb l’objectiu
de consolidar la posició de referència de l’empresa en els àmbits
de la planificació territorial i paisatgística, la gestió ambiental i
la concepció estratègica sostenibilista. Anteriorment havia estat
Coordinador del Pla de Medi Ambient de la UPC, on va realitzar
múltiples informes i treballs en docència, recerca i gestió interna

Marc Bou i Novensà és llicenciat en Ciències Polítiques i de
l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra i Diploma d’Estudis
Avançats en Ciències Polítiques i Socials per la mateixa universitat.
És professor-consultor dels Estudis en Dret i Ciència Política de la
Universitat Oberta de Catalunya i membre del Consell de Redacció
de la Revista VIA del Centre d’Estudis Jordi Pujol. Les seves principals
àrees d’interès són la governança i la reforma institucional així
com les polítiques per al desenvolupament i la promoció de la
democràcia al Sud. Ha publicat diversos articles sobre aquests temes,
principalment en el marc dels països de l’Amèrica Llatina. La seva
experiència laboral ha transcorregut per l’Institut Internacional
de Governabilitat i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Actualment, treballa a l’Àrea de Planificació, Avaluació i Dades de
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Mercè Conesa és llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma
de Barcelona, Màster en Dret i Gestió Pública per la Universitat
Pompeu Fabra i obtingué el títol de Lideratge i innovació en
polítiques públiques per ESADE i per l’IESE. Actualment ocupa
el càrrec de Tinent d’alcalde d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès. És consellera del Consell d’Administració
de PROMUSA promocions Municipals i consellera del Consell
d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Ha
estat professora de Dret Administratiu a la Universitat Autònoma
de Barcelona, responsable de coordinació de la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i Cap del
servei jurídic de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
També va treballar com a lletrada del servei jurídic de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques.

Manuel Gausa Navarro és doctor Arquitecte (Especialitat de
Projectes, Urbanisme i Història) per l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona. És soci fundador d’Actar Arquitectura i
Actar Projectes Editorials. Soci fundador d´AxE, agència especialitzada
en disseny sostenible. Ha estat membre de l’equip internacional de
crítics experts d’EUROPAN, ha estat membre del Comitè Científic
d´ARCHILAB i membre del Consell Científic de l’IED (Institut
Europeu del Disseny). Ha estat president del Consell Científic de
l’IAAC, Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya i professor
invitat i conferenciant en nombrosos centres d’àmbit nacional i
internacional; així mateix, ha estat membre de la Comissió Docent
del Màster “La Gran Escala”(ETSAB-UPC); Professor de Projectes a
l’ETSAB-UPC i membre de l’equip de direcció (director d’activitats
culturals) de la ESARQ-UIC (Escola Superior d’Arquitectura de
la Universitat Internacional de Catalunya). Actualment és
director de la Unitat Docent i del Máster “Intel·ligent Coast” de la
Fundació Politécnica de Catalunya. És autor de diversos articles i
publicacions, entre les quals, Housing, new alternative, new systems;
Singular housing: the private domain; Diccionario Metapolis de
la Arquitectura avanzada; BCN. Barcelona, guía de arquitectura
moderna; HiperCatalunya: territoris de Recerca i Otras Naturalezas
Urbanas: Arquitectura es ahora geografía. L´any 2000 va ser distingit
amb la Médaille de l´Architecture de France. Membre del Consell
Assessor i actual Vicepresident de Desenvolupament Sostenible
de Catalunya (CADS).
Narcís Sastre Fulcarà és professor associat de geografia a la
Universitat de Girona (UdG). Llicenciat en Geografia i Màster en
Medi Ambient (itinerari en geografia i ordenació del territori)
per la mateixa universitat, va ampliar estudis a la Universitat de
Joensuu (Joensuun Yliopisto), en el marc del programa de màster
internacional en geografia humana. Ha col·laborat en diversos estudis
i investigacions relacionades amb l’anàlisi urbana i regional.
Pere Torres és biòleg i ambientòleg. Després d’un breu període
de professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona,
va desenvolupar la seva activitat professional a la Generalitat de
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Catalunya, amb successives responsabilitats: Secretari del Consell
Interuniversitari de Catalunya, Cap de Gabinet del Conseller de
Medi Ambient, Director general de Planificació Ambiental i Secretari
de Planificació Territorial. Posteriorment, ha estat director adjunt
de l’Institut Internacional de Governabilitat. En l’actualitat, és
conseller tècnic de la Fundació Privada Institut Cerdà. En diferents
etapes, ha col·laborat amb la Fundació Fòrum Ambiental, amb
l’Institut d’Estudis de la Seguretat i amb el Centre d’Estudis Jordi
Pujol. És membre del Consell Científic de la Fundació Abertis i
de la Comissió Assessora de la Fundació Agroterritori. Publica
ocasionalment articles d’opinió en diversos mitjans de comunicació
i forma part del Consell Editorial de “Gobernanza. Revista para la
cultura democrática del siglo XXI”.
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PROLEG
La Catalunya que decideix
El 20 de Novembre del 2007, Artur Mas va pronunciar
la conferència «El catalanisme, energia i esperança per
a un país millor». Tan bon punt va començar a parlar, i un
cop aclarit que ningú no podia obviar que era secretari general
d’un partit polític nacionalista, Convergència Democràtica de
Catalunya, també va voler deixar clar allò què volia posar en marxa
des d’aquell moment: «És des d’aquesta vivència i des d’aquest
compromís que vull fer una invitació a la societat catalana, i sobretot
a aquelles persones que comparteixen la inquietud i la voluntat de
construir la nació catalana, a repensar, actualitzar, posar al dia
i per tant en bona mesura a refundar el catalanisme com a font
d’energia i pont d’esperança per a una Catalunya millor. Com tota
invitació, aquesta també té un caràcter obert i integrador, i no pas
tancat i excloent.». Aquest és l’origen de la conversió de l’antiga
Fundació Ramon Trias Fargas en l’actual Fundació Catalanista i
Demòcrata, més coneguda com a CatDem. Per ser més exactes,
la Fundació CatDem ha estat l’instrument que des del gener
del 2008 fins a la publicació ha aplegat a diversos intel·lectuals
i professionals per tirar endavant aquest encàrrec.
La política és, en general, poc reflexiva. Però la política catalana
cada vegada ho és menys. És per això que cal agrair que una
força política es decideixi a crear un think tank i que, a més, el
deixi a mans de persones que no són militants del partit. De fet,
la Fundació CatDem és el resultat d’una feliç coincidència entre
l’interès de CDC a esbrinar per què malgrat ser la primera força
de la cambra catalana, elecció rere elecció anava perdent suport
electoral, i la preocupació de diversos professors i intel·lectuals
nacionalistes per la manca de respostes del catalanisme als
reptes de la modernitat globalitzada. Si, com reconeix tothom
que ha estudiat la qüestió, el catalanisme de finals del segle XIX
i dels primers anys dels segle XX havia estat un dels motors del
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reformisme espanyol, en el sentit que hi va aportar la idea que
Catalunya havia de ser la locomotora econòmica d’Espanya,
però també el maquinista de la política de canvi, és ben lícit
preguntar-se què havia de ser a principis del segle XXI i els anys
a venir. El vell catalanisme havia estat, certament, un factor de
modernitat a Espanya per moltes raons (entre elles per haver
volgut exercir el dret de ciutadania, o sigui la democràcia, però,
també, per haver reclamat una reorganització de l’Estat), calia
que ara també ho fos per donar solucions a la societat complexa,
plural i consolidada democràticament que és la Catalunya del
tercer mil·lenni. Com reconeixia el mateix Artur Mas en la
conferència esmentada: «El catalanisme nascut a mitjans del segle
XIX, desenvolupat en el primer terç del segle XX i intensificat en el
darrer quart del mateix segle, ha estat una història d’èxit. L’èxit es
mesura sempre en funció de la consecució d’uns propòsits inicials. El
catalanisme, en gran mesura, ha aconseguit el que es va proposar
fa 100 o 150 anys. I ho ha fet enmig d’enormes dificultats, que en
alguns moments podien semblar insalvables».
Quins eren aquests grans objectius? Doncs per dir-ho resumidament,
la pervivència de la nació catalana mitjançant la recuperació de
les institucions d’autogovern i la difusió d’una cultura nacional; el
progrés econòmic i social dels catalans (o sigui, la modernització del
país i el benestar de la societat) i la regeneració d’Espanya, sotmesa
a la xacra d’un militarisme que no va permetre l’arrelament de
la democràcia fins l’últim terç del segle XX. Precisament, la mort
del general Franco va donar pas al període democràtic més llarg
de la història contemporània espanyola i catalana, el qual ha
coincidit, a més, amb l’extensió del que anomenem globalització.
Els canvis que han afectat tant a Espanya com a Catalunya han
estat extraordinaris. I, és clar, això havia d’afectar, inevitablement,
al model social que s’anava construint. L’entrada d’Espanya a
l’OTAN i a la UE; el canvi de model productiu que ha experimentat
Catalunya i Espanya en aquests anys i els desenvolupament de
l’Estat de les Autonomies, el que ha permès construir l’autogovern
català amb més o menys eficàcia, va refer l’escenari espanyol i, en
conseqüència, també el paper del catalanisme Catalunya enfora
i, també, Catalunya endins. Dit d’una altra manera, el somni

noucentista de bastir una cultura nacional sota l’advocació del
classicisme, però europea i moderna, al costat de l’ideal de la
Catalunya ciutat, és clar que ha arribat al seu límit. La Catalunya
moderna és obra, doncs, en primer lloc, d’aquest moviment, perquè
va trobar l’acompanyament polític necessari per tirar endavant
el seu programa.
Però la Catalunya d’ara mateix té poc a veure amb allò que ha
estat central en la reivindicació del catalanisme almenys del
1906 en endavant. Hi ha polèmiques, com per exemple la del
bilingüisme, o sigui la convivència del català i el castellà, que
han caducat perquè la realitat s’ha transformat de tal manera, que
és ridícul continuar aquest debat en els mateixos termes. Si a la
ciutat de Barcelona és cert que es parlen 300 llengües diferents,
com han provat estudis universitaris ben solvents, quin sentit té
entestar-se repetir un debat que ja no és real? La Catalunya del
futur no serà mai més ni monolingüe ni bilingüe, serà, en tot
cas multilingüe. De la mateixa manera, la diversitat religiosa,
que ja era present a Catalunya per bé que no d’una manera tan
intensa, també serà una de les característiques del futur que
ens espera. Per tant, en aquest context, que és ben diferent al
que podia imaginar Eugeni d’Ors, cal determinar quin paper
tindrà la llengua pròpia de Catalunya i què s’ha de fer perquè
sobrevisqui en contacte amb les altres llengües presents al país.
I així amb tot.
La Fundació CatDem porta dos anys duent a terme un procés
de reflexió sobre el futur de Catalunya des la perspectiva del
catalanisme, l’ideal democràtic i la llibertat. Des del mes de gener del
2008, doncs, aquesta tasca ha consistit a constituir diversos grups
d’experts per intentar repensar el discurs catalanista, adaptant-lo
a les noves realitats del segle XXI, i, també, a les necessitats de
regeneració política, que és el que reclama insistentment la societat
catalana actual. Així, hem tingut Comissions que han reflexionat al
voltant de temes com la cultura i la identitat catalanes, la presència
de la dona en la societat, la projecció internacional de Catalunya,
les polítiques de memòria històrica, la immigració, etcètera. A
la vegada es van constituir tres Àmbits de Pensament centrats a

debatre sobre el posicionament de Catalunya en un món globalitzat
(La Catalunya Global), les infraestructures, els models productius i
mediambientals a Catalunya (La Catalunya en Xarxa) i els aspectes
socials i els valors compartits entre la ciutadania del nostre país
(La Catalunya Plural).
Què cal fer per garantir una presència important de Catalunya
al món durant les properes dècades? Com podem enfortir la
projecció exterior del nostre país en els àmbits empresarial,
científic, tecnològic, cultural, de la cooperació al desenvolupament,
esportiu, etc.? Pot esdevenir Catalunya un actor veritablement
rellevant en l’escenari internacional? Què cal fer per aconseguirho? Una dotzena d’experts en diverses disciplines, amb sòlides
trajectòries professionals i valuoses experiències personals, ha
estat treballant durant més d’un any en l’Àmbit de la Catalunya
Global amb l’objectiu de respondre les preguntes anteriors.
El resultat final d’aquest procés de reflexió col·lectiva ha
quedat recollit en el conjunt d’articles que es poden llegir en
el primer dels volums i, més sintèticament, en 48 propostes
estratègiques, de país, amb un horitzó a mig i llarg termini.
Entre aquestes propostes, en destaquen les següents: La presència
exterior de Catalunya és una conseqüència directa de la seva
realitat interna. Catalunya només podrà tenir un rol destacat
a nivell internacional si té èxit com a país. Cal estimular el
desig i la recerca d’excel·lència (a partir de l’esforç, el mèrit i el
reconeixement de la qualitat) en tots els àmbits de la societat,
com una aposta generalitzada de país, no només reservada a una
elit. És necessari millorar l’educació, així com també el nivell
d’exigència en la formació dels recursos humans, promovent les
vocacions científicotècniques, fomentant l’esperit emprenedor
i aconseguint que la societat catalana esdevingui angloparlant.
En el terreny econòmic, cal assumir un model de competitivitat
responsable i sostenible, de manera que la generació de riquesa no
vagi en detriment de la cohesió social i l’equilibri ambiental. Amb
relació a les TIC, cal impulsar un gran projecte, conjuntament
entre el Govern i la societat civil, per facilitar l’accés de la fibra a
totes les llars de Catalunya. Cal enfortir el rol de la societat civil
catalana, especialment a nivell internacional, fent de la Federació
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d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes
(FOCIR) un instrument fonamental de coordinació i impuls.
Pel que fa a l’Àmbit de la Catalunya plural, els experts que han
participat en l’elaboració dels materials que s’apleguen en el segon
volum han volgut destacar que, al segle XXI, la identitat nacional
de Catalunya està plenament consolidada en el context de la seva
innegable pluralitat. “Pluralitat” no és un concepte antònim de la
noció d’“identitat”. L’actitud estrictament resistencialista a què s’ha
vist obligada la cultura catalana al llarg de molts períodes de la
seva història ha generat, tanmateix, una explicable hipersensibilitat
cap a qüestions identitàries, sobretot lingüístiques. Convé assumir
aquest llegat, però també actualitzar-lo i modular-lo proactivament
per tal d’avançar cap a una plenitud nacional que sigui coherent
amb la realitat plural del país.
Una societat pluralista permet que els seus ciutadans, essent
iguals en drets, puguin gaudir d’espais vitals de diferenciació i
puguin professar codis morals diversos. El reconeixement de la
diferència no implica necessàriament l’atomisme social, ans al
contrari: només ens podem diferenciar individualment des d’un
marc col·lectiu de valors compartits. El liberalisme ha estat un
bon defensor de la igualtat política de drets, i el socialisme ha estat
bon defensor de la igualtat social de drets. Però ni el liberalisme
clàssic ni el socialisme han sabut encabir eficaçment la diferència
—lingüística, de gènere, religiosa o de qualsevol altra índole— ni
fer efectiu el seu reconeixement polític. Aquest reconeixement va
inevitablement lligat a la defensa del pluralisme. La llengua ha
estat i continua essent el tret distintiu de la identitat catalana, però
cada cop són més els catalans de parla castellana, i també d’altres
llengües, que se senten nacionalment identificats i políticament
compromesos amb les aspiracions de sobirania del país. Convé
recordar que segons la rigorosa Enquesta d’Usos Lingüístics de
la Població de 2008 el català ja no és la llengua majoritària a
Catalunya, ni com a llengua inicial ni com a llengua d’ús.
Entre les eines essencials per gestionar el pluralisme hi ha les que
proporciona l’ordenament jurídic, que acota amb més o menys
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precisió el marc en què es reconeix, respecta i promou. L’acomodació
de la pluralitat va més enllà, en aquest sentit, de l’esfera estrictament
política o cultural: requereix també una legislació adient que la
faci efectiva. Existeixen nombrosos estudis acadèmics relacionats
amb la realitat plural del Quebec, Flandes, Escòcia, etcètera, que
poden ser de gran utilitat a l’hora de contextualitzar correctament
el tema, malgrat que els condicionants específics de cada lloc, i
de manera especial els lingüístics, no permeten l’establiment de
generalitzacions que resultin políticament operatives.
En la mesura que les identitats són construccions humanes,
resulta lícit posar de manifest els seus orígens reals; i en la mesura
que la percepció de la pluralitat no és tampoc una espècie de
veritat objectiva, sinó que obeeix a contingències variadíssimes,
convé igualment ubicar-la en el mateix pla. Assumim lliurement
determinades identitats de la mateixa manera que podem assumir
lliurement determinades pluralitats que en altres temps no
es podien assumir de cap manera. De la mateixa manera, les
properes generacions potser modificaran o modularan allò que
avui assumim segons els valors imperants en aquell moment.
En l’Àmbit de la Catalunya en xarxa, la pregunta que s’haurien
pogut fer els especialistes que hi ha participat és què cal fer
perquè Catalunya funcioni? Davant una qüestió així, la temptació
immediata és caure en el parany de la concreció, del programa
d’acció, de posar l’arada davant els bous. De fet, aquesta és una
flaquesa del catalanisme —i, probablement, del país i de la política—
d’un temps ençà: s’ha idealitzat tant el fer coses que, massa sovint,
no s’ha tingut prou en compte el perquè de fer-les.
Per això, la pregunta real que s’ha plantejat des d’aquest Àmbit no
ha estat què cal fer perquè Catalunya funcioni —que és més pròpia
d’un programa electoral—, sinó quins són els temes i els reptes
rellevants als quals s’ha de donar resposta perquè Catalunya funcioni
—que un plantejament més propi d’una doctrina política. Per tant,
sobre què ha de reflexionar i pronunciar-se el catalanisme, quines
qüestions han de figurar necessàriament en l’agenda del catalanisme
renovat i situat en les coordenades dels temps actuals.

Hi ha dos elements que han caracteritzat el catalanisme —fins i
tot l’han definit en el seu corrent històric majoritari—, que són
la identificació amb la modernitat i l’assumpció del reformisme.
Tanmateix, els valors de la modernitat han estat qüestionats, fins
al punt que avui dia el que preocupa és com sostenir la societat i
el model econòmic a partir de premisses diferents. D’altra banda,
cada vegada s’entén més i millor que el reformisme, positiu
d’entrada, pot esdevenir una limitació si no es combina, en
determinats moments, amb l’esperit rupturista indispensable per
a fer salts endavant. Aquests dos aspectes també han determinat
la reflexió sobre la Catalunya en xarxa.
Igualment, es reivindica l’esperit de la diferència. Catalunya no ha
d’aspirar a ser igual que els altres, sinó a ser tan diferenciada com
també són els altres —això no és tancar-se en les essències sinó,
ben altrament, buscar unes significacions que ens reconeguin i
que ens donin valor per a la interrelació, que faci interessant tractar
amb nosaltres. Per a assolir-ho, i des de la valoració de la diversitat
interna com un gran actiu, cal entendre Catalunya com una unitat
de projecció global. Això significa assumir que la metropolitanitat
de Barcelona s’ha estès a tot el país, que Catalunya és un fenomen
metropolità (en el sentit dels fenòmens metropolitans que emergeixen
avui, no pas com eren els de fa mig segle) i que caldria abandonar la
pertinàcia a dividir el país en dues realitats pretesament confrontades
i contradictòries. És un fet irrefutable l’èxit de l’ideal de la Catalunyaciutat que perseguien els noucentistes. En conseqüència, el disseny
de la governació del territori ha de donar resposta imaginativa a les
noves realitats més que inspirar-se en models arcaics.
Aquest canvi de model —preparar-se per al futur en comptes
d’insistir en plantejaments caducats— ha d’afectar altres aspectes
igualment rellevants. Posem alguns exemples. L’urbanisme ha
de superar la seva visió centrada en l’ocupació i la transformació
de nous territoris per a entendre que el conjunt d’espais urbans i
espais oberts o lliures configuren la realitat del país, amb funcions
complementàries i igualment necessàries, i ha de contemplar la
reinvenció o el reciclatge dels territoris ja ocupats i afavorir-ne
la mixticitat d’usos.

L’educació ha de ser reformada per tal que esdevingui realment útil
davant les exigències de talent difús, de creativitat, de flexibilitat
laboral, etcètera. Per tant, ha d’evolucionar no tan sols en els
mitjans sinó, sobretot, en els continguts. El model energètic ha
de substituir l’hegemonia del petroli i el malbaratament energètic
per una diversificació real —i mental—, en la qual el fet de ser
consumidor i de ser productor d’energia resulti més entremesclat i
que doni resposta als reptes del canvi climàtic. El model industrial
dels segles passats ha de donar pas a un nou model que tingui unes
bases productives distintes, inclosa l’economia verda. La llista de
reformes és més llarga, però això no treu que sigui cabdal actuar
en tots aquests terrenys amb vocació innovadora i renovadora.
La sostenibilitat ha d’amarar, inevitablement, els propòsits que
acabem d’assenyalar. Altrament, tindrien una vigència caduca.
Ara bé, la sostenibilitat que interessa al pensament catalanista no
és l’efervescent conflictivitat local amb excuses ambientalistes,
sinó la implicació en les respostes als grans reptes globals, com
a actor decidit i no pas com a espectador resignat.
Òbviament, la xarxa té un rol bàsic en aquesta reformulació, però
la xarxa no pas entesa com un conjunt d’infraestructures de suport,
sinó com una concepció del territori i de la societat basada en la
interacció —lluny d’autosuficiències mal enteses. Una interacció
que estimula la porositat del país, que fomenta les jerarquies
ambivalents, que aposta per la interacció en tots dos sentits (no
només receptors del que passa fora sinó també emissors actius), a
més d’un llarg etcètera.
Aquest enfocament no pretén dissoldre la unitat del país, al
contrari; ens ha de donar la possibilitat de construir un projecte
de país —imprescindible disposar-ne— que es configura des del
“sís” com també des dels “nos”. És absurd aspirar a ser bons en
tot, distribuir els esforços en mil direccions, perquè ens esgota
sense obtenir resultats satisfactoris en gairebé res. Hem de triar,
des del realisme i el pragmatisme, quins són els àmbits en què
podem i volem excel·lir. Això s’ha intentat moltes vegades, però
s’ha fet només per la banda dels “sís”. L’èxit depèn dels “nos”,
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és a dir, de si també sabem dir no a opcions alternatives que
disgreguen les nostres limitades capacitats.
D’això se’n deriva, és clar, una exigència d’efectivitat i d’eficiència,
les quals comporten capacitat d’execució. Aquí entrem en el terreny
de la governança, de la reflexió pendent sobre quina administració
pública realment volem —i no pas com introduïm variacions al
model vigent a l’Estat, gens vàlid per als desafiaments, complexos
i exigents, dels nous temps. Sense fer passos significatius —i
segons com radicals— en aquest àmbit, serà difícil que les altres
ambicions avancin. També s’ha de “refundar” la forma de governar
i la manera d’organitzar l’administració pública: el catalanisme
no pot jugar-se-la a apedaçar més la situació actual, que és, es miri
com es miri, inoperant.
En aquesta línia, s’ha de reivindicar i reformular el paper
complementari, i no pas antitètic, que tenen el sector públic i
el sector privat. S’ha de perseguir la col·laboració entre aquestes
dues esferes emprenedores. Ni el sector públic ha de buscar un
intervencionisme paralitzador, ni el sector privat s’ha de sentir
desvinculat dels interessos comuns. Ben altrament, hi ha camins
que poden conjugar òptimament els rols cadascun dels dos
sector té. Això significa, d’altra banda, que el protagonisme de
la renovació del país no pot ser exclusiu de la política. De fet,
sense una participació concertada de les diverses esferes que
conformen la societat, aquesta renovació és inviable.
En fi, com el lector podrà comprovar, l’Àmbit de la Catalunya
en xarxa defensa que en el nou model de país hi ha d’haver un
esperit més creador d’allò que podem ser que no pas evocador
d’allò que hauríem pogut ser. Hi ha d’haver, al capdavall, un sentit
d’urgència, perquè els canvis que la nostra societat necessita no
són ajornables de cap manera.
En la conferència que del 20 de novembre Artur Mas ja va intuir
algunes de les, diguem-ne receptes, que els experts exposen aquí.
Deia Mas, «allà on el catalanisme cercava la pervivència de la nació,
hem de substituir-ho per la nació plena, per la vivència de la nació en
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plenitud. Allà on hi havia l’aposta per la modernització, hem de fer
l’aposta per un país capdavanter. Allà on es buscava la regeneració
d’Espanya, hem de situar, a més, Catalunya al món. Construir la
Catalunya global. Allà on es parlava d’autonomia o d’autogovern,
hem de parlar del dret a decidir per nosaltres mateixos sobre allò
que ens és propi». Els materials que ara vostès tenen a les mans
amplien abastament aquest sintètic però encertat diagnòstic.
***
El simplisme polític ha volgut reduir el projecte de Casa Gran de
Catalanisme a l’intent de CDC de fitxar persones per incorporarles, per exemple, a candidatures electorals. Aquesta no ha estat la
pretensió del projecte que va engegar Artur Mas a finals del 2007.
Que quedi això clar d’entrada, per evitar equívocs. Més que una
colla de noms destacats, la Casa Gran del Catalanisme era —i
és— un concepte que es basa en tres principis prou amplis per
facilitar que hi càpiga molta gent: l’humanisme, la democràcia i
el catalanisme. El que es va posar en marxa ara fa dos anys tenia
més a veure amb el debat intel·lectual i amb l’impacte que les
idees han de tenir en l’acció política que no pas amb fórmules
orgàniques o personalismes.
Els nostres objectius eren modestos i ambiciosos alhora,
perquè, certament, pretendre conduir el debat sobre el futur del
catalanisme i com passar del catalanisme tradicional com el que
van representar els líders dels segles XIX i XX al nou catalanisme,
no és fàcil ni tampoc s’acaba amb l’edició d’aquests tres volums
i dels opuscles que presentem en format digitals. Més encara si
allò que es persegueix és estendre el catalanisme cap als sectors
que avui s’hi mostren indiferents o hostils, i, sobretot, entre les
generacions joves. Durant tot el temps que ha durat el procés
de debat intern, sovint hi ha hagut qui ens ha preguntat com
pensàvem fer-nos-ho per estendre el catalanisme més enllà de les
“fronteres” actuals. Aquest darrers anys s’ha pogut constatar,però,
que hi ha dues maneres ben diferents d’encarar la qüestió del
catalanisme i del dret a decidir. la primera consisteix a fer apologia
de la sobirania a través de la propaganda. La tècnica és ben simple:

exaltar l’objectiu sense explicar com es farà, ni qui convocarà,
per exemple, un referèndum i sota quina legalitat. És que algú es
pot creure de veritat que l’ONU o la UE avalaran un procés com
aquest si abans no hem assolit una majoria social prou àmplia
per demostrar-ne la conveniència i la validesa. Des del 2006 i
l’aparició de les diverses plataformes sobiranistes, s’ha estès la
idea que hi ha una mena de sobiranització de la societat catalana.
De noment, no hi ha cap indicador fiable que ho avali. El que
sí és cert és que el sobiranisme ha calat en la política catalana.
Ara bé fortalesa electoral del nacionalisme català polièdric, que
hauria pogut fins i tot formar govern el 2003 i el 2006, no ha
d’encegar-nos, perquè la debilitat de l’articulació catalanista,
sobiranista o com es vulgui dir, és un fet reconegut per tothom.
A més, l’actual president de la Generalitat tampoc no hi creu,
com no perd ocasió de proclamar-ho.
La segona via capa a la sobirania recolza, en canvi, en la idea que
cal ser conscients que, primer que res, cal construir una majoria
social que assumeixi sense problemes els postulats sobiranistes.
Que més voldríem que haver pogut superar la fase autonomista!
Enganyar-se és molt fàcil, tocar la realitat, gosar palpar-la, ja és més
difícil. Si tan convençuts estem que el sobiranisme és un tsunami
imparable, per què, per exemple, ens passem el dia queixant-nos de
la debilitat de la catalanitat quotidiana? Per què ens lamentem que
el català es mor si hi ha tants sobiranistes disposats a defensar-lo?
I així anar fent. Com diu Daniel Innerarity: «Es trien els governs,
no els pobles». O sigui que ens queda molt de camí per convèncer
la ciutadania de Catalunya que el sobiranisme no és una dèria
sinó una necessitat. L’important és ampliar la base social del
catalanisme, més enllà dels partits, per incorporar tanta gent com
sigui possible a la causa, perquè el gran enemic del sobiranisme
és, precisament, la indiferència.
Per avançar cap a la sobirania cal abandonar el tacticisme que
esclavitza la política catalana a la batalla efímera i sovint
intranscendent. Per enfortir la catalanitat cal, d’entrada, promoure una
hegemonia catalanista i, també, consolidar una xarxa d’associacions
civils que treballin pel benestar i per prestigiar la reivindicació

sobiranista entre els indiferents. L’èxit d’aquest procés es podrà
comprovar el dia que el catalanisme hagi mudat per incorporar les
noves necessitats del país, moltes de les quals han estat radiografiades
en els tres volums que aquí presentem. Si ha sabut bastir un discurs
al voltant del dret a decidir que sigui assumible per la majoria de
catalans i si els ciutadans catalans que no estan compromesos amb el
sobiranisme s’han sumat al projecte o, com a mínim, no els sembla
una agressió sinó un pensament polític que també defensa els seus
interessos, aleshores estarem en condicions d’anar més lluny. Aquest
és el sentit últim de la proposta de Casa Gran del Catalanisme. A
més, l’èxit també es podrà mesurar en tant que s’hagi aconseguit
de potenciar el prestigi internacional del catalanisme i de la causa
catalana. De la Catalunya que decideix i que vol decidir.
Agustí Colomines
Director de la Fundació CatDem
Daniel Ortiz, Ferran Sáez i Pere Torres
Coordinadors dels àmbits Catalunya Global,
Catalunya Plural i Catalunya en Xarxa.
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«Si unim la nostra tendència cosmopolita de fusió de races amb el nostre
temperament indòmit i de revolta, ens serà fàcil compenetrar-nos en la doble
tendència moderna: per un cantó dret al monisme i per l’altre a la diferenciació cada
dia més gran de cada un dels aspectes diversos compresos dintre la unitat general.
¿Catalunya es troba en circumstàncies favorables per al seu desenvolupament dins
d’aquestes tendències? Crec que sí. A un poble com el nostre li pertoca sostenir els
ideals de diversitat dintre les síntesis conductores del futur.»
Alexandre Cortada,
Ideals nous per a la Catalònia, 1898

Futuritzem-nos!
Catalunya a partir
del 2010
Andreu Ulied

Catalunya oberta
L’exuberància
L’any 1989, a l’antiga seu de l’Institut Català d’Estudis
de la Mediterrània del carrer Bailèn, a Barcelona, abans que
es traslladés a l’àtic de l’edifici del Banc Atlàntic, la demògrafa
Anna Cabré ens presentà una visió per al futur de Catalunya
que ella anomenà Catalunya exuberant, durant els debats pel
llibre de prospectiva Catalunya 2010, que ha resultat profètica,
vint anys més tard.
Després del creixement accelerat i desequilibrat dels darrers
anys, hem més que doblat la renda per habitant i s’ha reduït el
nombre de persones per sota el llindar de pobresa, ha disminuït
el pes relatiu de la indústria però han augmentat els serveis i
el turisme, fins a uns cent milions de pernoctacions anuals, la
inversió estrangera i l’exportació i les importacions d’Europa, i de
la Xina (tot això suposant que encara les activitats econòmiques
es poden classificar pels sectors clàssics, és clar, tenint en compte
que la primera destinació turística no és la costa, sinó la ciutat
de Barcelona, i etcètera). Aquest creixement econòmic ha estat
propiciat per l’entrada de fluxos monetaris extraordinaris,
per inversions immobiliàries, i en infraestructures, i ha estat
sostingut per l’arribada de la tercera gran onada migratòria,
més d’un milió de persones vingudes d’arreu el món a treballar,
o només a viure, per uns mesos o per uns anys, o per a t0ota la
vida. Abocats a un món de mobilitat exacerbada, ja ens deia
Anna Cabré, la població d’un determinat municipi, d’una regió,
d’un país, aviat s’haurà de comptar en nombre de persones
per unitat de temps. L’adjectiu que millor escau a Catalunya
avui, el 2010, fins i tot després de la crisi econòmica mundial
dels darrers dos anys, que ens ha deixat perplexos, és, com va
imaginar Anna Cabré fa vint anys, exuberant en molts sentits, i
per descomptat demogràficament. A Europa s’han produït alguns
canvis transcendentals en aquest temps: l’enderrocament del
mur de Berlín i la desaparició d’aquella ideologia anomenada
comunisme, la moneda única, l’ampliació de la Unió Europea
a 27 estats, i un cert retrocés en el patriotisme europeu dels
anys posteriors a la postguerra, fins i tot un refredament en

l’europeisme; al món, la Xina i l’Índia, una tercera part de la
humanitat, han iniciat el seu enlairament econòmic; han emergit
les xarxes de terrorisme internacional islamista.
«Transnational citizens» es titulava l’exhibició que organitzà
el Museu d’Història de Barcelona fa uns mesos, la tardor de
l’any 2009. Avui es poden mantenir i crear o recrear vincles
afectius, laborals, o purament casuals, independents del lloc, d’un
moment a l’altre; podem escoltar la ràdio o llegir per Internet els
diaris de la nostra ciutat d’origen, o de qualsevol altra, conversar
per Skype gratuïtament amb els amics de tota la vida, viatjar
més sovint. Catalunya és una xarxa exuberant en relacions, en
fluxos d’informació, d’energia, de mercaderies, que connecten
la intimitat de cadascú amb la globalitat. Ens sentim tant o més
vinculats als nostres contemporanis, de totes races i nacions, que
no pas als nostres avantpassats, a les generacions que abans vivien
aquí. La consciència planetària s’ha propagat pel món sencer,
des que el primer astronauta va contemplar el petit planeta
blau des de la Lluna, potser, i de la crisi ecològica, atmosfèrica i
energètica, de les xarxes financeres a les xarxes terroristes, patim
la globalització creixent de les nostres preocupacions.
I així, la nacionalitat, aquesta mena d’identitat política col·lectiva,
comunitària, creada a finals del segle XIX, es convertirà en una
condició relativa, un sentiment geogràfic, i familiar, biogràfic,
una situació més personal, i transitòria, que política? Perquè
els governs difícilment podran seguir mantenint el control del
sistema educatiu, dels mitjans de comunicació, i preservar la
identitat nacional. Finalment, els estats-nació moderns («massa
grans per als problemes petits, massa petits per als problemes
grans», afirmava Daniel Bell ja fa trenta anys) deixaran pas a
un món de fronteres polítiques cada vegada més desdibuixades,
convertit en una xarxa de ciutats transnacionals?
Del telègraf a Internet
En qualsevol cas, per a imaginar el futur ens cal mirar enrere,
rastrejar els patrons d’ordre, els invariants de les evolucions
passades. Si la població de Catalunya va créixer dels dos milions
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d’habitants a principis de segle als sis milions el 1989 va ser
per dues grans onades migratòries: la primera, d’aragonesos
i valencians, i murcians; la segona, de gent arribada de tot
Espanya. Llavors, sabent que la natalitat dels catalans ha estat
molt baixa històricament, era bastant probable que una tercera
onada migratòria d’arreu el món acabés venint a Catalunya
tard o d’hora.
De la història, hem d’estudiar especialment els moments en
què es defineixen les idees, les imatges i els estereotips que tots
prenem de referència, els episodis clinamètrics que formen part
dels relats de Catalunya. Perquè de fet nosaltres no tenim les
idees: són les idees les que ens tenen a nosaltres, i perquè el món
canvia acceleradament, més ràpid que no pas la nostra capacitat
per a canviar-les (allò que deia Groucho Marx —«si no li agraden
els meus principis, els canvio»— no resulta tan fàcil de fer com
sembla, i això no obstant és el que hem de fer).
Diria que la imatge de Catalunya que avui tenim la van començar
a crear els romàntics a mitjan segle XIX, durant la Primera
Globalització, la del telègraf i els ferrocarrils, els transatlàntics
de vapor, quan Cuba i Puerto Rico eren espanyolíssimes, Vilanova
la petita Havana, i Catalunya la fàbrica d’Espanya, quan molts
catalans eren ministres d’Ultramar a Madrid, alguns fins i tot
caps de govern, o manaven exèrcits colonials, abans que els
nostres intel·lectuals i artistes comencessin a emmirallar-se en
Europa. Mentre el Grupito Criollo, estudiants porto-riquenys a
Barcelona, escrivien, nostàlgics, Verdaguer escrivia «L’emigrant»,
a Guabanocoa, Cuba.
Cap al 1909 vivien a Catalunya dos milions de persones, més de la
meitat eren analfabets, i una tercera part dels barcelonins havien
nascut fora de Catalunya; el creixement econòmic, i el progrés
tecnològic, havien estat bruscs, i els canvis polítics després del
1898; les diferències socials i culturals eren enormes, insuportables,
i a Barcelona es fundaren els primers sindicats anarquistes i
comunistes d’Espanya. En aquest context, del romanticisme
català emergí un nacionalisme a la catalana, o catalanisme, i el
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modernisme deixà pas al noucentisme ja principis del segle XX,
quan Itàlia o Alemanya s’unificaven políticament, i apareixien els
estats moderns que s’enfrontaren en la Primera Guerra Mundial
i després en la Segona Guerra Mundial.
El catalanisme va ressuscitar al cap de quaranta anys i un dia, a l’inici
de la Segona Globalització, mitificat com un projecte de modernitat
que no va poder ser, i va gaudir d’una segona joventut a partir del
1980, quan s’instauraren els primers ajuntaments democràtics, i la
Generalitat. Llavors hi havia una única televisió i un únic operador
telefònic, que depenien de l’Estat, una única institució pública
responsable de correus, la gran majoria de les escoles empraven
l’espanyol com a idioma vehicular, començava a haver-hi fax, però
ningú tenia encara telèfon mòbil, els ordinadors personals IBM
es podien comprar pràcticament només a l’Escola d’Enginyers
Industrials, i les empreses industrials japoneses i alemanyes
s’instal·laven a Catalunya pels mateixos motius que ara marxen;
els ferrocarrils estaven pràcticament abandonats i s’havia acabat
de construir una xarxa d’autopistes de peatge, la primera seguint
la costa per travessar els Pirineus. El 1986 Espanya va incorporarse a la Comunitat Econòmica Europea. Llavors era català tothom
que vivia i treballava a Catalunya, dèiem, després de la segona gran
migració dels anys seixanta, en una Catalunya en què de cop i volta
érem ja sis milions d’habitants, més d’un milió de persones arribades
d’arreu d’Espanya, d’Andalusia, de Galícia. La urgència catalanista
havia estat fer un sol poble, evitar els conflictes entre els catalans
i els altres catalans, entre els barris i municipis metropolitans i les
capitals comarcals. Es crearen TV3 i les ràdios, l’escola en català,
i s’impulsaren molts dels projectes que no havien pogut ser, mig
segle abans. Encara els governs, dels estats, i fins i tot autonòmics,
tenien una gran influència en els continguts educatius i els mitjans
de comunicació; Catalunya es va reconstruir, i Barcelona es va refer,
més oberta i cosmopolita que mai, durant els anys 1980. Així, bona
part dels ideals de modernització del catalanisme, del nacionalisme
a la catalana que compartien el partits polítics democràtics, es van
poder realitzar, fins i tot l’olimpíada popular del 1936, frustrada
per l’alçament militar es va celebrar i va acabar sent la millor de
la història moderna.

Avui, a finals de la primera dècada del segle XXI, després de
la tercera gran onada migratòria, més d’un milió de persones
arribades de tot el món en uns deu anys, el món és un altre
i no podria funcionar sense la xarxa d’ordinadors personals i
corporatius, telèfons mòbils interconnectats a escala planetària,
cables de fibra òptica, antenes i satèl·lits, que permeten
gairebé a qualsevol persona accedir gratuïtament a un volum
d’informació inconcebible vint o deu anys enrere i comunicarse interactivament amb qualsevol altra persona del món, en
temps real, gratuïtament a través de Skype. Google i Viquipèdia
ofereixen un volum d’informació extraordinari a un clic. Hi ha
catalans que ho són sense deixar de ser senegalesos o xinesos o
argentins, i sense necessitat de ser, al mateix temps, espanyols.
El món és, afirma William Mitchell, «discontinuous spatially, and
messily asynchronous in their patterns of daily activities».
I tot això ja és passat; el que ens preocupa el futur.
Perquè ara ja ens trobem a l’inici de l’anomenada Tercera
Globalització, de la nanotecnologia, la biotecnologia, xarxes que
comencen a penetrar a l’interior del cos, i el cervell, connecten
la intimitat de cadascú amb la globalitat i dilueixen d’alguna
forma la importància d’espais de relació intermedis. Les noves
tecnologies afectaran íntimament la condició i la identitat
humana, els imaginaris col·lectius, les comunitats històriques. I en
aquest moment de la història ja queda clar que cap govern tindrà
la capacitat d’impedir que els científics segueixin investigant
el que vulguin, que els enginyers continuïn desenvolupant
artefactes de tota mena: tot el que es pot fer, algú ho farà més
d’hora que tard. Els estats han perdut el monopoli de la Veritat.
Avui hi ha un munt de canals de televisió i cadascú pot tenir
el seu propi a Internet, i els llibres de text oficials a les escoles,
tan cars i tan feixucs, en dos dies desapareixeran substituïts no
per llibres electrònics sinó per sistemes de coneixement oberts
i cooperatius, l’embrió dels quals és Viquipèdia. Molts mestres
i professors, quasi tots els pares, la majoria de polítics i força
funcionaris, ens hi resistim tossuts com gats panxa enlaire,
davant de la pèrdua d’autoritat, que això ens representa. Sovint
perdem els nervis, ens deprimim, ens desesperem, i només ens

consolem acusant els adolescents i els joves d’haver perdut la
cultura de l’esforç, fins i tot els valors!
El problema és sempre dels adults, no dels fills. A nosaltres ens
costa molt canviar la idea del món que ens vam fer de petits. Però
els temps estan canviant, cantava Bob Dylan ja en la prehistòria
dels anys seixanta, i des d’aleshores no paren de canviar, cada
vegada més ràpidament, i no ens en volem assabentar.
Que el món canviï acceleradament no vol dir que res del passat
ens serveixi per a mirar endavant. Al contrari, hi ha moments,
episodis clinamètrics de la història, en què compartim el
mateix sentiment de desconcert i d’expectació, de sorpresa per
la velocitat del creixement econòmic, i els canvis socials, i polítics,
de desconcert per l’evolució vertiginosa, i incontrolada, de la
tecnologia. Llegint Ortega y Gasset he entès tant del món d’avui
com llegint Manuel Castells. Els grans debats sobre la condició
humana, sobre la identitat de l’ésser humà, i la comunitat
humana, en un món en trànsit, sobre la resiliència o la fragilitat
de la natura enfront de la tecnologia humana, es repeteixen al
llarg de la història. Si abastem en una sola mirada els darrers dos
segles, veurem que els camins, canals i ports de principis del segle
XIX hem passat a línies elèctriques, gasoductes, satèl·lits i cables
de fibra òptica transcontinentals, en només cent-cinquanta anys;
estem abocats a un món obert, constituït de xarxes superposades
a totes les escales, que connecta la intimitat de cada persona
amb la globalitat.
La Tercera Globalització
Si a Catalunya les inversions de l’Estat i la Generalitat han permès
doblar la capacitat dels ports és per a comerciar amb la Xina i els
mercats emergents a l’Àsia, i així ha esdevingut una de les portes
logístiques del sud d’Europa, que mou al més aviat possible el
doble de contenidors, fins a uns cinc milions de TEU, i si s’ha
construït una nova pista i una nova terminal a l’aeroport de
Barcelona, modernitzat els de Reus i Girona, construït el de Lleida,
és per a poder tenir capacitat més enllà dels setanta milions de
passatgers cada any, i més serveis, més barats i més directes amb
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les grans destinacions del món; si hem desdoblat les autopistes, i
les carreteres bàsiques, si hem construït una xarxa d’alta velocitat
ferroviària, quan de fet encara no en teníem gaire necessitat, i
la línia de metro més llarga d’Europa, semiautomatitzada, amb
estacions a profunditats inversemblants, si s’estenen les xarxes
de fibra òptica a tots els pobles i nuclis de més de cinquanta
habitants, o ben aviat s’hi estendran, línies elèctriques de molt
alta tensió connectades amb les centrals nuclears franceses,
gasoductes des d’Algèria fins a Rússia, i evitant Rússia, a través de
la Ruta de la Seda, cap a Xangai, és per a facilitar que l’augment
exponencial dels fluxos i dels trànsits de persones, mercaderies,
informació o energia, previstos, puguin efectivament realitzar-se.
El desig de mobilitat és quasi infinit: voldríem que les persones i
les mercaderies es desplacessin com la informació o l’electricitat,
immediatament, de tot arreu a tot arreu. Avui hi ha hotels de
Barcelona que no renten roba: l’envien a rentar a Xangai.
La cibernètica, la biotecnologia, les nanotecnologies, comencen
a recrear la nostra identitat individual i col·lectiva, la forma
en què ens relacionem els uns amb els altres, en formes
difícils d’imaginar, algunes de certament aterradores. Si les
neurones poden prosperar en xips de silici —ens recorda Susan
Greenfield—, implants de silici al cervell, o a altres parts del
cos, podrien controlar les malalties d’una persona; lliures de
pantalles i teclats els nostres fills transitaran en vint o trenta anys,
o abans, per un espai tridimensional interconnectats a una quarta
dimensió virtual. Com serà la Tercera Globalització? Hi haurà
llocs, moments, en què ens podrem quedar quiets?, desconnectats?
Què se n’ha fet, dels badocs, dels rodamons?, es pregunta Milan
Kundera. Alguns futuristes imaginen una edat adulta molt més
extensa en el temps, gent d’aspecte relativament jove, amb fills
concebuts per fecundació in vitro, viatges còmodes d’anada i
tornada d’Europa a la Xina, o a Amèrica, el mateix dia, d’aquí a
vint o trenta anys, només; la gent potser viurà simultàniament
en diferents ciutats, uns mesos a Europa, uns altres a Amèrica,
a la Xina, mentre les empreses deixen, ja, de ser multinacionals
per esdevenir xarxes multilocals, locals, i un nombre creixent de
personers comencen a treballar pel seu compte. Però hi ha tota
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mena d’imatges futuristes, de l’optimisme tecnològic de Kurzweil
(que imagina ordinadors amb capacitat de processar informació
superior a la humana i, doncs, un món en què la intel·ligència
artificial serà superior a la humana), al pessimisme tecnològic
extrem de Jane Jacobs, i d’altres pensadors (que imaginen una crisi
energètica devastadora a curt termini, que limitarà la globalització
i ens retornarà a un món petit, comunitari, de mercats locals).
Aquests futuribles són, inevitablement, actualitzacions del que
ja formularen fa més de cent anys visionaris i pensadors de tota
mena, des dels utopistes científics fins a Teilhard de Chardin (i
el seu Punt Omega, la Noosfera), fins als antiutopistes moderns,
que ens presenten mons hipercontrolats, fins als pensadors
anarquistes com el príncep rus Krupovnik, que imaginà un
món ideal de petites ciutats relativament aïllades les unes de
les altres, autosuficients en recursos materials, i al mateix temps
hiperconnectades per xarxes d’informació i comunicació, no
tant de transport, amb les altres.
Encara que cap ciutat o regió del món pot pretendre aïllar-se
totalment de la resta, desconnectar-se completament, sí que pot
aspirar a influir tant com és influïda, a filtrar els fluxos, a moderar
el ritme dels canvis. Però és un ideal molt difícil de realitzar; en
un dels llibres sobre la globalització que més es veuen per les
botigues dels aeroports de mig món n’hi ha un d’esfereïdor: «you
are competing with everybody for everything and everywhere, all
the time!», diuen els autors del Boston Consulting Group. I és així
mateix, en molts aspectes: el món de la seguretat, dels monopolis
i les fronteres, s’està acabant. Però aquest canvi, angoixant per a
nosaltres, els que ja estem més o menys bé així, donarà oportunitats
extraordinàries de desenvolupament a les dues terceres parts de la
humanitat excloses del nostre nivell de benestar material. Hi ha
més dos mil milions d’indis i xinesos disposats a treballar de valent,
tant com els nostres pares, o els nostres avis, que envegen fins i
tot els nostres problemes. «El que més m’agrada de Barcelona», va
respondre el futbolista Stòitxkov, acabat d’arribar a la ciutat, «són
els embussos de la Diagonal; m’encanta ser allà amb el meu cotxe
nou, entre tants cotxes nous, i nets, de tantes marques i colors. Sofia,
la ciutat d’on jo vinc, és desesperadament avorrida, vella i buida.»

Hem d’evitar els prejudicis i acceptar que no sabem massa res,
del que serà, dels problemes i les oportunitats, dels desafiaments
que ens esperen en girar la cantonada: per això hem d’aprendre
a aprendre i, més difícil encara, a desaprendre, en un món
obert del tot, exuberant, exposat a trànsits vertiginosos, molt
vulnerable.
Un dels primers reptes és, doncs, l’educació de les persones.
L’educació oberta
El que vam aprendre al col·legi i a la universitat no ens serveix
gaire per a entendre el món en què ja vivim; pitjor: sovint ens
confon. Tenim els prestatges de les biblioteques plens d’atles
amb països que ja no existeixen, manuals de màquines que no
es fabriquen, conservem cassets i CD-ROM, vídeos fins i tot,
guies inútils. No és rar que el sistema educatiu estigui en crisi,
a Catalunya i a la resta del món. Molts mestres i professors són
com els peixos de les peixeres: mai no han sortit fora del sistema
educatiu, han passat d’alumnes a professors sense tenir cap altra
vinculació professional amb el món exterior, i avui s’enfronten
a reptes molt més difícils del que es pensaven. Catalunya té
uns nivells molt alts de fracàs escolar en la secundària als
instituts públics (obligatòria des de fa pocs anys fins als 16
anys), que se situen en el trenta per cent dels estudiants, o la
mateixa universitat, excessivament endogàmica, orientada a una
recerca entotsolada, desvinculada del teixit de petites i mitjanes
empreses catalanes, que no té prou cura de millorar la qualitat
de la docència incorporant millors models pedagògics. I, això
no obstant, hi ha centres educatius excel·lents a Catalunya,
escoles de negocis, de medicina, d’arquitectura també, que ens
indiquen cap a on hauria de tendir la reforma del conjunt de
centres educatius.
El problema, per descomptat, té una dimensió global; no és
estrictament català. Els nens i adolescents d’avui són la primera
generació que té més familiaritat amb les noves tecnologies que
els seus pares o professors; ells són més llestos, més ràpids, més
sociables, i molt més impacients, i tan curiosos com nosaltres. Més

familiars. Nosaltres, els adults d’avui, ens consolem pensant que
ells han perdut la cultura de l’esforç, i reclamen més autoritat per
al professor, el volem sobre una tarima actuant com a autoritat
pública, educant en valors, i etcètera. Però tots nosaltres en el
fons sabem que això és ridícul, perquè l’autoritat d’un mestre
no és com la del policia, i mai s’imposa d’aquesta manera, a la
valenta; només es poden educar virtuts exemplificant-les, com
explica Salvador Cardús; si volem els estudiants més creatius
i emprenedors, més treballadors, que s’esforcin més, els seus
professors són els primers que han d’esforçar-se, que han de ser
més creatius i emprenedors, més treballadors. Ho són? Alguns
sí, i molt, i els hem de promocionar, perquè els bons mestres són
decisius en la formació de les persones (penso en Jordi de Manuel,
professor de biologia a un institut de Bellvitge i novel·lista,
per esmentar-ne un en concret, però podria posar molts altres
exemples). Els estudis ja no poden fragmentar-se en assignatures;
el professor de geografia ha de saber matemàtiques, i el de
biologia, de literatura, naturalment. Perquè el coneixement no
s’organitza en zones estanques sinó en xarxes interconnectades,
activades a totes les escales. En els llibres de ciències ambientals
hi ha unes primeres lliçons que parlen de la teoria del sistemes
(formalitzada per Von Bertalanffy en la magnífica Viena de
principis de segle XX, de Freud, Zweig...), fins i tot de sistemes
complexos, es donen claus per a aprendre d’una forma holística
la ciència, la filosofia, però tenen una nul·la transcendència en la
resta d’assignatures. Si volem que els nostres estudiants tinguin
una mentalitat oberta a les ciències, les humanitats, les arts, i
el món, també l’han de tenir els seus professors. La proliferació
de les caríssimes activitats extraescolars, d’esport, de música o
d’art, d’idiomes, de reforç de matemàtiques, mostren quines són
algunes de les carències del sistema educatiu reglat. Si volem que
els nostres fills parlin bé l’anglès, l’han de parlar bé tots els seus
professors, no només el que imparteix l’assignatura d’anglès.
Els nostres fills tenen companys de classe i amics de mig món,
accés a un volum d’informació excessiu, salten d’un tema a
l’altre. Com pot ser que els nois i les noies hagin d’escollir entre
un batxillerat artístic, o científic, o humanístic, a una edat en
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què, comprensiblement, tenen al cap un munt d’altres coses, i
totes les hormones revolucionades? A més, voldríem que els
estudiants que prefereixen art o humanitats després estudiessin
enginyeria, i els que prefereixen ciències, després estudiessin
art, o humanitats, o graus mitjans o superiors professionals, els
quals haurien de ser discriminats en positiu perquè aquest és el
dèficit de personal que avui tenen les nostres petites i mitjanes
empreses industrials i de serveis; els bons professionals de grau
mitjà o superior haurien de tenir totes les facilitats per a seguir
estudiant a la universitat, si volen. Però tendim fatalment a
l’atomització i la fragmentació: avui, després de la reforma de
Bolonya, hi ha més de quaranta titulacions diferents d’enginyeria
a Catalunya, per exemple, perquè s’han definit més en funció
dels professors i de les pressions dels col·legis professionals que
no pas del que necessita la societat i les empreses catalanes, o
del que voldrien els estudiants. Com es pot superar aquesta
tendència fatal cap a la disgregació, que potser succeeix arreu el
món, però que a Catalunya prolifera d’una forma espectacular?
Hi ha molts experts preocupats per l’educació des de fa anys,
que han intentat dur a terme moltes reformes necessàries per a
obrir el sistema educatiu, i modernitzar-lo. Penso, per exemple,
en Ferran Ruiz, que acaba de fer una magnífica intervenció al
Senat, en una comissió d’experts, explicant-ho, però, com passà
amb l’Informe Roca en relació amb la reorganització territorial,
no hi ha manera de fer avançar el sistema educatiu català cap
a l’excel·lència.
Amb tot, el sistema educatiu a Catalunya ha evitat la pitjor
fragmentació: entre les famílies que voldrien els fills escolaritzats
en català com a llengua vehicular, i els que potser no ho voldrien,
i els mestres i professors han aconseguit navegar molt bé davant
de la sorpresa de trobar-se amb una població escolar exuberant,
de la nit al dia. Ara hem d’obrir el sistema educatiu, modernitzarlo pedagògicament, emprant les tecnologies d’informació i
coneixement a l’abast, incrementant la vinculació social, per
poder educar les noves generacions de catalans cosmopolites,
fills de famílies vingudes d’arreu el món, en la curiositat i la
creativitat, el caràcter emprenedor. Ells són el millor que tenim.
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Aquesta nova generació de catalans oberts al món, novel·listes
d’origen berber a Vic, joves empresaris xinesos a Figueres, pagesos
gambians al Pla de l’Estany, és extraordinària. A la festa major
del meu poble, Sant Miquel de Balenyà, a Seva, van guanyar els
premis de dibuix una nena xinesa i una nena etíop adoptades
per famílies del poble, que parlaven en un català com el dels
meus avis, i un dels meus fills, que té una mare porto-riquenya
i un accent barceloní; la propaganda per les votacions populars
celebrades sobre la independència de Catalunya a Osona el
diumenge passat es va imprimir en nombroses llengües, és clar,
reflex de la nostra exuberància cosmopolita.
Catalunya cosmopolita
Una qüestió personal
Fa cinc anys ens va sorprendre saber que, de cop i volta, a Vic
i a Manlleu hi vivia gent de més de dues-centes nacionalitats,
tanta com als barris més cosmopolites de Nova York! Catalunya
és cosmopolita d’una forma inevitable; és atractiva a Europa i
al món, pel clima, també social, pel teixit de petites i mitjanes
empreses diverses, més i més internacionalitzades, per la imatge
de Barcelona i per la cultura original i inclusiva, també, orientada
al futur, acollidora com poques.
«Jo m’he fet catalana», em deia la Patrícia Gabancho, «sense deixar
de ser argentina i sense passar per fer-me espanyola!»
«No me extraña.», em deia rient en Ramiro, un amic argentí
director de Moët & Chandon, que va viure aquí un parell d’anys
i ja és de retorn a Buenos Aires. «Los argentinos somos así: ¡allá
donde vamos siempre queremos ser los más!»
A en Ramiro li sabia greu que molts catalans no se sentissin també
espanyols, que no hi hagués col·legis en espanyol a Catalunya,
i també a en Rubén, porto-riqueny, que va venir a Barcelona a
traslladar totes les plantes industrials espanyoles a l’est d’Europa
i ara de retorn a Puerto Rico ja deu ser vicepresident de General
Electric.

«Pues sí, carajo.», em va reconèixer. «La verdad es que no sabemos
nada de nada. Yo no sabia que los gobernadores de Puerto Rico
tienen apellidos catalanes: Vilella, Ferré, Rosselló, Vilà... Pero los
catalanes tampoco lo saben, ni les importa. Lo que aprendimos en
la escuela sobre la historia de lo que somos o dejamos de ser, mejor
olvidarlo, como sea.»
La nacionalitat esdevé una qüestió personal, més que política,
que admet molts matisos: a les petites illes del Carib sempre
ha estat una mica així, em diu la Teresa. La nacionalitat és més
una condició relativa que un absolut. Una porto-riquenya de
Nova York, Esmeralda Santiago, va escriure fa anys un llibre de
memòries que va esdevenir best-seller als Estats Units: When I
was Puerto Rican.
Com senten o deixen de sentir Catalunya aquest imaginari
col·lectiu que anomenen Catalunya els gambians de Banyoles,
els marroquins de Manlleu, els ucraïnesos i romanesos que
treballen a la CAG de Guissona, els xinesos dels magatzems
a les rondes de Barcelona, dominicans, pakistanesos al casc
antic, equatorians i peruans a Collblanc, alemanys o francesos o
americans a Sant Cugat, a Valldoreix, a la Vila Olímpica? Cadascú
d’una forma diferent, suposo. No poden ser catalans com si
haguessin nascut aquí de pares catalans, però tampoc poden
ser peruans o gambians o holandesos o porto-riquenys, com si
s’haguessin quedat allà. No són ni una cosa ni l’altra, al mateix
temps i a la seva manera, cosmopolita, les dues.
«Si és així», em deia Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura
i Mitjans de Comunicació, «llavors hem de seduir els nouvinguts,
els hem de convidar a compartir un projecte de futur, que també
és seu, els hem d’oferir una narració oberta de la catalanitat,
postnoucentista, perquè ens entenguem.»
La llengua catalana, enriquida per tots els accents i girs idiomàtics
que avui tenen els seus parlants, facilita la integració social més
que no pas la dificulta: els catalans fan dels seus a tothom que
faci el petit esforç d’entendre i de parlar català, molt més que els

espanyols o els francesos, o no diguem els anglesos, amb algú
que parli més o menys els idiomes. Així, tots els nens que viuen
a Catalunya aprenen català sense cap problema, i espanyol, no
abandonen els idiomes dels seus pares, i no se senten estranys
ni aquí ni enlloc. Hi ha molta gent vinguda de fora que parla
bé en català, que viu i treballa aquí, però se’ls fa impossible
anomenar-se a ells mateixos catalans, no perquè prefereixin no
ser-ho, sinó perquè ser català té una connotació política que se’ls
fa aliena, i té associada una narrativa nacionalista que els exclou,
una història de confrontació amb Espanya i de reivindicació,
que a molts se’ls fa incòmoda. Els emigrants són sempre, per
definició, cosmopolites, i més els emigrants del segle XXI; per
això el nou catalanisme, el postnacionalisme, o com se’n vulgui
dir, el patriotisme, cal que sigui cosmopolita i civilitzat. Penso
que l’arribada d’un milió d’emigrants cosmopolites, rics i pobres,
estiuejants i treballadors, de totes les races, és el millor que ens
podia passar, no només per a l’economia, sinó també per a la
cultura, i per a la identitat.
La Catalunya-ciutat
Catalunya sempre ha estat molt més oberta i cosmopolita que
altres regions del món amb què sovint es compara políticament, i
això també ens ho deia fa vint anys Anna Cabré: respecte d’Escòcia
(allunyada dels grans corredors de trànsits, on la immigració és
baixa, sobretot de la resta del Regne Unit i dels Estats Units), fins
i tot del Quebec (uns 350.000 nous immigrants en els darrers
deu anys, molt menys que Catalunya, i tots els immigrants han
passat el certificat de sélection du Québec), i hi podria afegir
també Puerto Rico (una illa tant d’immigració com d’emigració,
la meitat de la població resideix, ve i va dels Estats Units, els
immigrants són del Carib o dels mateixos Estats Units).
Catalunya s’hauria de comparar amb grans regions metropolitanes,
com el Gran Londres, o l’Illa de França, fins i tot amb Nova York,
o amb altres regions cosmopolites del món, com Singapur,
salvant les òbvies diferències en molts altres aspectes, una ciutatestat del segle XXI. I si entenguéssim Catalunya com la regió
metropolitana de Barcelona, com una gran metròpolis d’Europa
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i Molts intel·lectuals i artistes catalans, i també espanyols, eren
llavors partidaris entusiastes de la modernitat, volien obrir
Catalunya a Europa, modernitzar Espanya, i reformar Catalunya
de cap a peus; es feien preguntes semblants a les que ens fem
avui, i per això mateix les seves respostes ens poden resultar
ara una font d’inspiració. El que vull dir és que un món que
alguns ja qualifiquen de postnormal, en la Catalunya exuberant,
hiperconnectada, transnacional, tornen a resultar propers els
ideals que proclamà el periodista Alexandre Cortada durant
la festa modernista de Sitges, l’estiu del 1898: «Catalunya
oberta, cosmopolita, reformada i original». No hem de tenir la
prepotència i la ingenuïtat d’inventar res de nou; més aviat de
tornar a mirar i a interpretar, desacomplexadament, l’origen
del catalanisme.
Per mi, pensadors tradicionalistes i catòlics, vigatans tan lúcids,
i enèrgics, com el bisbe Torres i Bages, o mossèn Cullell, tot i
oposats al futurisme, o al liberalisme, i no diguem a l’anarquisme
o al comunisme, també miraven al futur, tant o més que al
passat. Mossèn Cullell va ser un gran propagandista, inventor
de símbols com Montserrat, o l’11 de Setembre, autor de poemes
com «El sometent», «La gent del 1808», poemes antiliberals i,
per descomptat, antifrancesos. Però no era un home precisament
introvertit, que defensés una Catalunya tancada al progrés, que
fes costat als carlins o a les partides de trabucaires que infestaven
les Guilleries.
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nacional, durant la segona meitat del segle XIX, en l’època
romàntica; de la Nació, Catalunya havia d’evolucionar cap a
la Ciutat: oberta, infinita, lloc de trobada i d’intercanvi on se
superposen xarxes de tota mena, fluxos d’informació, d’energia,
de materials i recursos, persones que van i que vénen d’una banda
a l’altra del món. Aquesta era la seva visió de la «CatalunyaCiutat», una gran ciutat cosmopolita, i original, d’Europa, de la
Mediterrània, del món, una visió coincident —diria jo— amb la
«Ciutat del perdó» de Joan Maragall, i que després els noucentistes
van domesticar.
«Encaminats a fer de Barcelona la ciutat futura», escriu,
«emprendrem la barcelonització de Catalunya, de la vella
Catalunya muntanyana i pagesa. Fins que el poble català no
reprengui el moviment de la seva òrbita a l’entorn de Barcelona,
no hi haurà nació rediviva.»

El 1904 Gabriel Alomar escrivia El futurisme.

També els anarquistes, els sindicats socialistes fundats els
primers anys del segle XX a Barcelona, somiaven els seus propis
futuribles, dictadures del proletariat, paradisos llibertaris que
volien bastir d’un dia a l’altre, i destruir tot el que existia. De
fet, ja des de mitjans de segle XIX les idees utòpiques, socialistes,
cabetianes, saintsimonianes, havien penetrat Catalunya i no
només això: s’havien realitzat, a través del Pla d’Eixample de
Barcelona d’Ildefons Cerdà, que va fundar una nova ciutat,
amb una ambició només equiparable a Manhattan; aquell 1859
Monturiol va assajar el seu submarí al port de Barcelona, i Prim
va retornar l’orgull perdut a l’exèrcit d’Espanya a Wad-Ras amb
els seus cinc-cents voluntaris catalans. Cinquanta anys més tard,
el 1909, esclatà la Setmana Tràgica, precisament quan els veterans
reclutats forçosos es negaren a ser embarcats cap a l’Àfrica, i a
tot Europa la gran guerra esclatà poc després, el 1914. Sabem
poc del segle XIX a Catalunya i Espanya.

Més que de pàtria, Alomar parlava de fília, d’obrir les portes i les
finestres. Contra la reclusió «regionalista», deia ell, que l’atribuïa
als tradicionalistes, l’eclosió «cosmopolita». En l’evolució dels
pobles, l’estadi regional o regionalista dóna lloc a l’afirmació

Potser la «Ciutat del perdó», l’article de Joan Maragall que Prat
de la Riba no va voler publicar a La Veu de Catalunya, és el text
terminal de l’època a què em refereixo. Un text extraordinari,
esforç d’acceptació de la impossibilitat de controlar el món,

«El nostre despertar», escriu Mossèn Cullell el 1889, «no és
plorar sobre tombes ni el gemegar estèril de l’enyorament de la
perduda independència, sinó que és un cant de vida nova i un
himne desvetllador de vigorosa renaixença.»

d’acceptar les imperfeccions, i de la necessitat de reconciliació, en
què sol·licitava el perdó del pedagog anarquista Ferrer i Guàrdia,
finalment afusellat. Maragall, catòlic i conservador, va escriure
sobre mites i llegendes fantàstiques, però era un futurista, a
la seva manera: Catalunya no era un record, o un sentiment,
només, ni una utopia ideal; era més aviat un projecte de futur,
de civilització. «Catalunya encara no existeix», deia ell.
El desconcert per l’enfonsament del «món de la seguretat», com
Stefan Zweig anomenà Europa fins al 1914, provocà les utopies
nostàlgiques de l’ordre i l’autoritat, els nacionalismes, el feixisme,
o el comunisme, que enfrontaren i dividiren Europa fins al 1989.
A Catalunya el seny i l’ordre el representà el noucentisme, més
il·lustrat que romàntic.
Uniformes o multiformes?
El 1909 va marcar un abans i un després en la història del
catalanisme, pensa Joan Roca, director del Museu d’Història de
la Ciutat. La tragèdia del 1909, el caos incendiari, el descontrol
de pobles i suburbis d’immigrants analfabets i ressentits contra
l’ordre social omplí els burgesos catalans de malfiança i de
pors, altrament justificades. Els anys 1920, i ja no diguem els
anys 1930, l’europeisme il·lustrat, l’esperit de reconciliació
de Maragall, ja està arraconat, els modernistes han passat a
la història, i no només ells: els poemes dels noucentistes, en
un català totalment modernitzat, ja convertit en un idioma
de cultura, magnífics literàriament, serveixen per a elogiar les
terribles derrotes espanyoles a la guerra del Marroc, a Monte
Arruit i Annual, amb l’espanyolitat més funesta, i truculent
—«putrefacta», l’anomenava Garcia Lorca—, que era la mateixa
ingenuïtat dels poetes francesos o alemanys escrivint himnes
en honor als seus exèrcits en guerra. Rellegint alguns articles
periodístics de Josep Carner, ningú pot estranyar-se que Eugeni
d’Ors acabés dissenyant els uniformes (o «multiformes», deia ell,
que no havia perdut el seu purisme intel·lectual), de l’exèrcit
de Franco. Però els nacionalismes polítics de l’època, també el
feixisme o el nazisme, eren ideologies totalitàries que en els
seus deliris pretenien no tant recuperar el passat, sinó inventar

un futur, però d’una altra manera: dissenyant-lo, imposant-lo
arbitràriament.
Mentre la «Catalunya-ciutat» de Gabriel Alomar era un projecte
de civilització que abastava tot Catalunya («Barcelonitzem
Catalunya!», afirmava, «Catalunya és un triangle amb dos costats
per civilitzar!»), la «Catalunya-ciutat» dels noucentistes era una
Catalunya en què Barcelona, la ciutat tumultuosa, la dels suburbis
d’emigrants, tan violenta, es convertia o bé en una metròpoli
ordenada (en el Pla Macià del GATPAC) o en una zona o una
comarca entre d’altres (en el Pla de comarcalització de Pau Vila,
o en Pla de zones dels germans Rubió i Tudurí).
Amb tot, el noucentisme tenia un esperit pràctic i positiu evident,
més il·lustrat i racional que no pas sentimental o romàntic,
neoclàssic, i imaginà una Administració pública moderna,
construí escoles i biblioteques, organitzà l’Exposició Internacional
del 1929, i va promoure l’esperit tecnocràtic que impregnà
els plans de la República, redactats mentre el govern de Lluís
Companys estava empresonat. El projecte de civilització que
els noucentistes no van arribar a poder fer va continuar en la
memòria i el desig de tota una generació de catalans, a través de
l’obscurantisme i l’aïllament autàrquic d’Espanya, en els quaranta
anys següents. El noucentisme en el record no era el corrent
artístic elitista i afectat, proper als nacionalismes totalitaris, sinó
més aviat el projecte assenyat de modernització i d’obertura a
Europa, d’educació i cohesió social.
Vaig tenir la sort, en una ocasió, de parlar llargament amb Victorià
Muñoz Oms, autor del Pla general d’obres públiques del 1934
(disponible per a qui el vulgui veure a l’Arxiu de la Generalitat
a Sant Cugat). Victorià m’explicà com va fer superposar a les
llegendes originals dels plànols, que són enormes, de dos o
tres metres de llarg, llegendes en espanyol intentant que els
vencedors de la guerra respectessin plànols retolats originalment
en català. «De fet», em va dir Victorià, «el que jo havia fet eren
plans per a construir xarxes d’infraestructures, xarxes de vies, de
ferrocarrils, de transvasament de conca per a connectar els rius, de
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telefonia, que tant valien per a un govern feixista com comunista,
com democràtic.» I encara Muñoz Oms arribà a inaugurar un
tram de l’Eix Transversal, amb el president Pujol, ja durant els
anys 1980, quan s’aprovà la Llei d’ordenació territorial, que creà
les comarques, pràcticament les de Pau Vila, i Xavier Subies
començà a treballar en el Pla territorial general de Catalunya
des del seu despatx del carrer Aragó, a partir de les idees dels
germans Rubió i Tudurí, finalment aprovat el 1995 i oblidat
l’endemà al matí.
Dels noucentistes hauríem de recuperar la voluntat de reforma,
de reconstruir institucions públiques modernes, l’esperit pràctic.
Perquè en un món en què les persones i les empreses canvien
acceleradament, resta per veure la capacitat d’adaptació dels
governs i les administracions, d’institucions socials com els partits
polítics i els sindicats, els col·legis professionals, les patronals o
les esglésies. Catalunya és oberta i cosmopolita, el seu repte és
reformar-se, seguir sent original.
Catalunya reformada
The Economist tenia raó
Ja el 2001 —han passat quasi deu anys— Miquel Puig parlava d’un
«nou catalanisme» a Modernitzar Catalunya, un dels nombrosos
llibres de reflexió personal que es publicaren aleshores, i que jo
vaig tenir oportunitat de llegir mentre treballava en un llibret
anomenat Catalunya 2020, per encàrrec d’Antoni Vives, llavors
al Departament de la Presidència de la Generalitat. La necessitat
de reformar Catalunya, de fer-la més eficient, i innovadora, més
emprenedora, o extravertida, més creativa, era un diagnòstic
comú a totes aquelles reflexions personals, i continua sent-ho.
Tots ens equivocàrem en les previsions de creixement demogràfic
i econòmic: ningú s’imaginava una Catalunya de més de set
milions i mig d’habitants el 2010 (que sí que havia imaginat
Anna Cabré el 1989), amb ritmes de creixement econòmic anual
acumulatiu superiors al tres per cent, augments enormes de la
construcció i del turisme, gràcies en part a l’entrada de fluxos
financers exteriors, fons de cohesió de la Unió Europea i de fons
privats internacions, que va retirar-se de cop i volta a partir del
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2008, fet que va provocar una crisi econòmica internacional, que
alguns diuen que és només el preludi de la crisi energètic que ens
espera en girar la cantonada. De manera que avui les diagnosis
de fa deu anys tornen a estar sobre la taula, pendents.
Si les administracions democràtiques van ser durant els anys
1980 l’impuls del canvi, i durant els anys 1990 i fins ara s’han
deixat arrossegar per l’onada de creixement global, avui potser
són el llast, a Catalunya i en general, amb notables excepcions,
a Europa. A Amèrica, i als grans països asiàtics, per motius
diferents, poc comparables, la capacitat de gestionar el canvis
per part de les administracions, d’incorporar noves tecnologies,
sembla molt superior. La complexitat de les institucions socials
i polítiques europees és més gran, i el pes de les administracions
públiques, que són un factor d’equilibri, i de seguretat, també
augmenten la viscositat del sistema. A Catalunya no podem
passar de puntetes de la modernitat a la postmodernitat, i la
hipermodernitat, a les institucions de geometria variable, la
governança, la participació ciutadana per a decidir, i etcètera,
sense haver modernitzat les institucions públiques. Hauríem
d’eliminar, abans de res, les formes de finançament d’ètica dubtosa
de partits i fundacions de partits, i reduir el greix, les noses, les
rigideses de tantes institucions socials obsoletes. Ens hauríem de
fixar com a objectiu prioritari tenir una Administració pública
excel·lent, homologable a les del nord d’Europa. Hauríem de
tenir més funcionaris catalans en càrrecs importants a Madrid,
a Brussel·les, a Luxemburg, a Washington. Hem de reformar la
Llei de la funció pública. Tot això sembla evident, però no ho és;
per exemple, mentre hi ha associacions d’empreses que reclamen
més inversions públiques en infraestructures, com més millor,
i grups socials i ecologistes en reclamen menys, ningú reclama
que s’apliquin mètodes sistemàtics i transparents d’avaluació de
les inversions públiques (abans i després de realitzades), perquè
almenys les discussions es produeixin amb coneixement de causa,
i de passada es redueixin les temptacions de corrupció.
No ens podem sorprendre que tants analistes nacionals i
internacionals pensin que el sistema administratiu que s’ha

desenvolupat a Catalunya des de principis dels anys 1980 no
és més eficient, ni més transparent, que l’existent a la resta
d’Espanya; potser es va córrer massa per desenvolupar-lo, o es
va donar una importància desmesurada als elements simbòlics,
més visibles, o a les competències, més que no pas a l’estructura
organitzativa, a la formació i motivació dels funcionaris, al
finançament; potser les institucions es van dirigir d’una forma
excessivament personalista per part d’una generació de polítics
excepcionals, irrepetibles, i que no tingueren la capacitat de deixar
pas durant els anys 1990 a una altra generació de polítics, i tècnics;
potser mai Catalunya havia tingut una Administració pública
moderna, perquè la Mancomunitat noucentista, i la Generalitat
republicana, van ser poca cosa, tot i la seva mistificació posterior;
no ho sé, potser era inevitable, un mal menor, com sigui. El fet
és que avui, ja el 2010, les institucions públiques catalanes no
són exemplars. No ens podem estranyar, ni mirar cap a una altra
banda, menys respondre iradament, quan persones raonables
de mig Espanya, i d’Europa, com The Economist, escriuen el que
escriuen sobre les institucions públiques autonòmiques, i sobre
les catalanes en particular. Cert que molts ajuntaments han dut a
terme transformacions urbanístiques espectaculars, a Barcelona
o a Vic, a Tàrrega, a Lleida, que els Ferrocarrils de Generalitat
sempre han funcionat millor que les rodalies de la Renfe, que
el sistema sanitari ha millorat moltíssim, que TV3 va ser durant
anys la televisió més vista, que la immersió lingüística a les
escoles no ha creat cap problema de convivència, que les tarifes
del transport s’estan integrant a tot el territori i s’han construït
grans infraestructures, tan necessàries com la nova pista i la nova
terminal de l’aeroport de Barcelona, l’ampliació del port, que
s’ha aprovat i s’està executant admirablement la Llei de barris,
i un llarg etcètera de polítiques ben pensades i gestionades per
les administracions públiques, però a la resta de les autonomies
espanyoles també s’han dut a terme polítiques encertades, i també
s’han comès errors i s’han malbaratat recursos. D’altra banda, és
cert que l’augment de la població ha comportat despeses socials
enormes en moltes comunitats autònomes, en sanitat o en
educació, sense que el finançament autonòmic evolucionés en
la mateixa mesura. Poden afegir-se molts arguments i matisos

a aquesta discussió, però el fet és que entre les administracions
autonòmiques espanyoles la Generalitat no sembla més eficient
que la resta (com hauria de ser, a causa del nivell de renda,
i la reivindicació de més autogovern). En el seu conjunt, les
autonomies no es perceben com a administracions més eficients,
o transparents, que l’Administració de l’Estat, com fa vint anys
es donava per poc menys que evident; per això, les institucions
catalanes han perdut legitimitat, perquè les institucions públiques
no poden apel·lar només a tradicions o a drets històrics per
justificar-se, menys en territoris tan oberts i cosmopolites com
Catalunya; al contrari: la bona gestió dels assumptes públics
seria un factor decisiu per a augmentar la integració socials
de totes les persones nouvingudes, i per a reduir la desafecció
del conjunt. En un territori tan atractiu com Catalunya, amb
uns nivells de cohesió social i benestar relativament alts, una
Administració pública excel·lent faria avançar Catalunya en tots
els sentits, socialment, econòmicament, i per tant cap a noves
formes d’interdependència política en el si de la Unió Europea,
d’una forma poc menys que inevitable, perquè avui ja no hi pot
haver gaires competències exclusives ni maneres de blindatge: les
administracions més eficients són les que d’una forma inexorable
aniran guanyant nous àmbits d’actuació.
Em sembla que no seria impertinent si ara explico, sumàriament,
dos petits informes en què he participat per a la Generalitat
(i que han sortit en les llistes que difonen els diaris com a
exemple d’adjudicació tramposa i d’inutilitat en la despesa
pública, fent escarni públic dels seus autors). És pertinent perquè,
paradoxalment, tots dos informes s’adreçaven a facilitar la
modernització de l’Administració, la seva capacitat de planificació
i d’avaluació (i també perquè potser no els és del tot desencertada
la qualificació de inútils: en un sentit rigorista el cert és que no
han estat tan útils, almenys el dia d’avui, com els funcionaris
que me’ls encarregaren, i jo mateix, esperàvem). Tots dos són
exercicis de racionalitat i optimisme genuïnament noucentistes, i
tard o d’hora acabaran sent útils. Per referir-me al primer, voldria
recordar unes paraules del conseller Vallès, el 1934.
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La bondat dels mal plans
Així ho va afirmar el conseller Vallès, encarregant el primer Pla
general d’obres públiques el 1934 a l’enginyer Victorià Muñoz
Oms: «és millor un mal pla, que seguir sense pla de cap mena».
I per a qualsevol gran institució, amb centenars de milers de
treballadors, que gestioni pressuposts de milers de milions
d’euros, resulta poc menys que evident. És igual que sigui una
empresa privada o una Administració pública: una institució
d’aquestes dimensions no pot actuar sense tenir una visió prou
explícita dels seus objectius a mitjà i llarg termini, i mecanismes
interns d’avaluació.
El primer dels informes a què em vull referir era una anàlisi
sobre les necessitats d’equipaments culturals a Catalunya que
ens portà a desenvolupar un sistema d’informació geogràfica
municipal, i un aplicatiu informàtic en full de càlcul per a definir
i avaluar sistemàticament els costos les propostes d’inversió del
Pla territorial sectorial d’equipaments culturals de Catalunya;
una primera versió del Pla d’equipaments culturals elaborat amb
l’ajut d’aquests recursos, i molts d’altres, va ser presentat a finals
del 2008 pels seus responsables del Departament de Cultura.
El secretari general de Cultura i Mitjans de Comunicació va
defensar el pla, batejat com a PECCat, en la comissió de Política
Cultural del Parlament, on l’oposició va criticar que el govern
presentés un pla sense saber com es finançarà. El PECCat aporta
«per primer cop» una eina de planificació nacional, afirmà el
responsable del Departament, que va defugir el debat sobre el
finançament, malgrat la insistència de CiU i PP. «Quedarà com
un pla de bones intencions perquè, avui, no es pot finançar», va dir
la portaveu convergent. El govern preveu una inversió de 1.206
milions d’euros en deu anys, amb 386 actuacions entre nous
equipaments i reformes, més enllà de quin sigui el pressupost del
2010. «És una eina sobretot per als pròxims governs», va argüir el
responsable del Departament. En conclusió: la utilitat del PECCat
quedà en entredit, com la de la majoria de plans, d’equipaments
o infraestructures o de mesures urgents o estratègics, pactes
nacionals, i etcètera, que es redacten i s’han redactat a Catalunya
durant els darrers trenta anys. Quants dels plans que s’iniciaren
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s’acabaren?, quants es tramitaren i s’aprovaren?, quants es
realitzaren adequadament? No ho sabem, però sobre tots planeja
la sospita d’inutilitat: planificar des de l’Administració pública
catalana i espanyola sembla inútil, una pèrdua de temps, i més
encara que fes estudis. Quant deu haver costat al contribuent
català i espanyol la redacció del PECCat?, de tots els plans que
s’han fet i no han estat aplicats? Albert Serratosa, director del Pla
territorial metropolità de Barcelona durant deu anys, acostuma
a dir que els treballs del seu Pla costaren 1.500.000.000 de les
antigues pessetes, i tot i així els estudis realitzats es deixaren
de banda quan es redactà la segona, i la tercera, i ara la quarta
versió del Pla, encara pendent d’aprovació definitiva. Aquests
són només dos exemples, d’una regla general.
Una de les raons que explica aquesta situació tan lamentable,
penso jo, és que no existeix a Catalunya des de fa molts anys una
previsió de la magnitud del que és raonable invertir en cada sector
a mitjà i llarg termini, a partir d’unes determinades previsions
financeres, ni un procediment sistemàtic per a fer el seguiment i
avaluació de cada inversió pública. Així, les decisions públiques
s’inscriuen en el curt termini, en el pressupost de cada any, i poc
més, en els plans plurianuals d’actuació de les empreses públiques
GISA, l’INCASÒL, o l’ACA; a vegades hi ha plans que actuen
de guies, a vegades tenen programes rigorosos d’inversions i a
vegades no; depèn del cas, de qui els fa, o en quin moment. No
és rar que les administracions semblin massa sovint desbordades
pels esdeveniments, i que els ciutadans, les empreses, tinguin
la inquietant sensació d’estar governats amb improvisació, o
oportunisme, sovint ben intencionat, a vegades eficient, excel·lent
fins i tot, i a vegades un desastre vergonyant. Amb tot, és cert que
dependre en gran mesura d’una Administració com l’espanyola,
que es caracteritza precisament per una escassa planificació, no
facilita gens les coses, ni tampoc la creixent complexitat de les
decisions públiques, que necessiten consensos i acords entre
un gran nombre d’institucions distintes, ni la pressió afegida
d’iniciar processos participatius amb la ciutadania, quan les
administracions públiques encara no s’han guanyat un mínim
de credibilitat en la gestió pública.

A Catalunya sovint tenim una retòrica molt avançada; estem al
cas de les darreres revisions del Llibre Blanc de governança de la
Unió Europea, de les experiències més interessants a Holanda o
Dinamarca, i una pràctica típicament mediterrània, heterogènia
i desconcertant, semblant a la de Grècia, el sud d’Itàlia, la resta
d’Espanya o de Portugal.
Els processos públics de presa de decisió, a tot Espanya i també
a Catalunya, són poc transparents i no se n’avaluen gairebé
mai els resultats. Mentre que a Espanya la funció de recaptació
i inspecció està molt regulada, i és en general eficient, per a la
inversió i la despesa no hi ha procediments d’avaluació, i es
decideix arbitràriament, sovint amb bona voluntat, a vegades
bé i a vegades malament, però amb un dèficit de rigor. Alguns
partits polítics demanen que, per a despeses d’un cost inferior
a 12.000 € (que és el que costen els informes inútils que surten
publicats als diaris, com a exemple de petita corrupció), s’instauri
una «fiscalització prèvia» a les administracions; penso, però, que
caldria exactament el contrari: confiar per principi en la capacitat
dels funcionaris i els dirigents polítics de l’Administració per
a prendre les petites decisions del dia a dia, i després avaluar
d’una forma objectiva i transparent les decisions preses, una
mostra representativa de les inversions i despeses menors, i
totes i cadascuna de les grans inversions. No hem de fiscalitzar
la desconfiança, sinó avaluar els resultats de les decisions, no
per posar gent a la presó, sinó per aprendre i augmentar així la
intel·ligència corporativa de l’Administració pública i el paper
exemplificador dels seus dirigents en la societat.
Per tot això és urgent reformar a fons les administracions públiques
catalanes per fer-les excel·lents en la gestió dels serveis públics i
en l’anticipació de qüestions estratègiques a mitjà i llarg termini.
Sense una Administració pública exemplar, tota la resta resulta
improbable, com a mínim, i la Catalunya oberta, cosmopolita,
i etcètera, un tristíssim exercici de verbalisme a la catalana,
l’«embolica que fa fort» que tant desesperava Josep Pla.

La prosa burocràtica
Tots hem escrit molta prosa burocràtica, el gènere literari que
batejà, amb admiració sincera, Eugeni d’Ors, emocionat llegint
la memòria tècnica d’un projecte d’enginyeria; per descomptat,
fa cent anys s’escrivia i es dibuixava millor que ara, tot i que em
temo que el grau d’execució del que es projectava potser no era
excessivament superior, ni el nivell de planificació. El que sí
que fem avui són més informes, molt més projectes, més plans,
no se si dedicant-hi més o menys temps i recursos, en termes
relatius, que abans.
En un altre informe d’aquests petits i inútils, vam tractar d’aportar
elements d’ordre en l’aparent desgavell de la planificació a
mitjà i llarg termini de la Generalitat, i novament animats
d’un esperit assenyat, genuïnament noucentista, arribarem a
definir una proposta d’acord de govern amb els serveis jurídics
del Departament de la Presidència, per a definir mínimament
els diferents documents de planificació, dels plans o acords
estratègics o pactes nacionals, als plans de mesures urgents o
programes d’inversió, i etcètera, que establia quin òrgan en pot
tenir la iniciativa, qui participarà en el procés de redacció, quin
contingut i compromís del Govern hi ha d’haver en cada cas, quin
volum d’inversió i de finançament correspon, i el més important:
com s’avaluen els impactes i es revisen els plans. Proposarem
seguir alguns dels procediments holandesos, però potser podríem
haver adoptar els francesos, sense anar tan lluny.
A diferència de qualsevol país al nord del Pirineus, dels estudis del
Conseil Général des Ponts et Chaussées sobre infraestructures, per
exemple, a Catalunya es coneixen pocs exemples d’avaluacions de
plans i projectes d’inversions públiques que puguin considerar-se
útils, en el sentit d’integrades en el procés de planificació, com
la recentment realitzada en relació amb les inversions de la Llei
de barris, per exemple.
És clar que al final sempre es decideix amb el cor, també en la
política, però és millor, abans, informar-se’n i pensar-ho bé, i
avaluar els resultats, per a aprendre dels errors i dels encerts, per
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a demostrar a tots els administrats que els seus recursos s’han
emprat amb coneixement de causa, amb transparència. Els
països amb millors administracions públiques, amb tècnics més
rigorosos, i polítics més responsables, tenen menys corrupció,
evidentment. Potser vam tenir la mala sort de construir les
institucions públiques catalanes durant els anys 1990, l’època de
major descrèdit en l’Administració pública i la planificació, quan
Thatcher havia pràcticament desmantellat el sistema públic de
planificació britànic. I després ens vam deixar enredar per les teories
postmodernes, antitecnocràtiques, perquè aportaven bones excuses
per a justificar el que sovint és senzillament no incompetència,
sinó falta de motivació, o de compromís, menfotisme.
Per una cosa o altra, em temo que hem acabat traint l’herència
del noucentisme, en allò que era més valuosa i jo, que volia
escriure més aviat sobre l’esperit modernista, i l’exuberància,
els nous relats cosmopolites, he acabat per reconèixer que en
allò que era més valuós el noucentisme encara ens queda molta
feina per fer.
La terra desestructurada
Els noucentistes, des dels primers plans de la Mancomunitat,
volien estructurar el territori, ordenar-lo. No ho van poder fer. I
després, quan els plans d’organització territorial i comarcalització
de Pau Vila van ser implementats, a mitjan anys 1980, ja era massa
tard. Avui potser la major raó de rigidesa i d’ineficiència de les
institucions públiques a Catalunya és l’organització territorial.
Amb criteris d’eficiència en la gestió dels serveis públics, els
municipis en què es divideix la ciutat de Barcelona (i d’altres grans
ciutats catalanes) haurien d’integrar-se, les diputacions adaptarse als nivells de descentralització territorial de la Generalitat,
que hauria de centrar-se precisament en la planificació i la
coordinació més que en la prestació de serveis; haurien de
reforçar-se les comarques, sobretot fora de l’àmbit metropolità
més proper a Barcelona, on tenen sentit territorial, reformades per
evitar la politització extraordinària que pateixen, convertides en
«consorcis de consorcis», com fa temps que proposa Eladi Torres,
gerent del Consell Comarcal del Maresme. No és fàcil, però, que
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la reforma territorial que es necessita es dugui a terme a curt
termini; la proposta molt més moderada, i assenyada, de Miquel
Roca, continguda a l’Informe Roca (un altre informe inútil),
va ser arxivada pel Parlament sense que ningú, que jo sàpiga,
protestés excessivament. D’això, Madrid no en té gaire culpa: el
cost de tota mena que patim del fet que el terme municipal de
Barcelona ni sigui com el de Madrid, o Saragossa, és enorme i fàcil
de comprendre, pensant només en les duplicacions de serveis,
dels policies urbans a les oficines de promoció econòmica. No és
difícil imaginar una descentralització en barris que aprofundeixi
la ja existent i acosti serveis socials i activitats comunitàries als
ciutadans, i una unificació municipal a escala metropolitana,
però és difícil d’imaginar polítics i funcionaris adaptant-se al
canvi que això els representaria.
Necessitem una Administració més petita i amb major
intel·ligència corporativa, professional, que es limiti a dur a
terme les activitats, estratègiques, que li corresponen, d’una forma
excel·lent: garantir la prestació de serveis públics de qualitat,
anticipar en tot el que sigui possible el progrés i el benestar
col·lectiu a mitjà i llarg termini, o almenys evitar que futurs
indesitjats per la majoria es puguin realitzar: la banalització
cultural, els conflictes socials, la degradació del paisatge, la
decadència econòmica, la insostenibilitat. Ha d’avaluar l’impacte
que tenen les seves decisions al llarg del temps, i aprendre, i
a mesura que sigui més intel·ligent i guanyi credibilitat, ha
d’obrir-se i propiciar processos participatius amb coneixement
de causa.
Catalunya original
Simfonia del nou món
La Teresa i jo som a Praga, centre geogràfic, i sentimental,
d’Europa, una de les ciutats més cosmopolites del món; a l’antic
teatre municipal, elegant construcció Art Nouveau de principis
de segle, restaurat entre 1994 i 1997, aquest vespre l’orquestra
interpretarà la Simfonia del nou món, de Dvo_ák, a un públic
de turistes com nosaltres mateixos, alguns americans, bastants
japonesos amb càmeres de vídeo i trípodes per a enregistrar un

concert interpretat per molts músics asiàtics, amics i familiars
seus, potser.
«Andreu es muy catalán», li diu la meva dona a una amiga,
«but anyway», somriu, condescendent, perquè cadascú és
com és, pensa ella. «Se pasa el día escribiendo sobre el futuro de
Cataluña.»
Ser català és una tossuderia, en el món del segle XXI, un viure
a contracorrent? No ho crec: el futur més horrorós que puc
imaginar no és la destrucció del planeta per l’escalfament
climàtic, terrible com és, sinó la banalització cultural, la
uniformització total, la simplificació de la condició humana a
la mínima expressió. I aquest perill em sembla tan probable com
li semblava a Jane Jacobs quan escrivia Dark Age Ahead. Tothom
viurà permanentment connectat a un món de múltiples xarxes,
els drets universals s’imposaran, d’una forma o d’una altra, i la
consciència de la fragilitat ecològica del món la tindrem tots;
llavors, d’aquí a dos dies, en un món obert, de trànsits obsessius,
que tendeix acceleradament a la uniformització, salvar la
diversitat i l’originalitat de cada lloc, recrear contínuament la
identitat de cada comunitat humana, resultarà fonamental per
a fer més interessant la vida de la gent, en un món capaç de
gaudir la diversitat, i conviure amb la diferència.
Els meus fills no poden ser catalans de la mateixa forma que ho
era la meva àvia Carme, que ni sabia ni volia aprendre espanyol.
Molt catòlica, però votava les esquerres des que es casà amb un
ferroviari comunista de l’UGT. Era analfabeta, no sabia altra cosa
que comptar, sumar i restar, i mai va viatjar enlloc; tot el món que
coneixia era Sant Andreu, a Barcelona, Aiguafreda, Tona i Sant
Miquel de Balenyà, a Seva. I, això no obstant, m’agradaria pensar
que hi ha quelcom de fonamental que sí que comparteixen els
meus avis i els meus fills, quelcom que continua a través de la
memòria, la família, el paisatge, les paraules. L’àvia tenia menys
informació llibresca —cap, de fet—, però sabia fil per randa de la
vida dels vius i dels morts del poble, coneixia bé la gent i sempre
tenia als llavis la paraula salvadora, o la que t’enfonsava en la

misèria: «la llengua no té ossos, però en trenca de molt grossos»,
em deia. Res del que ella va saber fer bé, tenir cura dels seus, i patir
i desviure’s, riure dels absurds que ens passen diàriament, i morir
serenament, no es pot pas aprendre navegant per Internet; ni
tampoc es pot aprendre a caminar de nit pel Montseny, a buscar
cargols als marges dels camins després d’un dia de pluja, a matar
un conill agafat per les orelles, d’un sol cop al clatell.
Mentre jo em perdo en records que no fan al cas, la senyoreta Lee,
la violí solista, tan alta i espigada com Sangil Shin, la pianista,
interpreta ara la seva partitura abduïda, absent d’ella mateixa,
i jo segueixo donant voltes a tot plegat, intentant, ja, trobar-hi
un final adequat.
La identitat-projecte
Aquest país de gent que ni mana ni es deixa manar, sovint enrocat
en si mateix, perdut en discussions bizantines, té una oportunitat
d’or en un món de xarxes. A Catalunya hi ha èxits individuals
notables, personatges singulars, amb repercussió internacional,
empreses en creixement en sectors insospitats, institucions de
referència, i Catalunya, també per aquesta mena de caos creatiu
que a vegades mostra, resulta enormement atractiva vista des de
l’exterior, rica culturalment, socialment inclusiva, exuberant. A
més, aquí fa bon temps i tenim 200 quilòmetres de platges, valls
interiors, muntanyes, neu a l’hivern, paisatges que a poc a poc,
massa lentament, potser, es restauren, a cavall dels Pirineus. I la
gent s’estima el país, no vol que deixi de ser distint i té, encara,
una major propensió al futur que no pas al passat; almenys de
paraula, la majoria de nosaltres estaríem d’acord a dur a terme
les reformes necessàries per a no quedar enrere en relació amb
altres països o nacions o regions o ciutats, o com en vulguem
dir. La llengua i la cultura catalanes han servit sempre més per
a incloure que no pas per a excloure. Aquest és un dels millors
llocs del món per a viure i pujar la família.
Però l’acceleració de la història provoca que en el transcurs d’una
vida les transformacions socials i econòmiques, i tecnològiques,
siguin enormes, incommensurables: el món canvia més de pressa

32

que la nostra capacitat d’imaginar-lo. Com serà la vida dels nostres
fills, la primera generació en la història de la humanitat que, per
a bé i per a mal, té més familiaritat amb les noves tecnologies
que els adults, pares i professors? La vida dels nostres néts se’ns
fa totalment inimaginable, a nosaltres: som la generació que
coneix menys el futur que l’espera!
Els darrers anys a Catalunya li ha passat el millor que li podia
passar, ja ho he dit: hi ha una nova generació multiracial de
catalans, el país més americà, futurista i optimista d’Europa, un
país d’immigrants, i Espanya s’ha desenvolupat econòmicament.
Als nouvinguts, que no sempre entenen ni necessiten entendre
els conflictes històrics entre Catalunya i Espanya, no els hem de
demanar que es catalanitzin en el sentit que comparteixen vells
problemes que no els afecten, ni que deixin de parlar els seus
idiomes amb els seus fills, o que abandonin la fe dels seus pares,
musulmana o hinduista o budista, o el que sigui; al contrari: els
hem de facilitar que s’incorporin a Catalunya tal com són, perquè
necessitem catalans que parlin urdú, suahili, xinès mandarí,
i si pot ser també cantonès, perquè les llengües, a diferència
de les religions, no són exclusives. La llengua catalana és un
gran instrument d’integració social: amb poc esforç, qualsevol
nouvingut que l’entengui, i el parli, se sent immediatament
integrat, si vol, molt més que a qualsevol altra banda d’Europa.
Necessitem un catalanisme, si encara es pot dir així, que no
sigui entès com una exageració nacionalista, una reivindicació
antiespanyola. Que sedueixi els nouvinguts, i a nosaltres, els
que ja fa anys que vam venir.
Ideals nous per a la Catalònia
No és rar que avui tornem a buscar inspiració en els ideals
modernistes, seguint l’aproximació retroprogressiva de
Salvador Pàniker; per molt que canviï la tecnologia, del telègraf
a Internet, qualsevol narrativa d’una comunitat determinada ha
de reinterpretar, i reescriure, d’acord amb el signe dels temps
en què ha de viure, dos elements primordials: els camins i les
muralles, el que ens uneix i el que ens separa dels altres, els fluxos
i els filtres. Nosaltres som, finalment, els no-altres, però també
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som els altres, perquè estem subjectats, enllaçats els uns amb
els altres. El cervell és un òrgan social, i no només personal; un
ésser humà sol no pot ser, sense socialització.
Catalunya ja és porosa, enormement permeable, molt més que
el Quebec, que Escòcia, que Flandes, molt oberta i travessada
per tota mena de fluxos, i sense tancar-se als problemes i les
oportunitats del món ha de ser capaç d’evitar que els trànsits de
pas escanyin els trànsits i les relacions interiors, que els fluxos
predominin sobre els llocs, banalitzant-los. Més que restringir els
trànsits de l’exterior, es tracta de propiciar les relacions internes,
fent que nosaltres siguem influents a la resta del món, com la
resta del món ho és aquí.

la fi de la revista, el 1893. Publicà en les seves pàgines articles de
tema musical —fou un ardent wagnerià i contribuí de manera
essencial a la fundació de la Societat Catalana de Concerts—,
teatral i polític —defensava un catalanisme radical de tipus
anarquitzant. Posteriorment col·laborà, entre altres, als Quatre
Gats i Catalònia, per a la qual redactà l’article de presentació.
Amic de Pompeu Fabra, de qui havia estat condeixeble a la
Universitat, el posà en contacte amb Joaquim Casas i Carbó, fet
decisiu en la gestació de la campanya lingüística de L’Avenç, i va
ser un dels crítics més rigorosos de les tendències esteticistes dins
el modernisme. Com molts altres crítics modernistes, a principis
de segle desaparegué de les primeres files de la vida cultural, quan
la cultura catalana, més que original, va fer-se nacional.

El concepte d’identitat-projecte de Manuel Castells coincideix
amb el concepte de les identitats múltiples de Xavier Rubert
de Ventós, i en la visió del món taronja que ja proposava Josep
Ferrater, el filòsof: a favor d’un món hiperconnectat, arrodonit,
integrat tecnològicament, econòmicament, fins i tot políticament,
i organitzat en xarxa, inevitablement, però rugós, amb una gran
diversitat cultural, amb nodes originals, capaços d’interactuar,
cadascun a la seva manera, de filtrar els fluxos i d’ajustar els
ritmes dels canvis, tal com també defensa Amin Maalouf en el
seu darrer assaig, en què al mateix temps que promociona els
valors universals, a la francesa —la democràcia, els drets humans,
la igualtat, la llibertat, la fraternitat, la sostenibilitat—, també
lamenta la banalització de les cultures, la mort dels bogomils
—diu—, dels patarins, dels mandeus o sabeus, pobles ignorats que
desapareixen de la Terra sense que ningú en faci esment, sense
deixar a penes rastre, com abans havien extingit, o havien estat
exterminats, els dàlmates, els càtars i la llengua d’oc. Aquesta visió
cosmopolita de Maalouf (que no internacionalista, o universalista,
ni tampoc nacionalista), no és cap novetat per al catalanisme; al
contrari: estava en la gènesi del catalanisme, d’abans del 1909, i
és la que hem de recuperar.

Catalunya continua sent un projecte pendent, i els ideals per
Catalunya de Cortada, i dels últims modernistes —«oberta,
cosmopolita, reformada i original»—, són la visió pel futur que
avui més necessitem, penso jo, superat el segle XX, el «segle de
la megamort», segons Nietzsche, amb tots els seus conflictes
socials i polítics, els períodes de decadència i de recuperació,
perquè, com deia John Elliot, l’historiador anglès, Catalunya
sempre torna.

Abans d’acabar aquest text voldria parlar d’Alexandre Cortada,
periodista i musicòleg, col·laborador de L’Avenç des del 1890 fins

A nosaltres, que encara no representem res, ens és impossible
tenir una real i sòlida llibertat. Hem començat el camí de la

«Totes les nacions i races neixen i prosperen en la història
quan tenen de dir alguna cosa de nou en la contínua evolució
progressiva de la humanitat. La Grècia era pròspera i gran
quan representava la llibertat de la raó contra el fatalisme
submís de les decadents races orientals; Alexandria, quan,
fonent l’esperit racionalista amb el religiós d’Orient, ajudava a
la creació del cristianisme; Roma, quan va portar la civilització
a l’Occident, creant, com a poble conquistador i colonitzador,
els principis del dret; la França de l’Edat Mitja, quan posava
els fonaments del nou esperit europeu; i així fins les nacions
més petites, com les ciutats de la Itàlia del Renaixement, quan
portaven la llibertat de l’art i de la ciència.

nostra regeneració, però no som sinó a la meitat. Ara no ens
queda més remei que seguir endavant o veure’ns enrotllats
i anul·lats per les noves corrents que vénen impetuoses a
empenye’ns.
«¿Catalunya es troba en circumstàncies favorables per al
seu desenrotllament dins d’aquestes tendències? Com he
dit més endavant, crec que sí. Creada la nacionalitat catalana
per l’imperi franc després de llarga dominació llatina i goda;
unida més endavant en el seu esplendor amb el migdia de la
França i amb les repúbliques italianes; dominada últimament
per Espanya, i avui baix la quasi omnímoda influència
moral francesa; la nostra pàtria es presta, per aquesta vària
composició, a la fàcil comprensió i assimilació de tots els
ideals, vinguin aquests d’on vinguin. Per les seves costes
mediterrànies Catalunya és llatina, per les seves muntanyes
cèltica i germànica, i per les seves planes de l’oest és espanyola.
Potser cap més petita nacionalitat d’Europa té una diversitat
tan gran de composició geogràfica, ètnica i moral. Cap, per
lo mateix, se presta tant com ella a figurar en un moviment
en què l’ampla comprensió de tendències vingudes de totes
bandes és imprescindiblement necessària. L’època històrica
en què Catalunya estava en el seu apogeu era una època
cosmopolita; el nostre domini s’estenia per les comarques
de més oposat caràcter i, essent nosaltres del migjorn, érem
dominats per una casa de civilització del nord i germànica.
El dia que es va rompre l’equilibri entre les nostres contràries
tendències, va desaparèixer, a Catalunya, el nostre dret de
representar alguna cosa.
Els que vulguin donar-nos un ideal o una aspiració concreta i
tancada, han profunditzat poc el sentiment íntim que integra
el nostre modo d’ésser. Si estudiem el nostre passat, trobarem
que el més gran dels nostres genis, Ramon Llull, va ésser
en aquells temps precursor dels sintetitzadors de l’època
moderna, i la seva Ars Magna era la Ciència de les Ciències, la
llei universal que comprenia tots els coneixements humans
amb uns mateixos principis que ho unifiquessin tot: la ciència,
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la teologia, la filosofia, l’art, etc. Al voler, doncs, entrar en el
moviment d’integració no fem més que continuar l’obra d’un
dels nostres més grans predecessors. Tal vegada estudiant-lo
a fondo i interpretant-lo podríem obrir-nos camins nous i
originals pels nostres temps.
«De tot lo que fins ara he exposat n’hem de deduir que si
unim la nostra tendència cosmopolita de fusió de races amb
el nostre temperament indòmit i de revolta que ens han donat
les nostres muntanyes i les lluites que contínuament hem
sostingut per la nostra llibertat, ens serà fàcil compenetrarnos de la doble tendència moderna, per un cantó dret al
monisme i per altre a la diferenciació de dia en dia més gran
de cada un dels aspectes diversos compresos dintre la unitat
general. Abans que la necessitat de la lluita obligui a unificar
amb principis absoluts les noves creències que han de dirigir
i reformar les societats futures, a un poble com el nostre
li pertoca sostenir els ideals de diversitat dintre d’aquelles
síntesis conductores del pervindre. Defensem el culte de la
vida amb tota la seva múltiple varietat d’aspectes i el seu
gaudiment lliure i fecund, la vida filla de la naturalesa pròpia;
no rompem encara les seves arrels de la terra i expandim
per tots cantons frondosa i florida vegetació fins que,
immaterialitzada, passi al període d’espiritualitat eternal com
la religió abstracta d’una nova etapa de la humanitat.»
CORTADA, Alexandre (Barcelona, 1865 - 1935), Ideals nous per
a la Catalònia, 1898
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1. Introducció
La reflexió que mirarem de desenvolupar en aquest treball se
centra en l’estructura i la funcionalitat de les xarxes territorials,
físiques, d’usos del sòl. A l’efecte pràctic, en aquesta anàlisi
distingirem dues grans xarxes territorials —la d’usos antròpics
intensius (en endavant antròpica) i la dels espais oberts—, si bé ja
avancem que aquesta darrera, a casa nostra, no pot considerar-se
en absolut deslligada de l’activitat humana.

Un territori
català competitiu
i sostenible.
Per una estructura eficient, diferenciada
i que no comprometi les potencialitats futures

Ferran Miralles i Sabadell

Biòleg

La xarxa antròpica la integren aquells espais especialment rics
en edificacions —tant residencials com lligades a l’activitat
econòmica i als serveis— i el sistema de mobilitat i de transport
de persones, matèria i energia que constitueixen, pròpiament, la
xarxa de connectors «ecològics» de l’Homo sapiens. Inclou, doncs,
l’espai preferent de l’activitat humana, el sòl més intensament
transformat: la xarxa d’assentaments com ara ciutats i pobles,
polígons industrials i urbanitzacions aïllades; la xarxa de carreteres,
ferrocarrils, ports, aeroports i àrees logístiques per al transport de
persones i de mercaderies, i les infraestructures tècniques per al
transport d’energia, aigua o informació com ara línies elèctriques,
canonades, col·lectors. antenes i cables de fibra òptica.
La xarxa d’espais oberts inclou els espais forestals o «naturals»
(prats, erms, pedregars, bosquines, boscos), els espais productius
agrícoles i, en general, aquells espais on les edificacions i les
instal·lacions humanes són aïllades, disperses i no constitueixen
l’ús principal del sòl. Això no impedeix que la presència
d’elements antròpics sigui en molts casos intensa i arribi a
comprometre fortament algunes de les seves potencialitats.
Aquestes dues xarxes i el que té a veure amb el seu disseny i gestió
constitueixen la matèria primera del present treball.
En primer lloc, provarem d’il·lustrar, de forma molt sintètica,
de quina manera l’estructura que puguem donar a les nostres
xarxes territorials pot arribar a condicionar la funcionalitat i
l’eficiència d’aquesta, comprometre potencialitats de futur o
fer més o menys vulnerable el nostre país.

En segon lloc mirarem d’identificar quins són els trets distintius
i rellevants que configuren la nostra xarxa territorial i l’escenari
cap al qual sembla que ens encaminem.
En tercer i últim lloc, identificarem les principals traves
a l’eficàcia i l’eficiència de les nostres xarxes territorials, els
principals reptes que tenim com a nació a mitjà i llarg termini.
Concretament, tractarem d’identificar, de forma sintètica, una
bateria d’estratègies susceptibles de ser incorporades a l’agenda
política dels nostre país per als propers anys.
El territori de Catalunya és el substrat físic de la nostra nació,
de les nostres activitats i del nostre desenvolupament, i també
del nostre futur. El territori ens ofereix una sèrie de recursos,
ens obre una bateria de possibilitats i ens imposa, també, una
sèrie de regles, condicionants i limitacions amb les quals hem de
jugar i que no és intel·ligent ignorar. Com que el sòl és un recurs
finit, no sempre fàcil de revertir a la situació primigènia ni de
reciclar, hauria de ser un objectiu prioritari de tota comunitat
humana aprofitar-lo amb la màxima eficiència, treure’n el màxim
rendiment i, molt especialment, comprometre el mínim possible
les seves diverses potencialitats. Davant d’un futur sempre incert,
s’imposa l’estratègia de l’eficiència i de la precaució.
El disseny i la gestió de l’estructura territorial ha de ser considerat
com un element estratègic i fonamental —en el sentit que
en constitueix el fonament— de l’agenda política. La política
territorial és la infraestructura física de la nació, el substrat del
projecte de país. No podem oblidar que el canemàs territorial
que configurin la xarxa antròpica i la xarxa d’espais oberts
condicionarà en gran mesura la resta de les polítiques sectorials,
l’eficàcia i la competitivitat del país, la sostenibilitat del model
i les potencialitats futures. I, si cerquem solidesa i volem tenir
futur, hem de prestar molta atenció als fonaments.
No podem oblidar que el territori català és, en gran part, obra
de l’home. Catalunya és un país profundament antropitzat i des
de molt antic. Els prats verds dels cims pirinencs, per exemple,

38

són obra de la tala del bosc i d’una pressió ramadera de segles. El
bosc d’avui s’entén sobre les feixes i bancals d’ahir. L’empremta
humana és present arreu, per a bé i per a mal. L’home ha degradat
sovint l’entorn. Però moltes vegades, també, ha estat la causa
primera de paisatges d’excel·lència i d’espais rics en biodiversitat,
d’aquest mosaic agroforestal tan genuí i tan valuós des de molts
punts de vista que tenim. En tot cas, cal considerar aquest
«intervencionisme» secular com un axioma de partida.
Així doncs, podem atrevir-nos a dir que el nostre territori és el nostre
projecte i també la nostra responsabilitat, i que la configuració del
territori català ha de ser entesa com un projecte polític.
2. Xarxes: estructura i funcionalitat
Els assentaments humans, mitjançant el seu sistema de mobilitat
i transport —de persones i mercaderies; de matèria, d’energia
i d’informació— treballen en xarxa. La creixent interrelació
de tots amb tots és un dels signes principals del nostre temps.
Es dóna una interrelació i interdependència creixent dels
diferents territoris que componen el nostre país i que és font
de reequilibri territorial, de cohesió i de fortalesa. També una
interrelació creixent del nostre territori amb l’exterior, que és
font d’oportunitats i de seguretat, però també de riscos, entre
els quals, en absència d’una estructura d’estat, els de la dilució
i la pèrdua d’identitat.
Igualment, és cosa provada que la funcionalitat ecològica i la
biodiversitat van lligades no només a una dimensió suficient
de les diferents peces que integren els espais oberts sinó, també,
al seu grau d’interconnexió. També la natura treballa en xarxa i
aquesta xarxa incrementa el potencial i la viabilitat del conjunt
del sistema.
Atès que la xarxa antròpica se sobreposa i intersecciona amb
la xarxa «natural» —la que conformen els espais oberts, la
xarxa de la majoria d’espècies diferents de l’Homo sapiens— i que
ambdues requereixen continuïtat funcional, esdevé essencial
conjugar la protecció d’«illes» de natura amb la preservació de
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la connectivitat ecològica entre aquestes. Aquest objectiu ha
introduït en l’agenda política dels darrers anys conceptes com
els de fragmentació territorial (ocasionada per l’espai construït
i les infraestructures) o el de connectivitat ecològica.
En tot cas, convé retenir la idea que les diferents peces del territori
treballen en xarxa, que se superposen múltiples i diverses xarxes
en un mateix territori no exemptes de curtcircuits, que el valor
i la funcionalitat de cada peça territorial s’ha d’interpretar en el
conjunt de la xarxa i que la xarxa té una funcionalitat superior
i diferent de la que es deriva de la suma de les seves parts. En
conseqüència —ja ho avancem—, és imprescindible que la
planificació i la gestió territorial es formulin sobre l’estructura
i la funcionalitat de les diferents xarxes i subxarxes i sota el
principi que tan importants són els nodes de cada xarxa com
les seves interconnexions.
2.1. Estructura i funcionalitat
La funcionalitat —atendre determinades necessitats, per
exemple— genera estructures capaces de donar respostes
satisfactòries. Però, de la mateixa manera, cada estructura concreta
condiciona la funcionalitat del sistema, les seves potencialitats, la
seva capacitat de resistir o d’adaptar-se a condicions imprevistes,
en definitiva el futur. Això s’esdevé en tota mena de xarxes
com les ecològiques, les socials o la mateixa Internet, i també
s’esdevé en les xarxes territorials que ens ocupen. Vegem-ne
alguns exemples.
Si pensem en com les necessitats condicionen les estructures,
veurem que no és casual que els rius passin per dins dels pobles
i ciutats ni que la majoria de pobles pirinencs es trobin en una
determinada cota ni que el poblament de l’Empordà o del Vallès
s’atomitzi en una constel·lació de masos i enclavaments dispersos,
mentre que a la Segarra es concentra en pobles compactes i
nítidament definits. La necessitat de tenir aigua porta a una
determinada localització i distribució dels assentaments.
L’equilibri entre la necessitat de ser a prop dels pastius i evitar
la cota de neu condiciona la ubicació dels pobles ramaders. Les

terres fèrtils i de regadiu exigeixen una activitat més intensiva al
llarg de tot l’any, una presència continuada, alhora que permeten
acollir una major població.
De la mateixa manera, en el moment que es passa d’una economia
rural més autàrquica a una economia industrial i el treball es
concentra en determinades localitzacions, l’estructura de la
xarxa antròpica canvia: o bé canvien els nodes de la xarxa (es
desplaça el lloc de residència: èxode rural a les ciutats) o bé
canvien els internodes o connexions de la xarxa (milloren les
comunicacions i permeten una distància major entre la residència
i el lloc de treball).
En el sentit contrari, és fàcil de percebre com l’estructura també
condiciona fortament la funció, les possibilitats i el futur. Un
poblament molt dispers en el territori, per exemple, requereix
molta més infraestructura de comunicacions i de serveis tècnics,
comporta una major fragmentació territorial, difícilment pot
ser servida per transport col·lectiu, genera majors emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle, genera majors costos per a la
prestació de serveis, etc. Una infraestructura viària amb poques
sortides pot ser una infraestructura de pas de moderat impacte
territorial, mentre que amb moltes sortides esdevé una ronda
urbana inductora de creixements al llarg de tot el seu traçat. I no
cal insistir gaire en com una xarxa de comunicació com Internet
ha modificat profundament les nostres vides i les condicions de
reequilibri territorial.
En la mateixa línia, podem també recordar com la gran extensió i
millora de la xarxa viària dels darrers cinquanta anys ha provocat
l’explosió de les ciutats i la dispersió del poblament. Mentre que
el tren i el seu nombre limitat d’estacions generen concentració
al seu entorn, les carreteres, riques en accessos i en extensió
capil·lar, comporten la dispersió.
L’objecte del present treball no és analitzar el passat. No ens
interessa estudiar amb quina infraestructura s’han atès les
necessitats dels ciutadans de Catalunya fins ara. Ens interessa

especialment el futur, reflexionar sobre quina estructura
territorial i quina infraestructura pot aportar més valor i majors
potencialitats a un país com el nostre. En definitiva, volem posar
l’accent en l’oferta més que no pas en la demanda.
Certament, la política ha de donar resposta a les necessitats, a les
demandes de la societat, però aquesta tasca té un caràcter força
immediat i conjuntural, lligat a les urgències i a les possibilitats de
cada moment. Tanmateix, més enllà del curt termini i dels cicles
electorals, la política té l’obligació d’assentar les bases del futur,
té també un component estratègic i l’obligació de deixar el país el
més ben posicionat possible davant les incerteses del demà.
Concentrar-se en la demanda és decidir què urgeix més de fer.
Concentrar-se en l’oferta és posar l’accent en com s’ha de fer.
Aquesta darrera és l’agenda política per al mitjà i llarg termini,
la frontera que separa la gestió pública de la construcció d’un
projecte de país.
2.2. Estructura i eficiència
La xarxa antròpica (la d’assentaments, la d’infraestructures
de mobilitat, la de serveis tècnics) ha de ser, en primer lloc,
eficient.
Es tracta de fer el màxim amb el mínim, de fer més amb
menys. L’objectiu és estalviar recursos i minimitzar els costos
d’explotació posteriors i les externalitats negatives. Per externalitats
negatives entenem aquells costos econòmics, ambientals o socials
addicionals o indirectes que no s’assumeixen ni s’internalitzen
en el projecte. Diferents localitzacions i tipologies d’urbanització
comportaran majors o menors externalitats negatives, uns costos
que mai no cobrirà el comprador de l’habitatge, que es dilataran
en el temps i que acabarà pagant el conjunt de la societat.
La urbanització d’un assentament aïllat de baixa densitat, per
exemple, genera uns costos d’accessibilitat, transport, serveis,
consum de sòl, fragmentació territorial, emissions, consum de
recursos, etc., molt superiors als d’un eixample urbà de certa
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densitat. Igualment s’esdevé quan comparem les externalitats
d’un sector urbanitzable en un petit poble mal comunicat i
d’un altre de situat a ciutat i a l’entorn d’una estació de tren.
Certament, ni els residents de la urbanització aïllada ni els del
poble mal comunicat no paguen aquest diferencial ni en el preu
de l’habitatge ni en els seus impostos. Som tots nosaltres els que
acabarem pagant aquesta factura. Per tant, mentre això sigui
així, no tot promotor ni tot municipi té dret a fer, en matèria
urbanística, el que convingui als seus interessos i s’imposa la
necessitat d’establir un model territorial o una estructura de
poblament que tingui un balanç sostenible, que tingui en compte
els costos econòmics, ambientals i socials.
Òbviament parlem d’eficiència global, del conjunt del sistema,
entenent que per raons de reequilibri territorial, de gestió del
territori o per raons d’encaix del model global a escales més locals
pot ser defensable una sobreinversió en determinades àrees. En
tot cas, només si un percentatge molt elevat de la població es
troba en situació d’eficiència, serà possible disposar dels recursos
suficients per a garantir la igualtat d’oportunitats d’aquells que
resideixin en localitzacions ineficients.
L’eficiència de l’estructura territorial allibera recursos per a
coses molt més importants, ni que puguin ser més intangibles
que la infraestructura —per exemple educació, recerca o
serveis— i que són essencials per a situar el nostre país entre
els capdavanters.
2.3. Estructura i potencialitats
Actualment, la superfície de sòl urbà i urbanitzable del nostre
país està a l’entorn del 7% del territori, un percentatge petit que
no hauria de suposar cap problema. I, no obstant això, sí que
n’hi ha, de problemes. I la percepció general és que estem fent
malbé el territori. La raó cal buscar-la més en com ocupem el
territori que en quant territori ocupem.
El problema no es troba tant en el consum de sòl com en la
topologia i la tipologia d’aquest consum. Dit en llenguatge
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planer: ocupem el territori, sí, però sobretot el trinxem. I no
parlem només de la classificació i desenvolupament del sòl
urbanitzable sinó també de la planificació i la gestió del sòl no
urbanitzable.

de relacionar-nos i l’abast d’aquestes relacions. Es comencen a
configurar comunitats i cultures no tant per la seva proximitat
geogràfica com per altres afinitats o pertinença a mons virtuals.
Les comunitats es desmaterialitzen i independitzen del lloc.

híbrid, que comporta una major resistència i adaptabilitat, però
l’híbrid, cal no oblidar-ho, es fonamenta en l’existència de soques
homozigotes, de soques pures. I això també és aplicable en l’àmbit
de les comunitats humanes.

Si degradem el país, disminuïm el seu potencial turístic i atractor
de projectes lligats a la qualitat de vida i als entorns que gaudeixen
d’una determinada «marca» internacional. Si ocupem el sòl fèrtil
en lloc del sòl menys valuós, deixem el país menys preparat per
a afrontar un futur imprevisible en el qual pugui ser necessari
(escenari de major autarquia, biocombustibles, etc.), destruïm un
actiu que no pot ser recuperat dins la nostra escala temporal, a la
pràctica un recurs no renovable. Si interferim en el cicle de l’aigua,
perdem un recurs essencial. Si migpartim una plana, obtenim
una superfície menys polivalent i també deixem el país menys
preparat per a afrontar un futur imprevisible. Si tanquem la ciutat
amb creixements de baixa densitat, hipotequem l’extensió futura.
Si permetem l’aparició i consolidació de preexistències en el sòl
no urbanitzable, condicionem els traçats de les infraestructures
del demà.

La xarxa ofereix avantatges, però també comporta perills. La
xarxa pot reequilibrar un territori, fer córrer la informació, igualar
les oportunitats de les persones i augmentar la comunicació
i cohesió d’una determinada comunitat. Però la xarxa també
pot diluir una comunitat o una cultura local en espais més
amplis, pot atomitzar i dispersar els esforços i fer menys eficaç
el sistema. En una xarxa total de tots amb tots, una pertorbació
pot transmetre’s molt ràpidament i afectar la totalitat de la
xarxa: si tots estem connectats per Internet, un virus informàtic
afecta tot el món en poques hores; si viatgem tant, el virus de la
grip s’escampa pel món en pocs dies; si el sistema financer està
interconnectat, una crisi financera als Estats Units afecta tot el
món. Per contra, determinades comunitats només són viables
pel fet d’estar connectades a d’altres: l’economia d’alguns països
millora i s’estabilitza pel fet de pertànyer a la Unió Europea i
les xarxes elèctriques interconnectades són molt més estables,
per exemple.

Ser diferent, doncs, pot ser un objectiu no només legítim
sinó ensems lloable i objectivament positiu. Generar una
cultura pròpia (cosa que va més enllà de preservar una cultura
tradicional), una organització pròpia o un projecte propi, és un
actiu per a l’aldea global en la qual estem convertint el nostre
món. La riquesa i pluralitat de nacions és un actiu indiscutible.
Igualment, uniformitzar territoris i models territorials no és
intel·ligent. La diversitats de territoris és també un actiu sobre
el qual cal treballar.

Es tracta, doncs, de créixer sense perdre actius importants, sense
hipotecar ni comprometre potencialitats futures. Se’n pot dir
sostenibilitat. De fet, aquesta és l’accepció més objectiva i menys
dogmàtica dins la polisèmia inherent a la paraula sostenibilitat.
2.4. Estructura, vulnerabilitat i adaptabilitat
L’estructura o topologia d’una xarxa determina la seva
vulnerabilitat i la seva capacitat de resposta i adaptació a les
pertorbacions. Hi ha certs principis organitzatius i funcionals en
els sistemes complexos —ecològics, socials, tecnològics— que
gaudeixen de certa universalitat.
Vivim una època d’interconnexió creixent de tot amb tot, que
trenca fronteres, que configura una comunitat global. Les
infraestructures de mobilitat i transport acosten els territoris. El
món se’ns fa petit. L’economia es globalitza. Desapareixen moltes
de les fronteres. Les telecomunicacions modifiquen la manera

En tot cas, s’ha demostrat que les xarxes amb propietats de petits
mons, a mig camí entre xarxes del tot ordenades i regulars i
xarxes totalment atzaroses són més eficients en la transmissió
d’informació i, alhora, prou robustes, amb gran capacitat de
recuperació davant possibles pertorbacions. És bo, doncs, que
hi hagi subxarxes dins de les xarxes, que hi hagi una certa
compartimentació, que hi hagi espais diferenciats i diferents.

Per tot això, que Catalunya tingui un model diferenciat, una
estructura pròpia, és bo per a Catalunya, és bo per a Espanya i és
bo per al món. Que les diferents comarques i viles de Catalunya
facin papers diferents i desenvolupin una certa especialització
també és quelcom positiu.
3. El país que estem configurant
Durant les darreres dècades, el nostre país ha viscut una
transformació territorial sense precedents i accelerada pel que fa a
creixements urbans, canvis en els usos del sòl i desenvolupament
d’infraestructures i serveis tècnics. Mirarem d’assenyalar, de forma
succinta, quines són les tendències més rellevants d’aquestes
transformacions i de dibuixar una mica cap a quin escenari
ens encaminen.
Una dispersió creixent de l’espai construït i dels usos del sòl

Una societat amb persones diferents, una economia diversificada,
una humanitat amb subcomunitats locals fortes i diferenciades
fa més robustos i sostenibles els sistemes globals en els quals
s’insereixen. Davant de canvis imprevisibles hi haurà elements
del la xarxa que es veuran afectats intensament, però d’altres
seran capaços de donar una resposta i adaptar-se al nou escenari.
En l’àmbit de la genètica és prou conegut el concepte de vigor

La ciutat ha esclatat i peces de sòl urbà, tant residencials com d’activitat
econòmica, esquitxen el territori. Aquesta, sens dubte, és la causa
primera, la mare dels ous, de bona part dels sobrecostos econòmics,
socials i ambientals als quals ens enfrontem: la fragmentació i la pèrdua
d’actius territorials, els sobrecostos de la mobilitat i de la prestació de
serveis, l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, etc.
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La millora de les comunicacions i del vehicle privat han fet
possible la proliferació de segones residències, primer, i de
residències principals, després, fora de les ciutats principals
que vertebren el territori i en indrets allunyats del lloc de treball.
Els creixements relatius més importants de les darreres dècades
s’han produït, precisament, en els pobles petits i mitjans i en les
urbanitzacions aïllades. Aquest procés de dispersió de la població
ha generat una augment de la mobilitat i una gran demanda
d’infraestructures i de serveis en les noves localitzacions.

Una incipient i esperançadora desmaterialització de les
interrelacions

d’iniciatives i la font d’un sentiment de pertinença i d’orgull que
és la millor garantia de preservació d’aquest actiu territorial.

No s’escapa a ningú com les tecnologies de la informació i de
la comunicació han desmaterialitzat profundament la nostra
economia i la nostra societat. Podem fer moltes coses sense
desplaçar persones ni matèria. Podem interaccionar sense
incrementar la mobilitat. Podem fer molt sense gastar recursos
ni generar residus ni emetre gasos amb efecte d’hivernacle.

Igualment, vivim un procés d’homogeneïtzació i banalització
creixents. A mesura que el món s’interconnecta, també s’hibrida i
s’uniformitza. Els pobles i les ciutats del món cada dia s’assemblen

Alhora s’ha produït una segregació espacial de les funcions. La ciutat
mixta pel que fa als usos i socialment cohesionada ha donat pas a
una dispersió i allunyament dels usos. Determinades localitzacions
s’han especialitzat en residència, treball, consum o serveis, cosa
que ha comportat un increment de la mobilitat obligada i de les
externalitats que s’hi associen. Segurament s’ha produït, també,
una segregació espacial dels nivells de renda que han disminuït la
cohesió social. Només si els costos associats a la mobilitat poguessin
ser obviats, hom podria donar per bona la tesi que una conurbació
no és sinó una ciutat mixta a una altra escala.

Una pèrdua d’actius territorials, entre els quals el sòl fèrtil i
planer, l’atractiu i la diversitat

Una accessibilitat i interrelació creixent de tot amb tot
Tot s’entrelliga de forma accelerada. Les xarxes d’infraestructures,
de serveis tècnics, econòmiques i socials escurcen les distàncies,
fan el món petit, ens situen en un sistema global. Aquest món tan
interrelacionat afavoreix un reequilibri territorial i social, aporta
determinades propietats d’estabilitat i ens permet participar i
sumar esforços. Però també uniformitza, homogeneïtza i dilueix
les cultures; individualitza i fa menys predictible la societat; no
pondera la importància, legitimitat o veracitat dels diversos
agents, i quan no es manté una mínima estructura de subxarxes,
una certa compartimentació, les pertorbacions es propaguen molt
ràpidament i poden afectar la totalitat del sistema. Desconeixem
encara massa propietats de les xarxes ecològiques, socials i
tecnològiques, situació que caldria revertir vist tot el que ens
hi juguem.

Les consignes actuals encara s’adrecen a la protecció del sòl
forestal i del sòl amb determinat grau de pendent en detriment
del sòl planer i del sòl d’elevat potencial agrícola. Segurament
ens estem equivocant: el que està en risc actualment ja no és el
sòl forestal —el qual augmenta any rere any— sinó el nostre
reservori de sòl fèrtil i de sòl planer. Estem perdent un actiu
territorial heretat que en el futur podria ser d’enorme valor;
i això és encara més greu quan existeixen alternatives per a
la localització dels creixements esperats en terrenys menys
valuosos. De sempre, les edificacions s’havien ubicat en el sòl
menys productiu, a mig vessant o en un turó. Si bé la manca
de rendibilitat de l’activitat agrícola és conjuntural, lligada a la
globalització, un sòl fèrtil és un valor absolutament objectiu,
que no es pot crear en uns pocs anys i que a la pràctica ha de
ser considerat com un recurs no renovable. Es tracta d’un actiu
territorial que lamentarem, molt i molt, haver perdut.
A banda d’actius tan objectius com el sòl fèrtil, també estem
perdent valors més intangibles però no per això menys reals,
entre els quals l’atractiu paisatgístic o la diversitat territorial.
Si el paisatge té un important component de percepció social,
qualsevol enquesta revelarà que estem degradant i enlletgint
el nostre territori. Això pot traduir-se en diners i en pèrdua
de potencialitats, perquè el paisatge és un recurs turístic, un
estàndard de qualitat de vida, un atractor de seus empresarials i

més els uns als altres. Determinades pautes urbanístiques i
constructives s’escampen arreu i es reprodueixen una i altra
vegada. A Catalunya, moltes comarques van perdent la seva
identitat en lloc de preservar-la i desenvolupar un perfil propi.
Per contra, sabem prou bé que, en una xarxa global, l’èxit
vindrà precisament pel fet de ser diferents. La identitat pròpia,
precisament la diferència, és la que permet posicionar un territori
i fer-lo menys vulnerable a la competència global.
El consum ineficient de sòl, la fragmentació de les planes útils,
l’ocupació de sòl fèrtil en lloc de les zones improductives,
l’enlletgiment de l’entorn, la pèrdua de valors identitaris i
patrimonials i moltes altres tendències territorials que podem
detectar assenyalen una pèrdua de recursos i de potencialitats,
una desvalorització territorial. Sens dubte podríem fer molt més
amb menys, sense hipotecar tant el futur, i deixar un país més ric
en possibilitats per als ciutadans del demà. Se’n diu solidaritat
intergeneracional.
Una ineficiència notable en el consum de sòl
El més preocupant no és el consum total de sòl, que també. El
que preocupa de debò és l’increment del sòl ocupat per càpita i la
manera com s’ocupa, la qual està devaluant molt de sòl addicional
al directament ocupat. El malbaratament d’un recurs valuós com
el sòl és innegable. El creixement demogràfic dels darrers anys ha
estat molt menor que el creixement urbà. De la ciutat compacta
mediterrània s’ha passat a la urbanització de baixa densitat i la
indústria ha sortit fora ciutat i s’ha eixamplat.
D’altra banda, estem generant una constel·lació d’espais
residuals, periurbans, sense projecte. La dispersió del sòl urbà i
de les edificacions i infraestructures en el sòl no urbanitzable,

més enllà del sòl que realment ocupen, provoquen un efecte
fragmentador que té importants implicacions. Moltes peces de
sòl no urbanitzable queden arraconades o envoltades i perden
el seu valor ecològic, productiu o paisatgístic inicial. D’aquesta
manera esdevenen terrenys degradats, suburbans, sense projecte
definit. Atesa la seva proximitat als assentaments urbans i les
corresponents infraestructures de mobilitat, solen ser terrenys
molt visibles i que esbiaixen la nostra percepció sobre la qualitat
del país.
Increment dels costos d’explotació i indirectes
Resulta innegable que estem configurant una xarxa antròpica de
país nou ric, de país ostentós, superflu i malbaratador, i no sabem
si el dia de demà podrem seguir pagant els costos d’explotació i
de funcionament d’una xarxa tan ineficient. Avui podem pagar
una infraestructura o una urbanització determinada, però potser
no podrem pagar el seu manteniment, els costos d’explotació
posteriors i les externalitats negatives que indirectament
acabarà havent de sufragar el conjunt de la societat. Només
cal imaginar un escenari de crisi que afecti els combustibles
i el vehicle privat per a dibuixar un paisatge d’urbanitzacions
disperses submergit en la degradació i l’abandonament. Un país
que hagués de funcionar amb transport col·lectiu tindria, de
segur, una estructura territorial molt i molt diferent de la que
hem anat configurant.
En un país de vaques grasses, molts esquemes d’ordenació
territorial, d’urbanisme i d’infraestructura són possibles. En
un context de màxima eficiència, el país que hem dissenyat fins
ara no funciona i és un llast.
Un increment de la protecció formal, urbanística, del territori
Durant les darreres dècades s’ha produït un esforç important de
protecció urbanística d’aquelles peces de sòl que es consideren
mereixedores d’una especial protecció supramunicipal i que no
haurien de ser afectades per les transformacions urbanístiques.
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En són els principals inductors el Pla d’espais d’interès natural, la
xarxa Natura 2000 i, més recentment, els plans territorials parcials.
Dissortadament, es detecta un fort biaix cap a la consideració
dels valors naturals i una acció centrada, bàsicament, a fixar el
règim del sòl i poca cosa més.
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edificacions s’acumulen, les intervencions rarament reverteixen
a la situació original i aquestes preexistències esdevenen, massa
sovint, nodes catalitzadors d’urbanització o desvien els traçats
d’infraestructures cap a indrets més valuosos.

cap. En aquest context la política esdevé més conjuntural i es
concentra en la gestió i en la praxi. Vivim al dia. Anem fent el
que en cada moment ens sembla millor, però no tenim horitzó.
En un país sense d’estat, no tenir un projecte clar i propi és un
error capital.

Interferència i curtcircuit entre xarxes
Una disminució de la gestió territorial
Mentre que augmenta la protecció formal, disminueix la gestió
del territori. En altres períodes de la nostra història el bosc va ser
àmpliament artigat i l’aprofitament agrari de la pràctica totalitat
del sòl va ser intensiu. Vam convertir el país en un jardí productiu.
Avui ja no és així: la major part del nostre territori es converteix
en bosc de forma accelerada, s’abandona i esdevé improductiu.
Avui, una gran part del país no té projecte. Paradoxalment, en
molts casos aquesta retirada del sector primari i de l’acció de
l’home no sembla afavorir la biodiversitat ni el paisatge, ans
al contrari, ni tampoc la resta de funcions estratègiques del sòl
no urbanitzable. Aquest procés preocupa tothom però és difícil
d’aturar: a contracorrent de l’economia, suposa un cost difícil
d’afrontar. La solució segurament passa per internalitzar la gestió
territorial en l’economia actual. Però no ho estem fent.
Mentre que sabem impedir la classificació de sòl urbà i
urbanitzable en algunes zones del territori, ens costa molt
gestionar correctament els usos, construccions, infraestructures
i instal·lacions en el sòl no urbanitzable. Els nostres espais
oberts són plens d’edificacions i d’instal·lacions. A banda de la
quantitat i dispersió, els problemes principals són causats per
la presència d’edificacions impròpies del sòl no urbanitzable,
per un cert buit legal sobre l’encaix urbanístic de determinats
usos residuals, per l’estructura de la propietat que impedeix
fer les intervencions en les ubicacions més adequades i, en la
majoria de casos, per la seva pobra qualitat arquitectònica i
escassa integració paisatgística. Les edificacions il·legals i alegals
rarament van a terra. Quan cessa una activitat, la instal·lació
roman. Molts dels usos degraden profundament el sòl no
urbanitzable i l’inhabiliten per a l’ús agrícola en el futur. Les

Dues xarxes contínues, l’antròpica i la d’espais oberts, per força
han d’interseccionar. En molts casos, la xarxa antròpica crea
barreres insalvables a la connectivitat ecològica i a la continuïtat
de la xarxa de camins i senders. Avui està del tot assumit que la
interconnexió dels espais de valor natural augmenta enormement
la viabilitat de moltes espècies i funcions ecològiques. Els
paràmetres de connectivitat varien per a cadascuna de les
espècies. Més enllà d’evitar la urbanització a banda i banda
d’una infraestructura lineal, farà falta encara un notable esforç
de recerca per a garantir una connectivitat funcional suficient.
Avui, quan parlem de connectors, encara ens movem massa en el
terreny dels tòpics i la inconsistència. En tot cas, sembla preceptiu
cuidar aquest aspecte en les noves obres públiques, detectar els
punts crítics i promoure una política de repermeabilització dels
passadissos d’infraestructures existents.
La manca d’un projecte comú, d’una imatge socialment
interioritzada, d’un model
En etapes precedents, quan el món podia semblar més senzill i
tot estava per fer, el catalanisme polític va tenir i va compartir
un projecte de país, va disposar d’una imatge mental de notable
consistència i nitidesa. La idea de progrés era una, el creixement
material i quantitatiu era sinònim de positiu i una guia clara
d’actuació. Per contra, en un món tan complex i canviant com
el nostre, tot ha esdevingut més confús, més intangible, més
qualitatiu. Estem fent el salt de la infraestructura a la gestió
d’aquesta, de l’equipament al servei. Avui no existeix aquesta
imatge seductora, nítida, material i compartida de cap on volem
anar. La veritat és que no sabem exactament cap on anem ni cap
on convé anar. No hi ha un únic model i la majoria no en tenen

4. Apunts i reflexions per a l’agenda política
El present apartat se centra a identificar una bateria de conceptes,
estratègies, principis i procediments que són claus a l’hora de
configurar una correcta estructura territorial i mereixedores
de ser incorporades a l’agenda política dels nostre país per als
propers anys.
Sens dubte els darrers anys, des d’un i altre color polític, s’ha fet
un treball notable en la definició i difusió d’una bateria de criteris
d’ordenació que a poc a poc van sent interioritzats pels diversos
agents socials. Hi ha exemples, també, de molt bones feines que
han permès parar el cop davant certes tendències preocupants.
Ens trobem, per exemple, davant d’una primera generació de
plans i d’estratègies territorials que tenen per objectiu una major
eficiència i sostenibilitat, que fan aportacions molt notables però
que són, és clar, encara força perfectibles. No podria ser d’altra
manera: la primera generació d’un nou instrument sempre és un
assaig i el projecte del segon. Precisament és amb la feina feta, en
el punt on ara som, que és possible avaluar les nostres premisses
de partida, les nostres prioritats i les nostres estratègies.

minimitzar el fet que el que a una escala pot significar la màxima
eficiència a una altra escala pot generar disfuncions. Davant la
ineficiència de la suma de decisions municipals individuals, per
exemple, feia falta un planejament territorial; però ara caldrà,
segurament, establir mecanismes correctors de les disfuncions
locals que aquest pugui generar en escales locals. Tota intervenció
hauria de ser analitzada, sempre, multiescalarment.
Cal garantir un esquema territorial amb balanç global eficient
Si el món se’ns fa petit i els fenòmens rellevants es produeixen
a una escala més àmplia, el planejament i la gestió també s’han
d’adaptar a aquest nou marc de treball. El país, en el seu conjunt,
pot emparar un nombre limitat de decisions locals ineficients,
però el balanç global ha de ser, forçosament, positiu, si més
no equilibrat. Són faves comptades. Només si un percentatge
majoritari de la població catalana pot satisfer les seves necessitats
dins d’un marc d’eficiència elevat, la societat disposarà de recursos
suficients per a assumir una sobreinversió i una prestació de
serveis deficitària en determinats llocs i situacions, que garanteixi
el reequilibri territorial i social. Si el país és globalment ineficient
i deficitari, això no serà mai possible. I cal preveure que el que
en un context de vaques grasses com l’actual és possible, en el
futur pot no ser-ho. L’estructura territorial, fins a un determinat
punt, ha de ser anisòtropa per a ser sostenible.
L’autonomia local acaba quan la resta ha de pagar

4.1. Pel que fa al model i les seves escales:
S’ha de planificar i gestionar cada matèria multiescalarment
Molts dels problemes i dels reptes d’avui són d’una escala més
àmplia que la de l’àmbit municipal. El món se’ns fa petit per
moments. La conurbació d’avui és la ciutat d’ahir. Catalunya
sencera és la unitat de treball idònia per a abordar molts dels
reptes que tenim. Cada fenomen només pot ser comprès i afrontat
a l’escala adequada, la més eficaç. A diferents escales no només
canvia la mida de les coses; canvia la naturalesa de les coses. És per
això que cal planificar i gestionar a les diferents escales i alhora

Un ajuntament no té el dret a fer tot el que li pugui convenir.
No tot s’hi val si no s’internalitzen tots els costos indirectes
d’ara i del demà. La família que viu en una urbanització de
baixa densitat genera majors externalitats negatives, és a dir,
majors costos ambientals, socials i econòmics indirectes. No
obstant això, no paga pas més impostos que la que viu al
nucli urbà. D’aquesta manera, el seu luxe el subvencionen les
famílies que resideixen en teixits urbans més eficients. Podem
convenir que no totes les decisions locals són admissibles i que
l’adequació de les decisions locals a un esquema general eficient
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és perfectament exigible. El conjunt de la societat, mitjançant
les administracions que operen a escales més globals, té el dret
legítim de no autoritzar les propostes ineficients i malbaratadores.
Les decisions urbanístiques, que molt rarament internalitzen
la totalitat dels costos que generen, requereixen un marc de
referència territorial.
Cal una major integració entre urbanisme i mobilitat, i
viceversa
La mobilitat és la mare de bona part dels problemes que tenim.
Els costos econòmics, socials i ambientals de la mobilitat i la seva
infraestructura són enormes i creixents, i semblen impossibles
d’aturar. Davant d’això eixamplem i construïm més carreteres,
amb molt bona voluntat ens gastem molts diners en transports
col·lectius deficitaris i esmolem l’enginy dissenyant plans de
mobilitat. Però l’origen de la mobilitat, en bona part, cal buscar-lo
en l’estructura urbanística del país. I la possibilitat d’articular el
país mitjançant modalitats de transport més sostenibles es deurà,
en gran mesura, a l’estructura territorial dels assentaments, a la
localització de residència i treball. D’una banda, cal considerar
l’ordenació territorial i l’urbanisme com l’arrel del problema i de
la seva solució i posar les qüestions de mobilitat com a premissa
principal de l’urbanisme. De l’altra, tenint en compte que les
infraestructures de mobilitat tenen un elevat poder d’organitzar
el territori i de condicionar els creixements, esdevé essencial
no centrar la política d’infraestructures en la ciutat actual, a
donar resposta a les demandes i a evitar les congestions del
trànsit, sinó a dissenyar unes infraestructures que afavoreixin
la ciutat del demà, l’estructura territorial que volem. Vegemne alguns exemples. Si posem tren o carreteres amb poques
sortides, tindrem un creixement més nodal, menys dispers. Si
les carreteres es congestionen, els ciutadans aniran a viure a les
ciutats amb tren. En llocs sense tren no s’haurien de permetre
creixements urbanístics. Cal posar l’urbanisme al servei de
la mobilitat i utilitzar les infraestructures per configurar una
estructura urbana eficient.

47

S’ha de treballar més sobre l’oferta: necessitem un pla a llarg
termini

Cal socialitzar un model territorial: a més de tenir un pla,
s’ha de compartir i interioritzar

La reflexió sobre els valors del sòl no urbanitzable és insuficient
i urgent

Els governs haurien de dedicar tanta o més atenció a dissenyar
l’oferta, el país del demà, com atendre la demanda i el dia a
dia. Al Govern li toca crear estructura, definir un canemàs
territorial potent i garantir un escenari viable, eficient i ric en
possibilitats. Treure’n el suc, aprofitar les oportunitats, ja és
cosa de la societat civil. Segurament, és tan important tenir un
projecte definit de país com tenir una bona praxi en la gestió
del dia a dia; és tan important tenir un pla a llarg termini com
tenir un programa d’inversions per al curt termini. Sovint,
incorrectament, s’exigeix que els plans esdevinguin programes i
es confon tenir un programa a tenir un pla. Encara massa sovint
la priorització de les actuacions no obeeix a la seva importància
ni a un determinat full de ruta sinó a factors molt més simples
com ara el fet que existeixi un projecte, la major o menor oposició
existent, la necessitat d’apaivagar una determinada pressió
política o territorial, etc.

En un projecte de país, la meitat de la feina rau a aconseguir
que els seus ciutadans se’l creguin, se’l facin seu. L’energia que
pot arribar a posar en joc un imaginari comú, en forma de suma
d’esforços i de sinergies, és incalculable. Segurament avui no
existeix aquesta imatge seductora i compartida de què volem
ser i quin país volem. Hi ha diferents visions sobre la taula i la
gran majoria no en té cap. Vivim al dia, a voltes mirem de fer les
coses bé, però ens falta un model imaginat, seductor i compartit
que posi la constel·lació de petites decisions al servei del projecte
comú. Quin és el futur d’un país poc orgullós, que desconfia de
la seva Administració i dels seus dirigents, que s’inhibeix de
participar en res, que tot ho critica i ho troba malament? Cada
vegada que un ciutadà diu allò de «total, no vindrà que jo faci...»,
perdem força com a col·lectivitat.

Hi ha un dèficit clar de coneixement i identificació dels valors
del sòl no urbanitzable més enllà dels valors naturals, cosa que
passa pel fet d’analitzar el territori en clau agrícola (fertilitat),
funcional, d’estructuració urbana, paisatgística, de potencial
estratègic, d’inadequació al desenvolupament urbà, etc. Aquesta
és una de les grans assignatures pendents de cara a una segona
fornada de planejament territorial. En aquests moments, i és
un primer pas, disposem d’una correcta cartografia dels usos
i cobertes del sòl, però ens falta una valoració feta a partir de
diversos criteris i una categorització de la importància de les
diferents peces de sòl no urbanitzable. Hi ha sòls on conflueixen
múltiples funcionalitats i valors sectorials; d’altres no n’acumulen
tants; d’altres són força irrellevants per al conjunt del sistema. I
aquesta categorització és essencial per a poder prendre decisions
correctament. Considerar de la mateixa manera tot el sòl no
urbanitzable o protegir-ne massa sota la mateixa clau, no ajuda
la decisió, no la fa objectiva i atia els conflictes. Obrir un mapa
científicament impecable —per exemple un mapa edafològic—
però que no sigui fàcil de traduir a directius urbanístiques, no
ajuda a avançar en la bona direcció. Les llacunes d’informació
sectorial esbiaixen fortament la planificació.

S’ha de prioritzar: concentrar l’esforç en menys projectes i
més intensament
És prou conegut que en els processos d’elaboració i tramitació
de planejament, a mesura que s’avança en la concertació amb
els diversos agents implicats, s’esdevé un procés de dilució i
descafeïnament, de baixada del llistó, de pèrdua d’eficàcia del
pla. Si d’inici l’avantprojecte tenia un cert grau de priorització,
concentrava esforços en determinades actuacions, semblava
factible i assenyalava amb nitidesa un nombre limitat d’estratègies,
el document final pot acabar amb certa dosi de cafè per a tothom
i de repartiment general. És freqüent acabar fent una llista dels
Reis sense comprovar si podrà ser finançada i mantenint una certa
ambigüitat en els temes més controvertits. S’acaba amb una llista
impossible i oberta, però que deixa tothom satisfet. Després, la
realitat és la que és i els recursos són sempre finits: s’acaba fent
el que es pot, i el pla es queda en un prestatge. Si un pla agrada
a tothom, si no irrita ningú, és que no fa res de res.

4.2. Pel que fa a les prioritats i les assignatures pendents:
S’ha de generar informació orientada a la presa de decisions
Tenim molta descripció però molt poca valoració. Els experts i
les universitats descriuen, però rarament proposen i es mullen,
i deixen ben sols els polítics. Tenim un gran dèficit d’informació
orientada a la decisió. Prenem encara massa decisions a partir
de dogmatismes i tòpics. Som poc objectius. Un camp de golf és
dolent i un camp de blat de moro, que gasta també molta aigua,
no ho és? Les pistes d’esquí disminueixen la biodiversitat? Els
parcs eòlics malmeten el paisatge? S’ha de protegir una taca de pi
blanc en un pedregar per davant d’unes hortes? El tren sempre és
més sostenible que una carretera? És més sostenible portar mig
milió d’habitants al costat del riu que portar l’aigua del riu a la
ciutat de mig milió d’habitants? És sostenible que els agricultors
segrestin un recurs escàs i públic com l’aigua per concessió
administrativa? Potser hauríem de començar a despullar-nos
de dogmes i treballar amb la realitat com a matèria.

Sòl no urbanitzable: cal vincular protecció i economia
La superfície de sòl protegida urbanísticament i ambientalment
és, avui en dia, molt gran. No obstant això, es constata que la
simple delimitació d’un règim de sòl no és suficient. El 80% del
nostre territori no és productiu, no té projecte i no té gestió. La
superfície és tan ingent que una política de subvencions es dilueix
en la immensitat del problema. No ens en sortirem simplement
posant etiquetes d’espai protegit. No ens en sortirem si seguim
pensant en un model econòmic agroforestal ja superat. Els
espais oberts canvien perquè l’actual economia ha canviat. Si ens
interessa preservar determinades funcions territorials i l’actiu
que signifiquen, haurem de canviar el xip i començar a vincular
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la gestió dels espais oberts a l’economia actual i no, només, als
usos rurals. La legislació hauria d’admetre usos no rurals en les
edificacions existents en el sòl urbanitzable a canvi d’un conveni
de gestió territorial, per exemple. Les activitats avui rendibles
s’haurien de posar al servei de protegir el territori. L’economia
és canviant i no és intel·ligent insistir a nedar contracorrent.
El que cal protegir és el substrat de tota economia, el territori.
Els espais protegits han de donar diners: aquest ha de ser un
objectiu principal.
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operacions urbanístiques financen els costos d’explotació de
l’anterior. Cal créixer per a obtenir recursos i llavors, com que hi
ha més població per servir i més urbanització per mantenir, fan
falta nous recursos. D’altra banda, la societat, en aquest cas les
administracions públiques, no percep un percentatge suficient
de les astronòmiques plusvàlues que genera l’urbanisme i que
ara, legalment, es regalen als privats. El percentatge esmentat
no hauria de ser fix, com ara, sinó vinculat a la magnitud de les
plusvàlues, les quals haurien de fer-se sempre públiques.

Cal aprofundir, urgentment, en els mecanismes i en l’exigència
de cooperació plurimunicipal

Si ja tenim xarxa i infraestructura, concentrem-nos en els
nodes i la gestió

Si l’eficiència global comporta disfuncions locals intolerables,
s’imposa la implantació d’elements de correcció. Un dels casos
més habituals és l’exigència del planejament territorial actual
de contenir l’aparició d’una constel·lació de polígons industrials
i de concentrar el sòl per a activitat econòmica en les ubicacions
més idònies. L’objectiu és més que defensable, però xoca amb la
dificultat, a la pràctica, de mancomunar polígons entre diversos
municipis i de repartir, entre tots, els beneficis i les càrregues.
Aquesta és una qüestió d’enorme transcendència en l’ordenació
territorial i que requeriria una urgent clarificació dels procediments
i, segurament, algunes modificacions legals. Una altra escala de
planificació requereix una altra escala de gestió.

A mesura que comencem a tenir xarxa, haurem de posar l’accent
sobre els nodes, deixar de pensar en la mateixa infraestructura i
concentrar-nos en la utilització d’aquesta, a treure’n el màxim
rendiment i a posar-la al servei d’algun projecte de país. Si
pensem en les TIC, haurem d’anar deixant de pensar en el cable
i en l’amplada de banda i concentrar-nos en els portals, en els
continguts i en els serveis. Durant les darreres dècades ens hem
concentrat en la totxana, en la infraestructura, en l’equipament i
ara toca concentrar-se en els serveis i en la gestió. Ara toca posar
l’accent en el software. Ni els polítics ni la societat estan preparats,
perquè l’equipament es veu més i dóna més vots.

Cal afrontar, d’una vegada, la qüestió del finançament
municipal
És conegut de tothom i de fa molts anys que el finançament
municipal és insuficient en relació amb els serveis que
presten els ajuntaments. Però el problema no s’afronta i les
conseqüències indirectes d’això són molt greus. La recerca
d’alternatives, per exemple, sovint converteix l’urbanisme en
una font de finançament i obtenció de recursos. No parlem
de cap il·legalitat, sinó dels aprofitaments urbanístics que
preveu la llei, de les llicències d’obres, etc. Això acostuma a ser
una fugida cap endavant sense aturador en la qual les noves

La participació i els mitjans de comunicació: assignatura
pendent
Ens falta interioritzar una correcta cultura de la participació per
part de l’Administració però també, i molt especialment, per part
de la resta d’agents. Els darrers anys, molts polítics il·lusionats
han endegat processos participatius, plagiant metodologies
que més al nord funcionen, però que aquí no han obtingut
resultats reeixits. Es dóna les culpes als polítics, i això és injust. El
problema cal buscar-lo, bàsicament, en la cultura de fons, que és
de desconfiança extrema cap a les administracions i els polítics,
de general desafecció i carregada de tòpics i dogmatismes. Si
la gent normal no substitueix els professionals activistes de la

participació, si els agents socials no deixen de pensar que tenen
l’única veritat, si no s’accepta que els recursos són limitats o si
no s’admet que la solució final pot no ser la que hom defensa, no
ens en sortirem. És una prioritat atacar la qüestió del descrèdit
—injust— de la política i la mitificació de tot allò i de tots aquells
que van contra les decisions dels governs democràticament
elegits, la cultura del no. La bona o mala governança condiciona
molt i molt la planificació territorial interescalar.
Els mitjans de comunicació, per la seva banda, tenen bona part
de culpa en la instauració d’aquesta cultura de desconfiança,
en l’alimentació dels tòpics i la recreació en l’anècdota, en la
simplificació, ridiculització i desacreditació de l’acció pública
democràtica i en la generació d’un clima que no afavoreix,
en absolut, el treball serè i constructiu. La quantitat de feina i
esforços que la premsa destrueix cada dia, gratuïtament, perquè
és el que ven, és incalculable. Els polítics són hostatges de la
premsa i la vaca sagrada de la premsa, sota l’estendard de la
llibertat de premsa, gaudeix avui d’una impunitat absoluta,
que la resta d’agents no tenen. Algun dia haurem de començar
a parlar seriosament de tot això i haurem de començar a exigir
responsabilitats, també, als mitjans.
4.3. Pel que fa als principis:
La màxima autosuficiència com a criteri
La història es repeteix una i altra vegada: després d’un període de
globalització, d’eixamplament dels mercats, d’intercanvis, sempre
ve un període de replegament i d’autarquia. Per què aquesta
vegada, precisament, hauria de ser diferent? Seria assenyat,
mentre es gaudeix dels avantatges de la globalització, anar
consolidant uns majors nivells d’autosuficiència. Augmentar
l’autosuficiència energètica ha de ser una prioritat estratègica.
Conservar els recursos propis, com el sòl fèrtil, també. Podem ser
només logístics i no ser productors? Potser sí, però no cremem
les naus, que potser les necessitarem més endavant.

El reequilibri territorial ben entès
L’equilibri territorial no és l’homogeneïtzació de variables com
l’accessibilitat, la població o l’ocupació del sòl de cada municipi
sinó una igualtat raonable d’oportunitat de les persones amb
independència de la part del territori en la qual resideixin. Les
persones són iguals, quant a drets, però els pobles no poden ser
ni han de ser iguals. Ni seria eficient ni permetria treure el millor
partit de les potencialitats de cada territori. L’accessibilitat als
serveis de molts municipis petits pot garantir-se millor apostant
per una xarxa de ciutats mitjanes properes, amb serveis de primera
divisió, que dispersant la població del país en pobles grans sense
aquests serveis. Un exemple: hi ha pobles que tenen escola i
creuen que és bàsic doblar la població per tenir dues escoles. El
que ens ha d’importar són les persones i els serveis, més que no
pas el creixement urbà i la infraestructura d’equipaments.
L’urbanisme ha de ser modular: per avui i per demà
Els pobles i ciutats, durant segles, van créixer d’una manera
orgànica, estenent-se en contigüitat, com una taca d’oli i amb
la mateixa tipologia i ordenació del teixit urbà existent. En els
darrers temps assistim a nombrosos exercicis de planejament
«terminal», que semblen considerar que l’ordenació proposada
és definitiva i per sempre. Els arquitectes parlen d’anar diluint
la ciutat de manera que aquesta s’integri en la natura i que la
natura penetri dins la ciutat. A banda de la poètica subjacent,
envoltar la ciutat de corones de baixa densitat o industrials genera
un problema de futur. Més enllà de la baixa densitat podrem
recuperar densitat i potència urbana? La ciutat podrà saltar a
l’altra banda del cinturó industrial? Cal combatre la ruptura
tipològica de moltes extensions i apostar per un planejament
compacte i modular, eficient i ampliable en el futur. Igual que
cal combatre l’escanyament dels corredors d’infraestructures
com si ja mai més haguéssim d’ampliar l’actual o fer-ne passar
una de nova. El món no s’acaba avui i cada planejament és el
punt de partida del següent.
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Cal seguir el camí del mig: entre la planificació i la concertació
cas per cas

No s’ha de cedir a la tirania de les preexistències ni de l’estructura
de la propietat ni de la conjunturalitat en la presa de decisions

No volem entrar en un debat entre liberalisme i intervencionisme,
entre el paper de la societat civil i el dels governs i les
administracions. Com sempre passa, malgrat que les posicions
extremes puguin resultar més excitants, la veritat es troba en
el camí del mig. Concertar-ho tot cas per cas, posant l’accent
en la praxi política i en la confiança envers l’Administració, pot
acabar configurant un model territorial d’al·luvió, inconsistent i
ineficient. Regular-ho tot i definir-ho tot en excés, quan el futur és
incert i imprevisible, pot impedir aprofitar algunes oportunitats
i pot portar a situacions contràries al sentit comú. Semblaria
més assenyat que els plans se centressin en un nombre limitat
de determinacions estructurants i prioritàries, concertades i
indiscutibles, i evitessin una excessiva intervenció en les
qüestions secundàries o menors. D’altra banda, al costat d’una
certa rigidesa pel que fa a les qüestions rellevants, convé que
tot model tingui algun mecanisme de flexibilitat o uns àmbits
previstos en els quals sigui possible, sota determinades garanties,
estudiar possibles oportunitats que puguin sorgir.

Una edificació o instal·lació preexistent és una condició de
partida sinònim de problema, temps o cost. A l’hora d’establir
el traçat d’una nova carretera, segurament es provarà d’esquivar
les preexistències i pot ben passar que s’acabi afectant uns
terrenys més verges i valuosos, que s’indueixin nous espais
d’urbanització que no calien i que es produeixi un impacte
territorial major. De la mateixa manera, unes edificacions il·legals
o un entorn degradat poden acabar decidint la ubicació d’un
polígon industrial mentre que un sòl ben cuidat potser serà
declarat sòl no urbanitzable protegit, i es penalitzarà, un cop
més, el que ho fa bé i viceversa. Tota preexistència restringeix
el ventall de possibilitats i condiciona fortament el pla o el
projecte que vindrà. Cal ser molt curosos quan s’autoritza una
nova edificació en sòl no urbanitzable.

S’ha de buscar una major nitidesa, defugir les polítiques
porugues
Fer les coses a mitges, adoptar solucions de compromís surt, a la
llarga, molt més car. Si volem un país que valgui la pena, hem
de ser més contundents en la reserva i protecció de determinats
actius, però també hem de ser més ambiciosos i agosarats en la
posada en marxa de determinats elements catalitzadors. Es tracta
d’apostar fort per algunes coses. S’imposa una major nitidesa i
ambició en tots els ordres. Les mitges tintes ni eviten l’impacte
ni atenyen els objectius que es perseguien. Quan una autovia
conflictiva es redueix de quatre a dos o tres carrils per apaivagar
els ànims dels opositors, la societat s’autoenganya i ho acabarà
pagant. O no cal fer-la o s’haurà d’ampliar més tard i costarà
molts més diners que fer-la d’entrada. Som porucs dient no i
som porucs dient sí.

Una altra premissa de partida constitueix l’estructura de la
propietat. La concentració de la propietat facilita la gestió
urbanística. És per això que les grans finques d’un sol propietari
criden els polígons industrials com el ferro crida el llamp.
D’aquesta manera, per raons de facilitat i celeritat, es poden
decidir ubicacions que, d’acord amb una correcta reflexió
territorial, no serien en absolut les més idònies. Vist que cada
decisió urbanística s’arrossegarà durant dècades, val la pena fer-ho
bé. I si la gestió és més difícil, doncs s’haurà d’afrontar.
Ser diferents no és un dret: és quasi un deure
Ser diferent pot ser un objectiu no només legítim sinó ensems
lloable i objectivament positiu. L’existència de subxarxes
diferents i de certa compartimentació en les xarxes disminueix la
vulnerabilitat del conjunt del sistema. Per tot això, que Catalunya
tingui un model territorial diferenciat, una estructura pròpia, és
bo per a Catalunya, és bo per a Espanya i és bo per al món. Que les
diferents comarques i viles de Catalunya tinguin papers diferents
i una certa especialització, també és quelcom positiu.

4.4. Pel que fa als instruments, procediments i estructures
d’intervenció:
Cal reduir el nombre de plans: vivim un procés d’inflació
planificadora
Tenim i estem fent massa plans, massa estratègies, probablement
massa lleis. Tants de plans, lluny d’il·luminar el camí que cal seguir,
generen soroll i confusió, desconfiança, redundàncies i paràlisi.
Amb tanta complexitat, es fa difícil que un projecte de país pugui
ser comprès, internalitzat i generi sinergies positives. També es
dificulta un procés de participació real. Segurament molts plans
podrien integrar-se en un sol procés de concertació, en una sola
normativa i en un sol plànol. La saturació dels ajuntaments i
de determinats agents socioeconòmics, en aquests moments, és
absoluta. Quants plans no s’aproven perquè poca gent ha entès
prou els seus efectes? Quants plans no s’apliquen com caldria
per desconeixement? Quantes sinergies no es desaprofiten per
excés de compartimentació de la realitat? Tants d’arbres sovint
no deixen veure el bosc.
Menys regulació i més control
Patim d’hiperregulació i de poca capacitat d’aplicar-la. Muntar o
desmuntar una empresa al nostre país, per exemple, exigeix una
quantitat de tràmits, controls i temps molt superior a la d’altres
països. I no sembla que això ens porti a millors resultats ni pel
que fa a la prevenció ni pel que fa a l’economia. Les qüestions
menors sovint generen tanta paperassa com les de gran entitat,
cosa que roba recursos que convindria concentrar en les qüestions
rellevants i paralitza la nostra economia i la nostra societat. Som
un país lent, poc àgil i adaptable a la realitat canviant. Som un
país que posa tot l’accent en el control previ, però que té grans
dificultats a controlar a posteriori, a protegir la legalitat, a castigar
el que no ho fa bé i a restaurar la legalitat física alterada. El
sistema, paradoxalment, penalitza el que tracta de complir amb
tots els tràmits i premia el que tira pel dret. Fem lleis llarguíssimes
i florides, sabent que hi ha una gran tolerància i laxitud en
l’aplicació. Hi ha països que fan lleis curtes, però que van de

debò. Són països més àgils i que es concentren en la realitat més
que en els papers. I sovint tenen millors resultats.
La protecció de la legalitat urbanística és un cas paradigmàtic del
que s’ha dit aquí i l’exponent d’un fracàs de grans dimensions.
Aquesta qüestió mereixeria passar a les primeres posicions de
l’agenda política. Després de tant planejament i regulacions, la
capacitat de control real de l’edificació i de la transformació del
sòl no urbanitzable és paupèrrima. D’altra banda, sabem que
moltes vegades és la manera com es fa una cosa, més que la cosa
en si, el que realment té importància. Una altra manera d’ubicar
les coses en el sòl no urbanitzable podria aportar valor en lloc
de restar-ne. Una altra concepció dels polígons industrials, amb
funcions de lleure, d’espai públic, de mercat i d’integració urbana
podrien capgirar la mala percepció que en tenim i convertir-los
en espais d’oportunitat i capaços d’aportar valor a la ciutat.
Finalment, si som tan lents donant resposta i no volem
desaprofitar les oportunitats, potser hauria de ser un objectiu
estratègic, de país, disposar d’àrees urbanitzables públiques
preparades pel que fa al planejament però verges i a punt per a
acollir i atreure projectes d’elevat interès.
Cal focalitzar l’atenció en els projectes catalitzadors: és la
política en positiu
La delimitació d’espais i la regulació dels usos en aquestes espais
pot ser una mesura temporal útil, però en cap cas suficient. Estem
convençuts que caldria aturar la inflació normativa que pateix
el nostre país i començar a posar més l’accent en els projectes
territorials. El projecte és quelcom tangible, més fàcil d’avaluar
i de controlar, més fàcil d’impulsar en un marc de governança i
de coresponsabilitat social. El projecte és una política en positiu
i, si s’encerten els projectes bàsics, pot tenir un efecte catalitzador
i inductor de sinergies d’enorme potència. Una ruta d’excel·lència
turística reconeguda, per exemple, pot ordenar i protegir el seu
entorn millor que el règim de sòl no urbanitzable. Els valors
estètics o identitaris, la voluntat de la societat, un determinat
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projecte de territori són arguments en part subjectius però tan
vàlids com qualsevol altre criteri d’ordenació. La planificació no
ha de ser només regulació; pot ser un projecte.

que caldrà avaluar, i al final del procés, amb caràcter previ a
l’aprovació del pla o programa, l’autoritat ambiental valora el
procés d’avaluació i emet una resolució.

L’Administració hauria de concentrar els seus esforços en els principals
projectes catalitzadors, en les locomotores que han d’arrossegar i
estructurar tota la resta, en posar l’esquelet. A partir d’aquí moltes
coses s’ordenaran per si soles. Serà la mateixa economia i la resta de
decisors els que ho faran. La regulació paisatgística és una empresa
en bona part impossible, però uns projectes paisatgístics ben fets —i
d’això en sabem més— poden tenir un enorme efecte multiplicador.
Poden constituir projectes catalitzadors determinats valors identitaris,
determinats santuaris paisatgístics, algunes infraestructures, alguns
centres educatius, determinats equipaments, determinats parcs
empresarials o logístics... No s’ha de tenir por d’invertir fortament
en determinats nodes d’elit, que no elitistes, perquè aquestes són les
locomotores que han d’arrossegar el país. Per què la societat admet
centres esportius d’alt rendiment, única manera de tenir esportistes
d’elit, i no centres educatius d’alt rendiment? No és bo per a una
col·lectivitat protegir i acréixer el talent?

En consonància amb els principis que exposem, entenem que
és bàsic que el document de referència focalitzi l’avaluació en
un nombre limitat de qüestions: les prioritàries en funció de
l’àmbit real d’actuació del pla, del territori afectat i de l’escala
de planejament. Cal confiar en la cascada de planejament i
d’avaluació ambiental, i no tornar a avaluar el que és propi d’altres
escales ni aquells aspectes en els quals el pla no té incidència. Fer
llistats enciclopèdics resta recursos a l’avaluació de les qüestions
essencials i esdevé burocràcia.

De la mateixa manera, la protecció de la natura no pot consistir,
simplement, a no deixar fer res. La protecció hauria de ser la
posada en marxa d’un projecte alternatiu. La natura i el paisatge
han de poder ser un negoci, ja que aquesta és la millor garantia de
la seva protecció. El mateix passa amb la constel·lació de retalls
de sòl no urbanitzable periurbà: l’objectiu no s’hauria de centrar
tan en la protecció urbanística com en la redacció d’un projecte,
sigui com a espai construït, sigui com a espai lliure.
La integració ambiental en l’ordenació territorial i l’urbanisme
L’esforç d’integració de la qüestió ambiental que s’ha fet els darrers
anys mitjançant el procediment d’avaluació ambiental de plans
i programes suposa un salt qualitatiu innegable i necessari. El
procediment se sustenta en dues intervencions: en les primeres
fases de planejament, l’autoritat ambiental emet el «document
de referència», que recull els objectius ambientals i les qüestions

Pel que fa a la intervenció posterior de l’autoritat ambiental, és
important mirar d’evitar els solapaments i redundàncies que
es produeixen amb els altres informes sectorials, exigir més
justificacions al promotor que no pas establir determinacions
de planejament que no li pertoquen i, a l’hora de considerar
la participació, evitar una visió esbiaixada i valorar també les
al·legacions contràries a les premisses de l’autoritat ambiental.
Segurament, l’autoritat ambiental també hauria de justificar
molt més les seves decisions i defugir més els tòpics, els dogmes
i l’aurèola d’infal·libilitat que avui l’envolta.
Cal integrar l’anàlisi de les externalitats i les plusvàlues en
el planejament urbanístic i territorial
Cal exigir la incorporació en l’informe econòmic i financer del
planejament i, en general, de tota intervenció territorial, d’una anàlisi
de les externalitats positives i negatives, és a dir, dels costos indirectes
i d’explotació que comportarà i del grau de vulnerabilitat que
introdueix davant possibles altres escenaris. Es tracta d’aconseguir que
la urbanització i els serveis que s’hi presten valguin el que realment
costen i actuï el mercat sobre la realitat de les coses. També hi pot
haver externalitats positives: la proximitat a un nombre d’habitants
que permeti l’autosuficiència d’algun servei, per exemple, pot ser
un argument per a una estratègia d’extensió. El reequilibri entre

residència i llocs de treball, també. Igualment, l’informe econòmic
i financer del planejament hauria de fer públiques les plusvàlues
que es puguin generar com a mecanisme per a revertir en la societat
un percentatge just i adequat d’aquestes.

Madrid i els ajuntaments afectats— i dotar el Govern de Catalunya
d’un paper reglat més actiu i central. El planejament territorial
aprovat pel Govern de Catalunya hauria de ser la premissa de
partida de tot estudi informatiu d’infraestructures de l’estat.

Determinades polítiques s’han d’independitzar de la tirania
del cicles polítics

5. Quatre reflexions finals en clau catalanista
Creiem que el pensament catalanista del segle XXI hauria de
mantenir i aprofundir en valors com la voluntat de ser diferent
i tenir un model propi o la consideració de Catalunya com
una demarcació única i una unitat de planificació i de gestió.
Ser diferents ens posiciona en un món global i ens fa més
resistents a les fluctuacions internacionals. Treballar a escala
nacional ens dóna la massa crítica mínima per a poder competir
internacionalment o dins de l’estat.

Semblaria desitjable extreure els temes importants i estructurals
de la tirania dels períodes electorals, del màrqueting de
partits i del xou mediàtic que impedeix la política de fons i
converteix els debats de país en picabaralles conjunturals. La
dependència electoral, per exemple, premia més el totxo que el
servei i disposar de tot al municipi abans que compartir serveis,
mancomunadament, entre municipis. Si l’urbanisme no fos una
competència municipal o els municipis catalans fossin molts
menys i de major dimensió territorial, l’estructura territorial del
nostre país seria absolutament diferent i globalment molt més
eficient. Per què seguim intentant gestionar un món global des
d’una escala que no ens el deixa veure?
Madrid és el problema?
A l’Administració catalana sempre li ha anat bé que algú faci
el paper de dolent i defugir responsabilitats. Massa sovint les
coses no es desencallen perquè des de Catalunya no es defineix
clarament el que es vol, perquè aquí —govern, oposició i
agents socioeconòmics— no ens posem d’acord. Massa vegades
l’Administració central fa el que vol perquè Catalunya no té les
idees clares i no s’avança als fets presentant un projecte alternatiu
al Ministeri de Foment o unes prescripcions tècniques prou
nítides. Massa sovint anem a remolc, esperant i encongint-nos
d’espatlles al final. Semblaria urgent destinar recursos suficients
a elaborar projectes detallats i ben estudiats, també, per a aquelles
infraestructures que no són competència del nostre Govern
però que s’implantaran a Catalunya. Val més curar-se en salut. I
també caldria modificar el procediment actual per als projectes
de l’Administració central —que es discuteixen directament entre

En canvi creiem que és urgent que el catalanisme es concentri
a definir un objectiu concret, un model concret, un pla a llarg
termini el més nítid possible i dediqui un gran esforç a socialitzarlo. Insistim en l’adjectiu concret, perquè hauria de centrar-se en
una bateria limitada de projectes emblemàtics i catalitzadors,
elitistes, d’excel·lència. Els plans de millorar-ho tot, els programes
electorals convencionals, no són creïbles i, més greu, no poden
ser interioritzats en l’imaginari col·lectiu.
I creiem que «la diferència» de país no hauria de fonamentar-se tant a
establir regulacions diferents, que generalment suposen regulacions
addicionals —no substitutòries— i que són un llast a la iniciativa i
la competitivitat, com a establir mecanismes i instruments diferents
i novedosos de projectació i de seguiment i control dels projectes.
Correm el risc de tenir una administració més papista que el papa,
més feixuga que cap. Volem una empresa: Catalunya.
Finalment, el catalanisme polític hauria de perdre la por davant
la societat i davant dels de fora, oblidar-se del pactisme mal entès
i la necessitat patològica de ser comprès i ser estimat, i prevaler
l’executivitat. Superats els primers esculls, la societat valora la
nitidesa, la coherència i l’executivitat. En un món tan lent i
desorientat, la societat demana referents, respostes i decisió.
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hiperterritoris/
multiciutats /
geourbanitats:
nous models
en xarxa
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Resum
«Enfront de les tradicionals dialèctiques entre models “polidifusos”
i models “monocompactes” una nova via planteja avui la necessitat
de treballar amb nous models “entrellaçats” (en xarxa) susceptibles
de remetre a sistemes diversificats polinuclears de desenvolupament
nodal discontinu i interacció integrada amb el paisatge. Orientar
aquesta acció multipolar entre estructures urbanes i estructures
geogràfiques, sistemes globals i subsistemes locals, moviments
particulars i moviments generals, pròpia dels actuals territoris
“multiurbans” requereix, doncs, la concepció estratègica de nous
marcs de concertació i interacció, però també de nous “criteris de
desenvolupament” i de nous esquemes direccionals, susceptibles
de detectar situacions potencials —condicions estratègiques i
condicions ambientals— en el sistema i d’induir accions i reaccions
qualitatives en aquest, destinades a:
reforçar i reactivar les actuals estructures urbanes,
coordinar les diverses “matrius” paisatgístiques,
articular les diferents malles infraestructurals i els sistemes
de mobilitat i de programació, en nous models de planificació
integrada.»
«En els meus moments de pessimisme, a vegades veia el que en
un altre temps va ser un municipi de cent quaranta quilòmetres
quadrats que incloïa sis nuclis diferents, cadascun amb la seva
pròpia identitat característica, així com l’aiguamoll més gran de
l’estat, que es convertia en una única extensió homogèniament i
íntegrament poblada, sense la més petita noció de les diferents
histories locals...»
Paràfrasi de CONNELY, John. Los atormentados. Barcelona:
Tusquets, 2008
1. Mutacions: taques de tinta
Vistes des del satèl·lit en un espectre binari (blanc i negre)
la majoria de les grans estructures urbanes contemporànies
apareixen com a vastes formacions escampades, esquitxos

nebulosos pròxims en la seva geometria a moltes altres
configuracions d’ocupació, aglomeració i distribució, virtual o
explícitament dinàmiques. El seu accelerat desenvolupament en
taca de tinta respon, en efecte, a lògiques evolutives de definició
espaciotemporal en què —igual que en moltes altres estructures
pròpies de la natura (bandades, assentaments espontanis, etc.)—
els processos, relativament elementals, acaben donant lloc a
grans nivells de complexitat.1
No es tracta, pròpiament, de «formes» (estàtiques) sinó de
«sistemes» (dinàmics).
Per això presenten trajectòries fluctuants, incertes i moltes
vegades imprevisibles.
Els últims trenta anys han suposat, de fet, un salt espectacular
en la comprensió de ciutats i territoris. L’acceleració entròpica
de les condicions de mobilitat i intercanvi han evidenciat, cada
vegada de manera més explícita, la natura dinàmica dels sistemes
urbans i la seva nova dimensió «geourbana».
Complexitat, diversitat, discontinuïtat, irregularitat i, en qualsevol
cas, interacció —global i local— entre fenòmens, processos,
estructures i configuracions (és a dir, entre capes simultànies
d’informació i xarxes diverses d’intercanvi, flux i relació) han
sigut alguns dels nous paràmetres de definició utilitzats en aquest
inici de segle, cosa que demostra la ineficàcia de la majoria de
models «traçadistes» urbanístics, directament traslladats de
situacions passades, més lineals i aparentment estables però
excessivament deterministes.
La nova ciutat (o «multiciutat») ja no és aquella «illa» —harmònica,
bucòlica, familiar, perfectament delimitada sobre el territori— sinó
un conjunt cada vegada més complex i volàtil que, de manera
similar al de qualsevol sistema interactiu desenvolupat sota la
influència de moviments diversos, acaba manifestant-se com

1) Vegeu HELBING, Dirk [et al.].«Strukturbildung Dynamischer Systeme» («Formació estructural de sistemes dinàmics»). A: Arch+. Núm. 121, 1994.
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el resultat «paraplanificat» de successius esdeveniments amb
voluntat de planificació —i sense.2
La música harmònica d’una ciutat completa, figurada, equilibrada,
ha cedit, doncs, davant l’evidència d’una complexa partitura
arítmica amb —potser— eventuals fragments melòdics, però
generalment amb un «no-ritme» sincopat i discontinu de punts
i contrapunts que fan de l’espai urbà contemporani un cos
definitivament incomplet, inacabat i fractal.3
Aquest és, en efecte, un fenomen compartit arreu del món que
presenta a escala macroscòpica decisives similituds d’espectre,
però que es materialitza, també, mitjançant clares diferències
locals, perquè, de fet, el principal interès d’aquest procés genèric
no radica tant en la mateixa analogia i verificació del «patró
comú» com en les múltiples situacions de variació, mutació o
transformació que acaben mutant aquesta condició sistemàtica i
universal declinant-la cap a les condicions pròpies i específiques
d’un context geogràfic, morfològic, estratègic, cultural o ambiental,
únic, particular, diferencial i definitivament singular.4
En el cas de Catalunya un espectre de llum en blanc i negre
del territori ocupat ens revela un mateix tipus de constel·lació
irregular, dispersa i polifocalitzada alhora, que presenta al nostre
país alts graus de concentració al Barcelonès i al Vallès i una estela
filamentosa a tota la costa (especialment al Maresme, a la Cosa
Brava i a la de Tarragona) així com focus d’intensitat interior
amb aurèoles de dispersió de fronteres ambigües, relacionades,
discontínuament, en aquesta gran nebulosa en què límits,
territoris i ciutats es confonen en una gran «geourbanitat»5 o
«terriurbanitat»6 difusa i multinuclear.
La interpolació de dades genera, de fet, una Catalunya comparable,
en l’àmbit de tot el país, amb altres realitats metropolitanes
de població similar com el Madrid Anular, el Gran Milà, el
Randstad holandès o el Gran Londres i escenaris semblants
en superfície com Bèlgica, Irlanda, Sicília, etc., que permetrien
ponderar l’autèntica «definició» de Catalunya (país?, regió?,
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ciutat?) i plantejar aquelles característiques «geoestratègiques»
més eficaces a l’hora d’abordar i descriure el seu propi sistema
territorial, no tan sols a escala local sinó des d’un complex conjunt
de factors globals i locals, imbricats, que estiren o contreuen
les seves fronteres (reals i virtuals) més enllà de mecanismes
estàtics d’identitat o delimitació i transformen els territoris
físics en territoris elàstics definits segons el grau d’incidència o
d’importància de les relacions implicades.
Una valoració combinada de diversos paràmetres qualitatius
(territorials i ambientals, infraestructurals i dotacionals,
demogràfics i econòmics, socials i culturals) revela el progressiu
salt posicional del territori català, com a destí atractor qualitatiu,
enfront d’altres entorns «metropolitans» amb rols determinants,
però també la gran pressió que això suposa per al mateix territori
(sobretot en els seus espais més fràgils) i, per tant, la necessitat
de plantejar criteris i models globals de desenvolupament.

2.

3.

1. Un continent, un territori o una regió com una ciutat. Mapes
d’imatges satèl·lit convertides en abstracció en blanc i negre
(a Topos, núm. 17, 1996, Arch+, núm. 121, 1994). Procés d’evolució
polinuclear a la taca de creixement de Barcelona (a GAUSA, Manuel.
«De la metróplis a la metápolis», Quaderns d’Arquitectura
i Urbanisme, núm. 213, 1996).
2. Catalunya. Mapa comparatiu amb ciutats, regions i països
assimilables per superfície, població, renda o clima (IAAC-2003).
3. Catalunya. Simulacions d’ocupació del territori. Esquerre, AMBIET (2001). Dreta, Catalunya 2003-2375 (IAAC-2003).

1.

2) Vegeu KRAFT, Sabine. «La périphérie: mobilité et projet urbain». A: Construire la ville sur la ville. París: catàleg Europan, ed. Europan, 1995. I a: Quaderns
d’Arquitectura i Urbanisme. Núm. 218, 1997, pàg. 50.
3) «Models que condueixen progressivament a la formació de creixements policèntrics i «polidiscontinus», a partir de dinàmiques d’agrupació i distanciament
proclius a l’aparició de forats —buits— i subperímetres —límits, vores— que generen —com en la coneguda catifa de Sierpi_ski— una distribució irregular
de la massa total que —en situacions de major llibertat d’accés i ocupació— s’allunya de l’atàvica forma compacta de la ciutat clàssica a fi de multiplicar les
situacions de “límit”, més privilegiades pel seu fàcil accés als espais lliures de marge i a les xarxes perifèriques de comunicació.»
Vegeu BECKER, Sybille [et al.]. «Selbstorganisation urbaner strukturen». A: Arch +. Núm. 121, 1994.
4) Vegeu BATTY, Michael. «Sobre el crecimiento de la ciudad». A: Fisuras. Núm. 5, 1997, pàg. 6.
5) Vegeu GAUSA, Manuel. «Hiperterritorios - multiciudades - geourbanidades». A: GAUSA, Manuel; GUALLART, Vicente; MULLER, Willy: HyperCatalunya,
territorios de investigación. Ed. Generalitat de Catalunya, 2003.
6) Accepció de Francesc Muñoz. Vegeu MUÑOZ, Francesc. Urbanalización. Barcelona: ed. GG, 2008.
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En efecte, si el nivell d’ocupació del territori català se situava
l’any 2003 al voltant del 5,39% (unes 175.418 ha respecte de
les 6.361.000 ha totals) amb una densitat de 195 habitant/km2,
una extrapolació purament lineal de les tendències acumulades
indica una progressiva ocupació de totes les planes de Catalunya
(858.8574 ha) cap a l’any 2080. Catalunya és un sistema altament
muntanyós, amb unes 8/11 planes —segons els autors— per
sota del 5% de clinometria (o pendent màxim). Aquestes planes
aglutinen les grans concentracions de població i activitat en
només 2.200 km2 de la seva extensió (i els usos agrícoles en uns
3.600 km2), de manera que, si avui només el 5,39% del territori
apareix urbanitzat, això no impedeix destacar l’alta intensitat
d’ús que revelen els espais autènticament urbanitzables.7
Catalunya es revela, doncs, com una geografia rica, amb una
gran diversitat natural i una notable densitat d’espais habitats
plurals, encara que no gaire diferents en els seus processos
de desenvolupament d’altres i complexos «politerritoris» de
relació.
Davant l’evident contundència d’aquesta manifestació decididament
polièdrica i plural dels actuals desenvolupaments territorials, molts
dels nous professionals implicats en un nou tipus de pensament urbà
sovint ens hem vist obligats a explicar com l’interès per a intentar
comprendre aquest tipus de fenòmens associats als actuals processos
de desenvolupament de les ciutats en el territori —creixentment
discontinus, de geometries obertes, variables i irregulars— no
respon, de fet, a la mera fascinació per la ciutat «difusa», «caòtica» o
simplement «casual», sinó a una voluntat activista: la de concebre
nous paràmetres d’interpretació, organització o reestructuració
plantejats més enllà de la «forma» tradicional del que s’ha anat
interpretant com a «ciutat».
Paràmetres que pretendrien, en últim terme, tenir en compte la
diversitat de relacions, de formes de vida i, sobretot, d’escenaris
d’intercanvi en el territori —i entre territoris— com a factors
bàsics capaços d’articular eficaçment, a totes les escales i més
enllà dels habituals límits de la planificació tradicional (o de la
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mera intervenció de fortuna i atzar), els futurs desenvolupaments
d’uns organismes en constant evolució dinàmica.
En efecte, de la mateixa manera que resulta avui inviable seguir
acceptant el «caos fascinant» de la ciutat com a «coartada» per
a l’abandonament especulatiu del que és urbà a un procés
definitivament aleatori i incontrolable, també ho és pretendre
circumscriure els processos a models unívocs o tancats, limitats
a visions lineals excessivament simplificadores, poc justificables
des del punt de vista de la pura lògica pràctica.
Des d’aquest punt de vista, cert esquematisme conceptual sembla
encara obstinat a seguir alimentant una estranya confrontació
entre la defensa «responsable» de la ciutat compacta —i tot el
bagatge simbòlic i subliminal associat a aquesta— i l’acceptació
«acrítica» de la ciutat difusa (o dispersa) i tot l’ideari neoliberal
que se’n derivaria, un debat que recorda el plantejat els anys 1980
entre la «tornada al centre» o la possible «fugida cap a la perifèria».
Vint anys després d’aquestes dialèctiques, avui som conscients que
la mateixa idea de ciutat no és ni pot ser ja adscrita, com llavors
ho va ser, ni a un sol lloc (centre o perifèria) ni a una forma o un
model determinats, ni tan sols a un possible «paisatge ideal»,
sinó a un «procés» complex en mutació oberta a la combinació
dinàmica entre diversos estats, estadis i estrats simultanis. Un
procés progressivament polièdric i diversificat, fet de moviments
i esdeveniments combinats destinats a convocar, al mateix temps,
múltiples realitats i experiències en constant interacció.
Evidentment ens referim a una noció de ciutat més pròxima al
que podem denominar «multiciutat» o «n-ciutat»:8 una estructura
plural, relacionada i discontínua que a la vegada pot ser definida
—per què no?— com a «disdensa» (discontínua i ponderadament
densificada), implosiva i extensiva (més que «explosiva»); una
estructura que pot ser entesa, també, com un vast «politerritori»
entre espais, temps i informacions, un nou tipus de geografia
«interurbana» i relacional interpretable, al mateix temps, com
una virtual «geourbanitat» en xarxa.

La rotunditat conceptual d’aquesta trobada de l’urbà amb
el «geogràfic» rauria, precisament, en la seva capacitat per a
plantejar «altres» i «múltiples» escales, per a cobrar «altres» i
«múltiples» dimensions, per a traspassar els límits i difuminar
els vells recintes urbans i disciplinaris en una nova i possible
concepció «multiestructural» definitivament oberta i diferencial;
una possibilitat afavorida, naturalment, pel transvasament
d’una mirada obsessionada per l’antiga relació «morfotipològica»
entre arquitectura i ciutat (la ciutat com a escenari estable,
resultant del que és edilici) i una altra de més sensibilitzada
per un nou contracte amb la natura (una natura evidentment
significant i activa, més que domèstica o «pseudobucòlica») sorgida,
paradoxalment, del mateix desenvolupament tecnològic i de
la consciència, de manera paral·lela, d’una decisiva i necessària
interacció sostenible «amb» l’entorn i «entre» entorns.
Parlar d’un nou tipus de «geourbanitat» en xarxa és parlar d’una
nova condició de l’urbà en el territori, que fa referència a un nou
tipus d’organització mallada i disdensa, nodal i discontínua a la
vegada (denominada, per altres autors, «geopolis»), susceptible
d’entrellaçar a múltiples escales (globals i locals) arquitectura i
paisatge, ciutat i geografia.
Parlar d’una nova «multiciutat» és fer referència, al mateix
temps, a un escenari polièdric i polinuclear en què la mobilitat, la
interconnexió i la interescalaritat tindrien tanta importància com
el paisatge i la natura, els creixements i les densitats, els «llocs»
i els «interllocs», els nusos i els nodes, les relacions transversals
i les «discontinuïtats» interconnectades. Els usos, els programes
i les activitats combinades. Els escenaris i les atmosferes. Els
sentits i les formes de vida.
Parlar d’un «hiperterritori» és significar la dimensió «multicapa»

d’un nou escenari de simultaneïtats en què s’identifiquen
diferents nivells estratègics de lectura, reconeixement i aposta
i en què la seva major capacitat radica en el seu potencial grau
de combinació, però també d’enllaç, entre dades i fenòmens,
entre situacions i sol·licituds, entre latències i emergències entre
sistemes i contextos: entre qüestions claus i qüestions latents.
Des d’aquest tipus de consideracions cal abordar aquesta nova
dimensió heterogènia, dinàmica i complexa de la ciutat «en»
i «amb» el territori; si la força de la nova «multiciutat» impulsa
el territori, el major o menor equilibri del territori incideix
decisivament en les diverses estructures que conformen la mateixa
ciutat. En efecte, en la comprensió conceptual i instrumental
de les noves estructures urbanes avui emergents, les antigues
fronteres geogràfiques han cedit, gairebé de sobte, davant les
diverses escales d’un nou camp de maniobres «urbanoterritorial»,
molt més complex, esmunyedís i vital produït en un marc
d’intercanvis obert a sorprenents processos combinatoris generats
més enllà del que és físic o del que és merament geogràfic, amb
un(s) territori(s), amb un(s) lloc(s), amb una(es) memòria(òries),
amb un(s) context(s) pròxims i distants, virtuals i reals.9
La ciutat tendeix a perdre així la seva clara vinculació a un únic
espai de proximitat per estirar-se i expandir-se, però també per
contreure’s nodalment, en diversos escenaris de relació, i així
evidencia l’emergència d’un nou tipus d’ordre «metaurbà» i
«interurbà», flexible i fluctuant a la vegada. En aquest ordre
«metapolità», les tradicionals xarxes infraestructurals han de
coexistir, en qualsevol cas, amb altres xarxes de connexió
(telemàtiques, informàtiques, financeres, etc.) com a nous enllaços
immaterials a partir dels quals «altres» possibles definicions
territorials comencen a establir-se, i així evidencia la complexa
natura d’un sistema global de límits (geogràfics i conceptuals)

7) Segons dades de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya / Idescat, 2003.
8) S’utilitza aquí el terme n-ciutat assimilant-lo a la notació numèrica n-variable de multiplicitat indeterminada (vegeu BARAHONDA, Miguel; BALLESTEROS,

José. «La ciudad que no se ve». A: Fisuras. Núm. 5, 1998).
9) Vegeu GAUSA, Manuel. «Repensando la movilidad». A: Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme. Núm. 218 (Mobility), 1997, pàg. 46. GAUSA, Manuel.«Land Links: operative lands». A: Archilab. Orléans: catàleg, ed. Archilab, Ajuntament d’Orleans. Vegeu també Otra Mirada. Barcelona: ed. ACTAR, 1999.
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mòbils, variables i discontinus, segons els diferents agents que
hi tendeixen a incidir.10
L’escenari d’aquesta nova condició «geourbana», «multiurbana»
o «metaurbana» de la ciutat no es construeix només a partir
de criteris formals més o menys essencialistes, sinó que es
defineix i redefineix dinàmicament en cada moment, de manera
interactiva, des de la combinació relacional entre les diverses —i
simultànies— capes d’informació (topogràfiques, biològiques,
econòmiques, culturals, polítiques, etc.) que la caracteritzen i les
diferents xarxes (infra)estructurals d’intercanvi (de transport,
d’energia, de difusió, de comunicació, de moviments demogràfics
o financers, etc.) que l’articulen, i materialitza les mateixes
fluctuacions d’un sistema complex i plural, constantment
afectat per situacions i sol·licituds diverses, acontínues i no
fixes, interrelacionades i transformades contínuament, i la seva
força radicaria, precisament, en aquesta constant capacitat de
renovació i modernització, de construcció i reciclatge.
2. De la ciutat recinte a la ciutat xarxa
L’abordatge d’aquest nou tipus d’espacialitat múltiple —i dels
moviments que la tensen— requereix, així, l’elaboració de
«mapes n-dimensionals» de registre i prospecció així com la
possible definició de possibles estratègies associades a aquests.
Registres «informacionals», tendencials però també registres
escorats —«intencionals»— de la ciutat en el territori, mapes (i
estratègies associades a aquests) no ja totalitaris o finalistes sinó
combinatoris, evolutius i que, en qualsevol cas, fan referència
a les diferents «ciutats», físiques i virtuals, que conviuen a la
nova «multiciutat».11
El mateixa concepte de ciutat de ciutats referit a la noves/velles
estructures metropolitanes de la fi del segle defineix tot un eficaç
concepte programàtic que ha acabat fent fortuna entre teòrics i
tècnics, i s’adopta ocasionalment com a possible eslògan passepartout
de certes polítiques urbanes de la fi del segle. No obstant això,
aquesta «ciutat de ciutats» «oficialment» proclamada sembla sovint
orientar-se cap a una concepció «neotradicional» del mateix escenari
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urbà entès més com una gran estructura aglutinant que com una
autèntica «infraestructura» relacional; un paisatge de «trames»
més que una trama de «paisatges»; un gran conglomerat més que
una malla. Tanmateix, en la incipient natura en xarxa de les actuals
estructures «urbanoterritorials» cal apreciar un nou tipus de condició
més elàstica i irregular de la ciutat i del territori en què les antigues
formes expansives d’acumulació «metropolitanes» deixen pas,
progressivament, a conjunts «policol·laborants», menys jeràrquics,
conjunts discontinus i relacionats, «concertats» o «agenciats» —no
sempre unívocs sinó articuladament diferencials—, destinats a
combinar vells i nous «centres», grans nuclis atractors i nuclis
intermedis o «intensos», malles de connexió i espais de relació en
un nou tipus d’estructures d’intercanvi en xarxa —més complexes,
elàstiques i flexibles— entre «identitats in(ter)dependents» més que
entre «entitats subordinades»,12 estructures definides més enllà de
les tradicionals «àrees metropolitanes» o de les eternes dicotomies
urbà/rural.
En el cas de Catalunya aquesta condició geogràfica i urbana
encara és més explícita si es destaca aquest valor accidentat i variat
d’una topografia mallada, rica en factors diferencials directament
relacionats amb espais diversos de vida i intercanvi (grans centres
i nuclis intensos) particularment pròxims i connectats entre si.
En efecte, si el 25% de la població catalana viu avui a Barcelona,
també existeix tota una extensa xarxa de ciutats intermèdies —o
intenses— situades a una mitja hora de la capital. La sostenibilitat
global del sistema actual es basa, en gran part, en l’eficàcia d’aquesta
xarxa de ciutats i en la seva accessibilitat física, de manera que
extensió, velocitat i freqüència de transports públics (metro,
ferrocarril de rodalies, autobusos) resulta clau. A un quart d’hora de
tren des de Barcelona es concentra un 33% de la població, a mitja
hora un 45% i a poc més d’una hora el 50%, fet que es tradueix,
en aquesta geografia mòbil i fluctuant que gravita, en una forta
àrea (sobretot costera i precostera) d’interacció.13
Les actuals dinàmiques de desenvolupament global han fet
emergir d’una manera explícita —tal com assenyalàvem a l’inici
d’aquest text— les condicions d’aquest nou tipus d’ordre fluctuant,

flexible i obert, que atorga un especial protagonisme a la natura
interactiva dels processos i dels fenòmens associats a aquests i la
seva manifestació més evident és la d’un organisme —la ciutat—
constantment reinformat —redefinit i transformat— mitjançant
aquestes contínues operacions d’acció i reacció, d’ajustament i
reajustament, entre «capes d’informació» i xarxes d’articulació
(materials i immaterials) en constant combinació entròpica.

4 i 5. Catalunya. Xarxes i nodes virtuals (HiCat. 2003).

6. Catalunya sociocontemporània (dinamisme urbà i progrés).
Fluxos de mobilitat obligada. Irradiacions i nodalitats.
Font: Idescat, INE (2202-2004). HiCat-IAAC, 2003.

10) Vegeu Shannon, Kelly. «Re-politizing the Metropolis: the strategic project approach». Comunicació presentada en el congrés UIA-Barcelona 96. «Els processos

de globalització econòmica no condueixen, per tant, necessàriament a l’homogeneïtzació de les topografies sinó al contrari, a la diversificació i l’heterogeneïtat,
a través d’incrementar la nostra consciència de les diferències.» (ZAERA, Alejandro. «Orden desde el caos». A: Exit. Núm. 1, 1995.)
11) Vegeu GAUSA, M.; GUALLART, V.; MULLER. W. «Ideas como estrategias, proyectos como mapas». A: MET 01- Barcelona Metápolis. Barcelona: ed. ACTAR,
1998, pàg. 11.
12) Vegeu NEL·LO, Oriol. Ciutat de ciutats, reflexió sobre el procés d’urbanització a Catalunya. Barcelona: ed. Empúries, 2001.
13) Segons dades de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya / Idescat, 2003.
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Més enllà de la «metròpolis» tradicional la «metàpolis»
contemporània es manifesta, així, com un sistema vibràtil, genèric
en el global i divers en el particular, fet d’intercanvis, d’interaccions i
d’interseccions que acaben generant un ric calidoscopi de conflictes
i tensions però, també, d’ofertes i oportunitats.14
Un sistema que no és adscrivible només a un sol lloc ni a una forma
determinada, ni tan sols a un únic estat evolutiu, sinó a una relació
oberta entre diversos estats i estadis i experiències simultànies.
Si la noció «moderna» de «metròpolis» respon al paradigma
d’una mecànica productiva de creixement (més o menys
radiocèntric i expansiu) sobre un territori fix de proximitat, la
noció contemporània de «metàpolis» tradueix la natura plural,
diversificada i diferencial d’un possible desenvolupament no
només productiu sinó sobretot relacional; un desenvolupament
plural i canviant, produït en un marc de relacions (globals i locals)
obertes a sorprenents processos combinatoris d’interacció generats,
tal com hem indicat, amb el territori i amb altres territoris, amb
el lloc i amb altres llocs, amb la memòria i amb altres memòries,
amb el context i amb altres contextos, pròxims i distants, virtuals
i reals. Materials i immaterials. Més enllà de fronteres unívoques
o d’estrictes delimitacions administratives.
Parlar d’aquesta condició «metapolitana» és parlar, doncs, d’una
estructura múltiple i multiplicada; una estructura multifacètica
i multinuclear feta de situacions singulars i relacions canviants
que requereix criteris orientadors (i inductors) de moviment i
evolució.
En efecte, en situacions d’inèrcia o d’imprevisió la majoria dels
sistemes més irregulars i complexos sol propiciar l’acumulació
progressiva de moviments i esdeveniments particulars,
individuals, desorquestrats i oportunistes, que per la seva mateixa
natura endògena, contingent i «pseudoespontània» tendeixen a
afavorir una anarquia (o un caos) general en el cas de no disposar
d’estratègies (horitzons) comuns i globals d’organització i de
condicions (i relacions) d’intercanvi qualitatiu.
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No obstant això, la mateixa evolució de la ciutat cap a escenaris
més diversificats i heterogenis també pot convertir-se, ben
orientada, en un factor de riquesa i diversitat que cal valorar; vista,
amb una mirada positiva, la ciutat contemporània pot plantejarse, en efecte, com un ric escenari polifacètic, i així tradueix la
mateixa natura contemporània d’una societat progressivament
lliure i plural en els seus comportaments però també en els espais
i els esdeveniments referits a aquests. De la mateixa manera que
avui podem parlar d’una societat plural hem de poder parlar
no només d’una multiciutat o d’una ciutat de ciutats sinó d’un
hiperlloc: un lloc de llocs que cal descobrir, pronosticar, valorar
o reimpulsar.
Aquesta dimensió irregular, plural i mestissa, definitivament
oberta pel fet d’estar inacabada, dels actuals escenaris metaurbans
pot convertir-se així (plantejada de manera decidida des d’una
certa visió holística) en una variada oferta de situacions i
d’experiències susceptibles d’afavorir relacions menys unívoques
i predeterminades, més flexibles i «simbiòtiques», entre estrats i
esdeveniments, entre llocs i entrellocs, entre identitats afirmades
i noves identitats (re)qualificades.
Avui, els límits dels antics nuclis municipals (perifericocentrals
o «pericentrals») apareixen integrats en una xarxa de connexions
i estructures polinuclears cada vegada més àmplia que requereix
noves lògiques municipals i intermunicipals, capaces d’assegurar
desenvolupaments integrats sobre la regió, més enllà de les
habituals operacions de fortuna i conjuntura de l’ús.
El debat recurrent entre ciutat compacta i ciutat difusa deixa
pas avui a un nou paradigma: el de la ciutat territorial o ciutat
regió —pluricompacta— i la seva traducció —i articulació— «en
xarxa». Aquest nou model polifàsic, especialment pertinent a
Catalunya, es basa en l’articulació concertada, en un mateix espai
relacional, de nuclis intensos de densitat urbana nodal, espais
de reserva (i ús) paisatgístic i infraestructures de distribució i
connectivitat, conjugats a nivells i escales diverses, segons nous
esquemes integrats. La necessitat de treballar amb aquests nous

models «entrellaçats» (en xarxa) concebuts des d’una lògica més
irregular, diversa i diversificada, remet, en efecte, a la emergència
de possibles sistemes polinuclears de desenvolupament
discontinu i interacció integrada amb el paisatge; models
pluricompactes, doncs, atents a la possibilitat de treballar amb
una discontinuïtat mallada i concentrada alhora (disdensa) així
com a la capacitat d’equilibrar espais de concentració nodal
amb altres —i respectius— espais intersticials de vocació —i
articulació— mediambiental, «entre» estructures.
Models, doncs, susceptibles de concertar estructures de densitat,
estructures d’enllaç i estructures de relació en un nou tipus de
geografies urbanes discontínues, mallades, tensades i integrades
alhora. En aquest sentit, aquesta nova concepció en xarxa de
la ciutat i el territori requereix l’articulació de nous formats
de col·laboració «intermunicipals» i, inclús, «interterritorials»
(entre «ciutat, ciutats i paisatges») des dels quals cal propiciar
un plantejament més coordinat dels programes i dels usos, de
les reserves i dels creixements (o les plusvàlues) en el territori
—diferencial en el seu paper estratègic, reequilibrat en el seu
repartiment econòmic— i afavorir, així, un plantejament més
«asimètricament» i ponderadament articulat i localitzat de les
càrregues i de les funcions, dels potencials de creixement i de
les obligacions de reserva dels desenvolupaments municipals,
lluny de les habituals inèrcies particularistes i dels actuals
àmbits competencials locals (amb les conseqüents gestions
endògenes dels mateixos processos urbanístics), però també de
les tradicionals fórmules d’ocupació, zonificació i distribució,
basades en models massa «isòtrops» i lineals i en obsoletes
classificacions del sòl.15

Cal compensar, en escenaris concertats, ingressos i plusvàlues i
repartir fiscalitats, recursos i beneficis entre «llocs de creixement»
i «llocs de preservació o reserva».16
Orientar aquesta acció i interacció multipolar entre estructures
urbanes i estructures geogràfiques, sistemes globals i subsistemes
locals, moviments particulars i moviments generals, decisions
planificades i disposicions espontànies —pròpia dels actuals
territoris «metaurbans»— requereix, doncs —insistim—, la
concepció estratègica de nous «criteris de desenvolupament»
susceptibles de detectar situacions potencials —és a dir, condicions
estratègiques— en el sistema i induir-hi reaccions qualitatives.

7. Barcelona-Maresme. Sistema de polaritats territorials i nous
models de concertació internodal ciutat/paisatge (IC-2008).

14) El terme metàpolis —encunyat per l’investigador francès François Asher i que alguns de nosaltres hem utilitzat amb finalitats mobilitzadores— refereix
aquesta nova dimensió elàstica, dinàmica i polifacètica de la ciutat que s’endevina. Si la noció de metròpolis ha contestat al paradigma productiu d’un creixement
majoritàriament lineal, jeràrquic i expansiu sobre un territori fix de proximitat, el concepte contemporani de metàpolis tradueix la natura «multicapa» d’un
desenvolupament ja no només productiu sinó, sobretot, relacional, és a dir, interactiu. Vegeu ASHER, François. Métapoles ou l’avenir des villes. París: ed. Odile
Jacob, 1995. «La Métapole ou la fin des périphéries». A: Construire la ville sur la ville. París: catàleg Europan, ed. Europan, 1995.
15) Vegeu BORJA, Jordi. La ciudad conquistada. Barcelona: ed. Alianza, 2004. El tema de fons, la concepció d’un nou tipus de «governabilitat metropolitana» definida
més enllà dels habituals marcs locals/municipals de decisió però, també, més enllà de les tradicionals estructures globals/regionals de regulació i planificació,
resulta de gran actualitat, quan és la mateixa idea de ciutat (i, per tant, de metròpolis) la que es veuria sotmesa avui a constants revisions i replantejaments.
16) Vegeu les anàlisis de PUIG VENTOSA, Ignasi. «Polítiques econòmiques locals per avançar cap a formes més sostenibles d’habitatge i d’ocupació». A: Cap a
un habitatge sostenible. Barcelona: Informe CADS, 2008. Vegeu també TORRES, Pere: «Territoris de Risc». A: VIA. Núm. 5, 2007.
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3. Estratègies «multinter»: models «disdensos», models
entrellaçats
Un dels objectius fonamentals per al futur consisteix a calibrar,
llavors, si les antigues inèrcies associades als termes metròpolis i
metropolità aplicades a la ciutat plural (i enteses com a corol·laris
d’una certa concepció neoindustrial d’expansió i de continuum
urbans, unijeràrquics i «monoreferencials») no han de deixar
pas, avui en dia, a l’evidència d’un nou tipus d’estructures més
polifòniques, discontínues i diferencials, i al mateix temps
urbanes i geogràfiques. Aquesta és una dimensió decididament
«geourbana» que, sobretot en escenaris de l’escala i configuració
matricials d’un Ranstad holandès, un interland suís, o de la mateixa
Catalunya —manifestats, tal com ja s’ha assenyalat, com a virtuals
«multiciutats», articulades o per articular— ha d’explorar nous
mecanismes de relació, no només més polièdrics sinó també
més «polifacètics» en les característiques, en les situacions, en les
estratègies i en les respostes associades a aquestes.
Des d’aquest punt de vista eminentment «geologístic», el territori
català evidencia, en efecte, la importància d’aquells espais
«neometropolitans» (o «protometropolitans») definits en més
d’una ocasió com a «intensos»17 i en què es produeix una elevada
concentració d’intercanvis, activitat, infraestructures i, per tant,
d’«atracció» i, com a conseqüència de tot això, una alta mobilitat
i un fort consum.
En el cas de Catalunya l’anàlisi territorial manifesta, lògicament,
la importància de Barcelona i de la seva àrea metropolitana com
a primer escenari destinat a concentrar, fins ara, el gruix de les
activitats i dels fluxos associats. L’excessiva intensitat que concorre
en el Barcelonès i en el seu aclaparador pes «incident» com a
origen i destí d’«objectius» i «referents» —però també de fluxos,
productes i mercaderies— resulta encara altament monofocal
i genera, en qualsevol cas, tensions de disposició de sòl —és a
dir, demandes de superfícies de reserva residencial, terciària,
logística i mediambiental— de les que l’àrea metropolitana
tendeix a no tenir.
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Davant d’aquesta realitat monofocal emergeixen, no obstant
això, alguns nodes intermedis en què s’endevina un cert grau
d’intensitat rellevant. Alguns correspondrien a àrees compostes
per un grup equilibrat de municipis que comparteixen una
mateixa especialització econòmica i presenten relacions de
complementarietat sense clars lideratges: el Penedès (Vilafranca/
Sant Sadurní), el triangle Tarragona/Reus/Salou/Cambrils i les
franges compreses per (i entre) les zones del Maresme i la Costa
Brava —des de Mataró fins a Lloret— en són alguns exemples.
D’altres respondrien a zones de mida més petita, agrupades al
voltant de capçaleres tradicionals: el Gironès i el gran pla de
Lleida/Tàrrega/Cervera, la plana de Vic, o els voltants d’Igualada,
Manresa, Tortosa, etc.

8. Diagrames d’articulació territorial. Font: (Pla governamental
CATXXI). ULLIED, Andreu; ESQUIUS, Andreu; FONT, Meritxell
(Mcrit, 2002)

En qualsevol cas, aquests espais (desenvolupats al voltant de nuclis
o nodes de mida intermèdia) tan sols poden seguir mantenint la
intensitat de les seves relacions en el cas d’introduir modificacions
graduals en algunes de les seves pròpies estructures autònomes
i productives, i disminuir progressivament la dependència del
sector secundari i apostar per la creació de noves xarxes de relació
transversal entre aquestes.
En aquest sentit és important reconèixer la futura importància del
gran eix de concentració de població, infraestructural i productiu
generat a la franja que connecta Girona, Barcelona i Tarragona,

marcada pel traçat de l’autopista A-7 i la futura incidència del
tren d’alta velocitat; aquesta és una «metaàrea» particularment
intensa en intercanvis en què es genera la mobilitat més alta,
i de consum més gran, i que anuncia, potser, un nou tipus
de «multiconurbació disdensa» afavorida per la nova xarxa
ferroviària. La hipòtesi d’aquesta estructura generada en i entre
les línies de costa i contracosta (GI-BAR-TAR: Girona, Barcelona,
Tarragona) articulada i coordinada, encara que no necessàriament
unijeràrquica (i, en qualsevol cas, plantejada més enllà dels
paràmetres associats a l’actual àrea metropolitana barcelonina) i,
tot i que arriscada, no resulta mancada de lògica; la necessitat de
crear noves urbanitats en xarxa, afavorides —com en el cas del
Ranstad holandès— per una eficaç distribució i proximitat de les
ciutats primàries i de les ciutats intermèdies, connectades per una
clara xarxa d’infraestructures viàries i per una xarxa ferroviària
ràpida i eficient, permet considerar una nova estructura densa i
discontínua —«disdensa»— en el territori en què els temps de
connexió oscil·len entre els 20 minuts intermedis i els 40 minuts
de punta a punta, i afavoreix, tal com s’ha assenyalat, un model
multimodal en xarxa (discontinu i pluricompacte) de nuclis de
cohesió i paisatges de relació.

Des d’aquestes consideracions, diverses qüestions poden plantejarse llavors al voltant de la mateixa volició «múltiple», estratègica
i territorial, de l’actual binomi Catalunya-Barcelona: cap a quin
tipus d’estructura —o «contracte»— comú s’ha d’orientar aquest
escenari d’intercanvi plural que connecta l’actual multi-Barcelona
amb els futurs desenvolupaments de Girona i Tarragona i la seva
relació amb les costes nord i sud? Quin paper han de tenir en
aquesta estructura multifocal (GI-BAR-TAR) les actuals ciutats
intermèdies (o «intenses») i com pot definir-se, en aquest possible
conjunt mallat, una eficaç articulació entre desenvolupament,
natura i paisatge? Des de quins tipus d’«enllaç» ha de plantejarse l’important potencial logístic de Lleida i tota la seva àrea
d’influència interior? Quina nova condició funcional ha d’assumir
la muntanya i els espais de reserva o protecció, amb possibles i
necessaris «territoris actius»?, etc.
9. A dalt: «la bicicleta», diagrama de xarxes i seqüències
estratègiques d’interconnexió.
Al sota: diagrama de plans, nuclis i nodes focalitzadors
interconnectats: GI-BAR-TAR, Vigumarrersot i Lleitarcer.
A l’atre pàgina: «la bicicleta», diagrama de xarxes i seqüències
estratègiques d’interconnexió.

Aquesta concentració potencial de la població i de l’activitat en
certs escenaris nodals no sempre resulta fàcil de gestionar ja que
de l’equivalent augment de l’oferta residencial o immobiliària
associada, sovint en sòls d’escassa disponibilitat, se’n dedueix la
necessitat de plantejar nous tipus de models de desenvolupament
compacte (en trames i altures) per a la ciutat existent. No es
tracta de plantejar, en qualsevol cas i en els termes d’aquestes
qüestions, un debat entre la defensa d’un possible model «difús»
o d’un model «compacte», sinó de proposar un possible model
«entrellaçat». El d’una nova natura trenada, «en xarxa», concebuda
més des de la lògica «polifàsica» d’un autèntic «lloc de llocs»,
divers i diversificat, que des de l’anhel unitari d’un «gran» lloc
cohesiu.18
17) Es recull aquí la denominació intensa proposada per Oriol Nel·lo en el seu article «Ciudades intensas: reflexiones sobre el papel de las ciudades de la segunda
corona metropolitana en la articulación del área de Barcelona».
18) Vegeu GAUSA, Manuel; GUALLART, Vicente; MULLER, Willy. HyperCatalunya, territorios de investigación. Ed. Generalitat de Catalunya, 2003.
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podria definir-se, en i entre aquests, una eficaç articulació entre
mobilitat, creixement, natura i paisatge?
Quina nova condició funcional haurien d’assumir els grans
espais naturals, entesos no només com a reserves paisatgístiques
sinó com a escenaris actius al mateix temps?

D’una manera més general, diverses qüestions emergeixen al
mateix temps, al voltant de la mateixa dimensió «múltiple»,
de l’actual binomi territori/ciutat:
Des de quins criteris orientadors caldria abordar aquesta
nova dimensió «geourbana» de la ciutat «en», «amb» i «cap
al» territori, i la seva possible conjunció, en un nou conjunt
d’estructures en xarxa, capaces de conjugar realitats municipals
i relacions intermunicipals, xarxes d’articulació i bosses de
cohesió, matrius de desenvolupament i paisatges d’enllaç en
nous models integrats?
Cap a quin tipus d’escenaris «disdensos» —discontinus i densos
a la vegada— haurien d’orientar-se als futurs desenvolupaments
sostenibles d’aquestes estructures múltiples d’intercanvi en què
teixits urbans i trames semiurbanes, feixos infraestructurals i
nusos intraestructurals, paisatges interestructurals i corredors
ecoestructurals, podrien connectar-se en noves lògiques
concertades d’interacció?
De quina manera haurien de concertar-se en aquestes processos
globals i relacions locals?
Quin paper respectiu haurien tenir, en aquests models polifocals,
els grans centres atractors i els diversos nuclis intermedis i com

Com hauria d’abordar-se una nova definició integrada de
les mateixes infraestructures —com a agents «compressors» (i
«tensors») del territori— i com hauria de considerar-se la seva
possible combinació amb els nous sistemes naturals de captació
energètica i flux productiu per convertir-los en possibles sòls
«generadors»?
Més enllà dels vells models d’eixample o polígon, com haurien
d’«estendre’s» les ciutats i a quins models haurien de referir-se
aquestes a l’hora de traduir una nova sensibilitat mediambiental
associada a una nova concepció de l’hàbitat concebut com a
possible paisatge relacional?
De quina manera haurien de «reinformar-se» (reciclar-se,
requalificar-se, rehabilitar-se) els antics teixits existents per
assegurar unes necessàries «reimplosions» (o, si es prefereix,
reestructuracions) urbanes?
Des de quin tipus d’actuacions innovadores hauria d’impulsarse el mateix reciclatge dels antics parcs immobiliaris, «barris
centrals» (escenaris històrics madurs o teixits consolidats en
fase de major o menor obsolescència) o «perifèries modernes»
(espais residencials o espais turístics de concepció més recent),
sovint deficitàries en les seves prestacions o en fase de necessaris
processos de reavaluació programàtica i funcional?
Amb quins criteris haurien de conjugar-se ambdós paràmetres
—creixement i reestructuració— a l’hora d’assegurar autèntiques
accions qualitatives en un territori potencialment capaç de
compatibilitzar producció, oci i coneixement, des d’una adequada
potenciació de les seves pròpies infraestructures?

Des de quina nova ambició creativa i tecnològica, «espacial i
ambiental», haurien d’enfrontar-se, en definitiva, els nous reptes
de la societat emergent i la seva traducció en nous escenaris
col·lectius —i interactius— concebuts per a l’activitat, el gaudi i
el coneixement però, també, com a possibles «interfícies», o «espais
de mediació», més sostenibles, entre l’individu i el seu entorn?
Les últimes dècades han suposat l’emergència d’una doble equació
basada, per un costat, en el posicionament competitiu de ciutats
i territoris davant un marc econòmic global associat a la creixent
internacionalització del mercat del sòl i, per un altre, a l’aparició
d’una nova sensibilitat cultural i mediambiental que planteja
la necessitat d’afavorir reflexions sobre aquests processos de
redefinició i reactivació urbanes i d’impulsar, al mateix temps,
operacions d’identificació significant, innovadora i qualitativa,
en aquests «circuits» globals de flux i intercanvi. La definició de
possibles estratègies «multinter» (multicapa i interterritorials) per als
grans reptes que es plantegen avui en aquests escenaris d’intercanvi
obliga a considerar alguns dels grans temes transversals associats
als mateixos factors re de redefinició, refundació i reinformació,
que tendeixen a marcar avui les noves agendes urbanoterritorials
d’aquest inici de segle.
Fins ara hem viscut sovint amb les restes d’uns models neotradicionals
centrats en la nostàlgia de la continuïtat urbana, poc eficaces a
l’hora d’abordar qüestions fonamentals per a la futura evolució i
reordenació estratègica de l’urbà i del territorial, qüestions que fan
referència a l’aparició d’una nova lògica conceptual i urbanística
més oberta, dinàmica i plural, a la possible orientació mallada del
territori, de les seves àrees de desenvolupament i dels seus punts de
nodalitat i de transferència, a la (re)definició dels teixits articulats i a
la reutilització i reciclatge de les preexistències, a l’eficaç relació amb
el paisatge (i entre paisatges) i a la reflexió sobre els límits de trobada
entre el que és natural i el que és artificial, a la concepció, en efecte,
d’un nou tipus d’espai actiu de relació concebut més enllà de l’espai

públic tradicional i de l’aprofitament dels espais de marge i el límit
infraestructural com a possibles generadors d’energia i activitat, o a la
formulació d’altres possibles operacions immobiliàries concebudes
des de la «mixticitat» programàtica i social, més enllà d’aquelles,
anacròniques, que afecten avui l’espai residencial (i la mateixa
idea d’hàbitat), i, en qualsevol cas, la necessitat de treballar amb
un urbanisme «tridimensional», en i amb seccions programàtiques
mixtes, obertes a la simultaneïtat d’usos i a una classificació del
sòl basada en capes de densitat variable capaces de superar els
tradicionals conceptes de desenvolupament unívoc, creixement
zonal i regulació monofuncional, a què ens tenien acostumats els
antics models de la planificació tradicional.
Com?
1. Replantejant, avui, la possible qualitat «(pro)positiva» implícita
en el potencial combinat de la mobilitat, de l’intercanvi i de la
mixticitat contemporànies,19 afavorint un nou tipus de «tropisme
ponderat, en xarxa», mallat i articulat, connector i corrector a
la vegada, variat, articulat, equilibrat i necessàriament selectiu
quant a sistemes, estructures i usos del sòl (és a dir, sensible
des d’un punt de vista sostenible al desenvolupament i també
a la conservació/reutilització) que atén no només la redefinició
concertada dels mateixos escenaris de la «multiciutat» sinó la
seva possible relació de proximitat en nous sistemes integrats
d’enllaç entre edificació, infraestructura i paisatge, combinats en
nous «territoris de síntesi» entre condicions i escenaris, naturals
i artificials, globals i locals, públics i privats, etc.
2. Consolidant (i reactivant) els mateixos teixits atractors

existents, reforçant el seu propi caràcter urbà i nodal, dotantlos de noves formulacions espacials i programàtiques i —per
què no?— morfològiques.
3. Instrumentalitzant, al mateix temps, la mateixa idea de paisatge
no només com a «buit intersticial» —residu o reserva bucòlica—

19) «La mobilitat és un requisit de la llibertat. Al marge del camp ambigu dels mons virtuals, la major part de les opcions personals requereixen mobilitat i
les grans aglomeracions es justifiquen precisament per la seva capacitat d’oferir una àmplia varietat d’aquestes opcions.»
Vegeu SERRATOSA, Albert. «El sistema viario y la política territorial». A: O. P. Núm. 35, 199
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sinó com a «sistema operatiu», camp (de maniobres) dins d’un altre
camp (de forces). Espai in-between per a usos i activitats, individuals
i col·lectives; «junta» entre creixements i entre esdeveniments.
Paisatge, doncs, com a «espai caracteritzat» i com a possible sistema
eco- i infraestructural, «en» i «del» territori.
4. Plantejant una necessària situació de «transfer» o salt «interescalar»

produït des de la mateixa estructura urbana als nous espais (i escenaris)
arquitectònics, entesos no ja com a meres composicions objectuals,
inertes i indiferents, sinó com a possibles «entorns interactius»
relacionats «en» i «amb» el medi; una interacció multiescalar
desplaçada només de l’edilici-constructiu al «mediambiental», en una
nova condició més plural i oberta del dispositiu urbà i arquitectònic
atenta als escenaris de solapament, d’encreuament, de trobada i
transversalitat.
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paisatge, canals de desenvolupament, etc.), plantejats no «fora»
d’aquestes estructures sinó «entre» estructures. Ni models
«monocompactes», doncs, ni models «polidifusos», sinó possibles
models «entrellaçats», en xarxa.
Articulats i focalitzats alhora. Explosius i implosius. Susceptibles
de concertar estructures de densitat, estructures d’enllaç i
estructures de relació en un nou tipus de geografies urbanes (o
«geourbanitats») discontínues, mallades, tensades i dirigides al
mateix temps; capaces de simultaniejar, en efecte, nous sistemes
integrats, trames consolidades i trames emergents; grans nodes
atractors i nodes intermedis «intensos»; teixits densos i teixits
difusos; espais ambientals i espais mediambientals; espais centrals
i espais perimetrals; canals de creixement i canals de lliscament;
paisatges de reserva i paisatges de fricció. Natures genuïnes i
natures «híbrides».

5. Entenent, en últim terme, la nova ciutat com una possible

estructura flexible de nodes densos, fluxos articulats i paisatges
caracteritzats, en xarxa.
En efecte, tal com hem assenyalat no es tracta de seguir insistint
—en els termes d’aquestes qüestions— en els eterns debats al
voltant de la dialèctica entre models «difusos» i models «compactes»
sinó d’intentar generar nous models «entrellaçats». Els d’una nova
condició trenada («en xarxa») de la ciutat, concebuda més des de la
lògica «polifàsica» d’un autèntic «lloc de llocs» divers i diversificat,
que des de l’anhel unitari d’un «gran» lloc cohesiu.
Aquesta és una vocació cridada a conjugar noves estructures
«plurinuclears» de densitat variable amb lògiques matricials
d’articulació diversificada: models policèntrics i polinuclears,
«pluricompactes» (oposats a la visió monocohesiva dels models
compactes tradicionals, més pròxims a les antigues estructures
unifocals, de creixement conglomerant), capaços de treballar amb
una irregularitat i una discontinuïtat mallades i concentrades al
mateix temps (pluricompactes) i atents, a la vegada, a la capacitat
d’equilibrar aquests espais «plurinuclears», de coagulació nodal,
amb altres —i respectius— espais «poliintersticials» de vocació
mediambiental (corredors biològics, dits verds, llengües de

Models referits, llavors, a una nova lògica «urbana i interurbana»
en i des de la qual es conceben autèntics «territoris d’encreuament
i intercanvi» plantejats des d’aquesta condició «multi-» i
«polifacètica» pròpia d’un organisme, la ciutat destinada, des
d’una dimensió cultural i sostenible al mateix temps, a celebrar
la diversitat i articular la col·lectivitat.
Diversitat, «mixticitat», densitat i «plurinuclearitat» són alguns dels
factors d’aquesta nova ciutat/territori o multiciutat territorial,
més sostenibles, articulada amb infraestructures d’enllaç bones
i caracteritzada per un disseny integrat dels seus espais de
vida i relació (espais rics, diversos, lúdics i productius alhora)
sensibles al context i al paisatge. Però també a una gestió correcta
dels cicles de l’energia, de l’aigua, de la matèria i dels residus i
dels paràmetres qualitatius de confort, salut i habitabilitat en
interacció amb el medi i la societat, des de criteris de disseny
intel·ligent tant des del punt de vista tecnològic com econòmic
i innovador. És a dir, des d’una concepció holística, imaginativa,
creativa, dinàmica, i evolutiva.

10. Territoris complexos, models integrats: metodologia «multicapa». Font: Metàpolis, Manuel Gausa.

11. Barcelona Land-Grid. Un nou esquema de desenvolupament sostenible per a la ciutat.
(Actar Arquitectura, a Met 01-Barcelona Metápolis, ed. Actar, 1998.)
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5. A gran escala: diàstoles i extensions, o és possible una
nova relació amb el territori?
5.1. Territoris trenats (land-links, land-grids, land-flows)
Des del punt de vista de l’escala territorial ja hem apuntat com
la nova ciutat no pot seguir mirant-se a si mateixa. Els estrictes
límits de les diferents realitats municipals que la convoquen ja
no són els dels seva(es) respectiva(es) influència(es) real(s). La
força dels grans centres atractors impulsa, tal com hem assenyalat,
el territori, però el major o menor equilibri del territori depèn
decisivament de les diverses «polinuclearitats» que conformen
la mateixa configuració global, «multinodal».
Els límits dels antics nuclis municipals centrals apareixien
integrats en una àmplia xarxa de connexions i estructures
polifocals que requereixen noves lògiques d’intercanvi sectorial
i transversal, a la vegada capaces d’assegurar desenvolupaments
concertats sobre la regió, més enllà de les habituals operacions
de fortuna i acumulació conjuntural de l’ús.
Abordar aquest nou organisme urbanoterritorial, aquí considerat,
ha de plantejar amb decisió la necessitat d’una major coordinació
territorial a gran escala20 que afavoreixi marcs d’acció (i de
relació) capaços de construir un nou tipus de desenvolupament
intel·ligent per a combinar malles infraestructurals, nodes
atractors i «llengües» de paisatge (és a dir, canals de connexió,
canals de desenvolupament i canals de relació) en possibles
esquemes flexibles i sistematitzats al mateix temps definits per
xarxes de nodes densos i paisatges de relació, de llocs i entrellocs,
de buits i plens, de paisatges operatius i de paisatges significatius,
associats a una nova interpretació del que és ecològic (una
ecologia activa més que nostàlgica), capaç d’afavorir, tal com
s’ha assenyalat, una nova idea instrumental del paisatge no ja
com a mer residu intersticial entre plens sinó com a possible
subsistema actiu i relacional.
En aquest marc de reflexió i investigació s’articulen alguns
dels nous treballs de redefinició territorial avui emergents,
nous «sistemes operatius» per a la difusa realitat de connexions
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polinuclears en què s’inscriu l’actual sistema territorial i que
estén la seva àrea d’influència més enllà de les clàssiques regions
metropolitanes.
Sistemes que conjuguen, en tot cas, zones d’ocupació i zones de
preservació, espais de densificació i espais de dilatació, combinats
sempre en possibles entramats mediambientals i infraestructurals
relacionats, a la vegada, amb noves i velles trames, espais lliures i
espais de reserva, que afavoreixen una particular condició seriada
o ritmada entre «colonització/paisatge/infraestructura», «ple/buit/
enllaç», en què les mateixes trajectòries de desenvolupament
proposades es visualitzen com a seqüències obertes d’escenaris
i matrius transversals de moviment/lliscament d’amplada, mida
i gruix variables.

La nova investigació urbana i la seva decisiva declinació
sostenible implica apostar per aquesta dimensió discontínua,
complexa i entrellaçada d’un nou tipus de «geografia relacional»,
una «geourbanitat» en xarxa, associada a una necessària
concepció trenada —articulada i oberta, al mateix temps—
del sistema global. Cridada a combinar moviments implosius
i desenvolupaments extensius.
D’un territori «extraurbà» es tracta de passar, doncs, a un
territori «interurbà».
D’un territori «fons» a un territori «malla».
D’un territori passiu a un territori actiu.
Capaç d’equilibrar estructures de concentració i estructures de
dilatació, àrees denses i àrees dilatades, «nodes i res»; generant
plusvàlues de marge (en els espais de límit perimetral, per
exemple) i al mateix temps conservant (i fent operatius) espais
d’articulació i reserva.

12. Catalunya Land-Grid. Catalunya, un paisatge de paisatges,
un lloc de llocs. Un model íntegre de desenvolupament multimodal
(HiCat-Actar Arquitectura 2003).

Sintetitzant —tal com s’ha assenyalat— en formulacions concises
i precises possibles relacions entre nodes atractors de creixement,
espais relacionals de dilatació i connectors de flux i articulació.
És a dir, entre trames de densitat, paisatges d’ús i infraestructures
d’enllaç.
Connectar la discontinuïtat. Treballar amb la simultaneïtat.
Articular infraestructures —i intraestructures— coordinades.
Propiciar una eficaç interacció entre medi, espais, territoris,
fluxos i activitats.

com a «catalitzador» de noves estratègies «supramunicipals»).
Estratègies en què el paisatge —aquest buit significant— no
separa sinó que, paradoxalment, uniria. En què el paisatge ja no
és un element passiu —el residu del ple— sinó un sistema actiu:
el nou actor territorial.

Concebre la ciutat «cap a fora i cap a dins» al mateix temps,
impulsant operacions d’«enllaç» interurbà però, també, operacions
de «reforç» urbà —de consolidació, de contenció o de coagulació,
de concentració, de reestructuració o de reciclatge, tal com es
veurà més endavant— i instrumentalitzant, al mateix temps, la
mateixa idea de paisatge no només com a buit intersticial sinó
com a autèntic «sistema operatiu», obert a l’ús i a l’activitat.
Aquestes dinàmiques requeriran, en efecte, nous instruments
dispositius capaços d’abordar la mateixa dimensió infraestructural
—global— de la ciutat i del territori i de replantejar, al mateix
temps, tal com s’ha reiterat, la força de l’espai «en negatiu» (el
buit) no tant com a resta —o reserva residual— «entre coses» sinó
com a engranatge estructurador a escala territorial (i, per tant,

13. Barcelona Land-Grid. Esquema de desenvolupament sostenible
per a la ciutat (Actar Arquitectura, a Met 01-Barcelona Metàpolis,
ed. Actar, 1998).

La força implícita de l’espai intersticial, «en negatiu», emergeix
llavors, no tant com a resta —o reserva residual— «entre coses»
sinó com a coengranatge (o subsistema) estructurant, iteratiu
i interactiu a la vegada.
El buit —el paisatge entès, en el marc de les mateixes estructures
urbanes, com a «espai lliure», més o menys actiu— es manifesta
com un «subsistema», tant o més important que el «ple» (el
tradicional paradigma, fins fa ben poc, del que és urbà) i aquest
nou paper articulador d’un espai «entre plens» l’apropa al d’una
matriu virtual infraestructural, a la vegada, capaç d’articular
sèries tàctiques entre processos de concentració i processos de
dilatació, equilibra la força de les volumetries amb el valor de les
superfícies i afavoreix el treball amb els horitzons, les obertures,
els retalls i les dilatacions, més que amb la geometria edilícia
del que és «construït».
Interessa insistir en la importància d’aquestes condicions
«interespacials» —«entre» i «inter», a la vegada, és a dir in-

20) S’agafa prestat el terme gran escala (encunyat per Eduard Bru) per sintetitzar aquest tipus de plantejaments, i que dóna títol al màster impulsat des

d’aquests criteris en el marc de la Universitat Politècnica de Catalunya.
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between— cridades a equilibrar àrees denses amb paisatges
de relació, de generar espais productius i al mateix temps de
conservar espais recreatius, dins d’una idea global de ciutat.
Al mateix temps cal recordar la importància, en la majoria dels
nous patrons urbans, de les mateixes matrius internes de la
mobilitat i la interconnexió com a xarxes virtuals immanents
de «infraestructuració» destinades a articular els mateixos
moviments interns. Xarxes (o malles) enteses, no ja com a
mers traçats de contingència sinó com a autèntics dispositius
relacionals capaços d’afavorir una certa lògica connectiva
—«exaudida»— d’organització «entrellaçada» en el sistema.
Emergiria, llavors, la importància estratègica d’ambdues matrius
—infraestructurals i «ecoestructurals»— enteses no com a
mers espais de contingència sinó com a autèntics «sistemes
articuladors» susceptibles d’afavorir una possible lògica
«agenciada» en el sistema: reconvertir moltes de les actuals
«teranyines» viàries, juxtaposades i «sobreimposades», en noves
xarxes estratègicament coordinades (i compatibles entre si,
engranant-hi la majoria dels paisatges naturals i aquells altres,
«operatius», repartits en el territori), i ha de ser, aquest, un clar
objectiu de futur.
Si tradicionalment les disciplines del que és urbà s’havien centrat
en el «ple» com a manera de fer ciutat, avui es tracta de pensar
i combinar «buits, plens i enllaços» alhora, en noves matrius
integrades de relació.
Hem utilitzat ocasionalment el terme land-links per definir
aquests possibles dispositius integrats i engranats destinats a
assegurar desenvolupaments locals i globalment qualitatius a
gran escala; desenvolupaments en què la ciutat ja no segueix
interpretant-se com un únic moviment edilici al voltant d’un gran
centre unitari sinó com una estructura multicentral, sensiblement
ajustada i sistemàticament interconnectada, feta de moviments,
esdeveniments i espais relacionats per eficaces xarxes eco- i
infraestructurals (cables, preferentment a la flexibilitat diferencial
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d’una malla nuosa més que a la isotropia d’un grid ideal), capaces
d’afavorir un major intercanvi i mixticitat, però també una
«llibertat i indeterminació» més grans; trames de desenvolupament
i combinació que engloben sistemes i estructures simultànies,
nuclis històrics i eixamples compactes, polígons d’estructura
lliure i, també, noves alternatives de desenvolupament «ciutat/
paisatge», així com zones de colonització densa i zones de
colonització suau, espais naturals i nous «entorns operatius»
concebuts, al mateix temps, com a possibles escenaris de relació
i activitat entre desenvolupaments diversos.

definitiva, espais públics o espais relacionals per a l’intercanvi
i la transferència), lligats, en definitiva, a tots aquells usos
complementaris cada vegada més importants en la nova societat
que s’acosta: espais operatius més que espais representatius, espais
«experiencials» més que espais monumentals, espais estimulants,
més que fonamentalment «elegants», no només concebuts per
al passeig i la contemplació sinó per a l’activitat i el gaudi, és a
dir, per a l’autèntic ús i l’intercanvi social.
Més que d’«espais verds» parlem llavors d’autèntics «paisatges
actius» (paisatges operatius) —multiprogramàtics— per a la
mateixa projecció —individual i col·lectiva— del ciutadà.21

Les antigues estructures, expansives o radiocèntriques, donen
pas a l’escala territorial, en aquest tipus de dispositius, a un
nou tipus de definició policèntrica, en xarxa, desenvolupada en
possibles esquemes seqüencials de ritme i cadència variables,
conformades per diversos sistemes i subsistemes de connexió i
articulació que defineixen, tal com hem anat assenyalant, noves
estructures bàsiques d’imbricació entre creixements (espais
atractors, de densitat), paisatges (espais articuladors, de relació) i
fluxos (espais arterials, de connexió), convenientment integrats
en possibles marcs «en(tre)llaçats».
Una possible successió matricial o seqüencial sobre un territori
tan ric i diversificat com el català ha de poder configurar-se així,
amb retraccions i dilatacions, amb extensions i retalls, conformant
un conjunt orientat bàsic, mixt —a vegades local, a vegades
global—, obert a possibles evolucions però referit sempre a la
disposició tàctica dels mecanismes de relació; no contraposant,
ja, espai natural i espai urbà sinó fent-los cohabitar en sistemes
estructuradors atents a la definició dels espais de transició, zones
mestisses, unions ambigües entre realitats còmplices.
Parlem llavors de sòls, paisatges, territoris, entorns, escenaris, etc.,
connnectius (land-links), capaços d’assegurar desenvolupaments
encadenats en què es generen malles de llocs i entrellocs a
escales diverses i, per tant també, en cadascuna, successius
nivells de paisatge (reserves naturals, paisatges mixtos, «dits»
verds, connectors «osmòtics», «llengües» transversals i, en

14 i 15. Barcelona Land-Grid. El paisatge com a sistema operatiu
(Actar Arquitectura, en Met 01-Barcelona Metápolis, ed. Actar,
1998). Catalunya. Territori funcional i topografia. Relleus de
Catalunya amb bandes funcionals i percentatges d’ocupació del sòl.

5.2. Repercussions a Catalunya
En el cas de Catalunya, la mateixa geografia del país afavoreix
aquesta concepció multinodal, en xarxa; aquest és, en qualsevol cas,
un factor clau a l’hora d’interpretar el factor diferencial del territori
funcional català en què existeix un gran contrast entre les zones
muntanyoses (amb una limitada possibilitat de desenvolupament
poblacional i actiu) i les planes (amb una important concentració
urbana i infraestructural). La topografia i la mateixa orografia
catalanes restringeixen, de manera oportunament «correctora», les
possibilitats especuladores d’un ús obert i intensiu de tot el territori
ja que, tal com s’ha enunciat, dels 30.000 km2 que conformen, només
5.800 km2 posseeixen una clinometria (o grau de pendent) inferior
al 5%. Aquesta irregularitat quant a topografies i repartiments de
densitats es manifesta en una ocupació del sòl d’un 5,39% total
respecte del 94,61% encara lliure, conformat majoritàriament per
massissos muntanyosos i espais agrícoles o forestals (si tan sols
en un 5% del territori es concentra la major part de la població,
infraestructures i activitats, cal considerar que aquest percentatge
d’ocupació s’incrementa exponencialment només considerant la
proporció relativa a la superfície de les parts planes del territori i el
seu grau de colonització, progressivament «esquitxat»).
Les onze planes de Catalunya constitueixen, en si mateixes, una
virtual estructura, seqüencial i discontínua, de sòls i «bosses»
relativament planes —i encara en fase d’interconnexió global—,
en què s’han concentrat fins ara (i hauran de concentrar-se en el
futur) les principals pressions de creixement. Planes separades per
estructures naturals i engranades entre si, com grans d’un collar
discontinu engranat per noves —i renovades— infraestructures
que insinuen aquesta nova i possible organització geourbana del
territori, mallada i articulada —sobretot a la costa i a la contracosta—,
afavorida per un grau suficient de distribució i proximitat. En
aquest sentit, cal considerar de manera positiva aquesta possible
dimensió «geoestructural» del territori i articular-la en un nou
tipus d’estructura en xarxa, capaç d’imbricar nodes intensos de
desenvolupament, espais actius de reserva o preservació i malles

21) Vegeu ECHEVARRÍA, Javier. «Telépolis». A: Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme. Núm. 211, 1995.
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integrades de connexió, bosses de creixement, paisatges d’enllaç i
xarxes d’articulació.22
Ja que la població i l’activitat s’han concentrat massivament a
les zones més planes, i per tant més pròximes a la costa (per sota
de la cota 200), és lògic comprovar com la xarxa viària tendeix a
configurar-se segons aquestes necessitats i a presentar els màxims
valors d’intensitat de trànsit en aquesta possible estructura
articulada entre bosses i nuclis de desenvolupament.
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Ja hem indicat com, si bé el 25% de la població catalana es
concentra actualment a la regió de Barcelona, existeix, això
no obstant, una extensa xarxa de ciutats intermèdies a menys
d’una hora de la capital en cotxe. La sostenibilitat global de
l’actual sistema multinodal (i encara embrionari en la seva
orientació estratègica) d’assentaments depèn no només de la
major accessibilitat física proporcionada per la xarxa viària
sinó d’aquella derivada dels sistemes públics, de la freqüència
i velocitat de la xarxa del metro urbà així com de la d’una
necessàriament renovada xarxa ferroviària de rodalies (com
a metro regional), determinants per a assegurar una eficiència
global, encara massa limitada, més enllà del Barcelonès.

interurbana i aquells nous arcs o corredors de desenvolupament
derivats d’aquests i que actuen entre la costa i l’interior.

Si l’activitat excessivament concentrada provoca una mobilitat
massa focalitzada, des d’un punt de vista espacial, el factor més
determinant és el de la gran diferència dels fluxos entre la costa
i l’interior i la gran interacció d’aquests entre el Barcelonès i el
seu «interradi» (superat ja l’antic concepte d’«extraradi»).

17. Catalunya. El Maresme i el primer arc de ciutats intenses. Font:
IC-2008.

Aquestes condicions de trànsit «focalitzat» no es tradueixen
necessàriament, tal com s’ha comentat, en un augment equivalent
del sòl edificable, fet que explica sovint l’aparició de «subcentres»
derivats, especialment actius i atractors, des del punt de vista
social i infraestructural, sinó que requereixen, avui, decidides
operacions de redefinició urbana.

16. Catalunya. Territori funcional i topografia. Relleus de Catalunya
amb les onze planes o espais plans entre serres i muntanyes. Font:
IAAC, a partir de l’Institut Geogràfic de Catalunya (2003).

En aquest sentit la reavaluació qualitativa de corredors precosters
com el Vallès o decididament costers com el Maresme i la seva
relació privilegiada amb el binomi Barcelona/Girona o la franja
entre Coma-ruga i Cunit i la seva relació amb el binomi Barcelona/
Tarragona així com la consideració d’eixos interiors com el de
Cervera/Tàrrega, o el decidit impuls als arcs transversals de
desenvolupament (Mataró/Granollers/Sabadell/Sant Cugat/
Terrassa/Martorell/Vilanova) o (Tarragona/Reus/Vilafranca/
Igualada/Manresa/Vic/Olot/Girona), és de vital importància
per al futur, interactuant-hi programes mixtos «oci/residència/
producció», urbana i mediambientalment compatibles.23 Cal
analitzar també, degudament, els nous eixos de la mobilitat

En efecte, encara que moltes de les fites simbòliques de la identitat
catalana s’ubiquen a l’interior (edificis, paisatges, escenaris,
etc.), el més poderós sistema argumental s’amuntega encara, de
forma explícita, a les estretes franges de la costa i la precosta, que
assisteixen, així, a una progressiva saturació dels seus actius al llarg
d’un medi fràgil i escàs en què s’amunteguen els més poderosos
missatges atractors de Catalunya, els centres productius més
nodrits, les grans infraestructures de transport (aeroports, ports i
estacions de ferrocarril), les xarxes més importants d’autopistes,
autovies, carreteres i cables ferroviaris, les majors ciutats-reclam,
amb Barcelona al capdavant, les institucions educatives i
sanitàries, les ofertes d’oci més freqüentades (des de les platges
fins a Port Aventura) i, per acabar, la gairebé totalitat de les ofertes
culturals i d’espectacles de major rellevància, que incideixen
en aquesta gravitació de la mobilitat cap al litoral no resolta
amb total impunitat, ja que tendeix a provocar desequilibris a
l’interior, fins i tot en aquell més immediat a la costa. L’absència
d’un esquema organitzatiu global «productiu/lúdic/territorial»
capaç de coordinar els espais de costa, contracosta i interior

determina que la potència dels actuals fluxos temporals no
acabi d’instrumentalitzar-se correctament i que l’absència de
circuits integrats impedeixi aprofitar els focus atractors com a
possibles distribuïdores de recorreguts alternatius cap a l’interior.
Els efectes del canvi climàtic en territoris complexos com la
muntanya, subjectes a estacionalitats fràgils, estén el problema
del contrast entre mar i muntanya i il·lustra la necessitat de
generar programes transversals entre ambdós, recolzats en circuits
eficaços de connexió.
Des del punt de vista infraestructural, Catalunya ha anat gaudint
fins ara d’una situació privilegiada (excèntrica respecte a la
península central al sud d’Europa), afavorida pel fet d’aparèixer
com un escenari amb clara vocació d’intercanvi fronterer, amb
importants estructures portuàries i aeroportuàries i amb una
xarxa vial racional i correcta —amb un trànsit important de
fluxos associats a aquest caràcter d’encreuament actiu i a la seva
important producció industrial. No obstant això, avui aquest
territori assisteix a la progressiva declinació dels seus antics actius
infraestructurals (tant en matèria de vols europeus i, sobretot,
transoceànics com en connexions internacionals directes en
el cas de l’alta velocitat), un factor inquietant i que, en cas de
prolongar-se, pot suposar un greu perjudici (gairebé decisiu) per
a la captació i el manteniment d’empreses i activitats avançades
a les seves zones d’influència.24
l fet que l’aeroport del Prat, encara subjecte a gestions centralistes,
no pugui aprofitar adequadament la seva situació estratègica (la
seva ubicació juntament amb un port important en el context
més industrialitzat del sud d’Europa) per impulsar un trànsit
aeri de mercaderies que Barajas gairebé triplicaria, indica greus
problemes d’interacció amb el mateix port, amb la xarxa viària i
amb els suports logístics. La solució d’aquest problema no sembla
factible si es mantenen indefinidament les actuals condicions
de gestió i, fins i tot, d’emplaçament d’aquestes infraestructures,

22) Segons dades de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya / Idescat, 2003.
23) IBÍDEM.
24) IBÍDEM.
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tenint en compte la desmesurada pressió urbanística que aquestes
sofreixen i l’escassa intel·ligència qualitativa amb què tendeixen
a perfilar-se els creixements dels polígons associats, en un àrea
seminatural (el delta del Llobregat) de fort valor ecològic.
En aquestes condicions no és absurd plantejar el progressiu
trasllat —juntament amb el desenvolupament del tren d’alta
velocitat— de l’activitat portuària i aeroportuària de mercaderies
cap a l’eix Tarragona/Lleida, un àrea ja impactada pel trànsit
petroquímic. Si fins ara la majoria de les instal·lacions logístiques
s’han concentrat al Barcelonès (una comarca molt pressionada i,
a més a més, especialment propícia per a activitats de valor afegit
més gran i menys necessitat de sòl), aquesta situació logística
dista molt de ser ideal, i es requereixen accions específiques que,
fins ara, semblen no haver-se considerat decisives en la política
territorial. La renúncia a un dimensionat estrictament quantitatiu
de l’activitat, la promoció de la construcció d’equipaments
específics per al transport, la millora de l’accessibilitat de les
instal·lacions, la construcció de nous centres d’intercanvi en sòl
plans accessibles i barats, encara que distants de les instal·lacions
motores (port i aeroport), la coordinació física i gerencial entre
els diferents sistemes i instal·lacions (aeroportuàries, portuàries,
viàries, ferroviàries), la investigació i l’ensenyament del transport
o el reconeixement de l’eix Lleida - Tàrrega - Cervera com a focus
logístic potencial, són alguns paràmetres que cal considerar, en
coordinació amb la mateixa configuració portuària catalana de
Barcelona i Tarragona.

Si les dades disponibles sobre la freqüència i la intensitat de les
connexions, físiques i virtuals permetessin entreveure el grau
d’eficàcia de les noves infraestructures i tecnologies en un país que
liderés encara les estadístiques, aquest no tindria, desgraciadament
—en relació amb el centre (Madrid) i el nord (Navarra)—, un
grau d’ambició i aposta equiparables a l’hora de compatibilitzar
aquests processos d’extensió física amb nous sistemes de captació
i generació energètica alternatius i integrats.25

18. Catalunya. Reflexions i esquemes logístics. Plataformes
logístiques a Europa i relacions aeroport, port i sòls logístics.
Diagrama de la possible «ciutat lineal» Lleida/Cervera/Tàrrega.
Font: HiCat-2003.

L’evolució del trànsit aeri (recolzat en les instal·lacions principals
de Barcelona, i en les més especialitzades de Reus i Girona) i
portuari en el territori català revela deficiències, tant quant a
passatgers com mercaderies, incompatibles amb la potència
econòmica del territori. La pressió urbana i l’alt valor afegit
del sòl en la metròpoli o metròpolis no articulen una solució
eficaç a l’hora de millorar l’eficàcia de les relacions entre port i
aeroport (malgrat la seva proximitat), fet que limita el sistema
logístic necessari.
Aquest fet recolzaria, doncs, la reubicació d’aquestes infraestructures
a les grans planes interiors, a partir del recolzament d’una important
xarxa de transport. Però insinuaria, també, la necessitat de propiciar
nous sistemes d’orientació estratègica (concertació i interacció
interurbans, no sempre fàcils però necessaris), susceptibles de propiciar
col·laboracions i responsabilitats en equip entre territoris discontinus,
organismes diversos i termes municipals coordinats. L’anunci de
possibles corporacions intermunicipals i interinstitucionals permet
considerar una nova política infraestructural i logística en el territori
associada a una concepció global de les grans estructures de transport,
especialment les portuàries i les aeroportuàries i el seu recolzament
a nous eixos vials.

19. Diagrames sintètics i diagrames de relació natura/urbanitat
per franges. Plantes i seccions segons franges funcionals bàsiques:
A. Muntanya; B. Interior; C. Precosta; D. Costa. (HiCat-Actar
Arquitectura, 2003)
20. Catalunya. Mapa d’infraestructures energètiques. Saldo
Producció/Consum d’energia. Font: Centre d’Investigacions
Energètiques. Font: IAAC, Idescat, Departament de Política
Territorial i Obres Públiques (Gen. Cat.) (2002-2004).

El fet, tan sols, de pensar en un disseny decidit dels sistemes de captació
solar i eòlica associats a la construcció de les noves línies ferroviàries d’alta
velocitat o dels nous trams vials, que incorporen «cultius» energètics
de marge o cobriment, permet considerar la possibilitat d’adequar
importants espais generadors en uns pols sense cost afegit.
Si el saldo energètic negatiu de les franges costera i precostera
s’equilibrés aparentment, en el territori, amb el saldo positiu de
les àrees de l’interior i del nord, al voltant de Barcelona i Tarragona
s’observa una important concentració d’instal·lacions energètiques
de gran agressivitat mediambiental. Malgrat la seva bona ubicació
(dins de la xarxa d’infraestructures i transport), es pot replantejar
la seva futura implantació en àrees centrals de menys densitat de
població. Cal propiciar, també aquí, nous models integrats, de disseny
estratègic, entre xarxes energètiques i xarxes infraestructurals així
com un decidit impuls a la construcció d’instal·lacions associades
a les energies alternatives —solars i eòliques, especialment—,
escassament aprofitades i de fort potencial generador.
En tot cas, aquesta política energètica global remet a la mateixa
articulació integrada territorial en què teixits, paisatges i
infraestructures conformen un tot coordinat que aposta per la
contenció urbana, la interacció paisatgística i un desenvolupament
infra- i ecoestructural i mediambiental qualitatiu.26

25) IBÍDEM.
26) A aquestes premisses responen, al mateix temps, en la majoria dels plans estratègics generats recentment a Europa. Plans entesos com a «mapes d’acció»

—evolutius— més que com a dibuixos tancats recolzats en el que és merament instrumental (en aquest sentit, l’experiència holandesa resulta clau a l’hora
d’entendre moltes d’aquestes dinàmiques, realitzades, habitualment, a partir de consultes prospectives realitzades entre nous equips d’investigació capaços
de generar idees i alternatives, visualitzar un altre tipus de potencialitats i assenyalar ambicioses estratègies per als futurs desenvolupaments urbans).
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21. Catalunya. Aprofitament de les infraestructures com a sòls
energètics (HiCat- Actar Arquitectura (2003)
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6. A escala urbana: sístoles i «reimplosions» o és possible
un moviment implosiu i no explosiu per a la ciutat?
6.1. Operacions d’inducció urbana i de cohesió interurbana:
reforços atractors i catalitzadors urbans.
Al llarg de les reflexions anteriors hem anat assenyalant com
la «multiciutat» contemporània ha tendit a expandir-se durant
aquestes últimes dècades en un conjunt de territoris naturals
d’intercanvi més o menys productius, fet que, sumat a la
disminució dels sòls centrals i de les oportunitats de creixement
residencial en el seu(s) interior(s), així com a l’augment de taxes
i preus vinculats a l’alt cost del sòl, de l’habitatge i dels impostos
d’activitat, ha contribuït al creixement progressiu de les seves
antigues poblacions «referencials» i, per tant, del mateix potencial
urbà associat als tradicionals àmbits municipals centrals.
Per altra banda, la pressió d’una ciutat —la històrica— sovint
massa densa i sense excessius espais lliures o verds en els seus
límits, així com el decisiu increment, els últims vint anys, de
les infraestructures i de la mobilitat regional o l’existència de
situacions encara deficitàries en certs barris semiperifèrics centrals
(amb tots els inconvenients de la tensió urbana i sense cap dels
avantatges mediambientals exteriors), han acabat mobilitzant
un ampli sector de l’antiga població urbana, desplaçant-la cap
als veïns interlands.

22. Catalunya Land-Grid.Catalunya, un paisatge de paisatges, un
lloc de llocs. Un model integrat de desenvolupament multinodal.
(HiCat-Actar Arquitectura, 2003)

urbanes de «reforç» i «reactivació», des de bases conceptuals
comunes —estratègica i conceptualment intencionades— més
enllà de la pura suma d’actuacions puntuals.
En efecte, si diversos factors —econòmics i funcionals, socials
i productius, etc.— han motivat l’explosió de la ciutat i la seva
deriva en un nou tipus d’estructura més dispersa en imbricació
directa amb un espai tradicionalment «aliè», aquest «canvi
d’escala» de la ciutat en el territori —i entre territoris— exigeix,
paral·lelament, moviments respectius «multinodals» de contenció
i consolidació (o, si es prefereix, de «coagulació», amb les seves
oportunes dinàmiques de «reavaluació» i «reinducció» internes),
associades a la majoria dels seus nuclis atractors urbans i
zones primàries de densitat. Aquesta condició dual, extensiva i
implosiva —d’expiració cap a fora (diàstole) i d’inspiració cap a
dins (sístole)—, no és contradictòria, doncs, tal com s’ha reiterat;
el que es planteja aquí és una condició simultània, mallada
i focalitzada, concentrada i articulada, densa i discontínua
(disdensa) a la vegada. Una condició «interespacialment (re)
densificada» que implica combinar, en efecte, accions estructurals
d’articulació natural/artificial (associades a una nova relació
sostenible i sinergètica amb el paisatge) i operacions nodals de
concentració, inducció i reciclatge associades a una reactivació
estructural dels mateixos nuclis aglomerants.

És evident que aquest salt de la ciutat compacta cap a l’«exterior»
(que ha de ser considerat, tal com s’ha comentat, en tota la seva
importància i dimensió) requereix, a la vegada, un moviment
complementari de «reimplosió» (això és, de revitalització,
de rehabilitació i de reestructuració internes), d’acord amb
l’aprofitament sostenible d’uns recursos ja existents i amb
la valorització d’uns actius —el sòl, el paisatge, etc.— massa
valuosos i, sovint, excessivament limitats (sobretot en les estretes
franges costeres).27

Aquesta és una nova condició reformuladora en què desenvolupar no
implica, necessàriament, créixer; ni créixer, forçosament, ocupar.

La ciutat tradicional (ara «pluricentral») i els seus nuclis associats
han de pensar, doncs, com «créixer» i «reestructurarse» «cap a
dins» i propiciar nous esquemes destinats a orientar operacions

Davant d’aquesta nova natura «oberta» de la ciutat, més que
accions depuradores o evocadores, més que models productius o
reproductius, són necessaris criteris coproductius, d’interacció i
encreuament (mixt, híbrids, relacionals), atents al mateix temps
a l’estratègia del global i a l’excepcionalitat del singular. A la
força de les volumetries i a la importància de les obertures. A
la reconsideració de les densitats i al disseny de les dilatacions
(esponjaments, retalls, obertures, etc.). A la trobada entre
programes i usos, activitats i col·lectivitats, densitats i natura,
i, per tant, a la concepció de nous tipus d’actuacions capaços
d’afavorir la mixticitat i l’intercanvi en tots els àmbits, funcionals,
socials, culturals i mediambientals. L’assaig i l’aprofundiment
en aquest tipus de qüestions permet plantejar, llavors, un nou
gènere de repartiment urbanístic des del qual es pot treballar
tant amb l’acumulació (emergències, brots o despuntaments)
com amb l’articulació (trames) i amb el paisatge (pics) a fi de
donar resposta als grans reptes que es plantegen avui en l’àmbit
de la ciutat:
1. Com treballar «cap a dins» en els teixits centrals?
2. Com treballar «al llarg» en els espais de límit?
3. Com treballar «en i entre» en les àrees disperses?

O, si es prefereix:
1. Com reactivar, reforçar i contenir els nuclis ja consolidats —i

En què preservar no significa congelar ni transformar significa
eliminar.

els seus teixits associats— i dotar-los de més càrrega urbana,
funcional i estructural.

Ben al contrari, es tracta de combinar moviments de desenvolupament
ponderat i de conservació activa, de sístole urbana i de diàstole
territorial, en nous dispositius de relació.

2. Com retraçar i reperfilar les vores (els límits perimetrals i espais
de marge nodal) i concebre noves operacions de compactació i
de concentració ciutat/ciutat o de transició ciutat/paisatge.

Estendre el paisatge i implosionar l’arquitectura.

3. Com reconvertir i reorientar les grans «taques» disperses,

27) Vegeu el terme reinformació a GUALLART, Vicente. «Redes y reinformación urbana». A: GAUSA, M.; GUALLART V.; Muller, opus citatum.
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i equipar-les i reinformar-les amb noves programacions de
reurbanització estratègica.
Bàsicament es tracta d’intentar consolidar i reforçar qualitativament
els centres, d’enfortir i perfilar (o modelar) els marges o vores
(precisant amb claredat contorns, perímetres i «recintes» de densitat)
i de rearticular (o reurbanitzar) les àrees disperses de proximitat, tot
això segons possibles equacions de continuïtat «ciutat/ciutat», de
contrast «paisatge/ciutat» o de transició «ciutat/paisatge».
Molts dels nuclis municipals avui existents, discontinus i
sovint esfilagarsats en el territori, plantegen aquesta necessitat
d’explorar nous processos de cohesió i connexió (de condensació i
coagulació) entrellaçats, en els seus teixits i entre teixits. Processos
associats a oportunes operacions de reforç reactivador —urbà
i interurbà— referibles, al mateix temps, a noves equacions
sectorials entre paràmetres de densitat, altura i espai lliure (o
alliberat), capaços de generar noves estratègies urbanes, centrals o
perimetrals, que plantegen no només les habituals operacions de
«continuïtat» morfològica i «sutura» contextual —oportunament
necessàries — sinó també possibles operacions qualitatives de
rehabilitació innovadora, de «reimpulsió eruptiva», de «brot
localitzat» o «hibridació» (llegiu «interacció») «paisatgística»,
generades més enllà d’antics estàndards de densitat, gàlib o
altura, més o menys contextuals. Operacions susceptibles de
generar virtuals plataformes d’inducció urbanes, de consolidació
i reforç (centrals), o de descobriment o transició (perimetrals),
destinades a plantejar (sobretot en les vores i en els espais de
marge i límit, interiors o exteriors) àrees denses equilibrades
amb espais oberts.28
La ciutat contemporània ha de pensar, doncs, de nou, com reforçar
les seves pròpies estructures existents reutilizant i reactivant
els seus propis teixits nodals, retraçant els seus propis contorns
perimetrals, reinformant els vells/nous traçats existents, assumint
i potenciant la natura variada de les seves pròpies estructures
de definició.
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Celebrant i articulant, en qualsevol cas, la seva diversitat,
conjugant les característiques específiques dels diversos escenaris
que hi conviuen no per reproduir-los (ni per «redimir-los»)
segons models «ideals» sinó per extremar els seus heterogenis
potencials a partir de la concepció de nous i més complexos
«esquemes de síntesi».
Esquemes capaços d’aprofitar, en qualsevol cas, els valors i
actius d’aquells espais referencials sensiblement consolidats, i
de rellançar amb noves ambicions els potencials d’aquells sectors
menys caracteritzats, «positivant» les diferències, valorant les
senyes d’identitat de cada lloc o sector i articulant decisivament
les característiques específiques de les seves diferents estructures,
no per recrear-les sinó per reconèixer-les a fi d’actuar i interactuar
qualitativament, en aquestes i entre aquestes, destacant els seus
actius i els seus atractius (evidents i ocults), no només «renovant»
les realitats existents amb «formes» noves sinó reactivant-les amb
noves «estructures» (innovadores) capaces d’induir interaccions
qualitatives en tots els àmbits, urbans, culturals i socials.

aquests processos i aquelles estructures encreuades d’orientació
connexió i relació estratègiques (bandes o arcs, franges o cordes,
feixos o dits, etc.) considerables com a matrius transversals
—«transtrames» o «transàrees»— implícites, de fet, en aquests
conjunts (o patrons) morfourbans.

Es tractaria, llavors, d’evidenciar, d’articular i de reforçar també, i
més enllà d’antigues divisions administratives, aquesta condició
«múltiple» i «multicapa» de la ciutat entesa com a possible
sistema simultani d’«escenaris» flexibles de definició i de
«trames» entrellaçades, de relació.

Àrees i trames transversals, referides, en alguns casos, a antics
«sectors» (parts dels antics barris, districtes, zones, però també
nous límits i possibles marges), convertits en nous inter- o
transsectors, les vores i els espais interiors dels quals presenten,
així, una fèrtil «multipertinència», a diversos d’aquests marcs
de connexió i intercanvi, i així conformen un nou tipus
d’esquemes urbans de reavaluació i redefinició internes per a
noves intervencions de reforç atractor. Intervencions destinades
a «reimpulsar» i «reinformar» teixits, tradicionals i —per què
no?— teixits recents dotant-los de nous «criteris operatius»
—funcionals però també estètics, tipològics o morfològics—
definits a partir d’una possible i desitjable mixticitat «residència/
producció/oci», a partir d’una nova relació entre habitatge, paisatge
i tecnologia, de decisives implicacions redefinidores.29

Trames associades a possibles «lectures superposades» de la ciutat,
susceptibles de combinar conjunts variables d’encreuament
i trobada en què, per exemple, certes situacions específiques
(patrimonials, ambientals, culturals, però també relacionades
amb «atmosferes», «contextos», o «elements» singulars, amb teixits
urbans o estructures verdes o productives, etc.) poden explicitar
la seva vinculació múltiple, a una i diverses «capes-trames» del
sistema (de manera més o menys central en cada una) i així es
manifesten com a possibles elements «intersecats» en diverses
matrius d’articulació.
23. Barcelona. Esquemes de noves trames connectives. Esquema
d’espais verds i esquema a base d’arcs, bandes i cordes integrades.
Actar Arquitectura. Barcelona Trans-áreas, 2008.

Aquesta capacitat de combinar a la ciutat entramats múltiples
(o millor, «multientramats» comuns de relació) en nous
esquemes directors «multicapa» de lectura i orientació permetria,
llavors, articular amb més eficàcia aquells possibles processos
de redefinició interns associats a aquests i la interacció entre

24. Nous paisatges habitats. Cornellà, 2003 (HiCat-Actar
Arquitectura, Barcelona 2003).

28) Res millor que utilitzar un terme tant deleuzià com plataforma per identificar aquests escenaris multicapa.
29) Vegeu WALL, Alex; NIGRA, Susan. «Espais d’oci». A: Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme. Núm. 196, 1993, pàg. 42.
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6.2. Noves repercussions urbanístiques (vida-producció-oci)
a Catalunya
En efecte, la lògica de les economies d’escala (concentració de
població, massa crítica, diversitat i complexitat de les ofertes
terciàries, emergència d’oportunitats) ha desbancat la divisió clàssica
d’aquelles activitats bàsiques (residència/producció/descans) que
han marcat el racionalisme determinista de l’era industrial.
La mixticitat dels intercanvis (especialment en condicions de
bon clima i costa, com a Catalunya) genera, avui en dia, un
efecte multiplicador dins dels camps de l’oci actiu i de la cultura
productiva que tendeix a desequilibrar, encara més, les antigues
equacions taxonòmiques.
En aquest sentit, i per la seva pròpia lògica implícita, els grans
efectes atractors tendeixen a situar-se en zones denses i dinàmiques,
fet que provocaria, al mateix temps, una major densificació i
dinamisme.
La nova societat material, informacional i lúdica d’inicis del segle
XXI posseeix com a recursos el factor econòmic, el culte a la salut
—i al cos— i una nova intel·ligència complexa associada al trinomi
espai-temps-informació que demana noves seqüències temporals
i actives i noves organitzacions simultànies que, per a ser eficaces,
requereixen, a la vegada i de manera imprescindible, factors de
concentració poblacional, accessibilitat física, projecció mediàtica
i confort espacial, fet que implica la necessària investigació de
nous espais residencials mixtos i, per tant, de nous tipus d’hàbitats
generadors de noves urbanitats referencials.
En aquest sentit la reavaluació qualitativa de corredors precosters
com el Vallès o decididament costers com el Maresme, la nova costa
de Barcelona, així com els eixos interiors de Cervera/Tàrrega, o el
decidit impuls als arcs transversals de desenvolupament (de Mataró
a Vilanova o de Tarragona a Girona) és de vital importància per
al futur, ja que hi interactuen programes mixtos «oci/residència/
producció» urbana i mediambientalment compatibles. Resulta també
significatiu percebre la penetració de noves conductes urbanes en
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territoris fins ara agroindustrials com Vic, Manresa, Igualada, Olot,
Vilanova i la Geltrú, Girona, etc., que han anat indicant una certa
puixança cultural mantinguda i extrapolada a la resta de municipis
satèl·lits i a què no és aliena la presència de focus universitaris així
com d’embrionàries reconversions productives relacionades amb
les noves tecnologies de la informació i de la distribució.30
En tot cas, concebre el territori com un escenari d’encreuaments
i de simultaneïtats demana una qualificació del sòl basada no
en planificacions de zoning unidimensionals o bidimensionals
(zones residencials, zones industrials, zones verdes, etc.) sinó en
criteris «n-dimensionals» susceptibles de combinar (i comprimir)
percentatges (i nivells) d’ús i programació en noves categories
híbrides.
La ciutat contemporània no pot seguir sent confiada, doncs, a
models rígids, normes tipològiques, classificacions zonificadores
i vells traçats en planta com a únic mecanisme de planejament
urbà.
Una comprensió «multicapa» de la realitat requereix, en efecte,
una compressió (i comprensió) «multicapa» de les seves activitats
i usos, de les seves programacions funcionals i de les seves
organitzacions espacials.
Avui es tracta de projectar la ciutat en secció.

nous marcs d’interacció entre antigues categories duals
—natural i artificial, urbà i geogràfic, paisatge i arquitectura,
públic i privat, ordinari i extraordinari, virtual i real—, en nous
escenaris complexos susceptibles de relacionar emergències
i despuntaments, superfícies i subsòls —és a dir, capes de la
ciutat— activades mitjançant relacions no només de connexió
sinó d’interconnexió o imbricació; acoblaments, també, entre
usos, activitats i programes però, també, entre arquitectura,
topografia i infraestructures. Així se superen les inèrcies de
la visió tradicional, recolzada en plans 2D i cotes +0 per una
nova visió 3D atenta als potencials dels instruments recents de
reconeixement i anàlisi i associada a un nou urbanisme de capes
(o nivells) destinat a projectar altures (cobertes), sòls i subsòls des
d’una concepció integrada i interconnectada de la ciutat.32
Des d’aquestes consideracions tres grans qüestions mereixen
que es reiterin com a síntesi:
La primera, la necessitat de redefinir la ciutat «cap a dins»
i propiciar noves operacions de reestructuració i reciclatge
sensibles a les preexistències i als seus potencials. Cridades a
afavorir la combinació entre «identitats contextuals» i «escenaris
transversals» mitjançant la definició de nous «esquemes» o
matrius de síntesi, concebuts més enllà de les velles concepcions
tancades de zona, sector o districte. Esquemes en què es poden
detectar «espais/trama» de multipertinència («transàrees») i
«espais/node» d’encreuament, cavalcament i projecció.

nous «esquemes verds», estructurals, per a la ciutat compostos
de paisatges actius més que de mers parcs enjardinats.
La necessitat, per acabar, de concebre noves operacions
estratègiques de «reactivació urbana» plantejades més enllà
del mite dels tradicionals «plans traçadistes» de reforma interior.
Noves operacions de «plec i erupció», al mateix temps, ubicades
en espais de trobada, límit o encreuament i concebudes com
a escenaris virtuals plurifuncionals i plurisocials en què es
poden propiciar encreuaments i simultaneïtats verticals entre
programes, natures i individus; nous espais inductors «ciutat/
ciutat» o nous espais de transició «ciutat/paisatge», cridats
a generar, a la vegada, nous entorns de vida i de mixticitat,
en interacció amb el medi, associats a una nova sensibilitat
mediambiental més exigent i «audaç». Nous espais impulsors
—i noves seccions «projectives»— per a una ciutat amb noves
—i velles— maneres de viure, treballar i gaudir. Més enllà del
culte a l’objecte, aquestes operacions han de respondre, en últim
terme, a un nou enteniment del «lloc» com a «entorn» o «camp»
de forces múltiple i multiescalar i ja no com a context merament
físic o figuratiu.
I, per tant, a una nova definició del projecte com a dispositiu
«interactiu» més que com a mera resposta compositiva o posicional;
un operatiu relacional i actiu, i al mateix temps, estratègic i tàctic,
capaç de «reaccionar» davant del lloc i «fer-lo reaccionar» alhora.

Una ciutat de simultaneïtats (cridada a respondre a la superposició
de capes d’activitat, formes de vida i xarxes d’articulació) ha
d’abordar-se, preferentment, en possibles nivells d’ús i definició
superposats, a partir d’una qualificació del sòl basada no en
planificacions bidimensionals i zonings monofuncionals (zones
residencials, zones industrials, zones verdes, etc.), sinó en criteris
«n-dimensionals» susceptibles de combinar percentatges, nivells
i estrats d’ús i programació en dispositius híbrids.31

30) Segons dades de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya / Idescat, 2003.
31) Vegeu GAUSA, Manuel. «Barcelona Metapolis: salt d’escala». A: Espais. Núm. 47 (La metrópoli del 2010, Barcelona, 2001).
32) A aquestes consideracions cal referir-se a l’«urbanisme dels tres nivells» plantejat en el seu dia per Salvador Rueda en alguns escrits de referència (vegeu

Propiciant mecanismes capaços d’articular una necessària
mixticitat tridimensional i des dels quals es poden plantejar

«Un nuevo urbanismo para abordar los retos de la sociedad actual». A: Cap a un habitatge sostenible. Barcelona: Informe CADS, 2008). Per exemple: «Un
urbanisme que projecta no només un sinó tres plans amb el mateix detall i a la mateixa escala: plans en altura (cobertes, copes arbrades, superfícies captadores
d’energia) plans en superfície (nivell arquitectònic) i plans del subsòl (infraestructures de transport, instal·lacions, energia geotèrmica, emmagatzematges i
fluxos, aqüífers, etc.).»

Amb sinergia «en», «amb» i «més enllà» del medi.
La necessitat d’articular en aquests esquemes un fort conjunt
estructural d’espais públics i, sobretot, d’espais relacionals (espais
lliures, paisatges operatius, lúdics i recreatius, equipaments
esportius, etc.) recolzats, en qualsevol cas, en la concepció de
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Potser alguns dels mentors destacats d’aquests models i molts dels
seus protagonistes han de ser homenatjats, arribat el moment,
però al mateix temps les seves mateixes directrius han de ser
aviat superades si les actuals realitats urbanes no desitgen seguir
materialitzant-se a partir de derivades pròpies o de succedanis
importats.

25. Agència d’Ecologia Urbana. L’urbanisme dels tres nivells, 2001.

7. Cap a un urbanisme interactiu
La ciutat europea, i especialment la mediterrània, ha desenvolupat
els últims anys una sèrie de models basats successivament en
l’«evocació», l’«embelliment» i la «importació».
En la nostàlgia d’un antic espai cívic d’enyorança harmònica
(recreat des de petites estètiques domèstiques, gairebé abstretes)
o en la fascinació per un urbanisme de franquícia refrenat per
l’oportú catàleg oficial de brevets internacionals.
El primer lema: reconstruir la ciutat. A partir d’un microurbanisme
de petita escala, de figuració estàtica (monumentalització) i de
«tricotatge» conjuntural.
El segon lema: «gestionar» la ciutat, a partir de la seva rendibilització
en un mercat internacional de valors estandarditzats.
El primer model va ser decisiu en el seu moment per a reparar
i regenerar la «ciutat trencada» de mitjan segle.
El segon sembla haver certificat, en els últims temps, l’èxit
d’un «tardourbanisme» de la fi del segle de «paraarquitectures»
comercials, glamur terciari i col·leccionisme de màrqueting.
No obstant això, ambdós ja no serveixen per a afrontar els nous
objectius d’una ciutat cridada a combinar energia creativa/
productiva, exigència mediambiental i projecció qualitativa.

Perquè aquestes fórmules no semblen respondre als reptes d’una
estructura espacial —la ciutat—, ni d’un conjunt cultural —la
mateixa societat—, cada vegada més complexos i exigents
en les seves manifestacions tendents a demanar dinàmiques
capaces de generar autoestima local, ambició global i qualitat
mediambiental, a la vegada.
Les ciutats, per l’energia amb què compten, poden convertir-se en
autèntiques polaritzadores d’experiències capaces de respondre
a un, sempre postergat, «repte pendent»: el de convertir-se
en autèntic i rics entorns socioculturals de vida, intercanvi,
producció i creació, entorns autènticament significants més que
mers «taulers de joc», simples «espais d’oportunitat» o enganyosos
«escenaris de passarel·la».
Fins fa ben poc a Catalunya s’ha anat desenvolupant una
economia neodomèstica basada principalment en un teixit
difús de mitjanes i petites empreses, majoritàriament de gestió
familiar; els nous reptes globals així com la densitat de dotacions,
serveis i infraestructures i el nivell cultural —i de «benestar»—
del país (suficientment alts en relació amb altres grans àrees
metropolitanes com les de Londres, el Randstad, Liverpool i
Manchester, etc.) permeten al territori català accedir a un nou
potencial actiu com a «escenari intel·ligent» capaç de construir
marcs qualitatius d’innovació productiva, qualitat ambiental i
creativitat cultural.
No obstant això, aquest potencial actiu ha de tenir en compte una
de les qüestions clau plantejades avui en l’àmbit mundial i que
fa referència al nou paper de la formació, és a dir, de l’educació
i la investigació (així com de l’aproximació generadora a una

informació processada) com a factors imprescindibles de lideratge,
identificació i integració en una nova societat de la informació
i del coneixement.
Catalunya pateix encara importants deficiències en termes
d’educació bàsica, d’inversió en R+D+I de formació en TIC
(tecnologies d’informació i comunicació) i presenta un consum
cultural baix per part de la població respecte a altres realitats
europees, que evidencia la urgència d’assegurar una major
preparació de cara als reptes científics, econòmics i culturals
que s’acosten, més enllà del recent boom del «creixement del
totxo» (economia immobiliària i derivades financeres, etc.) de
curt abast i fort impacte mediambiental.
Des del punt de vista energètic Catalunya manté encara una
escandalosa baixa producció d’energies renovables (eòlica i de
biocarburants), inferior al 5% i que respon a un model energètic
basat excessivament en el petroli (un 56%) i per tant sotmès a
una gran inestabilitat, que s’evidencia en la diferència amb altres
àmbits de referència; el petroli representa a Catalunya un 56% de
l’aportació energètica total, quantitat que baixa al 37% en el cas
d’Espanya, al 36% a França i l’11% a Itàlia. Mentre que aquesta ha
apostat fortament pel gas (59%) i França ha avançat seriosament
en l’energia nuclear (37%) o Espanya tendeix (en molta més
mesura que ho fa Catalunya) cap a un model d’equilibri entre
diverses fonts alternatives (notablement a las Canàries i Navarra),
en el cas català es requereix una política més adequada que ha
de considerar tant els efectes mediambientals produïts com el
nivell de dependència generat. I això en tots els àmbits, energètics
però també culturals, econòmics i socials.33
De fet, si la força d’una regió depèn de la seva capacitat per a
acumular capital i coneixement i, per tant, de la seva capacitat
per a liderar preses de decisions estratègiques degudament
projectades cap a l’exterior, Catalunya, si bé segueix sent el
territori industrialitzat més meridional d’Europa, es troba

ara en una situació paradoxal ja que posseeix actius i actors,
mitjans i agents eficaços a l’hora de generar referents (potser
és l’espai que millor combina en el continent qualitat de vida
i desenvolupament productiu, això és, «convivencialitat») però
li falta, cada cop més, una deguda force de frappe empresarial
financera i fins i tot civil i sociopolítica.
Les especialitats productives capacitades per a generar clústers
competitius, encara que entranyables, pertanyen generalment
a indústries sense importants nivells de formació i R+D, ni
grans concentracions de capital i respondrien a una tradició
manufacturera tradicional. I les grans empreses amb alt valor
afegit són, en la seva major part, sucursals de multinacionals que
internacionalitzen tecnologies externes importades.
La capacitat per a produir tecnologia d’alt nivell segueix sense
trobar terreny propici, ja que depèn de decisions alienes. Tampoc
hi ajuda la debilitat congènita de la universitat ni el baix nivell
de titulats en especialitats relacionades.
Són massa inconvenients, encara, per a fer florir una innovació,
captiva tant per la seva dependència exògena com per les seves
limitacions endògenes.
A més a més del tradicional teixit de petites i mitjanes empreses
que ha caracteritzat la seva economia, Catalunya requereix grans
empreses pròpies amb autonomia decisòria i independència
tecnològica, més enllà de l’actual abundància sucursalista. Impulsar
ajudes a la projecció empresarial nativa, a l’ambició creativa i a
la innovació en camps tecnològics i econòmics emergents, amb
força per a generar nous lideratges exteriors, es manifesta com
un repte fonamental. Apostar per camps competitius de qualitat,
generadors de coneixement i amb una base de projecció i preparació
suficientment ancorada en la tradició local (ciències de la salut,
biologia i genètica, farmàcia, disseny, arquitectura i urbanisme,
noves tecnologies i nous materials, alimentació i gastronomia,

33) Segons dades de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya / Idescat, 2003.
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turisme, etc.) és, doncs, cada vegada més necessari i requereix
autèntics programes incentivadors degudament formulats des
de l’Administració pública. Això implica també una renovació
de les actuals estructures acadèmiques i, possiblement, una
complementació dels llocs vitalicis amb la incorporació de nous
referents amb responsabilitats assimilables a les tradicionals.34
Si les activitats de la nova economia i del coneixement s’ubiquen
principalment al Barcelonès (on s’ha format una corona tecnològica
entre Barcelona/Cerdanyola/Terrassa/Rubí i un eix encara dèbil
entre Barcelona/Esplugues/Cornellà/el Prat i, encara potencial,
al corredor del Maresme com a nou escenari productiu/lúdic),
aquesta notable concentració d’actius i activitats, aparentment
positiva, no sembla assegurar encara el seu progrés ni, per tant,
la seva supervivència.
Ja que l’expressió més depuradora tecnocultural d’un territori
radica en la seva capacitat per a connectar-se competitivament
i identitàriament amb les grans xarxes de la mobilitat i la
informació —però també per a «alimentar-les» i «orientar-les»
o «liderar-les»— l’extensió i cobertura qualitativa d’aquestes
xarxes (físiques i culturals) constitueixen un factor primordial
en el procés de modernització tecnològica del mateix sistema,
de la seva estructura productiva —tota o en gran part dependent
de la capacitat i velocitat d’accés a i entre territoris— i de la
seva vocació de construir de manera innovadora nous entorns
relacionals, nous espais urbans i metaurbans.35
Avui, en efecte, no es tracta tan sols de «regenerar» o de «gestionar»
el que és urbà sinó de «revitalizar-lo».
D’impulsar estímuls i referents, energies productives i il·lusions
col·lectives, econòmiques i espacials, socials i culturals.
De passar, doncs, d’un model reconstructiu o regeneratiu a un
model reimpulsiu.
Reimpulsar —i reactivar— la ciutat.
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Fer d’aquesta un autèntic entorn innovador capaç d’afavorir
el traspàs d’una lògica productiva o monumental a una lògica
decididament relacional.
Generadora de relacions entre la ciutat, els seus ciutadans, els
seus desitjos, les seves activitats i el mateix medi.
Podrem parlar, doncs, de l’aparició d’un nou tipus d’urbanisme:
un «urbanisme interactiu» associat a un nou tipus de lògica
disciplinar.
No a un urbanisme traçadista o compositiu (clàssic).
Ni a un urbanisme planimètric i productiu (modern).
Tampoc a un urbanisme evocatiu i reconstructiu (postmodern)
Un urbanisme «obert» i «relacional» pel fet de ser, precisament,
«reactiu».
En interacció amb el medi (més sostenible), amb el context
(més sensible), però també amb l’individu (més experimental,
en el sentit d’experiència activa i de coneixement empíric), i
amb la mateixa cultura contemporània (és a dir amb una nova
lògica «informacional» més expressiva i evolutiva, disposada
al canvi).
Un urbanisme capaç de crear relacions i interaccions entre ciutats,
paisatges, natures, programes i col·lectivitats, en xarxa.36
Destinat a fer de la ciutat un entorn dinàmic, imaginatiu, en constant
activitat —i capacitat— de reciclatge i reinvenció; confiada —des
d’un necessari optimisme, creatiu— en la capacitat de produir
coneixement més que d’importar-ne.
Generant una positiva i necessària «autoestima urbana».
Col·lectiva. Relacional.
Des de criteris que impliquen no només una lògica i eficaç
amortització dels valors i actius ja existents sinó, també, una
decidida —i ambiciosa— voluntat d’innovació/renovació

destinada a suscitar nous paradigmes culturals i tècnics.
Entenent, en qualsevol cas, la cultura com un autèntic motor
d’energies ciutadanes, un marc generador d’estímul i no només
un mer refugi intel·lectual.
Les ciutats i els territoris han sigut llançats, avui, a un nou
tipus de deriva en què es multipliquen les relacions de i en
xarxa (econòmiques i també transculturals) més enllà dels
antics límits locals. La seva capacitat de desenvolupament
depèn fonamentalment de la seva eficaç pertinència a aquestes
estructures però, sobretot, de la seva capacitat per a significar-se,
des d’ambicions de lideratge, com a punts nodals del sistema, és
a dir, com a polaritzadors i distribuïdors d’informació (d’energia
creativa i no només productiva).
En el cas contrari aquests es cabdellen, entren en dinàmiques
d’inèrcia i rutina i tendeixen a l’autodecadència, a una dependència,
en major o menor grau, sucursalista, importadora d’hàbits i
productes més que generadora de béns i referents.37
7. Conclusions: algunes notes en forma de «pentàleg»
1. Geo - endo
Geourbanitat i disdensitat

Importància del paisatge i d’una natura activa com a espais
relacionals in-between.
Articulació metapolitana (diferencial i múltiple) més que
metropolitana (unitària i subordinada).
Ni models polidifusos ni models monocompactes, models
entrellaçats.
Endo
Recolzament a un creixement «disdens» en el territori a partir
de grans focus discontinus de densitat urbana.
Desenvolupament de dinàmiques d’«implosió urbana»
susceptibles de combinar creixements «cap a dins» i articulacions
«cap a fora». Programació d’operacions urbanes de reestructuració
o redefinició interior.
2. Inter - intro
Identitat i coresponsabilitat
Inter
Coparticipació en nous marcs policèntrics intermunicipals.

Geo

Concertació de/en nous «contractes territorials», a partir
d’esquemes directors intermallats.

Recolzament no només de pertinència sinó d’impuls a aquelles
noves estructures geourbanes susceptibles de compatibilitzar a
escala territorial i afirmació urbana.

Desenvolupaments ponderats / finançament concertat / repartiment
de plusvàlues / disotropia «de» i «en» els creixements.

34) IBÍDEM.
35) IBÍDEM.
36) Fragment de GAUSA, Manuel: «Barcelona Metapolis: salt d’escala». A: Espais. Núm. 47 (La metrópoli del 2010, Barcelona, 2001) i també de «Territorios de

Investigación», a La Vanguardia 27 de gener del 2004).
37) El present text sintetitza diverses investigacions de l’autor, algunes presentades en els articles «O. P. Lands: paisatges operatius» (ESPANYOL, Joaquim

[ed.]. Arquitectes en el paisatge. Girona: ed. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2000) i «Land Links» (BRAYER, Marie Ange; MIGAYROU, Frédéric- Archilab
01 / Orleáns 1999, Orléans, 2000), així com en diversos textos apareguts en els números 217 («Land-Arch»), 219 («Topografías operativas») i 224 («Destellos») de
Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme).
Les declinacions cap a la realitat territorial de Catalunya prenen com a fonts principals les dades obtingudes a l’IAAC (Institut d’Arquitectura Avançada de
Catalunya) a través de l’Idescat en el marc del projecte HiperCatalunya, Territorios de Investigación —dirigit per l’autor, juntament amb Vicente Guallart i Willy
Muller, durant els anys 2002, 2003 i 2004—, així com de les conclusions estadístiques elaborades per l’equip investigador juntament amb José Miguel Iribas.
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Intro
Autoafirmació urbana.
Identitat local..., caracteritzada o especialitzada.
Reprogramació i reestructuració dels valors i actius propis i
programació de nous potencials.
(Re)definició d’escenaris referencials, productius, creatius i
culturals.
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Pro
Ambició projectiva.
Recolzament a la capacitat de reinvenció pròpia i a la creativitat
local. Confiança en l’evolució d’un entorn actiu, no només
mediàtic sinó generatiu.
Treball en xarxa (amb altres àmbits) a nivell de grans equipaments
globals i de grans espais relacionals.
Elaboració d’estratègies comunes i diferenciades.

3. Co - trans
Connectivitat i transversalitat
Co
Pertinença (i multipertinença) a xarxes de mobilitat i intercanvi.
Importància de les infraestructures (vials i ferroviàries) com
a agents compressors del territori, que articulen a la vegada els
desenvolupaments pròxims i discontinus.
Trans
Pertinença (i multipertinença) a espais de connexió transversal.
Relació amb nodes referencials (grans encreuaments d’intercanvi)
i amb focus atractors (espais turístics, costa, etc.)
4. Pre - pro
Sensibilitat i projectivitat
Pre
Consolidació o recuperació dels valors preexistents: actius
culturals, patrimonials, paisatgístics, atmosferes o escenaris
sensorials, etc.
Confiança en l’aposta, la inversió (i la sensibilitat) culturals
com a plusvàlua.

5. MULTI
En definitiva, recolzament a una multiplicitat concertada i
entrellaçada.
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1. El miracle de l’existència de Catalunya
Catalunya existeix avui dia com a país gràcies a la
revolució industrial. Una revolució industrial assolida a
partir de la cultura de l’esforç i del sacrifici, amb la voluntat
col·lectiva de lligar-se amb la modernitat a partir de la tecnologia
i la innovació.

Catalunya
sostenible,
o la sostenibilitat
com a oportunitat
econòmica
Ivan Capdevila,

enginyer industrial i consultor ambiental

La revolució industrial tingué a Catalunya una particularitat
única: es produí sense la font energètica usada a la resta de països
industrials, el carbó. En efecte, el poc carbó disponible i la seva
baixa qualitat forçaren a trobar una font energètica diferent,
com fou l’aprofitament de la força de l’aigua. Primer de manera
directa i després mitjançant l’aprofitament hidroelèctric, l’aigua
va facilitar el miracle d’introduir Catalunya en la modernitat.
Perquè no deixa de ser un miracle que un país tan petit, que
disposa tan sols d’una mil·lèsima part de la superfície i d’una
mil·lèsima part de la població mundials, hagi arribat en tan
bones condicions al segle XXI. En particular si es considera que
no ha disposat mai d’una estructura ni un aparell d’estat. Més
encara, si tenim en compte el relleu abrupte del nostre país i les
limitacions físiques de capacitat del sòl (de baixa qualitat) i de
baixa disponibilitat d’aigua (per ser un país mediterrani).
Si la revolució industrial fou possible a Catalunya fa cent
cinquanta anys, també ha de ser possible ara una nova revolució
centrada en la sostenibilitat. És a dir, en un nou paradigma
integrador basat en l’eficiència i en la internalització de les
externalitats del sistema productiu. Catalunya hi ha de participar
a partir del propi sector industrial, que és la font de coneixement
i de desenvolupament econòmic més important que hem tingut.
I d’una manera actualitzada i innovadora, amb la voluntat de
participar proactivament en un món cada vegada més global en
l’àmbit econòmic, polític i social. I també, com fa 150 anys, amb
el convenciment que les limitacions físiques i ambientals són una
oportunitat per a liderar i tenir avantatge i no una amenaça.
Convé recordar-ho: Catalunya té avui dia un nivell d’autoabastament
energètic molt pobre: només el 3% de l’energia que consumeix és

pròpia, principalment hidroelèctrica, i en menor mesura eòlica i
incineració de residus (i encara en menor mesura, petroli i carbó
de baixa qualitat). El 97% de l’energia restant prové de petroli, gas
natural i urani importats. Una situació especialment vulnerable
per a un país industrialitzat, que ha incrementat molt el seu
consum energètic les darreres dècades (en concret, es va duplicar
en només 17 anys, de 1986 a 2003) i que l’usa de manera poc
eficient. I que, malauradament, encara no està prou connectat a
les xarxes energètiques transeuropees.
2. La crisi energètica i el canvi climàtic com a oportunitat
econòmica
Catalunya paga un preu molt alt per l’energia. Les importacions
de petroli són la causa principal del seu dèficit comercial, de
manera similar a altres països amb pocs recursos energètics
propis, com la majoria d’Europa. I l’increment del preu del cru
comporta un creixement dels preus industrials, cosa que redueix
la competitivitat global del sector industrial català.
La crisi energètica mundial dels anys 2007 i 2008 no serà puntual.
La crisi financera i econòmica global retarda la inversió en nous
projectes petroliers, de manera que institucions tan prudents com
l’Agència Internacional de l’Energia alerten en els seus darrers
informes (WEO 2008 i 2009) que quan l’economia global repunti
el preu del petroli pot arribar a valors tant o més elevats que els
màxims de l’any 2008.
La crisi energètica està agreujada per la crisi climàtica. En efecte,
avui dia la comunitat científica mundial i els dirigents polítics
d’arreu del món donen absoluta credibilitat als informes del
GIECC (Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi
Climàtic), premi Nobel de la Pau 2007, sobre l’origen antròpic
de l’acceleració del canvi climàtic i els riscos que comporta per a
la humanitat. Un canvi climàtic provocat en un mínim del 65%
per les emissions associades al cicle energètic. I un canvi climàtic
que, si no s’hi incideix de forma profunda i urgent, provocarà
importants repercussions socials i econòmiques, tal com ha
revelat, entre d’altres, l’Informe Stern sobre els aspectes econòmics
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del canvi climàtic (2006), que conclou que es necessita una inversió
equivalent a l’1% del PIB mundial per a mitigar els efectes del
canvi climàtic i que, si no es fa aquesta inversió, el món pot viure
una recessió que pot assolir el 20% del PIB global.
La crisi econòmica que patim no pot ser un fre al canvi
sostenibilista que necessitem, sinó un estímul. La inversió en
energies renovables i la gestió energètica eficient possibiliten
la creació de llocs de treball permanents a escala local. L’estalvi
i l’eficiència redueixen la importació de combustibles fòssils i
milloren, d’aquesta manera, el dèficit de la balança comercial.
Però també són rellevants per a la productivitat i la competitivitat
de les empreses. I poden convertir-se, a la llarga, en un sector
econòmic rellevant, que ofereixi serveis avançats intensius en
coneixement. El president dels EUA, Barack Obama, així ho Z
entès, per la qual cosa s’ha proposat crear cinc milions de nous
llocs de treball en el sector energètic i ambiental (green-collar
jobs) en deu anys.

3. Una oportunitat que Catalunya necessita aprofitar
Les reflexions precedents són aplicables al conjunt de països
desenvolupats importadors de petroli, però són especialment
oportunes per a Catalunya. En efecte, Catalunya és un dels
països més vulnerables a l’increment de preus dels combustibles
fòssils i a una eventual crisi energètica global, pel seu baix
nivell d’autoabastament, la seva limitada interconnexió a les
xarxes energètiques transeuropees i la inexistència de sistemes
d’emmagatzematge de gas natural o petroli rellevants. I Catalunya
té una economia amb fort pes de sectors dependents de l’energia,
com l’industrial i el turístic.
Tanmateix, el sector energètic està íntimament imbricat amb
el sector industrial, que pateix una crisi de llarg abast però que
disposa al nostre país d’una extensa tradició i, més important
encara, de coneixement i capacitats mantingudes històricament.
Ens trobem davant d’una oportunitat, per tant, d’aprofitar el
potencial tècnic i industrial i la tradició d’innovació tecnològica
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de Catalunya per a posicionar-nos en l’àmbit internacional.
Països d’una dimensió similar a Catalunya ho estan intentant. Suècia
ha elaborat el seu pla per a l’eliminació gradual de la dependència
del petroli (Making Sweden an Oil-Free Society), amb el qual, a més
de reduir l’impacte sobre el clima i desenvolupar recursos energètics
propis, pretén esdevenir una nació líder en el desenvolupament de
noves tecnologies d’eficiència energètica per ser més competitius
econòmicament a escala global. Israel i Dinamarca, per la seva
banda, estan construint la primera xarxa efectiva de vehicles elèctrics
mitjançant el projecte Better Place, amb l’objectiu de reduir molt
significativament la dependència del petroli.
En l’àmbit empresarial, les noves formes de generació i consum
d’energia poden esdevenir un sector econòmic rellevant
productor de serveis avançats intensius en coneixement. Les
oportunitats de negoci i la possibilitat de generar ocupació són
intenses, també, en la reconversió de la indústria de l’automoció
aprofitant les oportunitats relacionades amb l’eficiència dels
vehicles convencionals, però també en els vehicles elèctrics i
híbrids. I en el sector ambiental de prevenció i mitigació de la
contaminació, en la gestió de residus, etc.
Unes oportunitats empresarials que han d’estar coordinades amb
el Govern, de manera que es puguin aplicar, en primera instància,
al nostre país. No es poden repetir desenganys del passat, en
què empreses pioneres no van obtenir prou suport local per a
implantar els seus productes a Catalunya. L’exemple d’Ecotècnia
és paradigmàtic. Creada el 1984, va ser una de les empreses
pioneres a Europa en energia eòlica, amb productes d’elevada
qualitat. Però l’absència d’una política clara d’inversió en R+D+I
energètica i el fre que els diferents governs i certs sectors socials
pretesament ecologistes van aplicar a les renovables, en general,
i a l’energia eòlica, en particular, va impedir-ne el creixement,
de manera oposada a empreses d’altres comunitats autònomes,
com Aragó o Navarra, que ara són líders internacionals i estan
molt ben posicionades en els mercats mundials.
En definitiva, en els propers anys sorgiran moltes oportunitats de

negoci en eficiència i sostenibilitat, que aprofitaran les persones, les
empreses i els països que estiguin més ben posicionats. Hauríem
de fer el possible perquè Catalunya sigui un d’aquests països.
4. L’energia i el canvi climàtic com a prioritat política
La mesura més important per a aprofitar aquesta oportunitat és
establir de manera immediata la política energètica i de canvi
climàtic com a prioritat estratègica per al nostre país. Una
prioritat que ha de liderar el Govern, mitjançant la creació d’un
departament propi en aquests temes i mitjançant la coordinació
efectiva amb la resta de polítiques de la Generalitat al més alt
nivell perquè les polítiques sectorials integrin plenament
l’estratègia energètica i de mitigació climàtica.
Des d’aquesta centralitat, les polítiques públiques que promoguin
el canvi sostenible no han de centrar-se tant a afavorir unes
solucions tecnològiques determinades sinó a definir òptimament
els indicadors que han de possibilitar el canvi de paradigma
que es vol aconseguir, i afavorir-ne la millora. Les polítiques
públiques, per tant, han de ser neutres en l’àmbit tecnològic,
per evitar l’aparició de barreres de mercat a l’adopció de noves
solucions tecnològiques que en aquests moments ni tan sols
podem imaginar.
És essencial, per tant, identificar, utilitzar, difondre i centrar les
polítiques en indicadors d’eficiència inequívocs i intel·ligibles
per al públic, a partir dels quals s’afavoreixen les tecnologies
de futur. Això hauria de permetre, a la vegada, deixar de banda
molts dels prejudicis ecologistes (i antiecologistes) que regeixen
moltes polítiques públiques.
Alguns dels indicadors clau en el desenvolupament de tecnologies
eficients són:
En generació elèctrica, disminuir el contingut en carboni: g
CO2/kWh.
En consum, disminuir el consum d’energia per unitat de servei:

energia consumida per distància recorreguda en el cas dels
vehicles (kWh/km), energia consumida per m2 de superfície
en el cas dels edificis (kWh/m2), energia per llum obtinguda
(kWh/lx) en el cas de les bombetes, etc.
Aquests indicadors es podrien aplicar per racionalitzar les
primes i subvencions a la generació energètica (avui dia, totes
les fonts estan subvencionades, en major o menor mesura, i
mitjançant sistemes molt diferents), el suport als vehicles menys
contaminants (híbrids, elèctrics, gas natural, etc.), etc.
Aquesta prioritat política ha d’estar recolzada en un impuls de
l’R+D+I en noves tecnologies del sector ambiental i energètic,
que en aquests moments passa per la potenciació de l’Institut de
Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i de la seva interrelació
amb el sector energètic i industrial existent.
Addicionalment, les polítiques públiques energètiques no poden
oblidar el paper de la mateixa Administració: d’una banda, com a
proveïdora, mitjançant la inclusió de criteris d’eficiència, i d’altra
banda com a institució que ha de donar exemple; els ciutadans
acostumen a exigir molt a les administracions, especialment en
temes pioners com aquest.
5. Les xarxes energètiques
L’eficiència i les noves fonts energètiques milloraran en el futur i
faran reduir significativament la dependència de les importacions
de petroli i gas natural. Tanmateix, amb un autoabastament del
3% i amb les fonts autòctones encara desenvolupades en un nivell
força precari, és imprescindible millorar de manera immediata
la capacitat de les xarxes energètiques per garantir la seguretat i
l’abastament en cas d’una eventual crisi energètica o d’accident,
com va ocórrer a Barcelona amb la caiguda elèctrica del 23 de
juliol del 2007. Aquesta millora és especialment necessària en
el cas de l’electricitat i del gas natural.
En el cas de l’electricitat, Catalunya està ben connectada amb
Espanya però infraconnectada amb Europa. Per a disposar d’una
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xarxa robusta i disminuir la dependència de la xarxa espanyola
necessitem noves connexions elèctriques amb alta tensió (400
kV) amb França, més enllà de la ja projectada per a l’Empordà
(coneguda com a MAT). Més enllà de la seguretat, la qualitat i
la construcció nacional, existeixen dos arguments clars per a
reforçar les xarxes de transport i distribució elèctriques:
El continu creixement del vector electricitat com a mode de
consum energètic, tant en la indústria com en el transport com
en el sector domèstic i de serveis.
La progressiva connexió a gran escala de fonts renovables, que
possibilita una disminució de la dependència dels combustibles
fòssils.
Cal recordar que les línies elèctriques són infraestructures
necessàries per a la seguretat de la xarxa, molt comunes
(Catalunya ja disposa de 1.055 km de línies de 400 kV i 1.355
km de línies de 220 kV, uns valors proporcionalment similars
a la majoria de països desenvolupats) i de molt baix impacte
ambiental, especialment quan són aèries.
En el cas del gas natural, cal reforçar la xarxa i l’emmagatzematge
per assegurar el subministrament en cas de tall de proveïment o
incidències en la regasificació i en la xarxa bàsica de gasoductes.
Quant a la xarxa, cal construir el gasoducte Martorell-Figueres,
ja projectat, i connectar-lo amb els gasoductes francesos. Quant
a l’emmagatzematge, necessitem construir com a mínim dos
dipòsits de seguretat subterranis en formacions geològiques
profundes com el que ja està previst a Reus, per a garantir
els mínims nivells de seguretat (volum d’emmagatzematge
equivalent a 35 dies de consum mitjà), ja que avui dia estem a
menys de la meitat d’aquests nivells mínims.
Cal assenyalar, en qualsevol cas, que la necessitat i fins i tot la urgència
per a construir aquestes infraestructures energètiques de seguretat no
han de ser obstacle per a construir-les amb un procés de participació
obert amb el territori i amb el mínim impacte ambiental.
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6. L’eficiència i l’estalvi
En contra de la creença popular, la inversió en eficiència
energètica és molt més útil i barata que la inversió en energies
renovables, i fins i tot que en generació energètica convencional.
L’Agència Internacional de l’Energia va quantificar (WEO 2006) el
retorn econòmic de les inversions en un cas i altre i va concloure
que cada euro invertit en eficiència evitava més de dos euros
d’inversió en generació elèctrica. Aquesta ràtio és molt més
gran encara si es compara amb algunes fonts renovables, com
la fotovoltaica.
Una característica significativa de la inversió en eficiència és que
no depèn tant de l’Administració (com és el cas de la generació
energètica) sinó que depèn, principalment, de consumidors
individuals. Tres quartes parts dels instruments tecnològics
d’eficiència corresponen a decisions dels consumidors, siguin
persones individuals o empreses. Amb el greuge que, en molts
casos, existeix una desconnexió radical entre qui ha de fer la
inversió i qui en rebrà els beneficis. Això afecta, per exemple,
certs temes estructurals dels edificis ja construïts (aïllaments
de façana i coberta, ponts tèrmics, etc.), ja que molts edificis
d’habitatge i d’oficines són de lloguer i no de propietat.
En aquesta situació les polítiques públiques són més complexes
que en la generació elèctrica, en què els interlocutors són molts
menys i molt més concentrats. Les polítiques de l’Administració
per a disminuir la demanda energètica s’han d’adreçar, en tots
els nivells, a promoure l’adopció de tecnologies i instruments
eficients per part dels consumidors individuals (particulars i
empreses), mitjançant canvis legislatius, taxes, subvencions,
finançament especial i provisió d’informació contrastada.
Atès que el sector industrial ja ha fet una inversió en eficiència
molt important les dues últimes dècades (cosa que no vol dir que
no pugui millorar encara més), dos dels objectius principals de
l’eficiència han de ser els sectors residencial i terciari, i per tant
el conjunt de l’edificació. En aquest àmbit d’eficiència energètica
d’edificis, les tendències mundials marquen un increment de la

demanda de confort i la consideració cada vegada amb més pes
del cost global de l’edifici (inversió, operació i manteniment).
D’aquesta manera, es tendeix a afavorir l’arquitectura funcional i
eficient per contrast amb certa arquitectura estel·lar que ha oblidat
la relació de les persones amb l’edifici en què viuen o treballen i
els costos a llarg termini dels edificis per als seus usuaris.

Però l’eficiència no pot desentendre’s de l’estalvi. Analitzem
els conceptes:

Tenint en compte la situació del sector immobiliari del nostre
país, la millora en l’eficiència a curt i mitjà terminis no vindrà
dels edificis nous sinó del gran estoc d’edificis ja construïts.
Cal impulsar la rehabilitació eficient, a partir de les eines
i procediments ja existents per a la rehabilitació de façanes.
També cal afavorir la creació d’empreses de serveis energètics
(ESCO) especialitzades en eficiència dels equips energètics als
edificis. Aquestes empreses poden oferir una gestió externalitzada
centrada a valorar els serveis que proporciona l’energia i no
el consum d’energia com a tal. És a dir, es tracta de comprar i
vendre confort tèrmic, nivell lumínic, etc., i no pas kWh de gas
o electricitat. En el cas de les empreses, les ESCO ofereixen un
benefici clar perquè l’edifici és tan sols un mitjà de treball, però
la gestió dels mateixos edificis no els aporta cap valor i en canvi
els dóna molts maldecaps.

Estalvi és un concepte cultural, relacionat amb la voluntat
personal d’autolimitar-se la demanda d’energia. Pot ser degut a
conviccions morals (de justícia social o intergeneracional), de
salut (mengem menys i per tant aportem menys energia al nostre
cos del que podríem per cuidar la nostra salut, per exemple),
estètics (mengem menys per lluir el cos, per exemple), etc.

Les polítiques públiques han de facilitar la creació i implantació
d’empreses catalanes en aquest sector emergent, amb capacitat
d’obrir-se al món i competir en l’àmbit internacional. Així mateix,
han de permetre la contractació d’aquests serveis en edificis de
la seva propietat, cosa que avui dia no és factible. Finalment,
n’han de promoure la implantació en edificis privats.
Un altre aspecte essencial per a disminuir el consum energètic
és la tarifació per trams. Una tarifació que s’aplica en el rebut de
l’aigua des de fa anys i que es podria aplicar perfectament en el
camp de l’energia, amb molta més intensitat que la que actualment
aplica, tímidament, la legislació estatal. La tarifació per trams
permet deixar clar als consumidors que no es penalitza un consum
mínim sinó un consum excessiu, i de manera exponencial (com
més trams es defineixin més es pot afinar en aquest sentit).

Eficiència és un concepte purament tecnològic, relacionat
amb les millores que la recerca i la innovació aconsegueixen:
vehicles, electrodomèstics, bombetes, etc.

L’estalvi ha de ser inherent, també, als objectius de racionalitat
i eficiència. Perquè l’experiència històrica mostra que les
disminucions de consum relacionades amb avenços tecnològics
significatius (eficiència) han anat sempre acompanyades de
creixents consums energètics globals. Per exemple, els cotxes
consumeixen ara la meitat que fa 25 anys, però la gent fa molts
més quilòmetres, en cotxes més grans i més pesants, de manera
que l’impacte ambiental global ara és superior (globalment
consumim més en automoció ara que fa 25 anys). En definitiva,
si no s’assumeix un concepte cultural d’estalvi relacionat amb
una autolimitació voluntària, el consum continuarà creixent
inevitablement malgrat les millores en eficiència.
7. La revolució en el transport: els vehicles elèctrics
L’àmbit energètic que està cridat a viure la revolució més gran en
els propers vint anys és la mobilitat i el transport. Una revolució
centrada en l’electrificació, quan avui dia més del 95% de l’energia
per a transport prové del petroli. L’electrificació del transport
comporta com a mínim quatre conseqüències positives:
Reducció de les emissions de CO2.
Millora significativa de l’eficiència energètica.
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Millora molt important de la qualitat de l’aire (òxids de nitrogen,
partícules, etc.).
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Intensitat
de CO2 del
subministrament
Eficiència del
energètic
refinament
g CO2/kWh i transport %

Increment de la seguretat energètica gràcies a la diversificació
en relació amb el petroli.
L’electrificació del transport és un procés lent que no pot oblidar
les necessitats a curt termini de millorar la mobilitat a través dels
autobusos urbans i interurbans ni les oportunitats lligades a la
millora de l’eficiència en els vehicles convencionals, mitjançant
la disminució de les dimensions dels vehicles i del seu pes, la
millora dels motors de combustió interna, la reducció de la
resistència al rodolament dels pneumàtics, etc. A llarg termini,
l’electrificació del transport té dues implicacions diferents:
Més ferrocarril: més metro, més trens de velocitat alta (180250 km/h), més mercaderies per ferrocarril, més facilitat de
transbordament entre la carretera i el ferrocarril pel que fa als
camions, cosa que permetrà treure molts tràilers dels corredors
d’alt ús, com el del mediterrani, etc. Tanmateix, és una aposta
a llarg termini ja que requereix noves infraestructures costoses
de construir avui dia. En qualsevol cas, algunes són essencials si
es vol competir amb èxit en el transport marítim internacional:
només amb una bona línia de ferrocarril d’ample internacional
que connecti els ports de Barcelona i Tarragona amb França i
el centre d’Europa els nostres ports esdevindran competitius en
relació amb els ports del nord d’Europa.
Més vehicles híbrids i elèctrics. Els sistemes de tracció elèctrica
són entre tres i quatre vegades més eficients que els sistemes
mecànics convencionals. A partir d’aquest fet i de la possibilitat
que els vehicles elèctrics es beneficiïn de les millores futures
en eficiència de l’electricitat de la xarxa, el futur dels vehicles
elèctrics és prometedor. L’anàlisi de la seva intensitat de carboni,
és a dir, de la relació entre emissions de CO2 i l’energia consumida,
també evidencia millores significatives respecte als vehicles
convencionals (vegeu la taula 1).

parc mòbil permetria reduir més de 4 punts la dependència del
petroli de Catalunya.

Taula 1. Intensitat de CO2 de l’energia motora

Eficiència
del vehicle
%

Intensitat
de CO2 de
l’energia
motora
g CO2/kWh

Motor
de combustió interna
		
Gasolina
Dièsel

242
248

83
83

18		
23

1.619
1.300

Vehicle elèctric
Mitjana
de la UE

370

92

65

619

Espanya
Àustria

252
221

92
92

65
65

421
370

Font: KENDALL, G. (2008). Plugged in. The End of the Oil Age.
WWF. Excepte per a les dades d’Espanya, que són d’elaboració pròpia.

Els costos elevats dels vehicles elèctrics, especialment de les
bateries, han fet que el seu desenvolupament hagi estat, fins ara,
molt lent. Per aquest motiu el vehicle híbrid, en la seva encarnació
inicial i amb el seu desenvolupament total com a vehicle híbrid
endollable, ha esdevingut l’eina clau per a cobrir l’interval entre
els vehicles de motor de combustió interna i els vehicles elèctrics
purs. Un dels punts forts dels vehicles endollables és que la seva
tecnologia està disponible amb la infraestructura existent i sense
la necessitat de costoses instal·lacions noves, com seria el cas de
l’hidrogen o del gas natural. A més, la càrrega de vehicles en hores
vall seria una oportunitat per a donar sortida a l’excés d’energia
que cada vegada més sovint generen les centrals eòliques i que
en el futur generaran el conjunt de les renovables.
El consum d’electricitat dels vehicles seria assumible amb les
instal·lacions existents. Un milió de vehicles elèctrics (que
representen el 20% del parc mòbil de Catalunya) necessitarien
una nova potència instal·lada de 360 MW (menys que un
grup d’una central tèrmica de cicle combinat de gas natural).
Tanmateix, l’increment de potència necessària per instal·lar
podria ser molt menor si la càrrega es fes principalment en
hores de baix consum. Per contra, aquest canvi del 20% del

Catalunya, un país en què la indústria automobilística té un pes
molt important, no pot prescindir d’aquesta tendència mundial.
Són necessàries polítiques públiques a favor seu, tant de suport
als fabricants locals que s’hi vulguin posicionar proactivament
com als usuaris (en aquest cas, tant a l’adquisició de vehicles com
a la facilitació de les infraestructures elèctriques necessàries).
8. La generació elèctrica eficient i renovable
Com s’ha esmentat, el nivell d’autoabastament energètic de
Catalunya és molt pobre (3%). Davant d’aquesta situació, per
garantir la fiabilitat i la seguretat i minimitzar els riscos s’ha de
mantenir una combinació energètica al màxim de diversificada,
i que a la vegada permeti l’entrada progressiva de noves fonts
renovables. Perquè no estem en condicions, encara, de renunciar a
cap font: ni renovables, ni nuclears ni residus. Quan les renovables
estiguin suficientment desenvolupades al nostre país, aleshores
podrem renunciar a les nuclears, però encara falten molts anys
per a assolir aquest objectiu.
Un dels objectius immediats més clars en renovables és assolir,
com a mínim, els objectius de desenvolupament de l’energia eòlica
marcats pel Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 (3.500 MW),
que l’Administració no ha estat capaç d’instal·lar fins ara a causa
de les traves de REE a la connexió elèctrica de nous parcs eòlics
(i a la incapacitat dels diversos governs per a contrarestar-les) i
pel ressò mediàtic de certes postures pretesament ambientalistes.
Així mateix, malgrat les dificultats politicoterritorials existents,
caldria promoure l’eòlica al mar (anomenada off-shore) al delta de
l’Ebre, a la franja costanera entre l’Atmetlla de Mar i l’Hospitalet
de l’Infant i al cap de Creus. Aquesta font pot aportar al sistema
quantitats ingents d’electricitat renovable que amb d’altres fonts
serien molt costoses d’assolir.
Un altre objectiu per a disminuir la dependència energètica de
Catalunya és aprofitar molt més la valorització energètica de

residus per generar electricitat. Només amb la millora i ampliació
de la capacitat d’incineració prevista en el Programa de residus
municipals (PROGREMIC) 2007 - 2012, la generació a les plantes
de valorització de residus municipals es podria doblar.
A Europa, els països que més reciclen són també els que prioritzen
la incineració com a tractament finalista (Suècia, Alemanya,
Holanda, etc.). Així aconsegueixen reduir els seus impactes
ambientals: la incineració de residus municipals genera 18
vegades més energia, emet un 88,7% menys de gasos amb efecte
d’hivernacle i ocupa un 74,1% menys d’espai físic que el dipòsit
controlat. A més, amb les tecnologies actuals de combustió
i depuració d’aire, l’emissió de contaminants atmosfèrics de
les instal·lacions d’incineració (dioxines, NOx i partícules,
principalment) s’ha reduït radicalment, d’acord amb uns nous
límits legals molt estrictes.
Quant a les instal·lacions de calefacció i refrigeració mitjanes i grans
(equipaments grans, conjunt d’edificis o barris), tota nova combustió
d’una certa dimensió ha de dissenyar-se per a produir electricitat, fred
i calor mitjançant cogeneració o trigeneració. També cal considerar
que la dimensió genera economies d’escala positives:
Gran és millor que petit. Les plantes a gran escala poden
funcionar a més temperatura i, per tant, de manera més eficient
que plantes a petita escala. Aquest és un factor inherent als
principis de la termodinàmica, i per tant no canviable per molt
que evolucioni la tecnologia.
Estàtic és millor que mòbil. És molt més fàcil de gestionar,
capturar i controlar emissions de qualsevol central estàtica que
d’una de mòbil. A més a més, permet una hipotètica captura i
emmagatzematge del CO2 si es considera necessària en el futur.
Poques són millor que moltes. Com més gran sigui el nombre
de fonts emissores, més difícil serà de gestionar les emissions.
D’acord amb aquestes consideracions, la biomassa pot ser usada
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fins a tres vegades més eficientment en calefacció i cogeneració
que en l’ús com a carburant mitjançant biodièsel o bioetanol.
En qualsevol cas, els beneficis de la cogeneració i de les xarxes de
calefacció i refrigeració (district heating and cooling) depenen molt
significativament de si es desenvolupa en el context apropiat:
Necessita una demanda simultània de calor i electricitat. Això
vol dir que els consumidors han de ser una barreja d’usuaris
comercials, industrials i residencials.
La cogeneració urbana és ineficient en el context mediterrani, de
clima suau i baixa demanda de calor. Un sistema de trigeneració
(electricitat, calor i fred), en canvi, és més eficient per a cobrir
les demandes de fred a l’estiu i de calor a l’hivern.
El seu benefici ambiental (mesurat en GEH) depèn de la
combinació de la xarxa elèctrica que substitueix. La cogeneració
a gas natural, a Londres,1 només redueix emissions de CO2 en
situacions en què la xarxa proveeix electricitat en una intensitat
de carboni més gran que 220 g CO2/kWh. L’evolució a la baixa
d’aquest valor a mitjà termini per efecte de l’entrada de les
renovables pot posar en dubte els beneficis ambientals reals de
moltes cogeneracions.
9. L’oportunitat del món i l’oportunitat de Catalunya
John F. Kennedy va tenir una visió l’any 1961: fer arribar l’home
a la Lluna abans de 1970. Convençut del repte i de l’oportunitat
que representava per a la humanitat, va fer contractar 150.000
enginyers per a treballar-hi des de la NASA. Tot i que ell no ho
va poder veure, el 20 de juliol de 1969 la seva visió va esdevenir
realitat. I, de resultes d’aquell esforç en la carrera espacial, tots
ens hem beneficiat d’avenços tecnològics que altrament haurien
tardat moltes dècades més a arribar.
Avui dia, el món necessita líders ambiciosos i tenaços com ell,
que en aquest cas sàpiguen concentrar els esforços tecnològics,
culturals i econòmics a combatre el canvi climàtic. El repte és
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global i molt ambiciós. Catalunya sola no ho pot resoldre, però
pot contribuir-hi, com un node més de la xarxa mundial, amb
la seva modèstia però també amb la seva visió particular. Si fem
servir la nostra cultura històrica de l’esforç i d’aprofitament dels
escassos recursos naturals, i el nostre sentiment col·lectiu que ens
ha fet avançar units en moments crítics de coresponsabilització,
podrem contribuir-hi activament. Només es tracta d’això, però
d’això, que no és poc, es tracta.
10. Epíleg: el posicionament del catalanisme enfront
del repte sostenibilista
El catalanisme ha de participar activament i proactivament en el
nou paradigma sostenibilista global i en els canvis socials, culturals,
econòmics i ambientals que planteja. Com es concreta això? De
moltes maneres diferents; aquí plantegem algunes idees:
Participar activament en institucions internacionals. Un exemple:
les reunions del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el
Canvi Climàtic (UNFCCC). Més enllà del seu altíssim interès,
participar en aquest tipus de trobades d’organismes internacionals
fa posicionar-se respecte al funcionament de les Nacions Unides
i dels seus organismes, aspecte imprescindible si el catalanisme
vol incrementar algun dia, realment, la sobirania nacional. Però
també serveix perquè agents polítics i diplomàtics mundials
coneguin Catalunya. Si Barcelona va acollir el novembre de 2009
per primera vegada a la història una reunió del més alt nivell de les
Nacions Unides, concretament la Conferència de Canvi Climàtic
de Barcelona, prèvia a la cimera de les parts de Copenhaguen
(COP-15), va ser gràcies al treball fet des de fa anys per l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic. Aquest treball s’hauria d’estendre a
tots els altres àmbits, i no només els sostenibilistes.
Implicar-se més en els reptes globals i menys en queixes
locals marginals. Sobta que certes organitzacions facin bandera
catalanista de reivindicacions locals pretecnològiques. La
construcció de línies d’alta tensió o de túnels ferroviaris urbans,
per posar dos exemples d’infraestructures de baix impacte
ambiental, no suposa un problema important enlloc del món i no

hauria de suposar-ho tampoc aquí. S’ha de garantir i s’ha d’exigir
la màxima seguretat possible i el mínim impacte ambiental,
però reivindicar, des d’un punt de vista catalanista, «ni aquí ni
enlloc» no ens posiciona cap al futur sinó cap al passat.
Promoure un canvi d’escala de gestió administrativa. Com hem
esmentat, la gestió dels reptes mundials cada vegada és més
global. Ha canviat l’escala dels fenòmens i la manera d’abordarlos. Catalunya, en certs aspectes, no. L’estructura administrativa
municipal es basa en la concepció vuitcentista, sense que hagi
evolucionat excessivament. Per a gestionar els canvis esmentats en
aquest article Catalunya necessita eines de gestió més grans i a la
vegada més àgils: municipis més grans o integracions municipals,
com les que van ocórrer a finals del segle XIX i principis del XX
(Barcelona va fer caure les muralles, va absorbir Gràcia, Sants, el
Poblenou, etc.) i que van situar Catalunya en una bona posició
per a afrontar el segle XX. Perquè, a escala del segle XXI, Catalunya
és una gran metròpoli que no es pot gestionar mitjançant 942
municipis. Calen molts menys municipis i cal un òrgan de govern
per a la metròpoli de Barcelona, com a mínim.
Reivindicar i consolidar els coneixements del sector industrial
com a base per al reposicionament sostenibilista. Nicolas Hayek,
conseller delegat de Swatch, va dir: «Quan un país perd know-how
i l’experiència de fabricar coses, perd la capacitat de crear riquesa,
la seva independència financera. Una vegada que es comença a
perdre independència financera, es comença, igualment, a perdre
sobirania política.» Catalunya manté, encara, com a base de la
seva economia molts coneixements industrials i energètics que
no es pot permetre el luxe de perdre.

1) No estan disponibles les dades per a les ciutats catalanes.
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Catalunya: fàbrica d’Espanya, motor d’Europa?
Hi va haver un temps no gaire llunyà en el qual vam
ser fàbrica d’Espanya. Més recentment ens vam creure
motor d’Europa. I ara ens despertem del somni, amb la suor
freda del malson: certament hem estat adormits, ens crèiem els
més competitius d’Espanya i dels més avançats d’Europa, però
ens hem adonat que ja no ho som. Què ens ha passat? Entre
moltes altres coses ha succeït que el període extraordinari de
creixement del qual hem gaudit durant més d’una dècada ha
arribat a la seva fi. Un creixement, a més, que no s’ha sostingut
gràcies als augments de la productivitat, sinó a les contribucions
del sector immobiliari, la construcció i el turisme. Aquest model
és inviable, no pot mantenir-se ni tan sols una vegada superada
l’actual crisi econòmica. De la crisi en sortirem amb un patró
de creixement diferent.

De fàbrica
d’Espanya a
motor d’Europa:
la Catalunya creativa
Salvador Estapé Triay

El paisatge industrial de Catalunya que emergirà després de la
crisi serà molt diferent de l’actual. No deixarem de ser un país
industrial. La indústria seguirà sent clau per al país. Com ho és
ara per tradició: la «Catalunya, fàbrica d’Espanya» dels segles
XIX i XX, que magistralment van narrar a mitjan anys vuitanta
del passat segle els professors Nadal i Maluquer de Motes. Però
també perquè la indústria ha desenvolupat i desenvolupa encara
un paper fonamental en l’economia. La indústria és el motor de
creixement de la productivitat, i les millores de la productivitat en
la indústria tenen importants efectes en l’adopció de tecnologies
en la resta de l’economia. La indústria té vincles cap endavant i
cap endarrere amb la resta de sectors de l’economia catalana. A
més, Catalunya és una regió industrial diversificada, en major
mesura que moltes altres regions industrials de referència a
Europa. Les empreses a Catalunya són predominantment pimes,
empreses familiars i empreses industrials. Certament ens falten
grans empreses, però comptem amb un nucli d’empreses mitjanes
fortament internacionalitzades.

Una base industrial diversificada, juntament amb una alta
qualitat de vida, constitueixen dos actius clau per al futur.
Catalunya competeix amb altres països desenvolupats per atreure
activitat econòmica i centres de negoci, amb l’avantatge de
gaudir d’un clima i una localització privilegiada. Però per a poder
competir amb d’altres regions del món, Catalunya necessita
infraestructures de primera qualitat, una mà d’obra qualificada
i un entorn dinàmic.
Recentment s’ha elaborat un treball que analitza la competitivitat
de Catalunya. En aquest treball els professors de l’IESE Pankaj
Ghemawat i Xavier Vives assenyalen alguns dels punts forts i
febles de Catalunya a l’hora d’encarar aquests reptes.1 Destaquen,
per exemple, la disponibilitat d’alguns actius per començar: una
base industrial diversificada, un alt grau d’obertura de l’economia,
una tradició empresarial amb un segment d’empreses dinàmiques
orientades a l’exterior —algunes, poques, amb dimensió
internacional—, una qualitat de vida alta —condicionada per
una ubicació avantatjosa i un clima agradable—, un bon nivell
de capital humà i alguns dels més avançats centres d’investigació
i ensenyament. No obstant això, patim dèficit d’infraestructures,
el nivell global d’innovació en l’economia és baix, predomina
un teixit d’empreses petites amb baixa productivitat, hi ha
una falta de tradició cooperativa, així com una absència de
multinacionals establertes localment (i la conseqüent dependència
de multinacionals amb oficines centrals en l’estranger), el sistema
educatiu falla amb els tristos resultats de l’educació primària i
secundària i de la inadequada formació professional, la universitat
i el sistema científic estan dominats per la burocràcia i la manca
d’incentius per a l’excel·lència, les limitacions de la mobilitat són
latents i el coneixement de l’anglès encara és molt baix; la política
d’R+D ha tendit més a la dispersió que a consolidar una massa
crítica en els camps clau, i, finalment, les mesures reguladores
de l’administració són pesades, amb una ràtio elevada entre la
complexitat institucional i l’assignació pressupostària.

1) GHEMAWAT, Pankaj; VIVES, Xavier. «Competitiveness in Catalonia». Selected Topics, Reports of the Public Private Sector Research Center [Barcelona: IESE
Business School], núm. 2 (2009).
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Els autors també destaquen els problemes que Catalunya
comparteix amb Espanya: sistema judicial lent i mal organitzat,
elevada protecció laboral combinada amb un mercat laboral
de caràcter dual, un sistema de benestar que no incentiva el
treball, competència feble en els serveis, etc. No obstant això,
si es fan els ajustaments estructurals necessaris, Catalunya té
l’oportunitat de convergir a llarg termini amb els països d’alt
rendiment a la UE. La crisi actual hauria de ser un punt de partida
per a l’acció. Es necessita un conjunt coherent de polítiques per
a aprofitar les fortaleses de l’economia catalana (diversificació,
base industrial, clima, qualitat de vida, etc.) i elevar el sector
industrial i el de serveis cap a uns productes i serveis de millor
qualitat, millorar la productivitat de l’extens segment de les
petites empreses que es troben encara molt lluny de la frontera
tecnològica i competir eficaçment en el mercat mundial. La crisi
actual és una oportunitat per a reestructurar la indústria i els
serveis i induir a un augment sostenible de la productivitat.2
Ara bé, l’objectiu d’accelerar el creixement de la productivitat
i la creació neta d’ocupació es pot satisfer simplement reduint
personal. Les empreses s’han d’enfocar en el creixement de la
productivitat. Per això és necessari, com s’explicarà tot seguit,
fomentar el pensament creatiu de forma àmplia.
Territoris creatius3
Ens trobem en una nova era de la innovació i la creativitat. Una
era en la qual la generació de valor econòmic en molts sectors
depèn directament de l’habilitat de les empreses d’incorporar
elements culturals i creatius en els productes i serveis que
ofereixen. Productes tan familiars com la roba, els mobles o fins i
tot el menjar depenen, per a ser competitius, d’un elevat contingut
creatiu i de significat. Els consumidors es mostren disposats a
pagar més diners per productes que estiguin ben dissenyats i
tinguin un element cultural o emocional de distinció.
D’altra banda, productes intensius en tecnologia i coneixement
com són els ordinadors o els telèfons mòbils neixen de la capacitat
innovadora de professionals creatius altament qualificats. Moltes
d’aquestes tecnologies també exploten el seu disseny atractiu i
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el seu apel·latiu emocional per aconseguir entrar en els mercats
amb garanties d’èxit. Un conjunt cada vegada major d’importants
indústries creatives, especialitzades en la comercialització de
productes i serveis culturals, que van des de la producció de
cinema i televisió fins als continguts multimèdia, jocs digitals,
publicitat, disseny, món editorial o arts visuals i escèniques,

Londres, Nova York o Berlín, però també Austin, Newcastle o
Wellington a Nova Zelanda, han fet del foment de l’economia
creativa una prioritat estratègica, i no sols per a la generació de
riquesa i oportunitats d’ocupació. L’activitat creativa i cultural
reforça la qualitat de vida i contribueix a la recuperació de barris
i entorns territorials degradats, ofereix més pensament innovador

generen un percentatge cada vegada més elevat del PIB en els
països avançats al mateix temps que generen cada vegada més
ocupació tant a nivell local com internacional.

en tots els sectors de l’economia i modela la identitat de la ciutat o
el territori en un moment de creixent competitivitat en la recerca
del talent, la inversió i el reconeixement internacionals. Catalunya
compta amb els actius necessaris perquè la seva economia
creativa aconsegueixi suficient potencial per a convertir-se
en un motor important de desenvolupament econòmic per al
futur? Quins són els reptes i problemes que Catalunya hauria de
superar si vol apostar per esdevenir una economia creativa de
forma decidida i de manera sostinguda en el temps? Quines són
les oportunitats que reforcen la base territorial de la creativitat
d’aquesta regió? I, en darrer terme, quines són les maneres més
efectives per a aprofitar l’energia i els recursos necessaris per a
seguir avançant en aquesta direcció?

Silicon Valley a San Francisco, nombrosos autors han analitzat
per què en certs entorns floreix la innovació de manera més
persistent, mentre que en uns altres és impossible replicar el
mateix model.5 El gir territorial que gran part d’especialistes en
innovació atorga a ciutats i regions suposa un actiu intel·lectual
molt important sobre el qual es pot fer reposar la generació
d’entorns creatius i innovadors a Catalunya. I, finalment, es
pretén definir quines són les variables que Catalunya hauria de
contemplar per al desenvolupament de veritables ecosistemes
d’innovació en el seu territori. La creació d’una societat més
innovadora ha de basar-se en la generació d’una cultura de la
innovació compartida que imprimeixi un llenguatge nou que
orienti les activitats econòmiques, socials i culturals. El paper de
les institucions locals i regionals és en aquest sentit fonamental
per a elaborar un marc adequat que fomenti la innovació i la
creativitat i del qual participin els individus, les empreses i les
organitzacions.

Classes creatives, ciutats creatives, territoris creatius, entorns
creatius… La creativitat ocupa un lloc cada vegada més destacat
en els debats i les anàlisis sobre la globalització econòmica i
la seva encarnació en el territori en general i en les ciutats en
particular. La creativitat és també un actiu molt important amb
el qual compten els territoris per a ser competitius i innovar
en un entorn canviant. Les ciutats mobilitzen, concentren i
canalitzen la creativitat humana, i són capaces de convertir
aquesta energia creativa en innovacions artístiques, noves idees de
negoci i nous sectors industrials basats en la innovació. Aquesta
energia creativa va desplaçant-se en l’actualitat des dels centres
corporatius de les empreses cap a altres espais de creativitat
amb una alta concentració d’innovació que reforça la identitat
i la vitalitat de regions, ciutats i territoris en general, alhora
que incrementa la qualitat de l’ocupació i les expectatives de
desenvolupament de la població. Les ciutats i territoris creatius
tenen èxit perquè la gent creativa hi vol viure i treballar, i les
empreses segueixen la gent amb talent o, per contra, és la gent
amb talent que engega noves empreses. Les ciutats i territoris
creatius ofereixen un ecosistema integrat on totes les formes de
creativitat, artística i cultural, econòmica i tecnològica, poden
desenvolupar-se.

2) Ibíd.
3) Aquesta secció es basa en un treball previ elaborat amb la col·laboració de Joan-Anton Sánchez. Agreixo a JA Sánchez la seva autorització per utilitzar part

Moltes són les ciutats i àrees metropolitanes del món que han
començat a reconèixer l’impacte econòmic i social que emergeix
de l’economia creativa, alhora que elaboren polítiques decidides
per a la promoció i el desenvolupament d’activitats creatives
i culturals com a elements de la seva promoció econòmica.

d’aquest material.
4) FLORIDA, Richard. The Rise of the Creative Class…and how it’s transforming work, leisure, community & everyday life. Nova York: Basic Books, 2002. Les tesis de
Richard Florida, no exemptes de crítiques i matisacions, s’han erigit com un model explicatiu interessant sobre la importància de la confluència de tecnologia,
talent i tolerància en certes ciutats. Gran part d’aquesta literatura va aparèixer anteriorment en un context europeu i es troba més associada a la importància de
la cultura per al desenvolupament econòmic de ciutats i territoris. Vegeu: LANDRY, Xerris. The Creative City: A toolkit for urban innovators. Londres: Earthscan
Publications, 2000.
5) Especialment a partir de la contribució del llibre d’AnnaLee Saxenian: SAXENIAN, AnnaLee. Regional Advantage: Culture and competition in Silicon Valley and
Route 128. Cambridge (Massachussetts): Harvard University Press, 1994.

Catalunya necessita desenvolupar uns entorns que afavoreixin la
imaginació col·lectiva, la innovació oberta i la creativitat humana.
Per ajudar a reforçar aquesta proposta, a continuació s’examina el
sorgiment del paradigma de la creativitat en la literatura recent
de desenvolupament econòmic i territorial.4 En segon lloc, es
detalla una proposta de marc teòric a partir del qual es poden
analitzar les condicions que el territori ofereix com espai per
al desenvolupament de la innovació i la creació de noves idees
en un context de globalització. Des de l’aparició del fenomen de

Les ciutats han estat tradicionalment l’escenari de les principals
innovacions, ja siguin tecnològiques, socials o culturals. És més, les
ciutats no han actuat únicament com a escenari de la innovació
sinó com un catalitzador polític, econòmic o institucional
d’aquesta. La vitalitat social, econòmica i demogràfica de les
ciutats no pot separar-se de les dinàmiques innovadores que
impulsen una societat creativa cap a l’excel·lència. L’evolució
de les ciutats es caracteritza a partir de breus però intensos
períodes d’innovació i d’imaginació públiques, en què el mitjà
urbà sintetitza els determinants històrics i culturals de cada
nova època. Les ciutats en totes les coordenades de la història

104

s’equiparen a un gresol cultural en què, a partir de la capacitat
del mitjà urbà per a atreure i desenvolupar activitats creatives
i innovadores, aquestes innovacions es conjuguen amb els
elements evolutius de la civilització. A tall d’exemple, és
interessant rememorar l’Atenes de Pèricles, la Florència dels
Mèdici, el Londres de Shakespeare, la Viena de Freud, el París
de Picasso, Berlín en el moment del naixement de la cultura
de masses, o el paper de Memphis en el sorgiment del rock and
roll. Moltes són les ciutats que en l’actualitat reclamen el títol
de ciutats creatives; algunes com Londres o Nova York evoquen
a la perfecció aquesta imatge de ciutat creativa i dinàmica on,
històricament, l’energia i el talent dels seus habitants es combinen
amb un entorn urbà de qualitat i amb capacitat de projecció
internacional de la ciutat.
Si bé l’hegemonia econòmica i cultural de les grans ciutats és una
constant històrica, la capacitat específica de certes ciutats per a
liderar el desenvolupament de la seva època a escala mundial
apareix certament lligada a estratègies d’urbanització moderna.
Per exemple, el paper desenvolupat pel pensament utilitarista
en l’organització de l’enorme creixement de la metròpoli
londinenca a inicis del segle XIX, el desplegament de les obres
públiques d’iniciativa estatal per a la creació d’un ordre urbà
modern a París durant la prefectura de Haussmann, la gestió
dels contrastos culturals, econòmics i demogràfics a Nova York
al principi del segle XX, l’estructuració urbana de Los Angeles a
partir de la construcció d’autopistes i el sorgiment de la cultura
de l’automoció, els elements de la doctrina socialdemòcrata
característica de la vida i els serveis urbans d’Estocolm des
del final de la Segona Guerra Mundial, o el model neoliberal
exemplificat per la política urbana londinenca de reconversió
dels Docklands sota el thatcherisme.6
A cada nou període històric les ciutats han donat una resposta
institucional als reptes que tenien plantejats, transformant
aquests determinants externs en la creació d’un nou ordre urbà.
En l’actualitat nombroses ciutats i regions han iniciat el disseny
i la implantació d’estratègies creatives per a enfortir els vincles
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entre les institucions municipals i regionals i l’energia creativa
que emana de la ciutat, entesa com un laboratori d’idees i del viure
en comú. Els elements que comparteixen aquestes estratègies
són la centralitat que ocupa el sector creatiu de l’economia
de les ciutats, la creixent internacionalització i connectivitat
global d’aquests sectors, i la capacitat d’atracció del lloc on es
desenvolupen aquestes activitats.
L’aparició d’una «classe» creativa a les grans ciutats contemporànies
ha configurat la influent contribució de Richard Florida a la
creixent literatura sobre la importància del territori per al
desenvolupament econòmic i la competitivitat internacional.
El seu llibre The Rise of the Creative Class ha estat el detonant d’un
intens debat internacional sobre el paper de la creativitat dins
l’economia i la societat contemporànies. Prenent com a referència
els últims cent anys d’accelerat canvi tecnològic, Florida aventura
que si trasplantéssim una persona tipus de l’any 1900 a l’any 1950,
i altra de l’any 1950 a l’any 2000, la segona es veuria més afectada
pels canvis socials i econòmics de les nacions més avançades. És
a dir, malgrat que les transformacions tecnològiques de la nostra
època no paren de sorprendre’ns, aquestes estan basades en gran
part en innovacions precedents que van tenir lloc al començament
de la segona revolució tecnològica. En canvi, l’ús social i, en gran
mesura, cultural que fem d’aquestes tecnologies és allò que més ha
contribuït a la percepció que vivim un canvi d’època més profund
del que ningú abans havia intuït. Aquesta revolució cultural,
esdevinguda en gran part durant els anys seixanta i els primers
setanta, ha contribuït a configurar un canvi dels valors tradicionals
d’una societat industrial basada en la jerarquia, la permanència
i la producció en massa a un altre model de societat basat en les
comunitats, el canvi constant i la producció flexible. El paper que
juga la creativitat en tot aquest procés emana de la importància
que el coneixement ha adquirit com a factor de producció i la
innovació i la iniciativa emprenedora com a elements bàsics del
desenvolupament econòmic. En la definició de la seva «classe»
creativa, Florida fa evolucionar el treballador del coneixement
i l’home de l’organització definits per Peter Drucker als anys
cinquanta. En última instància, són els valors individuals, i en

gran mesura també comunitaris, que han prevalgut en l’adaptació
contínua a què les empreses i organitzacions han hagut de plantar
cara els darrers anys. La tesi de Florida es contraposa a les anàlisis
tradicionals del capitalisme, des de Max Weber fins a Daniel
Bell, en el paper expansiu que atorga a la cultura i al potencial
del capital humà en el creixement econòmic. La creativitat és
una característica dels éssers humans i es distingeix dels factors
tradicionals de producció en el fet que no és fixa ni finita. La
creativitat flueix seguint altres intangibles com són la diversitat
i la capacitat de la societat d’establir i canviar les seves pròpies
regles. Segons Florida, una cultura oberta permet les innovacions
socials, fomenta la iniciativa emprenedora i contribueix al
desenvolupament econòmic. Per a il·lustrar aquest procés es
recorre a una tríada de conceptes que contribueixen, seguint
aquest esquema, al creixement econòmic: les 3 T: la Tecnologia, el
Talent i la Tolerància. Sobre la base d’aquests conceptes, Florida ha
desenvolupat una base quantitativa d’indicadors amb la intenció
de provar l’abast de la seva tesi.
La tecnologia és òbviament un dels primers aspectes que
sobresurten de la seva teoria i potser també un dels menys
discutits. La tecnologia apareix com un dels factors més
importants per a entendre el creixement econòmic de l’economia
mundial en les últimes dècades, així com per a entendre el canvi
en els estils de vida i la productivitat, que complementen la visió
de la seva classe creativa. D’altra banda, els índexs elaborats per
Florida en relació amb el talent corresponen a realitats observades
en les grans ciutats nord-americanes i combinen aspectes ja
recollits en altres estudis sobre capital humà i capital social
com són la concentració de treballadors qualificats, nombre de
llicenciats, etc. Més polèmica és l’atenció que Florida dedica a
la tolerància.
D’una banda, l’autor centra la seva anàlisi en la població
immigrant que atreuen moltes d’aquestes ciutats i la contribució

dels nouvinguts a les economies locals a través del comerç i el
seu treball, moltes vegades altament qualificat, com en el cas
dels programadors de l’Índia. De l’altra, destaca el paper de les
comunitats homosexuals en les grans ciutats, correlacionant
el nombre d’homosexuals amb el creixement econòmic de
les ciutats. Aquest aspecte li ha generat alguna de les crítiques
més severes que ha rebut la seva tesi de les classes creatives.
Malgrat això, el seu índex de la bohèmia indica la importància
que les activitats transgressores i alternatives tenen com a punt
d’atracció per als integrants de la classe creativa. Si bé el factor
de la tolerància ha estat criticat entre els cercles acadèmics
nord-americans més conservadors, l’aplicació en un context
europeu ha provat de manera reeixida la seva conveniència.
En un estudi d’aplicació de les seves teories al context europeu,
els països nòrdics, coneguts pel seu tarannà tolerant i el seu
creixement econòmic de base tecnològica, apareixien en els
llocs més destacats de l’índex, en el qual Suècia sobrepassava els
Estats Units com a país més creatiu mentre que Espanya, per la
seva banda, rebia una puntuació molt alta també en tolerància
però baixava posicions en talent i tecnologia.7
Com bé observa Florida, hi ha alguna cosa dels sistemes oberts i
horitzontals (peer-oriented) procedents dels mitjans d’investigació
acadèmica anglosaxona que va tenir un paper important en
l’èxit de motivar, primer els científics i després els treballadors
del coneixement, a contribuir a la innovació no merament com
un procés d’invenció tecnològica sinó també com un procés
de mobilització i organització del talent. Florida indica que es
poden observar una sèrie de tendències que configuren el que ell
anomena la nova geografia de la creativitat. D’una banda la classe
creativa s’està desplaçant des de les empreses tradicionals cap al
que el nostre autor denomina centres creatius. Aquests centres
creatius aglomeren gran part de les principals excel·lències de
l’economia creativa, tals com les innovacions i el creixement del
seu sector tecnològic. L’èxit d’aquestes ciutats no es deu a cap de

6) HALL, Peter. Cities in Civilization. Nova York: Pantheon Books, 1998.
7) FLORIDA, Richard; TINAGLI, Irene. Europe in the Creative Age. Londres: Donem, 2004.
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les raons explicatives tradicionals del desenvolupament econòmic,
no es deu a l’accés a recursos naturals o rutes de transport,
exempció d’impostos o altres incentius. Tenen èxit perquè són
atractors de gent amb talent i les empreses persegueixen les
persones amb talent, i la gent amb talent busca experiències
noves que no es troben en les iniciatives de moltes ciutats, com
la construcció d’estadis, autopistes, centres comercials o parcs
temàtics. La classe creativa forma comunitats, mentals i virtuals,
buscant un ampli espectre d’experiències, obertes a la diversitat
de tot tipus i, per sobre de tot, l’oportunitat d’identificar-se com
a persones creatives.8
Com s’ha vist, les ciutats són les grans guanyadores d’aquest
procés extraordinari de creixement econòmic que estem vivint, i
no ho són —com es creia fins fa molt poc— només per rebaixar
els impostos per a facilitar l’establiment de noves empreses o
activitats econòmiques. L’èxit de les ciutats reposa en el fet que
les persones amb talent, millor preparades i més dinàmiques,
hi volen viure i aportar-hi la seva formació i coneixements
ajudant a construir una societat millor. Moltes d’aquestes
persones recorren centenars i milers de quilòmetres des del
seu lloc d’origen per viure en un indret urbà de la seva elecció i
que respon a les seves expectatives individuals, professionals i
culturals. La ciutat de Barcelona és potser una de les que respon
millor a aquest estereotip. Un exemple recent n’és la inclusió
en les Fast Cities, índex elaborat per la revista nord-americana
Fast Company sobre les 30 ciutats més innovadores i creatives
del món utilitzant dades del grup que dirigeix Richard Florida
sobre les classes creatives.9
Les tesis de Florida han estat abraçades per un nombre cada
vegada més important de ciutats a nivell internacional, en gran
part pel fet que el mateix autor ha establert els mecanismes per
a assessorar l’estratègia de moltes d’aquestes ciutats. D’altra
banda, grans ciutats mundials com Londres, Nova York o Berlín,
conscients de la implicació que té l’atracció del talent per a
mantenir-se com a grans pols d’innovació i desenvolupament
econòmic, han establert marcs específics per a fomentar la
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creativitat. De moment moltes d’aquestes estratègies encara han
de mostrar els resultats en la generació de creixement econòmic
i nous llocs de treball, fora dels grans centres creatius del planeta
que contenen tots els elements necessaris per a triomfar i ser
motors de l’economia global. La qüestió que queda oberta és: fins
a quin punt una estratègia conscient de foment de la creativitat
i la innovació és l’element imprescindible per a l’èxit econòmic
de ciutats i regions més modestes?
Més enllà de l’enrenou que ha produït l’aparició de les teories
de Florida, moltes ciutats i territoris estan dedicant recursos a
organitzar el seu capital creatiu i elaborar estratègies dedicades
al foment de la creativitat i la innovació com a factor de
desenvolupament econòmic. És el cas del projecte Core Cities
Group al Regne Unit, una xarxa de vuit ciutats creatives que
inclou Birmingham, Bristol, Leeds, Liverpool, Manchester,
Newcastle, Nottingham i Sheffield, totes amb la necessitat de
reconvertir el seu passat industrial en un centre generador de
nova activitat econòmica i projecció internacional. El seu director,
Chris Murray, alerta que, una vegada passat el boom de les ciutats
creatives, ha arribat el moment d’establir unes prioritats clares
que responguin a les necessitats de la població i generar els
elements necessaris perquè el creixement econòmic contribueixi
a la millora del benestar, l’educació i l’ocupació d’aquestes ciutats.
Per això és necessari que aquestes estratègies es plantegin com
un exercici a mitjà i llarg termini, és a dir, cal distingir entre
la creativitat entesa de forma superficial i la creativitat entesa
com quelcom més profund i inherent al desenvolupament de la
mateixa comunitat.10 En altres paraules, la creativitat ha d’ajudar
les ciutats a convertir-se en espais de solidaritat on les actuacions
dels ciutadans, les institucions i els visitants estiguin alineades
amb principis com el del desenvolupament sostenible.
Quins són els elements que contribueixen a identificar les
oportunitats estratègiques per al foment de la innovació i la creativitat
en un territori determinat? Segons la investigació del Creative Cities
Project Team,11 cal identificar cinc elements clau: persones, empreses,
espais, connectivitat i, per últim, visió i lideratge

En primer lloc (1), tal com hem explicat, les persones. Per això
ens cal veure les condicions i les activitats que contribueixen al
sorgiment d’artistes i treballadors creatius en tots els sectors de
l’espectre econòmic. De quina manera s’atrau els consumidors
de cultura —no només artística sinó tot allò que produeix i
ofereix una cultura empresarial creativa— i es construeix un
entorn atractiu per a les persones creatives. Per tant, l’accés a una
educació de qualitat i a les activitats culturals és imprescindible
per a la formació de professionals creatius i per a promoure la
inclusió social i la implicació de la societat. (2) Les empreses
juguen un paper cabdal, ja que la creativitat genera noves
oportunitats econòmiques i són els emprenedors culturals
que impulsen i construeixen negocis creatius d’èxit. Per tant,
contribuir a l’entrada al mercat del talent creatiu genera riquesa
i crea ocupació qualificada en moltes ciutats. Les empreses
creatives es beneficien de les ajudes als emprenedors, la formació
i seguiment, així com d’incubadores de noves idees i dels centres
d’investigació i desenvolupament existents. Hi ha una important
vinculació entre la creativitat i l’espai geogràfic (3) en el qual es
produeix. Els professionals creatius necessiten espais adaptats
per viure-hi, trobar inspiració i desenvolupar les seves activitats
creatives, treballar i mostrar el seu treball, així com els mitjans
per a compartir la seva creació i coneixement. Els espais d’una
ciutat, tant els estrictament urbans —carrers i places— com els
construïts, acomoden, estimulen i expressen la creativitat dels
seus habitants i residents. Una clau que han de tenir aquests
espais és que siguin inspiradors i assequibles. Un entorn urbà que
estimula i fomenta la creativitat necessita també connectar (4)
moltes iniciatives que d’una altra manera es trobarien aïllades.
Aquesta connectivitat ha de ser promoguda per les institucions
públiques encarregades de dissenyar l’estratègia creativa, ajudades
per altres organitzacions intermèdies que ofereixen els recursos i

els serveis necessaris per a connectar aquestes iniciatives. Amb la
finalitat que l’ecosistema creatiu d’una ciutat sigui estable en el
temps, els diferents nivells tot just esmentats s’han d’integrar de
manera que el treball d’artistes, empreses creatives, organismes
governamentals i les diferents comunitats locals involucrades
interactuïn de manera productiva i es reforcin mútuament.
Finalment (5), hi ha la necessitat que organitzacions socials,
Administració pública i ciutadans reconeguin i celebrin les
aportacions que la creativitat comporta a la seva ciutat. Això
s’aconsegueix mitjançant l’articulació i la concreció d’una visió
creativa potent que permeti afermar la confiança de la ciutat
i dels seus ciutadans en el seu propi potencial i estengui el
reconeixement del talent local. El lideratge i l’expressió d’aquesta
visió a nivell nacional i internacional permetran veure créixer
aquests potencials, millorar l’atracció turística, l’exportació de
productes autòctons i les inversions de l’exterior.
Catalunya hauria de ser capaç d’esdevenir un país vibrant
i divers, obert a noves idees i visions, conscient que la
creativitat i la innovació han guiat el desenvolupament de
ciutats i territoris al llarg de la història. Segons nombrosos
especialistes, l’economia creativa és la força clau que mou
l’economia mundial. Aproximadament un terç de l’ocupació
de les economies avançades està basat en sectors creatius com
la ciència i l’enginyeria, la investigació i el desenvolupament,
així com les indústries de base tecnològica, l’art, la cultura i el
disseny, el periodisme, la literatura i els mitjans de comunicació,
i els professionals del coneixement en sectors com la sanitat,
l’educació, les finances o la justícia.
Una regió que cregui veritablement en la vitalitat que la creativitat
i la innovació poden oferir per al seu desenvolupament futur

8) FLORIDA, Richard. Cities and the Creative Class. Nova York: Routledge, 2005.
9) 30 Fastest Cities 2007: http://www.fastcompany.com/cities/2007/ (accés: juliol 2007).
10) MURRAY, Chris. «Urban creativity: moving beyond the hype». A: BEUNDERMAN, Joost: MEAN, Melissa; SÁNCHEZ DE JUAN, Joan-Anton. BCNLDN 2020.

Barcelona: Fundació Catdem-Donem, 2007, p. 41-46.
11) El Creative Cities Project Team és una iniciativa conjunta entre les ciutats de Londres i Toronto, dirigida pel professor Meric Gertler. Aquest equip ha

analitzat els potencials creatius de cinc ciutats internacionals —Nova York, San Francisco, Londres, Barcelona i Berlín— abans d’aventurar-se a elaborar una
estratègia concreta per a la ciutat de Toronto, Imagini a Toronto.
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estableix unes estructures flexibles de ciutat i d’organització
territorial, i escolta les necessitats i les demandes abans d’iniciar
un procés de transformació territorial. En l’actualitat, un element
que es considera de vital importància per al futur de les ciutats
és la necessitat d’oferir espais per a la creació, ja que aquesta
mateixa activitat oferirà els principals canals d’innovació dels
quals es podrà beneficiar la ciutat i el territori. Sense deixar espai
a la imaginació pública, a la capacitat conjunta de ciutadans,
creadors i governants d’imaginar un futur millor, difícilment
podrem seguir afirmant que vivim en una ciutat o en uns entorns
creatius i innovadors. Si no som capaços de mesurar l’impacte
de la música, l’art, el cinema o el disseny que es desenvolupa en
un territori determinat, difícilment podrem valorar l’impacte
que té la creativitat en l’impuls i la projecció d’una ciutat o d’un
territori determinat.
Espais d’innovació i creativitat
Com veiem, el foment de la creativitat és un dels actius més
importants que tenen avui dia les ciutats i els territoris per a ser
competitius i innovar en un entorn canviant. La creativitat es
troba estretament relacionada amb la innovació. Per creativitat
s’entén aquella habilitat d’imaginar o inventar quelcom nou, o
de reimaginar o reinventar a partir d’alguna cosa existent. La
creativitat és una actitud, la voluntat d’acceptar el canvi i la
novetat, i la capacitat de jugar amb idees i noves possibilitats per
a la millora continuada. La creativitat és també un procés i, com
a tal, és susceptible de reproduir-se en diferents entorns.
La capacitat de relacionar la creativitat i les noves idees en un
diàleg interpretatiu és el que s’anomena innovació. En contraposició
al model analític de resolució de problemes, la innovació com a
procés interpretatiu està més a prop del llenguatge i la capacitat
d’iniciar i guiar converses entre grups i individus. Per innovació
s’entén la manera que les bones idees són gestionades, apreses
col·lectivament i comunicades sovint de forma no linear.12 La
innovació es basa principalment en les persones però també en
processos i espais d’aprenentatge que fixen els contextos apropiats
per a la creació de noves idees i coneixement.
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La societat del coneixement s’ha convertit en un concepte de
referència per a interpretar els canvis esdevinguts en els sectors
productius en les últimes dècades i per a afrontar els reptes de
la competitivitat d’empreses i territoris. En aquest apartat es
reflexiona sobre els espais de generació de coneixement i la
seva relació amb la creativitat i la innovació en el territori. La
perspectiva del territori que s’adopta és àmplia i va des de la
localització territorial fins a qualsevol altra forma de mobilització
espacial (comunitats virtuals, trobades presencials, xarxes globals,
etc.). Tots junts conformen els nous espais d’innovació i creativitat
en la societat del coneixement.
En la literatura sobre territorialitat i formació del coneixement
hi destaquen dues grans perspectives. La primera —que va ser
molt estudiada als anys noranta— se centra en el paper dels
sistemes nacionals d’innovació.13 Aquest enfocament destaca
la importància de les institucions bàsiques (la base nacional de
ciència i tecnologia, la qualitat de l’educació i la formació, els
vincles amb el sistema empresarial d’un territori, la informació
i les infraestructures de comunicació, les polítiques públiques
de foment de la innovació, així com el paper de les institucions
financeres, les normes, els valors i la cultura del lloc, etc.), que
constitueixen un recurs col·lectiu per a la innovació (tecnològica
i no tecnològica).
Recentment s’ha posat l’accent en les implicacions que els clústers
tenen en la generació d’innovació i aprenentatge col·lectiu.
Des d’aquesta perspectiva es considera que els processos de
clusterització (aglomeració industrial i proximitat física) ajuden a
estimular el flux de coneixement entre empreses i organitzacions,
fent augmentar els coneixements tècnics locals, permetent la
circulació de les noves idees i la generació d’innovació a escala
territorial. En els clústers l’avantatge competitiu està determinat
per la mateixa composició dels vincles locals, que permeten
desenvolupar de forma fluida els processos d’aprenentatge social.
Això és possible gràcies precisament al gran nombre de vincles,
forts i febles, que es poden donar entre emprenedors i innovadors
locals, precisament per l’existència de la proximitat geogràfica.

La proximitat promou la relació presencial, es comparteixen
experiències i punts de vista que permeten que els individus i
empreses localitzats en un territori de proximitat tendeixin a
experimentar amb propostes i solucions a problemes similars,
estimulades pels incentius i l’oportunitat proporcionats per la
possibilitat constant de supervisar, de comparar, de seleccionar,

les relacions íntimes i limitades— i, per l’altre, el definit com
‘el fet de ser lluny’ —de les relacions impersonals i àmplies.
És precisament aquesta classe de dualisme que ha permès que
sovint s’associï coneixement tàcit amb proximitat espacial, i
coneixement codificat amb ubiqüitat.

d’imitar, etc., que els ofereix la seva participació en el clúster.14

La proximitat relacional o social implica molt més que ser aquí en
termes de proximitat física (contactes cara a cara, vincles locals
o qualsevol altra forma de relació de proximitat). Encara més
important, si l’arquitectura social de la innovació no es redueix als
vincles territorials, aleshores no existeix cap raó que ens obligui
a assumir que els vincles locals siguin més forts o millors que els
vincles llunyans. Per descomptat, hi ha una gran part de vincles
relacionals que es localitzen en comunitats de pràctica formades
per professionals d’una mateixa organització. Però hi ha també
molts altres vincles (i no precisament de menor importància i
intensitat) que es basen en una connectivitat espacial allunyada
(per exemple, la que es dóna entre aquells que comparteixen
aficions i poden vincular-se entre ells a través de formes barates
de viatjar, Internet o la literatura especialitzada). Aquest fet també
inclou comunitats de diàspora basades en vincles i connexions
culturals transnacionals, tals com les de determinats directius,
executius o consultors internacionals.

En definitiva, l’aportació fonamental per a la innovació de les dues
perspectives és la importància del factor territorial. Importància
tant pel que fa al tipus d’institució nacional o regional de
formació de coneixement com per l’entorn d’innovació generat
per l’establiment i el manteniment d’una xarxa local. Això es pot
apreciar clarament en els treballs que consideren les comunitats
de pràctica com entorns de generació de nou coneixement i
innovació de primer ordre.
En resum, el recent gir territorial en parlar de la societat
del coneixement ens permet disposar d’un conjunt potent
d’arguments en la discussió sobre la creació d’entorns espacials
que fomenten la creativitat i la innovació, entrelligats per un
entramat d’acords institucionals i territorials determinats, i per
les relacions socials que en fomenten i n’animen la creativitat
i capacitat d’adaptació. Algunes de les observacions anteriors
respecte a la integració d’empreses en sistemes nacionals
d’innovació van acompanyades d’un creixent interès per la
potenciació de clústers i xarxes locals. A la base de totes dues
perspectives s’hi troba una interpretació de la geografia de la
innovació en termes d’illes d’innovació.15
L’espai esdevé central en la generació de noves idees i en la creació
de nou coneixement. Però cal entendre espai no únicament
en termes de proximitat espacial. I qüestionar, per tant, la
conceptualització de l’espai de la innovació basada en la distinció
entre, per un costat, el lloc definit com ‘el fet de ser a prop’ —de

Aquesta perspectiva de les illes d’innovació està guanyant terreny
en les teories sobre els processos d’innovació i creativitat tant
en individus com en empreses i organitzacions. El diagrama
que dibuixen és decididament descentralitzat, integrat per la
investigació, les competències i les capacitats locals, i les xarxes
locals de coneixement que exploten les energies de la proximitat.
Malgrat que s’hi reconeix la persistència d’una divisió del treball
internacional, en què la base local segueix sent un lloc significatiu
d’innovacions i d’activitats estratègiques, es considera que el
vell model empresarial del coneixement centralitzat i de la

12) LESTER, Richard; PIORE, Michael. Innovation: The missing dimension. Cambridge (Massachussetts): Harvard University Press, 2004.
13) PORTER, Michael. The Competitive Advantage of Nations. Nova York: Free Press, 1990.
14) CAMAGNI, Roberto [ed.]. Innovation Networks: Spatial perspectives. Londres: Belhaven Press, 1991.
15) AMIN, Ash; COHENDET, Patrick. Architectures of Knowledge: Firms, capabilities and communities. Oxford: Oxford University Press, 2004.
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innovació jerarquitzada ha quedat en dubte per l’aparició de
nous mercats, l’escurçament del cicle de vida dels nous productes
i la reducció del temps que triga un nou producte a arribar al
mercat. Aquests canvis han fet aparèixer un model d’organització
heteràrquica, descentralitzada i immersa en una xarxa d’aliances
locals i globals, i de relació i associació amb altres organitzacions
que els territoris regionals farien bé d’explorar.
Els aspectes que han permès desenvolupar aquesta visió de la
innovació en forma d’illes són diversos: van des de la formació
de xarxes complexes i de dispositius per a la gestió de xarxes,
fins a la possibilitat que comunitats allunyades territorialment
tenen ara de ser aquí gràcies al contacte regular i freqüent, la
formació de grups de treball i equips de projecte separats del seu
entorn de treball i creació habituals, el coneixement tàcit dels
directius, científics i tècnics, els moviments i transmissions del
coneixement incorporats en diferents tecnologies, les revelacions
generades durant reunions ocasionals, les teleconferències, les
converses telefòniques, els blocs, missatges de correu electrònic
i les xarxes socials com Twitter, Facebook o LinkedIn.
Vist d’aquesta manera, ser aquí ja no significa únicament ser a
prop geogràficament. En cap cas això no vol dir que la naturalesa
i la qualitat dels vincles de proximitat i els distants siguin els
mateixos. Evidentment, dins del circuit local la probabilitat de
trobar-se de forma regular i desenvolupar gradualment una relació
amb altres persones és infinitament més gran. De totes maneres,
sovint aquest tipus de relacions o interaccions es caracteritzen
per ser desestructurades i imprevistes, relativament àmplies i
difuses, no desitjades i de poca utilitat immediata. En canvi, les
relacions en el circuit global no apareixen per casualitat, són el
resultat de la identificació pacient i precisa d’aquelles persones
especialistes que veritablement volem trobar i compartir. Per tant,
es tracta de relacions que requereixen molt més temps, diners
i energies. En definitiva, tots dos espais —local i global— són
espais que interaccionen entre si, tots dos conformen circuits
de foment de la innovació.
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Un cas il·lustratiu és el de la indústria pop a Suècia, aglomerada
principalment a Estocolm. En un país petit com és Suècia
existeixen al voltant de tres mil músics professionals, compositors
i productors, i un elevat nombre de músics amateurs. Aquests
professionals constitueixen el nucli de la creativitat musical.
No hi ha dubte que la creativitat es basa en fortes economies
d’aglomeració. La regió d’Estocolm acull al voltant de dues-centes
companyies d’enregistrament, setanta companyies discogràfiques
(la meitat del total del país), una extensa xarxa d’empreses
especialitzades (empreses multimèdia, de postproducció,
etc.), una escena musical de clubs molt dinàmica, sofisticades
infraestructures de telecomunicacions, etc. El milieu urbà nodreix i
dóna suport a la creativitat dels artistes, i garanteix que els artistes
obtindran beneficis comercials i de reputació. Seria fàcil concloure
que la creativitat de la indústria pop sueca és el producte de forts
llaços locals i unes denses relacions intercomunitàries. Però això
només és parcialment cert. El clúster musical cal entendre’l
situat en un conjunt de relacions i xarxes globals, que no poden
sostreure’s de la creativitat de la indústria, i molt menys de la
seva competitivitat. En primer lloc, sembla que la fortalesa de
l’escena musical sueca resideix en la capacitat de produir música
anglosaxona, fins i tot millor que l’«autèntica». Cantant en anglès
i encaixant bé en els actuals gèneres musicals moderns, molts
artistes suecs han produït productes fàcils d’assimilar pels mercats
internacionals i de considerable èxit comercial. En segon lloc,
totes les principals majors (companyies discogràfiques globals)
tenen empreses subsidiàries a Estocolm. L’espai, diners, tecnologia,
coneixement, contactes i connexions globals que proporcionen
aquestes companyies multinacionals alimenta la creativitat dels
artistes. En tercer lloc, les companyies independents d’èxit són
de propietat sueca però tenen una clara orientació global. En
definitiva, una perspectiva «local versus global» no ens ajuda a
entendre la geografia de la creativitat d’aquesta indústria, ja que
les connexions locals estan fortament cosides a les connexions
globals.16

La col·laboració pública-privada en la creació d’una
societat innovadora
Catalunya ha d’impulsar una estratègia orientada a transformar
la societat catalana per afrontar els reptes de la globalització
econòmica i la competitivitat internacional. L’aposta per la
innovació i la creativitat ha d’entendre’s com l’esforç per a
construir iniciatives de caràcter públic-privat. El sistema polític,
que ha d’establir les condicions ideals per al desenvolupament
futur, i la iniciativa privada, que s’ha de concentrar en la gestió
i l’aplicació d’aquestes condicions, han d’estar representats en
aquesta estratègia. És precisament aquesta col·laboració entre
les condicions ideals i els mitjans de la seva aplicació, que
pot ajudar a afrontar els reptes de la globalització de manera
ràpida i eficient. Una globalització que en l’estadi actual situa
la capacitat individual d’actuar a escala global com un dels trets
més important del nou escenari.17 Un escenari en el qual el futur
serà d’un tipus de gent amb una classe diferent de ment: creadors,
gent capaç de generar i transmetre empatia, reconèixer pautes,
crear significat. Ens dirigim cap a una economia que valora cada
vegada més la capacitat d’imaginar, inventar, empatitzar i veure
la «pintura completa».18
Per concloure, proposo a continuació quatre punts clau sobre
els quals cal construir les bases per al desenvolupament d’una
societat cohesionada i innovadora, que permeti convertir
Catalunya en un territori creatiu.
En primer lloc, cal elaborar un significat compartit de la innovació:
Catalunya necessita una comprensió comuna, compartida,
del que significa la innovació, alhora que ha de desenvolupar
una nova terminologia per a identificar els actius del territori
referent a això. Segon, cal desenvolupar un entorn propici per a
la creativitat: Catalunya necessita definir uns criteris per a posar

en pràctica les condicions necessàries per al desenvolupament de
la creativitat i l’impuls de la innovació. Tercer, cal identificar les
competències territorials distintives: Catalunya ha de descobrir i
desvetllar els seus actius culturals tradicionals més característics
i convertir-los en criteris de competitivitat clarament definits.
Això requereix reforçar l’educació i la formació, així com la
promoció d’elements d’innovació social. I, finalment, cal crear
noves iniciatives i empreses innovadores: Catalunya ha de
desenvolupar una nova generació d’empreses en una multiplicitat
de sectors orientades a un mercat global i que dibuixin una
imatge de la regió com un territori de referència.
Si Catalunya vol convertir-se en un referent de societat creativa
i innovadora necessita una comprensió comuna de la innovació
i una nova terminologia sobre què significa ser un territori
innovador. Aquest és un requeriment fonamental per a elaborar
una cultura pròpia de la innovació. Un significat compartit de la
innovació és un prerequisit per a crear una nova visió comuna i
les eines necessàries per a mostrar com la creativitat i la innovació
poden convertir-se en un avantatge competitiu i una font de
creixement econòmic. Com hem vist en aquest treball, existeixen
en l’actualitat moltes maneres diferents de definir la innovació.
La innovació pot definir-se com una gran disrupció o com un
procés en marxa. Tant els productes com els processos es poden
innovar. La innovació pot estar confinada dins dels laboratoris o
fora, en extenses xarxes de col·laboració. La innovació pot sorgir
de la recerca i el desenvolupament o simplement cobrir noves
demandes fins ara no explicitades.
En aquest treball s’ha definit la innovació simplement com
quelcom nou que troba el seu valor en el mercat. Es tracta d’un
terme ampli i ambigu que deixa oberta la porta a les diverses
maneres com es pot practicar la innovació tant en termes

16) Elaborat per Amin i Cohendet (2004) a partir de: POWER, D.; HALLENCREUTZ, D. «Profiting from Creativity? The Music Industry in Stockhom, Sweden
and Kingston, Jamaica». Environment and Planning A, 34/10 (2002), 1833-54.
17) FRIEDMAN, Thomas. La terra és plana. Madrid: Edicions Martínez Roca, 2006. Com a respostes crítiques a Friedman, vegeu també: SMICK, David M. The
World is Curved, 2008; i GHEMAWAT, Pankaj. Redifining Global Strategy. Cambridge (Massachussetts): Harvard University Press, 2006.
18) PINK, Daniel H. A Whole New Mind. Nova York: Penguin, 2005. Vegeu també Ken Robinson (TED, 2006).
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econòmics com socials i culturals. En qualsevol cas resulta
essencial analitzar el tipus d’innovació que l’economia i la societat
catalana necessiten per a competir globalment. Hem de formularnos i respondre preguntes clau: què significa la innovació? Què
volem dir quan parlem d’innovació catalana? Quins avantatges
competitius únics té la innovació catalana per a competir en el
mercat global?
Com moltes altres regions europees en l’actualitat, Catalunya
necessita generar una resposta estratègica, efectiva i coordinada
als reptes de la globalització econòmica, una resposta que sigui
capaç d’adaptar simultàniament la societat i el sector econòmic
als nous criteris competitius i dinàmiques del mercat global. Per
competir globalment Catalunya necessita explotar la imaginació
com a model per generar noves idees i dur-les a la pràctica, idees
que troben una demanda en el mercat d’una manera única i
diferenciada. Explotar aquest potencial significa que el país ha
de generar una major atenció i coneixement sobre quins són els
seus actius més importants. En paral·lel, Catalunya ha de crear
una nova estratègia de creixement econòmic sobre la qual pugui
vestir aquests actius per competir internacionalment.
S’hauria de poder involucrar les diferents iniciatives existents
al país perquè persegueixin els objectius compartits, alhora
que s’estimuli la concreció de projectes específics que permetin
en un futur desenvolupar noves idees i visions que fomentin
la innovació. Inevitablement la mateixa configuració de
l’estructura política promou processos de dalt a baix, els principis
i objectius dels quals són posteriorment filtrats per la societat
en conjunt.
Pel seu costat el sector privat actua, al contrari del sector públic,
mitjançant estratègies de baix a dalt. La idea aquí és involucrar
i mobilitzar els recursos i la determinació de la societat per
assegurar que s’estengui el procés innovador, demostrant que
en la societat també existeix el potencial innovador necessari
i la capacitat de mobilitzar-lo. És important que aquestes dues
estructures d’impuls, la pública i la privada, segueixin en el dia

113

a dia els mateixos principis i objectius, alhora que comparteixin
la mateixa visió. Ha d’existir també un consens sobre quins són
els mitjans que es necessiten utilitzar de manera que optimitzin
les oportunitats de generar resultats tangibles.
És essencial que Catalunya reforci les seves condicions bàsiques
de partida per promoure la innovació en el seu territori si volem
assegurar el creixement i el benestar del conjunt de l’economia,
així com garantir el seu futur com a país. Però per si mateix,
això no és garantia d’èxit en l’economia global. De la mateixa
manera que no es frenarà la competència d’altres territoris per
oferir condicions similars per a la innovació, aquesta mateixa
competència permetrà centrar-se en les condicions úniques i
específiques que ofereix cada territori per a la innovació. Aquestes
condicions són els actius tradicionalment associats a les cultures
locals i els elements més arrelats i les relacions i organitzacions
específiques que ofereixen els avantatges competitius necessaris
i que difícilment seran capaços de copiar en altres entorns.
Els elements culturals d’un territori, com els seus costums, els
seus valors i les seves actituds, poden tenir un gran impacte
sobre la manera en la qual les institucions inicien activitats
innovadores. De totes maneres, la relació econòmica directa entre
els valors i els actius culturals i les oportunitats de creixement
econòmic són encara avui solament visibles de manera ocasional.
Aquest és precisament el repte d’una estratègia de creixement
econòmic que tingui la creativitat i la innovació en el centre
dels seus objectius.
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«La pregunta que avui ens fem no és si el nostre govern intervé massa o massa
poc, sinó si serveix d’alguna cosa: si ajuda les famílies a trobar feina amb un sou
decent, una sanitat que puguin pagar, una jubilació digna. Els programes en què
la resposta sigui que sí, els mantindrem. Quan sigui que no, els eliminarem.»
Barack Obama,
gener del 2009, discurs de presa de possessió.

Introducció
L’home és un ésser social: necessita els altres, i és junt
amb els altres —cooperant— que pot aconseguir les més
grans fites, Però viure plegats i interactuar no és senzill
i dóna peu a conflictes i a intents d’imposició d’alguns
(particularment els més forts) sobre la resta. Per això hi
ha la necessitat d’ordenar la convivència, organitzar la cooperació
i crear institucions especialitzades en la governació dels grups i de
la comunitat en el seu conjunt. Amb aquest propòsit van néixer
les organitzacions públiques, i avui, en un context de societat de
masses, globalització i canvi accelerat, continua tenint ple sentit
l’existència d’institucions que vetllin per:
protegir la integritat, els drets i les llibertats dels ciutadans,
garantir condicions de vida dignes per a tothom,
proveir béns públics i facilitar els processos col·lectius (eficiència
comunitària: el que és millor fer plegats que per separat),
promoure el desenvolupament de la col·lectivitat.

Governació
en xarxa
El paper de l’Administració i del Govern
en l’era contemporània
Antoni Biarnés

El primer problema, però, el trobem quan ens adonem que,
aquesta tasca d’assegurar la governabilitat, no n’hi ha prou de
realitzar-la des de la proximitat (en l’àmbit local, nacional i
estatal) sinó que a més necessitem que es faci amb eficàcia també
en l’àmbit global, el qual condiciona la resta de resultats i esdevé
determinant. Malgrat això, en aquest article no podrem ocuparnos d’aquest repte i, tot i tenir-lo present, ens limitarem a analitzar
per què massa sovint —sense que hagi de ser inevitablement
així— els poders públics «de proximitat» no satisfan les
expectatives que s’han dipositat en ells i acaben esdevenint
més un problema que no pas la solució, en tant que:
constrenyen i limiten drets i llibertats (quelcom que fa necessari
un aprofundiment democràtic de les institucions públiques);
els aparells públics no són capaços d’assegurar que tothom
visqui amb dignitat (llibertat, oportunitats de desenvolupament,
benestar), fins al punt que, en el pitjor dels casos, generacions
senceres han estat sacrificades en nom d’utopies impossibles;

l’Administració pública és una mala gestora, a la qual manca
eficàcia, eficiència, economia, qualitat de servei, amabilitat…;
el món públic no és motor de la societat que serveix, sinó un
llast, i peca per omissió i per equivocació quan no activa les
palanques adequades, i en canvi malbarata molts recursos en
accions inútils que no incideixen en el món real —hi ha un
important cost d’oportunitat—, o quan obstaculitza el progrés
amb limitacions i prohibicions absurdes o d’alt cost, i amb una
creixent burocràcia.
Les institucions públiques es mostren com un actor irrellevant
impotent davant molts reptes actuals; ja no s’ho poden fer totes
soles, perquè hi ha molts altres actors amb capacitat de condicionar
(a vegades acaba anant a remolc d’aquests actors), perquè els reptes
són massa grans —fins i tot per als governs—i perquè hi ha
problemes que per la seva naturalesa ni tan sols amb pressupostos
enormes i lleis totpoderoses es poden solucionar.
En aquest context, no és estrany que s’estengui la sensació que
hem delegat excessivament en les institucions públiques, que
es qüestioni la grandària i l’intervencionisme d’aquest sector i
que es reclami repensar el seu rol i maneres d’actuar i s’exigeixin
resultats i transparència. És l’hora, doncs, de reinventar el món
públic i de pensar formes alternatives de governança que tinguin
en compte el nou context i els nous desafiaments.
El nou context està caracteritzat per canvis en l’entorn
(increment de les pressions competitives, problemes
mediambientals, de seguretat i de migracions a escala global,
emergència de la societat de la informació…), canvis en els
ciutadans (s’incrementa el nivell educatiu mitjà, nous valors
en substitueixen altres de tradicionals, la gent es torna més
escèptica, impacient i intolerant davant el món públic, s’és
més conscient dels propis drets, creixen les expectatives...1),
així com canvis en la societat mateixa (que, de resultes dels
factors esmentats, esdevé més plural i fragmentada).
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En aquest assaig ens preguntarem quines són les causes d’aquest
estat de coses, i quines solucions s’hi poden donar. Ho farem
pensant especialment en la realitat catalana actual, tot i que
moltes de les problemàtiques que identificarem i la majoria de
reflexions que farem no són pas específiques del nostre país.
El perquè del fracàs (parcial, si més no) del món públic
En primer lloc, cal admetre que la missió del sector públic s’ha
fet progressivament més difícil. En les societats contemporànies
(en què els problemes són complexos i tenen diverses causes,
amb nombrosos interessos contraposats, desafiaments nous,
incerteses, interdependències creixents, pluralitat de valors en
joc…) cada cop és més complicat administrar el bé comú, o fins i
tot definir quin és aquest bé comú. I, paral·lelament, els ciutadans
són més exigents (perquè tenen més formació, estan més ben
informats, tenen altes expectatives —a vegades poc realistes—,
potser són menys pacients i tot…) i ha emergit una societat civil
i econòmica autònoma que reclama el seu paper.
Davant aquest nou escenari, el món públic no ha sabut
evolucionar per respondre-hi satisfactòriament, i massa
sovint s’ha tancat en si mateix, blindant la bombolla autàrquica
del «planeta públic» amb tots els recursos al seu abast. De
fet, es constaten mancances fonamentals en els quatre plans
fonamentals en què caldria que excel·lís: les persones, els sistemes,
el disseny i els recursos.
Les persones (els servidors públics):
En aquesta dimensió, s’aprecien problemes en les dues dimensions
clau que determinen l’eficàcia professional: el saber i el voler
Pel que fa a saber, és innegable que, comparat amb el passat, avui
dia els servidors públics en «saben» més. En això reflecteixen
l’augment general del nivell educatiu del país i les inversions que
han fet les administracions en formació del seu personal (molts
diners gestionats sense gaire sentit estratègic ni focalització i,
per tant, una inversió amb un baix retorn, però malgrat tot amb
un resultat positiu). Dit això, es constata que, en general, els
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professionals del món públic puntuen millor en coneixements
que no pas en habilitats. Si més no, hi ha encara mancances
importants quant a habilitats relacionals (en els operadors),
directives (en els gestors) i polítiques (en els electes). En part,
això succeeix perquè ens manca tradició en aquests terrenys,
perquè no hi ha prou formació en aquests aspectes, i perquè la
selecció —tant en l’àmbit gestor com en el polític— presenta
deficiències. Alhora, el sector públic no s’escapa de la quota
de mediocritat i potineria, fruit de la manca d’autoexigiència,
que sembla que inevitablement hagi de caracteritzar qualsevol
col·lectiu del nostre país —públic o privat.
El problema més greu, però, es troba en el nivell de voler, és a
dir, de les actituds —l’anella feble de les competències de molts
dels que estan en nòmina pública. Són diverses les causes que
expliquen aquesta debilitat (falta de vocació veritable, renúncia
a modelar aquestes com petències —no es fa ni en la selecció,
ni en la formació, ni en l’avaluació—, absència de lideratge,
etc.), que afecta tant els polítics com els gestors. Així, tenim
electes mandrosos, porucs, indecisos, volubles, de curta mirada,
sense cap altra ambició que la personal o addictes a la filosofia
d’anar tirant… I, al seu costat, veiem treballadors i directius
públics indolents, desmotivats, sense esperit de servei, poc o
gens compromesos amb l’excel·lència, mancats d’autoestima, etc.
Els uns i els altres semblen sovint més preocupats pel seu propi
benestar que no pas pel dels ciutadans. Hom es pot preguntar
«aquells que responen a aquest perfil, són pocs o molts, en el
conjunt del món públic?» Si més no, són prou per a impregnar
la imatge de tots i per a ser determinants en el pobre rendiment
de les institucions públiques.
Tot plegat se sustenta en una cultura organitzativa presidida
per contravalors, i alhora l’alimenta, com ara la lentitud, la
despreocupació pels resultats, l’opacitat, la manca de rendició
de comptes…

cara de la moneda. Però de poc serveix que sigui així si bona
part de la classe política i de la funció pública segueix els
esquemes anteriors, i si a més la resta d’elements del context
(els sistemes, el disseny, els recursos…) empenyen en la direcció
equivocada. Per aquest motiu, cal repensar el tracte que es fa als
treballadors públics perquè, tot i les bones condicions laborals i
retributives que se’ls ofereixen (o potser per això), ni promou la
productivitat, ni resulta just en comparació dels que treballen
al sector privat.
Els sistemes:
Precisament ens podem preguntar com és que a vegades persones
ben preparades i fins i tot ben intencionades (també n’hi ha, i
moltes, en el món públic) no se’n surten. La clau està en els
sistemes de gestió que s’utilitzen, si n’hi ha.
És constatable que el món públic té molt de retard respecte al
sector privat en desenvolupament i implementació de sistemes
de gestió potents, i encara sovint es limita a copiar els que s’han
generat al si de l’empresa privada i per a aquesta (i que, per
tant, no s’adapten prou a les necessitats i circumstàncies del
sector públic).
Entre els diferents sistemes que requereixen una profunda
revisió hi ha el de gestió del personal (basat en el demolidor
principi de si es fa bé, no passa res; si es fa malament, tampoc),
el d’innovació (senzillament inexistent), els procediments
(farragosos, burocratitzats, ineficients, presidits pel principi
de sospita…), el sistema de control i avaluació (focalitzat en
els protocols i regles en lloc dels resultats i els impactes) i el
tecnològic (les noves tecnologies de la informació i la comunicació
estan encara poc presents en les nostres institucions públiques,
o se’n treu un rendiment molt pobre).

El disseny:
A tot plegat s’hi ha d’afegir també els problemes greus de disseny
institucional. A causa de la divisió en partits del món públic i
de la falta d’incentius per a l’imperi de la racionalitat a l’hora
de fer els dissenys institucionals, en el dibuix del món públic
hi trobem duplicacions, dimensionaments erronis, bloqueigs
creuats, contradiccions, buits, etc.
Particularment preocupant és la inflació de nivells administratius
(fins a set de diferents) que se sobreposen i es contraposen al
nostre país. A més, a l’interior de cada administració també és
comuna la proliferació d’organismes de tota mena (al seu torn
farcits d’unitats d’allò més diverses, i sobrecarregats de llocs de
comandament —que a vegades no comanden res, sinó que són
simples formalismes per a repartir nòmines entre els amics o
per a complementar sous de bons professionals que no poden
promocionar), que converteixen el medi públic en una gran olla
de grills amb massa galls per a tan poc galliner.
Si ampliem una mica més el focus, però, hauríem de qüestionar
el marc global del disseny politicoadministratiu actual, que
defineix unes regles de joc generals manifestament perfectibles.
En efecte, en donar una primacia a les institucions públiques que
va més enllà del que seria raonable i convenient, en preveure
un sistema electoral que treu poder als ciutadans per entregar-lo
als partits, en dibuixar una funció pública que queda del tot al
marge del «món real», en no separar clarament el nivell polític
del de gestió, en consagrar un dret administratiu que és incapaç
d’evolucionar al ritme que ho fa el món, en tot això, el marc
global ja prefigura un terreny de joc en el qual després serà molt
difícil aconseguir resultats i realitzar canvis.
Encara, en la concepció de cada organització i unitat pública hi
sol haver igualment problemes de manca de definició i claredat

1) En una enquesta recent del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (Els valors democràtics, 30 anys després del 15 de juny de 1977- juny 2007) els catalans es

No es nega pas que, al costat d’aquests dèficits, al si del sector
públic trobem també professionals i electes que són l’altra

comparaven a si mateixos a través del temps, i es reconeixien, ara, menys respectuosos amb els altres (48,5% sí, 16,3% no), menys complidors de les lleis (32,9%
sí, 15,9% no), més conscients dels seus drets (63,2% sí; 10,0% no), més exigents amb els seus drets (66,5% sí, 9,9% no) i menys respectuosos amb l’autoritat
(44,0% sí; 10,5% no).
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de les seves missions, que impedeixen que els organismes es
focalitzin en les seves finalitats darreres i les assoleixin. Com deia
aquell, «aquí tothom fa de tot i ningú aconsegueix res…»
Els recursos:
Per acabar, hi ha el tema dels recursos. No es pot dir que, en
conjunt, el món públic pateixi de manca de recursos, quan en
països com Espanya gestiona cap al 40% del PIB estatal. Aleshores,
quin és el problema?
El problema, a vegades, és precisament aquesta abundància
de recursos i la sensació d’impunitat pressupostària (passi el
que passi, amb crisi o sense, els «ingressos» públics —via fiscal
i via endeutament— estan substancialment garantits), que fa
que no es gestionin amb cura o que no se sigui capaç ni tan
sols d’utilitzar-los (per això hi ha els alts graus d’inexecució
pressupostària cada any —obres previstes que no es fan, milions
d’euros destinats a formació que són «retornats»…).
Altres cops el que succeeix és que, tot i haver-hi molts recursos en
joc, aquests estan mal repartits, i hi ha actors públics subfinançats
(com les administracions locals o l’autogovern català) i àmbits
del sector públic clarament infradotats (en diners, personal…),
mentre que altres s’ofeguen —més que no pas neden— en
l’abundància. A més, els despropòsits a què es destinen alguns
d’aquests recursos farien la delícia de programes-denúncia com
el mític Your Money, Your Choice de l’ABC nord-americana o el
nostrat Polònia.
Més generalitzada és la patologia següent referent als recursos: la
gestió deficient. Els valors d’eficiència i d’economia no impregnen
les actuacions públiques (per no parlar de les errades de gestió
o la volubilitat política que obliguen a repetir o a refer des de
zero anteriors actuacions —en tenim exemples propers a les
Glòries i la plaça Lesseps de Barcelona). Per agreujar la situació,
de tant en tant la frivolitat i la demagògia posen la guinda a tot
plegat (recordem, si més no, el «regal» de 400 euros de Zapatero
als espanyols).
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A més de tot això, els indicadors comparatius que periòdicament
publica el Banc Mundial evidencien com de lluny estem
encara dels estàndards òptims. Segons les dades publicades
enguany, que utilitzen una escala de puntuació que va de
-2,5 (resultat pitjor assolible) a +2,5 (resultat millor assolible),
l’índex anomenat veu i rendició de comptes (que mesura
agregadament la qualitat dels processos polítics, el nivell de
les llibertats civils i polítiques vigents, la independència dels
mitjans de comunicació i el grau efectiu de responsabilitat
política) posa l’estat espanyol a la cua dels països occidentals
desenvolupats, amb un valor de +1,05. L’indicador efectivitat
del govern (el qual mesura la qualitat en la provisió dels
serveis públics, la qualitat de la burocràcia, la competència
dels funcionaris públics, la seva independència política i la
credibilitat del compromís del Govern amb les seves politiques)
atorga a l’estat la puntuació de +1, alhora que la dada sobre
«qualitat regulatòria» espanyola té el valor d’1,15. Pel seu
cantó, la qualitat de l’estat de dret (avaluat segons diversos
indicadors que mesuren fins on els ciutadans, empreses i
organitzacions tenen confiança i se senten vinculats per les
normes jurídiques, i que inclou percepcions de la incidència
de la criminalitat, de l’efectivitat i previsibilitat de la justícia,
del compliment efectiu dels contractes, etc.) no és pas millor:
Espanya està en nivells d’1,12, gairebé els mateixos que en
qüestions de control de la corrupció (1,16). Val a dir, a més,
que en general Espanya està a nivells semblants (en ocasions
lleugerament millors, en ocasions lleugerament pitjors) que
a mitjan anys 90, i que, per entendre’ns, ens passen al davant
països com Malta, les illes Caimans o les Bahames.
En definitiva, el món públic viu massa pendent de si mateix i
d’esquena a les necessitats de la societat, i massa contraposada
a les tendències que marquen el nou món. I és que el sector
públic no deixa de créixer indefinidament, complexificar-se i
fer-se progressivament més opac i inaccessible, al mateix temps
que perd capacitat de gestionar el present i de preparar el futur.
La paciència de la gent —i la capacitat d’aguant del país— té,
però, un límit, i ens hi estem acostant. Ara bé, no es té per què

ser pessimista. Els problemes del món públic tenen solució.
Vegem-ho.
Vies de solució
En vista del fet que les causes que hi ha darrere les mancances
i els fracassos del sector públic són diverses, complexes i en
alguns casos depassen el mateix món públic, la seva solució
no pot passar simplement per mesures puntuals internes,
sinó que cal anar a l’arrel dels problemes i construir un nou
paradigma de governança per a donar resposta als desafiaments
i condicionaments actuals. Un nou paradigma que estigui
centrat en el ciutadà i que obligui a reaccionar els actors públics,
empenyent-los a un esforç permanent de modernització fruit
d’una voluntat política ferma de reforma, acompanyada d’un nou
marc legal del sector públic, l’ús intensiu de les noves tecnologies,
una nova política de recursos humans i la professionalització
de la direcció pública. Un nou paradigma que porti a fer una
aposta clara per la transparència i la rendició de comptes, a
incrementar el nivell d’autoexigència del sector públic i a reforçar
la protecció als ciutadans davant els abusos i els maltractaments
que poden patir.
La nova governança ha de resoldre els errors de l’estat i eliminarne els efectes negatius. Així,
Si els poders públics constrenyen i limiten drets i llibertats:
La solució passa per marcar els límits que les institucions
públiques no han de traspassar (reduint la seva capacitat
d’intromissió en la vida i activitats privades), disposar
d’un sistema de checks and balances (tant dins del sistema
politicoadministratiu com més enllà) i equilibrar la relació
entre l’Administració i el ciutadà (reforçant la posició del ciutadà

amb mesures com assegurar —amb sancions als gestors públics
en cas d’incompliment— que les tramitacions, reclamacions i
queixes siguin ateses dins d’un període concret, conegut i curt,
amb dret a compensacions als ciutadans també quan hi hagi un
mal funcionament dels serveis públics, o amb l’apoderament
d’instàncies com els defensors del poble perquè puguin resoldre
casos concrets i forçar canvis generals de les administracions).
El caràcter públic no pot ser més una coartada per a disposar
amb arbitrarietat i impunitat dels drets, llibertats, possessions
i temps de les persones.2
Si els aparells públics no són capaços d’assegurar que tothom
visqui amb dignitat (llibertat, oportunitats de desenvolupament,
benestar), i a vegades és pitjor el remei que la malaltia:
No es donaran més xecs en blanc a l’Administració pública, se
li demanarà que reti comptes periòdicament, se la jutjarà pels
seus resultats (a curt, mitjà i llarg termini) i se li passarà factura
pels seus errors i excessos (i se’n derivaran conseqüències per
als que els han protagonitzat).
S’analitzaran periòdicament els programes i les normatives
públiques (que deixaran de tenir vigència indefinida) per
cancel·lar els que hagin perdut el sentit, adaptar a les noves
realitats els que necessitin ajustaments, corregir o eliminar
els que siguin incapaços d’assolir resultats i reafirmar els que
continuïn sent útils a la societat.
Si l’Administració pública és una mala gestora:
S’ha de donar un nou impuls a la reforma de la gestió pública,
separant les funcions polítiques de les de gestió, emfatitzant la
formació dels professionals del sector públic (però sobre la base
de perfils de competències, carreres professionals i deteccions de

2) Per exemple, no pot ser que el món públic no sigui jutjat amb la mateixa severitat amb què aquest tracta els ciutadans: és inadmissible que les administracions

paguin als seus proveïdors quan els plagui, mentre que si un contribuent sobrepassa un sol dia els terminis que se li imposen és martiritzat amb interessos,
càrrecs i tota mena d’amenaces; no és just que els tribunals patris s’eternitzin en les seves resolucions (disset anys han trigat a tancar el cas Kio/Torras) o fins i
tot deixin impunes certs delictes per prescripcions que els són imputables (cas Albertos), quan els jutges nord-americans amb sis mesos han enllestit l’estafa
més gran de la història (cas Madoff); ni es pot acceptar que els governants es facin les normes a mida i, a sobre, després a cop de decret es fabriquin les excepcions
puntuals que els permetran saltar-se la seva pròpia legalitat, o simplement ignorin les normes que els molesten (estatuts inclosos).
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necessitats), introduint la gestió per objectius i els incentius al
rendiment (a més de les penalitzacions per al mal rendiment3),
obligant a ser transparents, posant en marxa sistemes rigorosos
d’auditoria interna (a càrrec d’òrgans independents i que ajudin
a millorar tant com fiscalitzin), sent exigents en els processos de
promoció interna, obrint la selecció de directius a professionals
del món privat, apostant per les metodologies de treball de
la qualitat, introduint massivament les TIC al sector públic,
funcionant a partir de quadres de comandament, etc.
Al mateix temps, però, s’ha d’implicar molt més la societat
civil (empreses, tercer sector i ciutadans) en la gestió dels
serveis i programes públics, sobre bases que en garanteixin
les set e (eficàcia, eficiència, efectivitat, economia, excel·lència,
equitat i ètica). En aquest sentit, cal plantejar-se sempre la
conveniència d’externalitzar cada una de les funcions que es volen
desenvolupar,4 i fins i tot en el cas que es decidís (en un procés de
debat que ha d’incloure la ciutadania i representants del sector
privat i no lucratiu) conservar la funció dins de l’àmbit públic,
s’ha d’estudiar la possibilitat d’aplicar-li la competència interna.
De totes maneres, el criteri de partida hauria de ser (seguint el
principi de subsidiarietat) que, si no es donen circumstàncies
que fan aconsellable la gestió pública, és preferible la provisió
privada (amb finançament públic, quan calgui). Això sí, el sector
públic haurà d’aprendre a «fer a través de tercers» (dissenyant,
guiant, monitorant, avaluant, etc., l’actuació d’aquests tercers).
El resultat final d’això ha de ser una Administració pública amb
menys efectius però més qualificats.
Si massa sovint el món públic no és motor de la societat que
serveix, sinó un llast:
Cal obrir a la societat civil i a la ciutadania el debat sobre les
polítiques i actuacions públiques, per assegurar-ne l’encert i
l’acceptació. Actualment, la falta de possibilitats dels ciutadans
de participar en la presa de decisions crea frustració i impedeix
avançar en la solució dels problemes: els governants tendeixen
a actuar com si ser escollit atorgués un xec en blanc i abusen del
principi «representatiu» que presideix el sistema polític vigent

121

a casa nostra, com si fos un bé en si mateix i no pas un simple
instrument. Enfront d’això, cal combinar els principis representatius
amb els mecanismes de democràcia directa (iniciatives populars,
referèndums, consells ciutadans, audiències públiques...) que
permeten enfortir el sentiment d’eficàcia política del ciutadà i
l’adhesió a les institucions. Alerta, però, amb les eines que s’utilitzen
a aquest efecte, no fos cas que només n’obtinguéssim paràlisi,
tensions i solucions descafeïnades que no serveixen.
Cal revisar l’allau de normatives, limitacions, prohibicions i
càrregues burocràtiques amb què es castiga la població.
I la societat civil s’ha de sentir protagonista i no esperar a
rebre permís per actuar, sinó prendre la iniciativa quan calgui,
assumir la responsabilitat i el lideratge, exercir amb llibertat la
crítica i la proposta. Això sí, en el món públic s’ha de facilitar i
promoure (fiscalment, desregulant…) aquest pas endavant dels
agents privats.
Per acabar, si les institucions públiques es mostren com un actor
irrellevant o impotent davant molts reptes actuals:
S’ha de donar entrada, com dèiem anteriorment, a participar
en la governació a nous actors. La gent ha delegat massa en els
seus representants públics i en les institucions oficials: massa
responsabilitats, massa poder, massa recursos, i massa la iniciativa.
S’ha d’anar cap al Govern relacional o en xarxa.
Igualment, la transformació que cal dur a terme en el món públic
hauria de ser capaç de resoldre al mateix temps els problemes que hem
vist que es produïen en les seves quatre dimensions fonamentals.
Així, davant els problemes que tenen a veure amb les persones
que configuren el sector públic, s’ha de passar de veure aquests
professionals com a treballadors de baix rendiment i beneficiaris
de privilegis immerescuts a poder-los admirar i tenir com a
referents. El sector públic ha de ser l’espai de l’excel·lència, del
mèrit i de la vocació de servei. No és cap quimera.
El camí són (en el cas d’operadors i gestors) les carreres

professionals basades en la millora continuada de les competències
(amb mapes previs competencials adaptats a cada perfil) i en
objectius i avaluació del rendiment; els procediments d’entrada i de
provisió altament selectius, gestionats per tribunals especialitzats
i independents, i ja no més basats en les habilitats memorístiques
sinó en la competència general i en l’adaptació al lloc de treball; les
remuneracions competitives i lligades als resultats; les condicions
de treball en línea amb què es donen al sector privat (eliminant,
a partir de les noves incorporacions a la funció pública d’ara
endavant, la condició de treball vitalici), etc.
Tot això s’ha d’acompanyar d’una crida a la implicació i de
l’oferiment d’oportunitats de practicar-la. No seria just ni intel·ligent
desconfiar per sistema dels empleats públics i actuar purament a la
defensiva (recordem Herbera i les seves teories X i Y). Cal facilitar
la participació dels empleats, en lloc de partir de la base que cap
d’ells no té cap interès per aportar. Als bons empleats se’ls ha de
donar la possibilitat de demostrar-ho, i se’ls ha de cuidar, donar
suport, estimular, premiar…, no respondre amb la indiferència ni
deixant-los sols quan proposen canvis i castigant-los quan fracassen
en intents de millores iniciats pel seu compte.
Alhora, s’ha de singularitzar i potenciar la figura dels
directius públics. El seu règim ha de ser diferent del de la resta
de treballadors (flexibilitat en la selecció —oberta als gestors
privats— i en l’acomiadament, salaris competitius i lligats a
resultats, contractes de rendiment…) i la figura s’ha de caracteritzar
per la professionalitat i l’autonomia.
Pel que fa als electes, s’ha de ser implacable davant un altre dels
càncers de la democràcia: aquell que arranca dels comportaments
dels dirigents públics quan s’aparten del que el sentit comú

defineix com a bon govern (el Govern honest i exemplar).
Necessitem un rigorós codi d’ètica que serveixi d’estàndard a
l’hora de valorar els comportaments dels dirigents polítics, i
molta transparència a l’hora de seguir-ne l’aplicació.
Pel que fa als problemes nascuts de les deficiències en els sistemes
del món públic, caldria:
Apostar per un model d’Administració digital basada en les
TIC, implementar el treball per objectius, l’aplicació de sistemes
de gestió, l’avaluació del rendiment dels empleats públics, l’ús
d’incentius i d’indicadors, l’extensió de la comptabilitat analítica
(cal que d’una vegada l’Administració sàpiga què li costa cada bé
i servei que produeix!), la tolerància zero amb l’absentisme i el
presentisme, la lluita contra la cultura burocràtica, els sistemes
pressupostaris a llarg termini (preveient les conseqüències de cada
decisió que es pren en matèria de despeses i de resultats),5 etc.
Canviar la lògica que presideix aquests sistemes, que deixin de
ser pensats per al control procedimental i que passin a basar-se
en la descentralització i desconcentració interna, l’autonomia
de gestió i la llibertat d’actuació (sota la pròpia responsabilitat)
de les organitzacions, els directius i els professionals públics. El
control, aleshores, ha de ser sobretot de resultats i d’impactes,
a posteriori, i en part compartit amb la comunitat. Les TIC són
les eines que fan possible la triangulació perfecta d’autonomia,
control i capacitació; i la gestió per objectius i per valors hi aporta
el ciment i la metodologia necessària.
Quant als paranys de disseny, es fa necessari:
Reorientar els serveis públics cap al ciutadà, de manera que
aquest sigui el punt de partida i la mesura de totes les coses, i
que tingui la capacitat d’escollir. Pel que fa a la primera qüestió,

3) Incentius tant per a grups (de forma que no es malmeti la col·laboració entre empleats) com per a individus, tant de caire material com psicològic, tant de
positius com de negatius, i vinculats a mesures objectives de rendiments —com la productivitat i la satisfacció del client— però també a l’aportació que es faci
a l’assoliment dels objectius i valors organitzatius, al treball en equip, etc.
4) No es pot seguir confonent finançament del servei (que pot continuar sent públic) amb provisió (que la pot proporcionar tant el sector públic —amb
competència interna o no— com el privat o el no lucratiu).
5) El sistema pressupostari, a més, ha d’incentivar l’estalvi i l’eficiència (ara, el que no es gasta, es perd, quan s’hauria d’apostar per sistemes com el de la
«participació en els estalvis»), i permetre saber els resultats obtinguts.
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es tracta d’organitzar el món públic al voltant de les necessitats
i característiques dels ciutadans, i no per satisfer les necessitats
de la burocràcia o del grup d’interès de torn. En són un exemple
els horaris d’un servei públic, que han d’estar pensats segons la
realitat dels seus usuaris, i no pas per facilitar l’estalvi i comoditat
de l’Administració o la conciliació laboral dels treballadors públics
(objectius secundaris al costat de l’anterior). Això, és clar, no
ha de conduir a una Administració paternalista i reactiva (el
programa de govern no pot ser la suma dels desitjos populars),
però menys encara a un món públic autoreferenciat o —en
una altra deriva— presoner d’interessos neocorporativistes
que el colonitzen.
Quant a la capacitat d’escollir, consisteix, en lloc d’obligar
la gent a consumir serveis proveïts gràcies a monopoli per
l’Administració (i que per tant no tenen incentius per a adaptarse i satisfer als seus usuaris), a permetre —i facilitar— que les
persones decideixin qui els oferirà aquests serveis, conservantne el finançament públic. De mecanismes per a fer-ho possible
n’hi ha molts (un dels més efectius és el dels bons, que poden
ser explícits —cupó físic o targeta intel·ligent—, implícits
—l’Administració paga directament al proveïdor— o en forma
de reemborsament a l’usuari), però en primer terme cal posar
fi als monopolis i obrir la provisió de serveis als prestadors que
acreditin que compleixen les condicions que s’estableixin. En
tot cas, perquè l’elecció sigui fonamentada i contribueixi a la
millora dels serveis (introduint la pressió competitiva que implica
la capacitat de tria), també cal fer efectiu el dret del ciutadà a
saber, posant a la seva disposició indicadors i dades que informin
de com ho fan els diferents proveïdors. D’altra banda, quan la
provisió continuï sent pública, eines com les cartes de servei
poden ajudar a fer que les institucions i els servidors públics
siguin directament responsables davant dels seus clients, a còpia
de definir estàndards de qualitat que satisfacin les necessitats i
preferències dels usuaris, i garanties que es compliran
S’ha de simplificar el mapa institucional, reduint els nivells
de govern a cinc: ajuntaments, consells comarcals (aquests,
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substancialment enfortits respecte al model actual), Generalitat,
estat, Unió Europea. Aplicant el principi de subsidiarietat,
l’estat i la Unió Europea es limitarien a desenvolupar funcions
no cobertes pels governs locals i el català. La Generalitat
s’organitzaria en vegueries per descentralitzar els seus serveis,
realitzar la planificació territorial i possibilitar la participació
protagonista del món local en aquestes tasques i en la gestió
dels serveis que escaigués.
Finalment, cal eliminar les unitats i els organismes administratius
que en dupliquen d’altres dins la mateixa Administració o
d’una altra (començant pels tres o quatre ministeris que ja no
tenen sentit en l’Espanya de les autonomies, perquè les seves
competències han estat traspassades).
Finalment, respecte als recursos públics, convé realitzar algunes
innovacions:
Aplicar el criteri de congelació (inicialment, amb caràcter
temporal, i al marge de les mesures conjunturals que s’han
adoptat a causa de l’actual crisi): no permetre la contractació de
cap nou funcionari si abans no s’ha eliminat una plaça equivalent,
no dictar cap nova norma sense eliminar-ne abans una altra,
encara que sigui a força d’integrar-ne, no posar en marxa cap nova
actuació sense haver-ne clausurat alguna de les vigents, i sense
preveure el moment i la metodologia per a la revisió i adaptació
primer, optimització després, i eventual derogació final (caldria
preguntar si convé que totes les normes i programes que portin
una data de caducitat incorporada, sense perjudici que en arribar
aquesta data es decideixi donar-hi continuïtat), etc.
Esforçar-se a prioritzar, ja que no es pot fer tot ni tot alhora, i
per tant cal escollir. I això vol dir saber dir no. A més, ara és un
bon moment per a fer la purga: la conjuntura de crisi ajuda a
prendre consciència del cost d’oportunitat que representen els
recursos que manlleva el món públic, i a ser menys tolerants
amb els excessos d’aquells que gestionen en nom del suposat
benefici col·lectiu.

Anar modelant una cultura de compromís amb els valors
d’economia i austeritat, i de condemna del malbaratament, de
la deixadesa i dels tics de nou ric d’alguns electes i directius que
gestionen amb despreocupació injustificada.

a.3. En aquest nou marc, al sector públic li correspon encara

Governança en xarxa
Les anteriors consideracions demanen anar cap a una nova
concepció de la governança de les nostres comunitats, que al
seu torn implica canviar alguns dels paradigmes i valors més
arrelats de les institucions públiques actuals.

b. Tot això, però, requereix una societat civil forta, intel·ligent,

1. Govern relacional de la comunitat
a. L’enfocament del Govern relacional comporta que el «govern»
ja no sigui simplement una institució concreta sinó un sistema
de presa de decisions i d’execució i valoració d’aquestes que
sigui compartit. En aquest model, tots els agents (individuals i
col·lectius, públics i privats) participen i es coresponsabilitzen del
progrés comú, a partir d’un pla mestre consensuat que estableix
el paper de cadascú (a partir de la idea que cadascú hi posi el
millor que pot aportar).
a.1. Això significa que necessitem projectes marc de país i de
territori, ambiciosos i que apuntin també al mitjà i llarg termini
(enfront de la fixació en el curt termini actual), i plans sectorials
que desenvolupin aquells primers. Plans fruit d’un procés d’estudi
i debat intens però també àgil, i que serveixin per a constituir i
enfortir xarxes de col·laboració.
a.2. La comunitat ha d’estar present en la planificació, en

l’execució i en l’avaluació de l’acció pública, així com també
en l’assignació de recursos, impartir justícia, la diagnosi dels
problemes, la generació d’alternatives6…

un paper de colideratge facilitador, que apliqui en el possible el
principi de subsidiarietat i promogui la coordinació i la recerca
de sinergies.

valenta i compromesa amb el bé comú (no merament
corporativista), que sàpiga desenvolupar aquest paper. Forta,
per a poder fer de contrapès als grans poders i monopolis
públics i privats; intel·ligent, per a traduir la seva vocació de
coresponsabilitat en actuacions útils i que fan la diferència;
valenta, perquè impulsi els canvis necessaris —populars o no—,
i compromesa, perquè se sent part del país i còmplice de la seva
gent. La societat civil és un pilar essencial de la democràcia de
qualitat. Per aquest motiu s’ha de reforçar.
c. Els anteriors canvis s’han de complementar amb accions

fermes de reforma del sistema polític del nostre país, ara com
ara mancat de prou legitimitat i marcat per la crisi dels partits,
dels polítics i de les institucions. Això aconsella adoptar un nou
sistema electoral que corregeixi els defectes de l’actual, més que
coneguts: les limitacions dels electors a l’hora d’escollir els seus
representants, la grisor dels candidats i el seu allunyament de la
realitat, des del moment en què no s’han de guanyar directament
el lloc a la llista, sinó que bescanvien amb els aparells partidistes,
dels quals depenen, oportunitats polítiques per obediència, la
visió reduïda de la tasca política que l’equipara a les votacions
a les institucions, etc. Davant d’això, cal introduir mesures
imaginatives que sotraguin el sistema (segones voltes entre els
més votats per a les alcaldies i presidències, vots «negatius», més
facilitats perquè els ciutadans puguin impulsar referèndums i
consultes…) i no s’ha de tenir por del veredicte popular.

6) Com apuntaven David Osborne i Ted Gaebler al llibre Reinventing Government (“La reinvenció del govern”), la comunitat entén els seus problemes d’una

manera diferent de com els perceben els professionals del sector públic; les comunitats poden ser més creatives i flexibles que les grans burocràcies dels serveis
públics (uns es guien pel desig de resultats, els altres per regles i procediments); fan complir els criteris de conducta de manera més eficaç que les burocràcies o
els professionals; quan participen en la presa de decisions, la seva disposició a acceptar els resultats és més gran, i la capacitació comunitària produeix efectes
indirectes positius (genera capital social: l’enfortiment de les relacions i de la participació en els assumptes públics).
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2. Govern i administració «per valors»
El plantejament relacional necessita partir d’uns valors coherents
amb la idea de govern obert i centrat en el ciutadà. Valors que
han d’inspirar l’actuació pública i la interacció entre públic i
privat, com els següents:
Orientació a resultats
La despreocupació pels resultats que tradicionalment ha
caracteritzat el món públic, i especialment pels resultats a mitjà i
llarg termini, ha de donar pas a una veritable obsessió per a «fer la
diferència», crear valor i justificar l’aportació pública. En absència
d’indicadors que mostrin l’impacte aconseguit —un impacte
positiu—, cal introduir canvis en la línia que se segueix.
Treball conjunt
Els resultants sovint només seran possibles si hi ha un esforç
conjunt i coordinat de diferents unitats, administracions i
actors de dins i de fora del planeta públic. Treballar en equip
i en xarxa (en l’àmbit intraorganitzatiu, interorganitzatiu i
dins i fora del sector públic) ha de ser part de l’ADN de la nova
Administració i del nou Govern, quelcom que obliga els agents
públics a comportar-se més humilment i a practicar lideratges
—quan escaigui— basats en les aportacions abans que en les
imposicions.
Transparència
Saber quins resultats s’assoleixen i valorar-los en vista d’uns
objectius prèviament fixats requereix llum i taquígrafs, tant
respecte al que s’aconsegueix com en referència a com s’hi arriba.
Però aquesta transparència sovint molesta els incompetents i
els que estan instal·lats en la fugida d’estudi permanent o que
s’aprofiten del sistema. Són imprescindibles, doncs, normatives
estrictes que garanteixin el «dret a saber» de la societat, l’obligació
de retre comptes dels agents públics i la possibilitat d’accedir
a totes les dades de què disposa l’Administració que poden ser
d’utilitat a algú (sempre que no plantegin problemes de privacitat
o de seguretat).
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Austeritat
Tenint en compte el sacrifici que s’imposa als ciutadans i a la
comunitat en el seu conjunt cada vegada que el món públic
s’apropia de recursos privats (a vegades en pro de causes
superiors que ho justifiquen i a voltes en benefici d’interessos
més discutibles, però sempre determinant un drenatge de
riquesa que comporta un cost d’oportunitat i que desincentiva
l’esforç), l’ètica pública passa per la destinació de tots els recursos
que gestionen governs i administracions a generar valor i a
minimitzar la part que es consumeix internament, en el procés.
En conseqüència, l’actuació pública ha de caracteritzar-se per
l’economia de mitjans, l’esforç per l’eficiència i una austeritat
exemplar, ja que precisament perquè els diners són de tercers
s’han d’administrar amb major cura encara que els diners propis.
El control de gestió s’ha d’orientar també en aquesta direcció, a la
qual ha d’atorgar-se tanta importància com al control de legalitat.
Alhora, s’ha d’estimular que el sector públic també esdevingui
un actor econòmic capaç de guanyar diners quan calgui (en
condicions d’estricta igualtat amb la resta d’actors del mercat),
que després pugui reinvertir en el bé col·lectiu. Sent cert que la
finalitat del sector públic no és fer diners (però encara menys
«assecar» les fonts de riquesa que produeix la societat) i que
no es pot posar en risc les finances públiques (però que han de
ser benvingudes les iniciatives que les reforcin), que l’estat faci
d’empresari per aconseguir recursos addicionals no té per què
ser mal vist si es fa amb determinats requisits (sense suposar
una competència deslleial, preferiblement operant en àrees no
concorregudes o en un territori extern, etc).
Autonomia
Els organismes i els gestors públics han de responsabilitzar-se
clarament de les seves actuacions i dels resultats que obtenen.
Però l’altra cara de la moneda és atorgar a uns i altres més
autonomia per a fer la seva feina i menys cotilles que els
impedeixin aconseguir el màxim (i que després, a més, puguin
servir d’excusa al baix rendiment). Cal, doncs, disminuir els
«controls preventius», abans o durant l’actuació (que, d’altra
banda, han esdevingut inútils perquè s’han trobat maneres

de sobrepassar-los), i en canvi cal emfatitzar la transparència
dels processos i la rendició de comptes final. Per cert, en aquest
moment de l’avaluació posterior convé involucrar-hi la ciutadania
i valer-se de benchmarks —comparacions amb altres— que
permetin objectivar el judici.

perquè pugui ser gestionat de forma reactiva. Cada cop més es
fa necessari pensar i actuar estratègicament, a partir d’objectius
de mitjà i llarg termini, mecanismes de planificació, presa de
decisions i coordinació per a afrontar conjuntament (amb visió
global i sentit integral de la realitat) els reptes i problemàtiques,
sistemes intel·ligents capaços de seguir i interpretar la realitat

Agilitat
El món públic és conegut per la seva lentitud de moviments.
En part això té a veure amb la seva grandària i complexitat, tal
com succeeix amb qualsevol gran organització. Però la tendència
s’agreuja al medi públic, ja que la cultura organitzativa és de
ritme pausat, i l’entorn polític (amb la necessitat que té d’integrar
i arribar a consensos) porta a relaxar els calendaris. El problema
no és menor: l’època actual exigeix rapidesa tant en la presa de
decisions com en les implementacions, i no ser capaç d’obrar així
significa perdre oportunitats o acusar danys. En conseqüència,
hem d’aconseguir acords de qualitat i viables, i processos
d’execució que es prenguin el temps que convingui, però també
necessitem sistemes de presa de decisions que quan calgui siguin
suficientment àgils, i organitzacions capaces d’actuar a temps i en
el temps requerit. Una manera de poder tenir ambdues coses és
donant als decisors i als gestors públics les facultats per a tirar pel
dret quan ho considerin necessari, a condició que posteriorment
validin la seva actuació (això sí, una validació a través d’un
procediment que no pugui resultar obstructiu, sinó que, a falta
d’un rebuig clar, concedeixi el benefici del dubte).

i d’oferir orientació i suport a l’hora de definir alternatives i
respostes davant de problemes multidimensionals i amb
importants graus d’incertesa (quan arribarà l’ús de models
matemàtics i de supercomputadors aplicats als reptes socials
i de governabilitat?), èmfasi tant en la prevenció com en la
«curació», línies de treball i accions que tinguin en compte
la interconnexió entre factors, i indicadors que mostrin el
rendiment assolit (tant en terme d’outputs —productes i serveis
immediats— com d’outcomes —impacte en relació amb les
finalitats perseguides). Necessitem anar més enllà de la simple
administració i gestionar estratègicament, per a poder respondre
adequadament als canvis en l’entorn, i ser capaços de provocar
les transformacions desitjades.

Es podrà al·legar que això obriria la porta a les polítiques de
«panell» (ara orientades cap a una banda, ara cap a l’altra). De fet,
alguna cosa semblant ja ha passat fins ara, malgrat la lentitud,
en terrenys com l’educatiu, a falta de grans consensos de país.
Però l’immobilisme no pot ser la solució. I, al capdavall, en
el món del segle XXI, caracteritzat pel dinamisme i el canvi
constant, potser la lògica ha de ser més la del panell que no pas
la de l’estàtua.
Anticipació i integralitat
El món contemporani és massa complex, canviant i interdepenent

Així mateix, ens cal disposar de mecanismes de responsabilització
que permetin mesurar i fer evident la petjada que cada decisor i
cada organisme deixa en la societat, mostrar les conseqüències
de les actuacions en àrees que no són les pròpies i en temps
futurs, i assignar-les als que les van protagonitzar. D’aquesta
manera es reduirien els danys que s’estan produint a causa
de la desresponsabilització que experimenten electes i gestors
públics a causa de la falta d’incentius per a obrar amb sentit
global i temporal ampli; l’horitzó d’uns i altres sovint queda
reduït temporalment als curts períodes dels mandats polítics, i
sectorialment a les quatre parets dels seus àmbits i departaments,
de manera que, per exemple, l’últim any d’una legislatura sol
ser completament perdut pel que fa a la preparació del futur,
i el primer del mandat següent sol desaprofitar-se a causa del
cansament i estrès acumulat els mesos anteriors, dels excessos
pressupostaris preelectorals que cal digerir, i de la falta de
tensió productiva —encara resten quatre anys fins als propers
«exàmens». En definitiva, la meitat de la legislatura acaba sent
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desaprofitada des del punt de vista de l’acció de govern estratègica.
Davant d’això, per a combatre aquests biaixos, a banda de les
eines basades en la transparència i l’avaluació, es poden dissenyar
també incentius per al treball en xarxa i a mitjà termini.
Valentia
L’equilibri de les societats contemporànies sovint se sosté (almenys
així se sol creure) sobre la base de la negociació i mercadeig i
de les capacitats de veto creuades. En temps d’abundància i
d’entorns estables això pot ser suficient per a garantir la cohesió
del conjunt social sense perjudicar-ne el desenvolupament.
Però quan l’entorn és tan dinàmic com actualment, quan les
societats són tan plurals com avui i quan les velles solucions ja
no serveixen per als nous reptes, aleshores fa falta líders —electes
i gestors— prou valents per a impulsar els canvis necessaris i
per a anar a l’arrel de les coses i imprimir als processos públics
la velocitat que demana la nova època.
És clar que la valentia ha d’anar acompanyada de regles de joc,
eines de gestió i legitimacions que facilitin la presa de decisions
transformadores. En aquest sentit, en l’àmbit local, l’elecció
directa dels alcaldes, el reforçament de les capacitats de govern
dels batlles i l’allargament dels mandats municipals a cinc o sis
anys serien passos en la bona direcció, per exemple. Igualment,
l’ús de tècniques de gestió com els pressupostos base zero o
les avaluacions de polítiques i de rendiment facilitarien que
es trenqués la inèrcia incrementalista i el conservadorisme
tradicional del món públic.
D’altra banda, també és veritat que la valentia ha de combinar-se
amb la intel·ligència, la mà esquerra i la prudència ben entesa.
Però cal que no hi hagi equívocs: moltes de les transformacions
que caldrà fer (com algunes de les que s’apunten en aquest mateix
document) no tiraran pas endavant sense fortes oposicions i un
cost polític determinat. Som un país de corporativismes i de
NIMBY (not in my back yard, “no pas al meu pati del darrere”). De
totes maneres, en el futur, la inacció i la substitució del lideratge
públic per la simple «administració» dels assumptes col·lectius
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no seran suficients per a permetre el progrés dels territoris i dels
col·lectius humans, i per tant acabaran tenint costos polítics
encara més grans per als que adoptin aquesta manera de fer que
no pas l’acció transformadora, al mateix temps que suposaran
peatges greus per a les comunitats que tolerin aquesta classe de
conservadorisme per covardia.
Millora contínua
La nova Administració i el nou Govern ha d’interioritzar
l’imperatiu de la millora contínua i de l’adaptació permanent.
Aquesta és la nova «normalitat», que substitueix la norma de
l’immobilisme i d’«aquí sempre s’ha fet així». Malgrat que la
pressió del dia a dia per a «fer» dificulti dedicar les degudes
energies i temps al «com fer-ho», l’abandonament de l’adaptació
als entorns canviants (que fan obsoletes ràpidament les
estructures, les polítiques i les estratègies) i de la millora per
al dia de demà acaba comportant un cost inassumible per a
les institucions públiques i la comunitat, i genera mentalitats i
maneres de fer conservadores que després són molt difícils de
canviar. Estem davant un cas típic del problema de deixar-se
endur per la tendència a prioritzar el que és urgent (sigui o no
important) davant del que és important però no urgent. Però
no es tracta només d’això: també té a veure amb les cultures
administratives i les actituds tant de comandaments i directius
com dels professionals —i dels mateixos usuaris. No s’ha assumit
que aquesta és una part (i una part important, tant com qualsevol
altra) de la feina de tothom i de les obligacions diàries —ha de
formar part del que és quotidià, no pas excepcional—, i la culpa
no és només dels servidors públics, sinó també dels sistemes en
què operen (per exemple, els de planificació, o els de compensació
—que ignoren del tot aquesta dimensió).
Hi ha encara dos obstacles addicionals a la generalització i
normalització de la millora contínua. En primer lloc, els esforços
de millora no poden ser purament «locals», fragmentats, parcials,
sectorials... A voltes s’endeguen accions puntuals en el camp
de la qualitat o de la sostenibilitat, que requereixen grans
esforços perquè s’implementin i fructifiquin, i a falta d’una

pressió constant i coordinada entre sectors interdependents
enfocada al seu arrelament, sovint acaben desapareixent sense
deixar cap pòsit significatiu. Si la millora no és global i les
metodologies que hi porten no són integrades, els resultats
són escassos. Cal apostar per sistemes de millora que permetin
treballar al mateix temps i d’una forma sistèmica aspectes com
l’estalvi i l’eficiència, la qualitat, la participació, la sostenibilitat,
la innovació, la centralitat del ciutadà, la transparència..., i després
cal comprometre-s’hi de veritat.
En segon lloc, s’ha de creure en el valor de l’aprenentatge continuat
i de la innovació, i estar convençut que aquesta està a l’abast de
tothom. Aprendre a analitzar i comprendre la realitat, i a utilitzar
tècniques de creativitat i de pensament que facilitin la innovació
en els diversos camps en què es pot produir (des del disseny dels
serveis fins a la producció, posada a disposició, comunicació…) pot
fer la diferència en l’àmbit públic. Avui més que mai necessitem
el talent creador i el compromís de tothom.
Conclusions
En aquest article no hem pretès esgotar totes les qüestions que
cal preveure quan hom es proposa replantejar el món públic.
No hem parlat, per exemple, d’aspectes importants com el
necessari canvi en el rol del mateix ciutadà. Més enllà de ferne el centre de gravetat de la nova Administració i Govern, i
de proporcionar-li informació i donar-li capacitat de tria, cal
també que es responsabilitzi, i això implica coses com perseguir
i castigar l’abús dels aprofitats, fer la gent partícip del cost dels
serveis i aconseguir que sigui activa en el pla de les crítiques i
suggeriments de millora. Tampoc no hem parlat de qüestions
més polítiques, com ara la necessitat de decidir periòdicament
fins on arriba el món públic (serveis i prestacions) i què o qui
deixa fora, atès que ja no és possible fer-ho tot per a tothom.
Encara, la limitació d’extensió del text no ha permès especificar
i matisar l’abast i condicions d’aplicació de les propostes fetes;
quedi apuntat, si més no, que òbviament cal tenir en compte
les diferències que cal establir segons factors com els diferents
tipus d’organismes i funcions públiques (cal diferenciar entre els

organismes i funcions programàtics, reguladors, de serveis o de
compliment) o la naturalesa dels béns i serveis proveïts (no és el
mateix el cas dels «béns públics» que el dels «béns privats»).
En qualsevol cas, en aquest document hem volgut fer un repàs als
principals reptes i mals a què s’enfronta el món públic del nostre
país. S’ha posat en evidència que els problemes que pateixen les
institucions públiques i les seves causes són múltiples i prou
conegudes i la diagnosi que se’n deriva és força compartida, si
bé manquen encara moltes dades —no deu ser pas casualitat—
que permetrien establir l’abast de la tragèdia.
De totes maneres, que la diagnosi no es discuteixi i que existeixi
un ampli consens en què la situació actual no és sostenible i que
s’han d’introduir canvis de fons (amb l’excepció esperable dels
defensors dels interessos corporativistes afectats, que són i seran
refractaris i bel·ligerants davant qualsevol intent de modificació de
l’status quo), no vol dir que es coincideixi també en les solucions
que es consideren més idònies. Per a alguns, estem davant d’un
problema de falta de mitjans, mentre que per a altres el que calen
són retalls generalitzats. Certs sectors són partidaris de canviar
les normatives; altres proposen mutacions radicals de la funció
pública i de les polítiques de recursos humans; altres veuen
prioritaris la conversió en agències dels organismes públics, o
la transformació de la cultura d’aquest món, o la revolució de
la transparència, o l’ús d’eines com la reenginyeria o la gestió
de processos... El cert és que cap d’aquestes línies de treball,
per si sola, pot fer la diferència. Cal actuar paral·lelament en
les diferents dimensions i de forma que es tinguin en compte
els efectes creuats que es produeixen. I, en aquest sentit, el vell
debat entre les macroreformes i les microreformes deixa de tenir
sentit: necessitem treballar alhora en els dos nivells. El problema
és massa gran i massa estructural per a poder-lo afrontar només
amb petits projectes nascuts des de baix i innovacions parcials; es
fa imprescindible un impuls «des de dalt» i de caràcter global, que
tingui definit un mínim mapa de ruta i posi en marxa estratègies
marc i recursos. Però també sabem que els canvis han d’arribar
a la base de la piràmide i els han de fer seus els homes i dones

128

concrets que estan a les trinxeres del servei públic, els quals a
més poden i han de ser motor de transformació i font crítica
d’idees i reflexions —fins i tot si manquen les polítiques de
reforma més estructurals, l’absència de les quals no pot ser una
excusa per a la inacció.
Que ningú no negui que el nostre sistema politicoadministratiu
està malalt tampoc no significa que hi hagi voluntat de
transformar el sector públic per part dels que tenen capacitat de
fer-ho. La tònica general és més aviat la de deixar passar el temps
o la de superar el problema «per elevació»: sense enfrontar-se a
sindicats, comandaments ni lobbies (ni, eventualment, als electes
a qui també aprofita el sistema present, pel que té de clientelista
o de marc de privilegis), i acudint si de cas al mercat com a
alternativa. Aquesta actitud de resignació i acomodament pot
permetre anar trampejant els problemes i evitar conflictes una
temporada, però té un cost ocult immens i uns límits i data de
caducitat evidents. És veritat que mai no hi haurà unanimitat per
a tirar endavant un programa ambiciós de reinvenció del Govern
i l’Administració, i que en canvi l’oposició dels refractaris a les
reformes serà enorme, però avui ja és possible aplegar una coalició
pro canvi formada per electes valents i visionaris, ciutadans i
col·lectius insatisfets (especialment si se’ls parla amb franquesa,
explicant quins són els problemes, les seves conseqüències, les
seves causes, les solucions que hi proposem...), servidors públics
compromesos, i organitzacions de la societat civil conscienciades
del que ens hi juguem. Fins i tot és possible un pacte entre partits
ampli que subratlli el caràcter d’afer de país que té aquesta
matèria i que asseguri la continuïtat de les reformes malgrat els
canvis de govern. Alhora, amb una adequada gestió dels mitjans
de comunicació, es pot aconseguir que col·laborin en el procés de
canvi, proporcionant-los informació que els resulti interessant
—per exemple, quadres de rendiments comparatius, enquestes
d’opinió que demostrin que l’interès general i la majoria silenciosa
és partidària del canvi…
Com estan les coses, el que ens depararan els propers anys és una
gran incògnita. Es poden anticipar dos grans tipus d’escenaris. En
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la mesura que les pressions del món contemporani sobre l’àmbit
públic es vagin accentuant i la crisi actual quedi mal resolta, i
si a la població i a la societat civil se li esgota la paciència o la
insatisfacció ciutadana davant la política i els polítics s’estén al
conjunt de les institucions públiques i passa a tenir un to més
bel·ligerant, vindran temps difícils —tal volta crítics— per
a electes i servidors públics. Aleshores ja no es podrà mirar
més cap a l’altra banda, i s’haurà de reaccionar de pressa i amb
contundència, però potser ja serà tard. Per contra, si l’actual
conjuntura general i particular millora i porta a reflexionar i a
actuar sobre els reptes pendents, i si es van realitzant reformes
en el sector públic que en vagin corregint els aspectes més
disfuncionals, és possible que les institucions públiques continuïn
fent bones aportacions a la societat.
Perquè, tot i el to crític d’aquest document, no voldríem acabar-lo
sense reafirmar que avui continua sent necessari disposar d’un
sector públic fort (no pas necessàriament gran) i competent, que
realitzi amb eficàcia les funcions d’ordenació general, preservació
de la convivència i de la cohesió, garantia d’igualtat d’oportunitats
de les persones i de la competència en l’economia, i correcció i
complementació del mercat i de la societat, i que àdhuc sigui en
determinats casos motor i palanca de progrés. Això sí, complint
amb aquest paper sense intromissions injustificades en la vida
de les persones, els grups i les empreses, i prenent nota del
cost d’oportunitat i de llibertat que sempre comporta la seva
presència. Al nostre país tenim bons professionals públics, electes
compromesos i amb visió de futur, i administracions eficaces
que constitueixen un bon punt de partida del que ha de ser
el sector públic del segle XXI. Però encara són més l’excepció
que no pas la norma. Per això cal canviar el pessimisme i la
por paralitzadores per un compromís amb un nou full de ruta
per a l’àmbit públic, que incorpori, per exemple, moltes de les
propostes i reflexions que hem recollit en aquest paper. Perquè
tot i que els remeis miraculosos i sense cost no existeixen en
aquest terreny, de solucions n’hi ha, i poden aplicar-se a partir
de demà mateix. Només cal seguir la «fórmula Barça»: ambició,
voluntat, estratègia, disciplina, mètode i paciència. Cert que serà

un procés llarg i no exempt de dificultats i d’anades i vingudes:
raó de més, doncs, per a començar-lo de seguida.
La reformulació del catalanisme i la governació
La qüestió de la governança (tant pel que fa al debat sobre de
quina Administració pública ens dotem com en el vessant
relatiu a com enfoquem la governació) ha estat relativament
descuidada pel catalanisme en la darrera etapa política del país
—la de la democràcia. El catalanisme ha estat més ocupat a bastir
les estructures de l’autogovern i més preocupat per definir els
objectius i estratègies del país que no pas pendent de reflexionar
sobre les eines i metodologies governatives que necessitàvem i
que ens havien de portar cap als esmentats objectius.
Ara, però, pertoca tornar a donar importància a aquest tipus de
dossiers, perquè la governabilitat de la societat està esdevenint
progressivament més complexa i difícil, així com més decisiva
per al futur col·lectiu. Una bona governació és avui la base del
progrés i de la cohesió dels territoris i col·lectivitats.
Al mateix temps, en fer això, el catalanisme té l’oportunitat
de diferenciar la seva proposta política de la que fan la resta
de plantejaments ideològics, igualment orfes de models i
desconcertats en relació al que cal fer ara. I en la mesura que, a
través d’aquesta aposta diferenciada, el catalanisme sàpiga resoldre
els problemes de governació i administració de Catalunya,
adquirirà també legitimació i preferències addicionals.
La proposta catalanista sobre la configuració i gestió de l’àmbit
públic i la relació d’aquest amb la societat ha de ser, però,
innovadora, perquè estem davant desafiaments nous, davant dels
quals les fórmules tradicionals ja no funcionen. Desafiaments,
d’altra banda, universals, que per tant no són específics ni del
catalanisme ni de Catalunya, per la qual cosa ens els hauríem
de plantejar igualment si visquéssim en un país plenament
normalitzat. Sent així, les solucions que trobem poden interessar
també més enllà de les nostres fronteres.

En abordar aquests reptes, comptem amb l’avantatge que el
catalanisme no ha estat mai una filosofia política estatista (en el
sentit de posar el centre de gravetat en els aparells públics), i això és
bo perquè ara el futur passa per esquemes relacionals més que no
pas per governs i sectors públics voluminosos i intervencionistes. En
canvi, el perill és que el proverbial i justificat recel del catalanisme
enfront de l’estat (a vegades d’inspiració liberal, i altres cops fruit
de la desconfiança vers l’actuació dels poders espanyols) ens porti
a menystenir les eines i estratègies públiques.
En tot cas, la innovació ha de permetre’ns donar respostes
adaptades a la realitat del país, sortint de les cotilles que se’ns
han imposat i dels models aliens que hem copiat d’altres territoris
i que no ens escauen. Hem de desenvolupar a fons el nostre
propi model de sistema politicoadministratiu, un model que
ha d’apostar fort per la proximitat, l’eficàcia, l’eficiència, i la
coresponsabilitat, i que no té per què ser simètric —per exemple
pel que fa a l’estructura administrativa territorial. La innovació
passa també per empeltar la reforma de la cosa pública dels
principis de radicalitat democràtica i de centralitat i sobirania
del ciutadà, i per ser capaços de produir àgilment decisions que
vagin a l’arrel dels temes i que alhora siguin viables.
La tasca pendent del catalanisme, doncs, és repensar com ha de
ser la governació al segle XXI i refundar governs i administracions
sota el nou paradigma, fins a esdevenir un referent en aquest
terreny. I, en emprendre aquesta empresa, el catalanisme ha
de treure’s la mandra i la comoditat de sobre i tornar a ser
autoexigent: no ens podem conformar més amb pedaços o
solucions de compromís. Altrament, el preu que caldrà pagar
—per al catalanisme i per al país— serà molt alt.
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Introducció
Ja fa alguns anys, si no dècades, que els estats nació clàssics
s’estan adaptant als nous temps. Encara que l’estat continua
sent l’actor principal en l’escenari internacional i en la
provisió de béns i serveis públics, no és menys cert que està
experimentant una pèrdua progressiva de la seva centralitat. Els
estats s’estan erosionant des de tres flancs ben definits. Des de
dalt, per l’emergència de règims transnacionals —com la Unió
Europea— que els soscaven parcialment la sobirania en matèries
tan importants com la política monetària, la mediambiental o la
seguretat alimentària; lateralment, per la pèrdua de monopolis
com a conseqüència de la privatització i la liberalització de sectors
econòmics tradicionalment sota la seva supervisió i control, i, des
de baix, per les creixents reivindicacions territorials de regions i
nacions sense estat que exigeixen més autogovern i capacitat de
decisió en assumptes que consideren del seu interès.
Gairebé de manera paral·lela, els partits polítics, juntament amb els
sindicats i la patronal, també han vist amenaçada la seva posició
de preeminència en l’arena sociopolítica. Amb el temps, aquesta
tríada no ha estat capaç d’agregar i articular el conjunt de demandes
i preferències ciutadanes, moltes d’aquestes de nou encuny (baixa
responsiveness). Aquest buit ha estat suplert per la irrupció de nous
grups d’interès que, esperonats per la creixent complexitat de la
societat i per la conscienciació al voltant de diferents problemes
socioeconòmics, s’han mobilitzat per defensar objectius específics
(ecologisme, drets de les dones, dels minusvàlids, defensa del
patrimoni cultural, ajuda contra la drogoaddicció, promoció de
la solidaritat internacional, etc.). La gestió eficaç dels assumptes
públics és percebuda, cada cop més, com una activitat que s’hauria
de circumscriure més enllà dels acords puntuals entre polítics,
empresaris i representants dels treballadors. Es considera que la
inclusió d’aquells nous actors en el procés de presa de decisions
contribuirà a legitimar les polítiques públiques i, per extensió, a
millorar la qualitat de les nostres democràcies.
Tot apunta que el món de demà serà més policèntric i
multipolar que mai, en què els diferents nivells de govern

(local, subestatal, estatal i supraestatal) estaran condemnats
a entendre’s i a col·laborar entre si, i en què la societat civil
organitzada anirà guanyant un cert espai en detriment dels
actors col·lectius clàssics, especialment dels partits. No hi ha
dubte que el fenomen de la globalització ha accelerat moltes
d’aquestes transformacions, desdibuixant, possiblement de
manera irreversible, les fronteres jurisdiccionals d’antany. Aquesta
fotografia, certament enrevessada i inclús caòtica, suscita molts
interrogants, també a casa nostra. Com s’hauria de governar la
Catalunya del segle XXI? Com hauria de reaccionar el catalanisme
davant d’aquest context? De quina manera s’haurien de prendre
les decisions que afectin l’interès col·lectiu? Quins rols haurien
d’exercir els poders públics i les administracions públiques del
nostre temps? I la resta d’actors?
Les transformacions de l’entorn són tan acusades i els nous reptes
tan polièdrics, amb tantes arestes, que els vells remeis i l’exercici
de la política pròpia de la segona postguerra han deixat de sernos útils. És insensat defensar que els governs encara hagin de
disposar del patrimoni exclusiu per a determinar quin és l’interès
públic quan, massa sovint, es mostra incapaç d’articular respostes
convincents davant situacions complexes. Per aquestes raons les
preguntes de l’anterior paràgraf són prescriptives, perquè giren al
voltant del què hauria de ser i no de l’anàlisi del què és. No obstant
això, encara que la teoria transcendeixi els fets, els hauria de tenir
sempre presents. I això ha de ser d’aquesta manera perquè la
realitat també condiciona el corpus de qualsevol teoria. Partint de
l’escenari descrit, aquest article vol apostar per una nova manera
d’abordar i gestionar els assumptes públics. Aquest viratge hauria
de contribuir a millorar les condicions de vida de la ciutadania i
a reforçar el projecte catalanista d’aquest segle XXI que tot just
encetem. Matisos conceptuals a part, aquesta nova manera de fer
política ha rebut etiquetes com les de partenariat publicoprivat,
govern relacional, govern interactiu, govern soci, govern en xarxa,
governança democràtica, governança col·laborativa, governança
policèntrica, o, simplement, governança.
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La governança: un paradigma per al segle XXI
Precisar què és la governança no és una tasca senzilla. És un
concepte esmunyedís que ha rebut, depenent de la disciplina,
innombrables definicions. És de vital importància delimitar-ne
els contorns i destacar el valor afegit que aporta. La governança
s’hauria de concebre com una nova manera d’exercir el poder
públic, orientada al consens, de naturalesa relacional i deliberativa
i, per tant, basada en la coordinació dels diferents nivells de govern
i en la participació activa i voluntària d’un ampli ventall d’actors
—tant públics com privats o mixtos— a l’hora de dissenyar,
implementar i avaluar polítiques públiques.
La definició proposada té importants implicacions. Primer,
perquè rebutja la idea d’un govern omnipresent, intervencionista
i jeràrquic que pretén exercir tot el seu poder sobirà sobre la
societat (top-down approach) per proveir béns i serveis públics.
Segon, perquè reivindica una forma de governar més cooperativa,
multilateral i horitzontal, que busca permanentment l’acord i
l’entesa entre les diferents parts implicades. Tercer, perquè es
preveu la participació activa tant d’actors públics com d’actors
corporatius autònoms, però alhora interdependents, al voltant
d’una matèria concreta d’interès general. Quart, perquè la
coordinació entre actors es pot produir en qualsevol estadi de
la política pública, des de la seva formulació fins a l’anàlisi dels
seus resultats. Cinquè, perquè considera que el que importa
no és tant qui fa què sinó el resultat que s’obté, per la qual
cosa es comparteix el protagonisme entre els actors públics,
privats i mixtos. Sisè, perquè concep la democràcia com un
pràctica continuada i no com un procés plebiscitari o limitat
a la celebració d’eleccions. Setè, perquè no pretén imposar cap
model organitzatiu o funcional de validesa universal, sinó que
posa l’accent en l’adaptabilitat, flexibilitat i aprenentatge dels
actors en funció dels condicionants de l’entorn. Finalment,
perquè introdueix una alta dosi de coresponsabilitat social no
circumscrita únicament als poders públics.
Una altra manera d’entendre el perquè d’aquest nou enfocament
rau en la remissió dels orígens que han promogut la seva aparició.
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L’exercici que es proposa a continuació és fonamental perquè
contribueix a justificar l’opció per la governança. Encara que les
causes que han propiciat l’emergència d’aquest paradigma podrien
ser múltiples, almenys se’n poden destacar les següents:

dret públic i una excessiva delegació del poder que dificulta la
coordinació i la col·laboració interadministrativa així com la
planificació de la funció pública.
4. Complexitat creixent dels problemes. L’impacte de la

1. Crisi financera de l’estat. Amb la construcció de l’estat de

benestar i en un context de creixement econòmic, el sector públic
va anar acumulant progressivament noves responsabilitats i
tasques per a aplicar polítiques fortament redistributives. Però
l’alentiment econòmic dels anys 1970 va posar de manifest que
l’estat de benestar, per si sol, no podia seguir proveint prosperitat
als seus ciutadans. La caiguda dels ingressos, l’acumulació de
dèficits pressupostaris, l’endeutament públic i la reticència
a incrementar la pressió fiscal van aconsellar la revisió del
model keynesià així com la recerca de formes alternatives de
desenvolupament socioeconòmic (Peters i Pierre, 2005; Mendoza
i Vernís, 2007).
2. Fi del comunisme. La caiguda del mur de Berlín va simbolitzar

l’esgotament de l’estat socialista. Un model caracteritzat per la
planificació econòmica, les regulacions excessives, el dirigisme
a ultrança i el control jeràrquic de la societat a través del partit
únic. El procés de reunificació alemanya i el desmantellament
de l’antiga URSS i del teló d’acer van posar de relleu que tot
sistema polític, si volia perdurar en el temps, hauria de combinar
la presència d’un estat responsable amb les forces del mercat, a
més d’una societat civil dinàmica i emprenedora.
3. Superació de la nova gestió pública (NGP). Davant de les

constriccions de l’estat de benestar, es va apostar els anys 1990
per la NGP. D’origen anglosaxó, la NGP s’orienta a millorar
l’eficàcia i eficiència de les administracions públiques weberianes,
a partir, generalment, d’un enfocament neoempresarial (Ramió,
1999). A la pràctica, però, la NGP desatén o obvia valors claus
com l’equitat o la inclusió social, impossibles d’assolir, només,
mitjançant fórmules de gestió privades. A més, la privatització de
l’activitat de l’Administració, o la «fugida del dret administratiu»,
comporta un allunyament dels controls i garanties propis del

globalització i els profunds canvis socials que s’han produït
els últims anys —com l’envelliment de la població, l’entrada
massiva de fluxos migratoris, els nous rostres de la pobresa i la
desigualtat, noves cosmovisions i orientacions culturals, etc.—,
les transformacions del mercat de treball, la internacionalització
de l’economia o la degradació del medi ambient han comportat
desafiaments completament distints dels de la segona meitat del
segle XX (Giddens, 2007). Els governs es troben materialment
desbordats i es veuen obligats a recórrer a fonts externes de
coneixement o agents altament especialitzats per a abordar-los
eficaçment. I, tot això, en un moment en què les divisions o les
línies de conflicte polític d’arrels profundes (cleavages), com
l’acomodació de les minories nacionals, encara no s’han resolt
de manera satisfactòria.
5. Racionalitat limitada. Lligat amb el punt anterior, s’assumeix la

idea que cap actor, ni tant sols l’estat amb tota la seva maquinària
administrativa i recursos financers, disposa del coneixement i
de la informació suficient per a afrontar la naturalesa dels nous
problemes, altament complexos i alhora interconnectats. És a
dir, cap actor gaudeix d’una visió de conjunt, o privilegiada, dels
reptes emergents ni disposa de tots els instruments, actius o
recursos per a resoldre’ls unilateralment (Rodhes, 2005; O’Leary
i Bingham, 2007). Per a reduir aquesta incertesa i fragmentació,
sorgeix la necessitat de buscar sinergies entre els actors públics,
privats i mixtos en àrees de política determinades o en la provisió
de béns i serveis públics.
6. Dispersió del poder. En les últimes dues o tres dècades, molts

països desenvolupats i en vies de desenvolupament han apostat,
en aplicació del principi de subsidiarietat, per descentralitzar
territorialment el seu poder, de manera que s’ha produït una
transferència (o devolució) simultània de responsabilitats

polítiques i financeres a governs no centrals. Les institucions
europees, juntament amb la creació d’organismes internacionals
d’índole diversa, també han contribuït a disseminar el poder
polític pel fet de ser dipositàries del nucli dur d’algunes de
les competències reservades històricament als estats. Aquest
escenari en què l’estat nació ha de compartir el seu poder obliga
a dissenyar fórmules de governança multinivell, que facilitin
la interacció entre els actors i que, com a resultat, millorin la
qualitat i la coherència de polítiques, normatives i resultats
esperats (Comissió Europea, 2001).
7. Multiplicació d’actors. En les societats contemporànies hi
conviuen organitzacions i grups de pressió clàssics (partits,
sindicats i representants de sectors econòmics concrets) amb
noves formes d’acció col·lectiva, especialment per mitjà de grups
específics per a la promoció o defensa d’un tema i d’organitzacions
no governamentals amb un fort component de solidaritat i
d’ajut a tercers. Cauteles a part, aquests nous actors reforcen la
lògica representativa, promouen el debat i la discussió sobre
les polítiques públiques, amplien els espais de participació
política, fiscalitzen el poder dels governs i, finalment, ajuden
a mantenir l’estabilitat política gràcies a l’establiment d’un
altre canal de comunicació entre les institucions i la societat
(Heywood, 2007).
8. Recerca de solucions ad hoc. Quan s’ha de gestionar un

problema relativament nou, sempre apareixen interrogants al
voltant de com fer-ho. Davant d’aquest dubte molts governs han
tendit, mitjançant recursos heurístics, a imitar les polítiques
que han adoptat altres països. En lloc de partir d’un procés
d’aprenentatge en què decisors públics analitzen a fons la seva
pròpia realitat i sospesen les conseqüències de les seves accions,
molts representants polítics o el personal d’alta direcció pública
s’han decantat per emular mesures i accions que semblen
haver funcionat en altres contextos institucionals. El resultat
d’aquesta inferència no ha comportat resultats gaire positius,
precisament perquè ha ignorat el mapa d’actors rellevants i els
condicionaments locals.1
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9. Importància de les institucions. La proliferació d’actors ha
comportat un renovat interès per les institucions, enteses com
les «regles del joc» que regulen la interacció humana i que poden
ser tant formals (creades ad hoc: constitucions o regulacions)
com informals (convencions, regles socials o codis de conducta).
En aquest sentit, el marc institucional estructura els incentius i
marca les pautes de comportament dels actors quan interactuen
entre si, indicant què els està prohibit, permès o recomanat, i
sota quines condicions (North, 1990). Per tant, les «regles del
joc» determinen en bona mesura la qualitat de les relacions que
mantenen els actors entre si i, en conseqüència, els resultats de
les polítiques públiques finalment aprovades.
10. Alienació social vers la cosa pública. L’estat de benestar s’ha
convertit en un coixí irrenunciable per a mitigar els efectes de
la pobresa i les desigualtats socials. Tot i aquest impacte positiu,
l’estat de benestar ha tingut un efecte col·lateral no tan lloable: la
desresponsabilització de la societat (Mendoza i Vernís, 2007). Un
majoria de la ciutadania s’ha convertit en subjectes passius, en
espera que les institucions els resolguin els problemes. En altres
paraules, l’estat de benestar actual ha creat un marc d’incentius
contrari a fer que els individus prenguin la iniciativa, afrontin i
superin, per si sols o amb el concert d’altres, els obstacles a què
han de fer front.

Com s’argumentarà al llarg d’aquest article, la governança ha
pretès oferir un full de ruta prou eloqüent per a donar resposta
a tots aquests desafiaments.
El substrat ideològic de la governança
Alguns han titllat la governança com una moda intel·lectual i que,
com a tal, l’atractiu del seu utillatge teòric i pràctic —aspectes
que s’abordaran més endavant— serà efímer. Això encara s’ha de
veure. El que ningú podrà dir és que la idea de governança s’ha
edificat des del no-res. La governança entronca amb una de les
tradicions filosòfiques més importants de la cultura occidental: el
republicanisme. Convé deixar clar que la reivindicació de les tesis
republicanes no invalida, ni de bon tros, les grans aportacions
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del liberalisme com són, entre altres, l’emancipació de l’individu,
la defensa de l’estat de dret i la divisió de poders, l’afirmació de
l’existència d’éssers lliures i iguals i la separació conceptual de
les esferes pública (en què es regulen els criteris de convivència
entre els individus d’acord amb les teories contractualistes) i
privada (en què l’individu defineix el seu modus vivendi en
funció de les seves màximes o criteris morals). No serà aquí on
es posi en dubte els fonaments de la nostra societat.
No obstant això, el republicanisme defensa una concepció de
l’esfera pública i de l’individu diferent de la del liberalisme. En
el liberalisme, sobretot en les versions primigènies, la separació
entre les esferes pública i privada és força més rígida que en
el republicanisme. De fet, en el liberalisme clàssic es busca
engrandir l’esfera privada al màxim en detriment de la pública.
El liberalisme empara un individu zelós de la seva privacitat i
de les seves llibertats individuals, cosa que l’empeny a no tolerar
pràcticament cap interferència de tercers i a mostrar-se més
aviat passiu o poc inclinat a participar en política. Per contra,
el republicanisme —sense negar la necessitat de disposar d’una
esfera privada— aposta per donar rellevància i prestigi a l’esfera
pública. Això implica una participació activa de l’individu en
els assumptes d’interès general. Per aquest motiu, els autors
republicans emfasitzen la necessitat de potenciar les virtuts
cíviques dels individus o, el que és el mateix, el seu compromís
i responsabilitat vers la cosa pública. La comunitat republicana,
com ens recorda Martí Màrmol (2002), «no es compon d’individus
egoistes que només maximitzen el seu propi interès individual,
sinó de ciutadans compromesos amb el bé comú, embarcats en
un projecte cooperatiu i conscients que el progrés social passa
per l’esforç conjunt».
La revalorització de l’esfera pública, juntament amb la presència
d’individus motivats per a contribuir a la presa de decisions
col·lectives, pressuposa un model de «democràcia forta o
deliberativa» que no reposa únicament sobre les institucions
representatives, sinó que reserva un paper essencial a la participació
ciutadana i, per extensió, a la societat civil organitzada (Pettit,

1999). És més, els autors republicans han advertit dels perills
que suposaria l’excés d’individualisme i l’abdicació d’aquesta
responsabilitat pública en favor dels governants. Tocqueville
(1989), per exemple, assenyalava que l’aïllament autoimposat de
l’individu en la seva esfera privada, la seva despreocupació, apatia
o indiferència per la sort dels altres així com la manca d’esperit
públic podria comportar el sorgiment d’un nou despotisme, potser
més subtil que el del passat però igualment tenaç i atomitzador:
«Per sobre dels homes s’alça un poder immens i tutelar que
s’encarrega per si mateix d’assegurar els seus gaudis i de vigilar
la seva sort. És absolut, minuciós, regular, previsor i benigne.
S’assemblaria al poder patern si, com ell, tingués per objecte
preparar els homes per a l’edat viril, però, per contra, no intenta
més que fixar-los irrevocablement a la infància.» És per aquest
motiu que el pensador francès reclamava un espai propi per a
les «associacions intermèdies», aquelles situades entre l’individu
i l’estat, en la mesura que serveixen per a contrarestar la tirania de
la majoria, contenir els seus excessos i contribuir paral·lelament al
bé comú. Recentment, Putnam et al. (1993) ha anat més enllà quan
afirma que la densitat de la vida associativa i el comportament
cívic expliquen en bona mesura la qualitat de les democràcies i
el nivell de benestar col·lectiu.
El valor que aporta la societat civil organitzada és essencial perquè,
com assenyala Viroli (2006), «si les deliberacions públiques que
afecten tota la ciutat (o qualsevol altra comunitat política) són
confiades a consells que representen tota la ciutadania [...] és
més fàcil que les decisions sobiranes tendeixin a afirmar el bé
comú i no l’interès dels governants, o d’una facció política o d’un
grup social, i, per consegüent, protegeixin els ciutadans enfront
de la dominació». Com es pot deduir, pels republicans la idea
de llibertat no es pot entendre sense la idea de política. Arendt
(1996) va criticar que la teoria política postgrecoromana hagués
traslladat conscientment la noció de llibertat des del seu terreny
original, situat en el camp de la política, cap a un espai interior,
d’introspecció i de relació amb el propi jo. En la seva opinió,
«sense un àmbit públic políticament organitzat, a la llibertat
li manca un espai mundà en què pugui fer aparició». Segons

aquest enfocament, la llibertat no es podria experimentar en la
privacitat de l’individu, sinó en presència d’altres i en una esfera
pública en què els subjectes poguessin parlar i ser escoltats (audi
alteram partem). En un govern de representació democràtica,
les decisions públiques dels nostres dirigents han de poder ser
disputables. El que importa realment és que els actes dels ens
públics i de representació puguin ser escrutats i sobreviure a la
contestació popular, sigui individual o col·lectiva, no que siguin
el producte d’un consentiment popular tàcit (Pettit, 1999).
Els pros i els contres de la governança
Com s’acaba de veure, les fonts republicanes de la governança
aporten un valor intrínsec força atractiu per a bencarar els
desafiaments del segle XXI. Però això no és suficient. Convé
albirar no només quins seran els beneficis pràctics, sinó també
les seves possibles conseqüències no intencionades. Així, doncs,
aquest apartat es desdoblarà per tal de reflexionar sobre els pros
i els contres de la governança.
En termes generals, es pot afirmar que l’aplicació de la governança
millorarà la qualitat de les nostres democràcies. La governança, a
través de fòrums ad hoc, busca la participació activa i voluntària de
diferents actors autònoms (públics, privats o mixtos) i d’individus,
mobilitzats al voltant d’un tema concret i que, gràcies als recursos,
expertesa, informació, capacitats o habilitats de què disposen,
poden contribuir al benestar col·lectiu. En principi, aquests
espais de confluència han de facilitar la deliberació i l’agregació
reflexiva de preferències com a pas previ a la presa de decisions.
D’aquesta manera, es produeix un procés d’aprenentatge mutu
i d’empatia, de posar-se a la pell dels altres, en què cadascuna de
les parts escolta i coneix de primera mà les visions, arguments i
propostes tècniques o polítiques que han exposat la resta.
Alhora, l’esforç per a reunir en una mateixa taula diferents
sensibilitats desactiva, en bona mesura, la «cultura del no»,
és a dir, aquelles reaccions d’oposició a decisions polítiques
orientades, almenys teòricament, al bé comú. Es poden
esgrimir dues explicacions. Per un costat, les resistències
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socials a determinades decisions polítiques (com, per exemple,
l’emplaçament d’infraestructures nocives o de risc) no troben
la seva explicació —almenys no sempre— en el simple fet
que els ciutadans o actors organitzats es neguin, d’entrada, a
suportar qualsevol càrrega o externalitat negativa. El que passa en
moltes ocasions és que els afectats, tot i reconèixer els beneficis
que aquestes mesures tenen per a la societat en general, poden
desenvolupar una reacció emocional contrària si entenen que la
decisió és imposada per una burocràcia centralitzada o que les
autoritats intenten «comprar» la seva aquiescència. Per tant, les
consultes prèvies i l’intercanvi d’opinions són aspectes essencials
per a aconseguir la receptivitat dels afectats, ja que veuen que
són tractats amb respecte i consideració (Kahan, 2005). Les
polítiques no només han de ser viables des d’un punt de vista
tècnic i econòmic sinó també des d’un punt de vista social. Per
l’altra, la governança imposa la necessitat de trencar amb la selfreferential nature dels actors (o autoafirmació narcisista), això
és, amb la tendència dels diferents protagonistes de mirar-se el
melic i pensar únicament en ells mateixos (Papadopoulus, 2000;
Innerarity, 2006). L’objectiu aquí és doble: per una banda, que els
actors defugin les posicions de partida pròpies del «tot o res»
i, per l’altra, que abracin una estratègia més orientada a donar
a conèixer quins són els seus interessos, objectius, prioritats,
propostes o necessitats, i per què creuen que haurien de prevaldre
(O’Leary i Bingham, 2007).
És més, aquest exercici que proposa la governança pot contribuir
1. fer que els actors comparteixin un únic diagnòstic dels
problemes i les finestres d’oportunitat davant d’una matèria;
2. fer que s’agreguin preferències, coneixements i informació
per tal de dissenyar la política més «intel·ligent»; iii) fer que el
conflicte potencial entre els stakeholders es canalitzi per la via
de l’argumentació, la persuasió, el consens i el pacte («civilitzar
forces oposades»), i, finalment, iv) fer que es redueixi notablement
els punts de veto o el risc de resistència quant a la implantació
de la política per part dels actors involucrats (Sørensen i Torfing,
2008). En aquest context, tant els decisors polítics com els actors
no governamentals hi surten guanyant (win-win situation). Pels
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primers, és una manera d’obtenir nous inputs i suggeriments
al voltant de les necessitats i demandes socials, i de sotmetre a
discussió mesures o idees molt abans d’implementar-les; pels
segons, és una manera d’entendre millor el punt de vista i la
posició del govern i d’exercir certa influència en la formulació
o esmena de la política (Wanna, 2008).
Les polítiques públiques adquireixen, doncs, més legitimitat
democràtica. Amb la promoció d’aquestes xarxes, la frontera
entre els poders públics i la societat civil és cada cop més borrosa
perquè s’uneixen esforços per a governar conjuntament diferents
parcel·les de la societat. Aquesta coordinació horitzontal i no
jeràrquica contribueix, per una banda, a l’apropiació de les
decisions aprovades per tots els participants (consens endogen) i,
per l’altra, a la reducció dels sentiments d’impotència i alienació
dels actors no governamentals vers la cosa pública, en la mesura
que se’ls coresponsabilitza. Fins i tot quan no s’assoleixi un
consens unànime, la legitimitat de les polítiques restarà inalterat
perquè durant el procés s’haurà donat audiència a tots els
interessos en pugna així com debatut tots els posicionaments.
Les polítiques seran percebudes com a justes o mereixedores de
ser observades voluntàriament pels actors involucrats.
Aquest procés d’interacció i debat contribueix a la creació de
capital social, de comunitat, en la mesura que estimula les
relacions de confiança entre la ciutadania, la societat civil i el
govern. I és que el capital social no és res més que l’existència
d’expectatives mútues de cooperació (Putnam et al., 1993). En
qualsevol cas, la bona fe de tots els actors involucrats és una
condició prèvia indispensable. Partint de la teoria que pretén
explicar la lògica de la reciprocitat, la predisposició dels actors
per a contribuir al bé comú estarà molt condicionada per la
percepció que tenen al voltant de què farà la resta. Si perceben
una inclinació generalitzada per la cooperació (inclús quan
no hi hagi pel mig l’al·licient d’incentius materials), decidiran
—moguts per intangibles com l’honor, la reputació, l’honestedat
o l’altruisme— aportar el seu gra de sorra; en cas contrari, optaran
per la no-cooperació (Kahan, 2005).

A pesar dels seus atributs positius, la governança no és una
panacea per a tots els desafiaments del nostre temps. Es plantegen
interrogants i, sobretot, dubtes pràctics gens menyspreables que
s’haurien de tenir ben presents:
En primer lloc, la xarxa que es constitueixi podria no ser del
tot inclusiva. Ha de quedar clar que la governança no serà
més democràtica pel sol fet d’incorporar alguns actors no
governamentals. Això serà d’aquesta manera si la inclusió
d’aquests actors és parcial o incomplerta, o si la seva participació
ha estat selectiva a partir de criteris poc transparents o arbitraris
(Börzel i Panke, 2008). Davant la impossibilitat que hi participi
tothom (la inclusió en governança no equival a participació
directa), almenys hi haurien d’estar present els afectats de manera
particular i els qui poguessin demostrar un interès legítim.
L’exclusió d’algun actor rellevant només estarà justificada si és
motu proprio però no si és causada per una insuficient o nul·la
publicitat de la xarxa. En aquest darrer supòsit, s’incorreria en
una pràctica absolutament antidemocràtica (Hansen, 2008).
En segon lloc, que l’accés a la xarxa sigui generalitzat i inclusiu no
vol dir que s’arribi finalment a un consens i que s’acabi generant
un bé o servei públic. La presència d’actors representatius és una
condició necessària però no suficient per a formular polítiques
públiques legítimes o d’assolir objectius prefixats. En absència
de lideratges forts o figures catalitzadores, la xarxa pot acabar
exacerbant el conflicte, les diferències entre les parts i oficialitzant
dissensos i antagonismes previs. I més quan els objectius i els
incentius dels participants no estan, des d’un primer moment,
del tot alineats o senzillament són incompatibles entre si. Això
podria desembocar en una situació d’impasse o inclús en una
sortida generalitzada dels membres de la xarxa. Com destaca
Papadopoulus (2000), «aquest intercanvi redueix la racionalitat
limitada dels actors i clarifica el que està en joc, així que no podem
excloure la possibilitat que els protagonistes “descobreixin” que
les fonts del conflicte són més nombroses i més profundes de
les que havien pensat». Pitjor encara, el fòrum en qüestió podria
veure’s capturat per interessos particulars que s’aprofitarien

de la seva posició més avantatjosa per imposar la seva pròpia
agenda i «colar» així polítiques clarament clientelistes (Fung i
Wright, 2003).
En tercer lloc, seria un error pensar que l’èxit de la xarxa es
determinarà en funció de si es compleixen les dues condicions
anteriors: inclusió i consens. Encara que la participació activa
dels stakeholders i la consecució d’uns acords majoritaris siguin
premisses ineludibles, no s’haurien de concebre com a fins en si
mateixos. La valoració positiva d’una xarxa s’haurà d’analitzar
no només pel compliment d’aquelles dues variables, sinó també,
i principalment, pels resultats que hagi obtingut. L’argument és
prou clar i diàfan. Hi pot haver xarxes compostes per una nodrida
representació d’actors que han estat capaços de generar consensos
sobre la conveniència i idoneïtat de determinades polítiques però
que, tot i això, a la pràctica no han assolit els seus propòsits. Per
tant, el risc és concebre la governança solament com un espai de
deliberació, desatenent alhora els efectes reals que les polítiques
públiques produeixen sobre l’entorn i la governabilitat. En
aquest sentit, les avaluacions d’impacte, mitjançant tècniques
qualitatives i quantitatives, són fonamentals per a determinar
si s’han satisfet els objectius fixats i si, en definitiva, s’ha donat
resposta a l’interès general.
En quart lloc, la recerca de solucions polítiques altament
consensuades pot tensar, encara més, el fràgil equilibri entre
eficàcia i eficiència, per una banda, i legitimitat, per l’altra.
Com s’ha vist més amunt, la deliberació prèvia és un requisit
imprescindible per a dissenyar polítiques inclusives i un signe de
qualitat democràtica. Però aquest exercici pot generar, al seu torn,
una sèrie d’externalitats polítiques negatives com, per exemple,
un fre temporal en la presa de decisions i un increment notable
dels costos de transacció. Davant d’aquest trade-off, el decisor
polític pot sentir que es troba davant d’un dilema insalvable:
facilitar una major participació democràtica d’altres actors en el
procés de definició de polítiques, o tirar pel dret i produir-les ell
mateix, o en col·laboració amb el seu equip i assessors, per tal de
respondre amb més flexibilitat a les demandes ciutadanes.
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En cinquè lloc, poden aparèixer problemes d’asimetries de poder
a l’interior de la xarxa. La igualtat formal no sempre es correspon
amb la igualtat real. Aquestes desigualtats de partida s’expliquen
per múltiples raons, entre les quals sobresurten: i) les diferències
materials i d’origen social dels participants; ii) l’abisme que
separa especialistes i profans quant a coneixement i maneig
d’informació, i iii) les capacitats dispars dels participants per a
deliberar amb altres interlocutors i persuadir-los (Fung i Wright,
2003). Si no s’assegura que els diferents stakeholders participin
en igualtat de condicions, es corre el risc que, per una banda, el
procés acabi sota el control o manipulació d’aquells que a priori
tinguin més recursos (elits, cossos especials, tècnics qualificats,
etc.) i que, per l’altra, la política resultant estigui esbiaixada a
favor d’interessos creats i allunyada del benestar col·lectiu. Per
tant, es poden apuntar tres grans esculls que han de superar
alguns actors durant el procés de governança col·laborativa: i) la
manca d’una infraestructura organitzativa mínima per a garantir
la seva veu i representació; ii) la manca d’habilitats i expertise
en el moment d’embarcar-se en la discussió de problemes, que
sovint són de gran complexitat i tecnificació, i iii) la manca
d’espais i energies per a participar en processos que requereixen
d’horitzons temporals dilatats (Ansell i Gash, 2007).
Finalment, la concurrència d’una multiplicitat d’actors que
decideixen sobre un assumpte públic, amb la subsegüent
«desgovernamentalització» parcial de la política, introdueix
problemes de rendició de comptes. En el marc de la governança, el
tipus de política i el seu impacte no es poden atribuir solament als
representants polítics i alts càrrecs de l’Administració. El disseny
i el rendiment de les polítiques públiques són el producte de
moltes mans. Ara bé, com assenyala Wanna (2008), «sorgeixen
interrogants al voltant de qui és responsable de què i qui és,
en última instància, responsable de les decisions preses quan
sorgeixen problemes o les coses van malament». En el supòsit de
profundes desavinences, els actors no governamentals, com que
no han de retre comptes davant la ciutadania, tindran incentius
per a «passar-se la pilota» (buck-passing) (Esmark, 2008). Es
dóna la paradoxa que el govern continua sent el responsable
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davant la ciutadania però, alhora, és menys capaç d’actuar sol
(Peters i Pierre, 2005). Per si això fos poc, també s’ha criticat que
si la governança consisteix en la interacció entre els governs
i la societat civil, el marge de maniobra de la intervenció
parlamentària i dels òrgans d’autoritat representativa es redueix
notablement. No és estrany, doncs, que una part de la literatura
acadèmica hagi alertat de les tensions o, inclús, incompatibilitats
entre els conceptes de democràcia representativa i governança
(Klijn i Skelcher, 2005).
Algunes recomanacions pràctiques per a liderar xarxes
Complir les exigències de la governança no és una cosa fàcil.
No es tracta simplement de permetre la participació d’altres
actors en el procés de presa de decisions. La governança exigeix
un canvi cultural i organitzatiu profund, sobretot per part dels
poders públics. El que implica és una nova manera de fer i
entendre les polítiques públiques. Governar ja no és sinònim
d’imposició de la voluntat del representant, encara que aquest
hagi estat escollit democràticament. La governança no suposa,
però, un declivi, retrocés o replegament a la mínima expressió
de les funcions de l’àmbit públic. Reivindicar la governança
no equival a voler reduir la intervenció del sector públic a la
mínima expressió. Ans el contrari, es reafirma la intervenció
de les administracions mitjançant l’assumpció de nous rols
i mandats, tal com s’ha demostrat, per exemple, en l’àmbit
regulador. De fet, els governs tenen un paper més important
avui que fa dues dècades (OCDE, 2005). I això no és incompatible
a assumir que la nítida separació entre govern i societat civil,
que propugnava la visió liberal clàssica, ha passat definitivament
a la història. No es nega l’autonomia d’ambdues, però sí que
s’hauria de reconèixer la seva interdependència i la necessitat
de cooperació per a definir i realitzar els interessos generals a
través de les polítiques públiques (Prats, 2005).
En qualsevol cas, les maquinàries burocràtiques, encapçalades
pels governs escollits democràticament, han de continuar
perseguint l’interès general i la cohesió social, això sí, amb la
col·laboració d’altres actors. Com s’observa, la governança no

posa en escac la democràcia representativa sinó que la reforça.
Les xarxes no suplanten les institucions electorals sinó que les
complementen en la mesura que només poden funcionar dins
d’un marc de representació política. Com a molt, es podria afirmar
que la governança soscava la democràcia representativa en la
seva forma tradicional, tal com s’ha concebut fins avui, però no
la democràcia representativa com a principi.
Aquest article parteix de la premissa que el representant polític
o alt càrrec de l’Administració han de tenir un paper clau en la
configuració, lideratge i coordinació d’aquestes xarxes (policy
entrepreneur). A diferència del que es podria pensar, aquesta
figura no queda en absolut desapoderada de funcions vitals o
relegada a un paper testimonial en el procés de presa de decisions.
Se li reconeix, doncs, una posició de primus inter pares. I és que
la missió fonamental de la direcció política i administrativa
consisteix, precisament, en la creació d’aquestes estructures i
processos, és a dir, en la construcció de governança (Prats, 2005).
No obstant això, per assolir aquest objectiu haurà de desenvolupar
noves habilitats i competències, tant professionals com personals,
per tenir èxit i obtenir bons resultats. Aquest no és un tema
menor perquè l’organització interna i la gestió del personal de
les administracions públiques encara estan majoritàriament
dissenyades per a satisfer les exigències d’un model de govern
jeràrquic, però no per a donar resposta a un govern que pretén
estar enxarxat amb d’altres actors (Goldsmith i Eggers, 2004).
A continuació es presenta una sèrie de recomanacions o estratègies
pràctiques per als polítics i personal d’alta direcció pública
(decisors públics) amb el doble objectiu, per un costat, de millorar
qualitativament el disseny, implementació i avaluació de les
polítiques i, per l’altra, eludir els riscos que sovint comporta la
governança i que s’han descrit amb certa profunditat en l’apartat
anterior.
1. Identificació del mapa d’actors. Davant d’un tema concret, el
decisor públic hauria d’invertir temps en la recerca i identificació
dels actors més representatius i d’aquells que podrien tenir un
interès legítim (entre els quals hi podria haver altres interlocutors

governamentals). Així mateix, no hauria d’ignorar els interessos
difusos perquè, encara que no puguin superar els costos
d’organització i participació ex ante, ho podrien fer perfectament
ex post, fins al punt de convertir-se en veto players (Prats, 2005).
L’objectiu final és saber quins són els incentius, el grau de legitimitat
i els recursos de poder de cadascun d’ells, ja sigui per crear sinergies
com per evitar resistències al canvi o, donat el cas, intents de
sabotatge davant de possibles propostes polítiques.
2. Delimitació de l’objecte i el funcionament de la xarxa. Com

a responsable davant la ciutadania, el decisor públic hauria de
ser l’encarregat de: i) determinar quin serà el propòsit de la xarxa
i els objectius generals que s’han de perseguir; ii) establir l’abast
o els contorns dels problemes, dilemes, desafiaments o finestres
d’oportunitat que s’haurien d’abordar col·lectivament; iii) amb
la participació dels stakeholders, acordar les regles del joc i els
protocols que regiran la xarxa a més dels criteris per prendre
decisions; iv) moderar i facilitar el diàleg entre els actors, i v)
ser el responsable de les tasques administratives i del secretariat
de la xarxa (convocatòries, distribució de materials, redacció de
les actes, etc.).
3. Unitat governamental. La complexitat creixent i la naturalesa

transversal dels desafiaments actuals demana l’actuació conjunta
de diferents agències, departaments i nivells de govern. Sorgeix,
doncs, la necessitat que, com a mínim, els decisors públics
de diferents unitats assumeixin el repte de coordinar el seus
esforços i, alhora, comparteixin informació rellevant per tal de
formular polítiques més holístiques i prestar serveis més integrals
(Goldsmith i Eggers, 2004). Per aquest motiu, els directius públics
haurien de deixar de concebre les agències, els departaments o
els diferents nivells del govern com si fossin regnes de taifes o
jurisdiccions completament autònomes i aïllades entre si. El que
s’ha de defensar és la responsabilitat solidària perquè les fronteres
entre competències seran cada cop més permeables.
4. Exclusivitat de la xarxa. Si es vol garantir la participació

conjunta de tots els actors clau, el decisor públic hauria
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d’assegurar que el fòrum creat ad hoc sigui, en tot moment,
the only game in town, és a dir, l’únic espai en què es prendran
les decisions que afectin una matèria concreta. En cas contrari,
alguns dels stakeholders tindrien incentius per a valorar
estratègies alternatives o unilaterals per a maximitzar els seus
interessos (Ansell i Gash, 2008). Si alguns dels actors perceben
que les relacions polítiques informals, el secretisme o les
negociacions bilaterals predominen, la xarxa estarà condemnada
a desaparèixer.
5. Publicitat de la xarxa. A fi de complir els principis de rendició

de comptes i transparència, el decisor públic hauria d’assegurar
la visibilitat de la xarxa (Esmark, 2008). Per fer-ho, hauria de
permetre el lliure accés a tota la informació rellevant a més
dels acords adoptats, siguin procedimentals o substantius.
La possibilitat de conèixer cada un dels membres de la xarxa
(trajectòria professional, formació, etc.), la consulta de les ordres
del dia, actes i relatories així com la comunicació dels consensos,
per posar només alguns exemples, haurien d’estar a l’abast
de tothom. Els mitjans de comunicació s’haurien de fer ressò
d’aquesta realitat per ajudar a calibrar les responsabilitats de
cadascú, sobretot si s’assumeix, almenys com ho fa aquest article,
que la viabilitat d’una política pública ja no depèn únicament
de la classe política i dels directius públics.
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els participants que conformen la xarxa i, per tant, a explicitar
què s’espera d’ells. La finalitat és coresponsabilitzar els actors
no governamentals com a peatge per a participar en el cicle
d’una política pública, tant si acompanyen tot el procés com
si col·laboren en una de les fases. Gràcies a la publicitat de la
xarxa, cadascun dels actors, i no només el decisor públic, estarà
sotmès a escrutini. Com fins ara, el càrrec públic seguirà sent
responsable políticament davant dels seus superiors jeràrquics
per l’èxit o el fracàs de les polítiques que lideri, mentre que la
resta dels actors estaran subjectes a una rendició de comptes
social, perquè hauran de donar explicacions sobre les seves
accions o omissions al si de la xarxa davant dels interessos que
representen, en particular, i de la ciutadania, en general.
8. Gestió del conflicte. El decisor públic hauria d’aprendre

tècniques i desenvolupar habilitats específiques per a gestionar els
conflictes que sovint comporten les experiències col·laboratives
(O’Leary i Bingham, 2007). Entre aquestes destreses més lligades a
la intel·ligència emocional, convé destacar la capacitat d’aquesta
figura per: i) clarificar les diferents posicions, interessos i
preocupacions dels actors perquè s’asseguri la mútua comprensió
(reflective listening); ii) posar de relleu les aportacions positives
de cadascun dels actors; iii) explorar possibilitats d’acord a curt
termini o escenaris de concertació futurs, i iv) crear o estrènyer
els llaços de confiança entre els participants.

6. Apoderament dels menys capacitats. Atès que, molt

probablement, no tots els interessos en lliça estaran simètricament
organitzats, el decisor públic haurà de reforçar la posició dels
actors o subjectes relativament més dèbils per tal d’equilibrar
la balança (per exemple, facilitant informació més accessible,
oferint incentius per participar, etc.). Aquest apoderament no
només donaria resposta a un dels fonaments axiològics de la
democràcia (participació equitativa en el procés polític), sinó que
evitaria, com s’afirmava en el primer punt, possibles resistències
en la implementació de les polítiques.
7. Coresponsabilització dels stakeholders. Una de les missions

del decisor públic hauria de consistir a repartir diferents rols entre

9. Interacció continuada dels actors. Per tal d’enfortir els

vincles de confiança, el decisor polític hauria de destinar
esforços per a garantir la continuïtat de la xarxa i que aquesta
no s’acabi evaporant un cop s’hagin assolit els objectius
preestablerts. Les creixents interdependències i la mateixa
naturalesa de la governança indiquen que el més conseqüent
són les col·laboracions atemporals i iteratives. Per un costat,
perquè contribueixen a generar capital social i a incentivar una
participació amb bona fe (ja que es desactiva els comportaments
oportunistes propis dels jocs estàtics). Per l’altra, perquè permet
no només elaborar i aplicar polítiques reactives (problem-driven),
sinó també explorar finestres d’oportunitat col·lectives que siguin

capaces d’anticipar problemes o d’augmentar el rendiment de
polítiques vigents (opportunity-driven). Es tracta de combinar
accions orientades a remeiar problemes amb les aproximacions
preventives i de millora qualitativa.
10. Fiscalització externa per altres òrgans. A fi de reforçar els

mecanismes de rendició de comptes i complir les exigència
pròpies d’una Administració oberta, el decisor públic hauria de
presentar, d’ofici o a instància de part, els acords a què han arribat
els actors de la xarxa així com els resultats de la implementació en
els òrgans de representació i control (comissions parlamentàries,
plens dels ajuntaments, síndic de greuges, etc.). Hauria de justificar
amb arguments sòlids les mesures polítiques finalment adoptades
o donar explicacions de per què no s’han assolit els objectius
prefixats. També hauria de descriure com s’ha desenvolupat
el procés de debat, les etapes que s’han superat, els avenços i
retrocessos i la posició que han mantingut els stakeholders.
Apunt final
És de justícia reconèixer que actualment alguns dels nostres
polítics, alts càrrecs de l’Administració i gerents d’empreses i
consorcis públics ja estan creant i dinamitzant, potser de manera
inconscient i informal, aquestes xarxes. Així que, en certa manera,
ens trobem en una situació de «realitats en busca de teoria»
(Prats, 2005). El paradigma de la governança que s’ha presentat
en aquest article intenta, precisament, donar resposta a aquesta
nova manera de gestionar els assumptes públics així com traçar
el camí que han de seguir els nostres representants polítics
i directius públics per legitimar les polítiques. Les creixents
interdependències i el caràcter transversal dels nous desafiaments
empenyen els decisors públics a buscar nous companys de viatge
per proveir béns i serveis públics de qualitat.
Com s’ha vist a bastament, la governança exigeix un canvi de
xip important per part dels nostres representants i gestors. Se’ls
exigeix, en definitiva, que tinguin un major contacte amb el món
exterior. Que tinguin present l’opinió i la sensibilitat de la gent
i, especialment, d’aquells que podrien veure’s afectats per una

decisió política. Però no haurien de ser els únics a tenir-ho present.
Les organitzacions no governamentals i els grups de pressió o
d’interès haurien de transitar d’una postura més orientada a
influenciar en el procés polític per defensar interessos particulars
(sovint de manera rígida) cap a una altra de més orientada a
la col·laboració i a la contribució conscient al bé comú. No es
tracta de fer valer els interessos particulars i, si escau, de vetar
decisions, sinó de contribuir de manera positiva i responsable
al benestar col·lectiu. Aquest salt qualitatiu no serà fàcil. No
només perquè la cooperació en entorns complexos comporta
costos de transacció importants (coordinació d’accions, inversió
en temps, intercanvi constant d’informació, etc.), sinó també
perquè els actors socials sempre han funcionat a partir d’una
lògica autoreferencial que filtra o percep el món exterior d’acord
amb criteris corporatius (Innerarity, 2006).
En aplicació de les tesis republicanes, els fòrums de governança
no s’haurien de concebre com a espais per a sotmetre a negociació
interessos i interpretacions predefinides, sinó com a espais per
a debatre quina decisió política podria avalar consideracions
igualment rellevants. En la negociació les preferències estan
donades, mentre que en el debat les preferències es formen o
configuren (Pettit, 1999). Un cop més, seria ingenu pensar que
aquest canvi de mentalitat serà pacífic i que es produirà sense
tensions. Però no és menys cert que si els diferents stakeholders
no posen l’espatlla moltes de les demandes ciutadanes romandran
sense solució a més de posar en perill la tan preuada cohesió
social. I això, indirectament, podria afectar la credibilitat de
cadascun d’ells com a representants o altaveus de les diferents
parcel·les de la societat civil organitzada.
En el fons, parlar de governança vol dir parlar de política, en
majúscules, no de politiqueig. Política entesa no només com
aquella excelsa activitat que busca la conciliació d’interessos
divergents i la recerca conjunta de l’interès col·lectiu, sinó
també com aquella activitat que, si es vol indirectament, permet
l’emancipació de l’individu i la societat. Com ens recorda Crick
(2001), «Les persones que obliden què és la política o deixen

142

de valorar-la perden o posen en perill la llibertat. La política és
l’actuació pública dels homes lliures [...]. Les persones que han
perdut la capacitat d’actuar en l’esfera pública no són lliures:
estan aïllades i són inefectives.» El temps en què el que està
relacionat amb la cosa pública era propietat exclusiva de governs
ha quedat endarrere. La societat té la responsabilitat i el deure
cívic d’implicar-se en els assumptes públics. I la classe política
i les administracions ho haurien d’afavorir, entre altres coses
perquè l’heterogeneïtat de la societat, el pluralisme d’interessos
i la complexitat dels problemes així ho aconsellen. La gran
pregunta és saber si estem disposats, tots plegats, a assumir
aquest gran repte. Esperem que sí.
Per acabar, convindria subratllar que el catalanisme, com a
moviment que busca incessantment el reconeixement del fet
diferencial català en tots els vessants, també s’hauria d’apropiar
d’aquest gir copernicà. I ho hauria de fer per coherència històrica.
El catalanisme s’ha configurat des de sempre com un dels
principals catalitzadors de les transformacions socials, culturals
i econòmiques del nostre país. És més, el seu component cívic,
basat en la aquiescència individual i no en els criteris atribuïbles,
ha facilitat que molts i moltes, independentment dels seus
orígens, s’hi hagin volgut sumar. I això haurà de continuar sent
d’aquesta manera.
Ara bé, el futur del catalanisme anirà molt lligat a la capacitat
de les institucions i de la societat civil catalanes per a continuar
generant cohesió social i qualitat de vida. En cas contrari, és
a dir, si el famós ascensor social no acaba funcionant del tot
bé o si s’acaba creant una societat profundament segregada i
recelosa internament, el projecte col·lectiu que vol representar
el catalanisme correrà el risc de caure en desgràcia. Per aquest
motiu, i en vista de la complexitat creixent de la realitat que ens
envolta i de l’emergència de nous actors, el catalanisme, entre
moltes altres reivindicacions, hauria de defensar la governança
com l’opció política i la manera més idònia per a gestionar els
assumptes públics del segle XXI.
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1. Introducció
La reflexió que em proposo en aquest treball és avaluar
en quina mesura el desenvolupament sostenible de
les ciutats adoptat des de la base, bottom up, obté millors
resultats que aquell desenvolupament adoptat des dels poders
públics i imposat des de dalt, és a dir, top down, i, d’altra banda,
en quina mesura les ciutats són capaces, mitjançant les aliances,
de generar valor i progrés per al país.1
Catalunya té 946 municipis, dels quals només 21 són majors de
50.000 habitants. És un percentatge molt discret en relació amb
el territori però les decisions preses per aquest conjunt de ciutats
influeixen decisivament en el model de país. El creixement
urbanístic, la preservació d’espais naturals, la gestió dels recursos
territorials, les polítiques socials i les àrees econòmiques que es
generen en el seu entorn, etc.

Catalunya
en xarxa:
des de la
perspectiva
municipal
Mercè Conesa

Un desenvolupament harmònic entre diverses ciutats basat en la
cooperació, la igualtat i l’autonomia pot propiciar models socials,
de creixement ordenat i de promoció de l’activitat econòmica.
Es tracta que els municipis mirin més enllà del seu terme
municipal per veure no pas què pot fer el país per ells sinó
què fan ells per al país. Prendre consciència que cada decisió
municipal influeix en el model de país que tirem endavant.
2. Quines són les necessitats ciutadanes de la Catalunya
del segle XXI?
2.1. Transparència i dret a la informació
La legislació municipal vigent data de l’any 1987, parlo
concretament de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.
Aquesta norma parteix d’una d’anterior estatal, la Llei reguladora
base del règim local de l’any 1984. Fa, doncs, més de 20 anys que
ens regim per una normativa que està quedant obsoleta.
Sens dubte la legislació municipal recull el pòsit i tradició

administrativista d’influència francesa, en què trobem un sistema
públic molt garantista però molt poc eficient i eficaç, per dir-ho
en altres paraules, massa burocràtic, amb massa tràmits.
És possible establir un sistema que garanteixi seguretat a la
ciutadania però que a la vegada la deixi participar activament i
doni resultats amb rapidesa, eficàcia i eficiència?
En tinc dubtes: la garantia del sistema administratiu es basa en el
principi de publicitat que està directament relacionat amb el dret
a defensar-se del particular. En aquest sentit obviar la publicitat
i/o notificació dels processos genera indefensió a la ciutadania. La
publicitat, per tant, és un element mínim imprescindible, mentre
que podem obviar o agilitzar altres tràmits del procés.
Malgrat tot, sembla absolutament necessari assegurar que els
procediments administratius es comuniquin als interessats a
través del nom, adreça física i electrònica i telèfon d’un funcionari
responsable, a qui s’han de poder adreçar en qualsevol moment per
demanar assessorament, suport o informació sobre la tramitació.
De la mateixa manera, cal garantir que tots els serveis, organismes
i administracions públiques ofereixin als ciutadans un canal
fàcil, assequible i ràpid d’accés a la informació, de queixa, de
suggeriment o de denúncia per qualsevol tracte inadequat o
desatenció que hagin rebut.
Sense cap mena de dubte la publicitat evolucionarà acompanyada
dels avenços telemàtics de manera que puguem arribar a substituir
els anuncis en els butlletins oficials pels anuncis al web municipal,
però també la possibilitat de fer tràmits a través del web, consultar
informació i expedients ha de servir en la tasca d’eliminar la
burocràcia. És en aquest sentit que caldrà garantir l’accés a la
informació per mitjà de l’ús generalitzat de les tecnologies de la
informació i especialment de les xarxes i Internet, aprofundint en
els criteris d’administració oberta i estructurant sistemes coordinats

1) http://www.europa.eu.int/comm/images/language/lang: reflexions sobre la governança i la cimera mundial de Johannesburg sobre desenvolupament sostenible.
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Quins serveis són els més utilitzats?
Seguretat? Mobilitat? Aparcament? Escoles? Teatre?

entre les administracions públiques.2
La publicitat és també una garantía de transparència; per tant, cal
demanar als municipis un gran esforç en la publicació dels processos,
plans, concursos, licitacions etc., a través del web municipal.
2.2. Canvis en els serveis mínims obligatoris
En un altre ordre de coses, des de la perspectiva municipal cal
reflexionar sobre les noves necessitats i demandes ciutadanes
i replantejar el model dels serveis mínims obligatoris. Té sentit
seguir mantenint el servei de mercat municipal com a servei
mínim obligatori quan la majoria de famílies satisfan la compra
alimentària o d’immediatesa en supermercats?
Cal seguir mantenint l’esquema de biblioteques actual, imposant
als municipis la construcció d’edificis mastodòntics quan ja estan
sortint els llibres digitals? Seria possible pensar en un model de xarxa
pública de biblioteques en què s’integri la iniciativa privada?
Agafarem com a exemple les dades de l’Observatori Ciutadà del
municipi de Sant Cugat del Vallès.3
Quines són les prioritats ciutadanes?
Equipament
sanitari
Equipaments
culturals

La gràfica presenta molt clarament l’elevadíssima demanda de
serveis sanitaris i assistencials en relació amb la resta de serveis,
que podríem considerar secundaris.

Equipaments
educatius i
formatius

La mostra realitzada a través de 800 enquestes ciutadanes
orienta les necessitats ciutadanes i focalitza la preocupació de
la ciutadania i les carències de la ciutat en qüestió.
Evidentment ens trobem davant d’una eina informativa i de
participació cabdal que hauria d’orientar les polítiques de la ciutat.
Això no obstant, què passa quan la ciutat no té competències en
la política sectorial concreta? Sens dubte la gestió de la demanda
ciutadana es complica.
És en aquest punt que han d’aparèixer mecanismes de cooperació
administrativa i fins i tot de col·laboració entre la iniciativa
privada i la iniciativa pública.
Exposarem la situació del mapa sanitari de la ciutat de Sant
Cugat l’any 1999.
L’any 1999 el municipi de Sant Cugat del Vallès tenia 50.168
habitants i un sol CAP per a tota la població. La pressió sobre
els serveis sanitaris era tan forta que afectava directament
l’administració local.

1.9 Mbps
2.6 Mbps

Equipaments de
serveis socials

L’Ajuntament de Sant Cugat va realitzar la cessió de terrenys a la
Generalitat de Catalunya per tal que aquesta, administració competent
en política sanitària, edifiqués un nou centre d’atenció primària.

4.2 Mbps

Equipaments de
l’habitatge

4.8 Mbps

Equipaments
esportius

6.0 Mbps
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La Generalitat de Catalunya, amb dificultats pressupostàries, va
convenir amb l’operador sanitari que aquest seria qui construiria
i gestioniaria el nou CAP.
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urbanístic s’ha fet més complexa. En el desenvolupament de les
ciutats cal tenir en compte una sèrie d’aspectes que abans no eren
fonamentals, com per exemple la mobilitat o l’habitatge públic.

Es van mantenir reunions periòdiques amb les associacions de veïns.

El pes específic dels aspectes ambientals en els desenvolupaments
urbanístics de les ciutats obliga a un canvi de paradigma.
L’avaluació ambiental prèvia permet frenar projectes que lesionen
el territori des de la perspectiva ambiental i paisatgística però no
pot ser l’únic prisma amb el qual avaluem el territori. Cal trobar
l’equilibri entre la preservació ambiental i el desenvolupament
econòmicament sostenible.

El procés va concloure amb èxit per a tothom.

1.1 Mbps
1.2 Mbps

Ajuntament-operador sanitari per a repartir la població en dues
àrees. Es va planificar amb molta antel·lació la divisió de la
ciutadania i la forma com se l’havia d’ informar.

Es va crear una mesa de treball a tres bandes Generalitat-

L’experiència demostra que moltes vegades, encara que el
municipi no tingui competències en una política concreta, res
no li impedeix prendre la iniciativa per a millorar la situació.
En altres ocasions, en funció de la matèria de què es tracti, el
municipi estableix aliances amb altres municipis de la zona per
a crear sinèrgies conjuntes; aquest fenomen sol produir-se en
polítiques de promoció econòmica i promoció del treball.
L’exemple del CIT (Catalonia Innovation Triangle) pot il·lustrar
aquestes afirmacions. L’any 2008 els municipis de Rubí, Cerdanyola
i Sant Cugat es van unir en consorci amb l’objectiu de promoure els
diferents parcs empresarials dels seus termes municipals. Aquest
consorci, anomenat Triangle d’Innovació de Catalunya, pretén
posicionar la zona a l’entorn de l’AP-7 com una zona amb creixents
oportunitats per a la implantació d’empreses d’innovació i coneixement.
Les ciutats, a més, hi aporten valors afegits com són ESADE i Creapolis,
situat a Sant Cugat, la UAB, situada a Cerdanyola, el Sincrotró, també
a Cerdanyola, i la possible estació de TGV, al Vallès.
2.3. Nous sistemes de planificació. Canvis en l’escala urbanística
Els municipis ja no poden planificar estrictament des de la perspectiva
de l’urbanisme clàssic. La planificació és multidisciplinar i complexa
i comporta posar en el full de ruta els aspectes ambientals, socials,
econòmics i fins i tot històrics de la ciutat en qüestió.
D’un temps ençà la normativa que vincula el planificador

El canvi d’escala també és interessant des de la perspectiva
municipal. Els municipis haurien de posicionar-se sobre com es
volen relacionar amb els municipis veïns. Haurien de pronunciarse sobre les sinèrgies que volen crear entre si. Algunes decisions
urbanístiques poden canviar radicalment els models de relació
entre ciutats veïnes.
En aquest sentit podríem destacar decisions de ciutats de preservar
com a sòl no urbanitzable franges de terme municipal que
les separen de les ciutats veïnes creant una sèrie de corredors
verds, mentre que d’altres han apostat per implantar activitats
econòmiques en la franja propera al terme confrontant amb altres
ciutats creant un continu urbà generador d’activitats.
Les relacions entre ciutats i el desenvolupament dels eixos de
riquesa que generen permet un tipus de planificació a diferent
escala. És en aquesta planificació que ha de tenir un paper destacat
la perspectiva de la Generalitat de Catalunya, que coincideix i
no es confronta amb la perspectiva municipal.
I és en aquest punt que apareix el conflicte: la no-coincidència de
la planificació local amb la planificació general o territorial.

1) http://www.europa.eu.int/comm/images/language/lang: reflexions sobre la governança i la cimera mundial de Johannesburg sobre desenvolupament sostenible.
2) Recomanacions del Grup de Treball sobre Bon Govern i Transparència Administrativa, constituït l’any 2004 a proposta del Departament de Justícia de la

Generalitat de Catalunya.
3) Observatori Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Maig de 2008.
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Tenim diversos exemples recents d’aquests conflictes en el
nostre territori català: el cas de les ARE (àrees residencials
estratègiques), promogudes directament per la Generalitat i
aprovades directament pels òrgans autonòmics, encara que la seva
aplicació és estrictament local, i d’altra banda el Pla Territorial
Metropolità i les seves propostes, que han generat oposicions
per part dels municipis afectats.
Efectivament en el cas de clar conflicte entre ambdós planejaments
no augurem èxit en la implantació dels nous paràmetres, sigui
perquè el rebuig local prové de fets històrics, socials i/o econòmics
absolutament reticents als canvis, sigui perquè el municipi no
controla en absolut els canvis territorials proposats en l’entorn
immediat. La imposició, doncs, d’un planejament urbanístic
concret sense consens previ no té cap garantia d’èxit.
El planificador autonòmic també ha de tenir en compte les dades
socioeconòmiques, històriques, de qualitat de vida, etc., atès
que seran dades útils per a cadascun dels municipis en qüestió
i els permetran planificar el desenvolupament des de diverses
òptiques. D’una banda, des de l’òptica estrictament municipal
i, de l’altra, des de l’òptica de l’entorn immediat.
Malgrat tot, es poden donar situacions en què, tot i que s’intenti
establir un acord previ, la planificació urbanística sigui impossible.
Alehores, què ha de prevaldre? L’escala local? L’escala territorial?
No existeix una resposta única —entenc que depèn de cadascuna
de les situacions concretes— però ha de ser possible fer concórrer
els interessos locals amb els interessos nacionals.
3. Noves prioritats en els serveis públics.
Proposem un canvi model
3.1. Model públic/privat
El nostre model de ciutats i pobles ha de passar necessàriament per
una cooperació més intensa entre la iniciativa pública i la privada.
La crisi econòmica actual està incidint profundament en els
pressupostos municipals. Els ajuntaments es veuran forçats a
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canviar les prioritats estratègiques a què destinen els recursos
públics. La tendència s’orientarà cap a una demanda creixent
en polítiques socials, laborals i seguretat ciutadana. Per contra,
les polítiques culturals quedaran abocades a la col·laboració
amb els privats.
3.2. Model sostenible
Cal que Catalunya sigui pionera en l’adopció de normatives realment
incisives en matèria de sostenibilitat i que comportin canvis en la
conducta de la ciutadania. Aquestes normatives més properes i
immediates que poden assolir en poc temps canvis en la conducta
dels ciutadans i ciutadanes es poden adoptar en els municipis:
Ordenances municipals de plaques solars
Ordenances municipals per implantar el sistema d’aigües grises
Ordenances de reposició de l’arbrat per a compensar les
emissions de CO2 dels edificis
Recollida selectiva
Els municipis també poden impulsar plans de control de la
contaminació lumínica, regulant els horaris de l’enllumenat,
incorporant mètodes intel·ligents per a controlar cada làmpada
o canviant les bombetes a vapor de sodi i LED.
Els habitatges de promoció pública també poden incorporar
sistemes d’eficiència energètica.
Evidentment tot això suposa uns costos elevats a l’inici però
genera un estalvi a curt termini.
3.3. Model de diàleg entre administracions
Recordant l’inici de la reflexió, dèiem que els models o polítiques
imposades top down tenien dificultats d’èxit. Hauríem, doncs,
d’intentar evitar la imposició de les administracions superiors.
Per què no han funcionat models com la Llei de la dependència?
Perquè les administracions municipals que han hagut d’implantar
el sistema no han disposat dels diners ni de la capacitat de decisió
sobre el model.

Hi ha, doncs, una sèrie de competències impròpies que els
municipis presten i que en una situació de greu crisi econòmica
podrien deixar de donar.
3.4. Model interactiu
Model de participació ciutadana: transparència, accés als
coneixements i dret a la informació. Wi-Fi municipal, TV,
YouTube, cable, etc.
És absolutament necessari visualitzar els processos administratius
a través de mitjans telemàtics. És garantia de transparència de
les administracions públiques. No oblidem que la informació
pública no deixa de ser una forma de participació ciutadana.
L’organització no governamental Transparència Internacional
analitza l’índex de transparència dels 110 ajuntaments de l’Estat
espanyol de més de 50.000 habitants. Dos municipis catalans
encapçalen el rànquing de la transparència, Sant Cugat del Vallès
i Mataró.4 Evidentment aquests controls no eviten la corrupció
però la fan més difícil.
3.5. Model de progrés
Catalunya és generadora de talent i ha de tenir la capacitar de
retenir aquest talent. Cal desenvolupar un model de generació
d’oportunitats per a la ciutadania: equipaments educatius
adequats, accés al coneixement, etc.
Cal replantejar el percentatge que destinem a l’educació. Suècia està
al 7% del PIB, Finlàndia al 6,3%. Catalunya està perdent oportunitats
en relació amb la generació i conservació del talent.
3.6. Model productiu
Model de generació econòmica activa: xarxes econòmiques, per
petites que siguin. Aliances entre ciutats que permeten obrir-se
amb més força a nous mercats.

4) Transparency International: www.tranparencia.org.es

El moment actual de crisi ens fa espectadors del tancament
de moltes empreses o de processos concursals i de regulació
d’ocupació. Aquest és sens dubte un factor inquietant per a
les ciutats catalanes atès que afecta directament a la qualitat
de vida dels seus veïns i veïnes. L’increment de l’índex d’atur
afegeix un handicap a la problemàtica de les ciutats del qual
no es poden desentendre.
Les ciutats han de poder participar en el talent que aporten les
seves empreses i ho han de poder fer amb vincles de cooperació
i diàleg i en col·laboració amb les administracions superiors.
4. Conclusions
És en aquest sentit que, si prenem com a referència per
al desenvolupament d’aquest treball les reflexions sobre
governança que s’han fet en les diferents cimeres mundials
sobre desenvolupament sostenible, podem concloure que el
desenvolupament i progrés d’un país no es pot planificar ni
gestionar amb un enfocament únicament descendent, és a
dir, adoptat des de dalt (top down). També pot ser un procés
adoptat des de la base bottom up i en aquest sentit cal requerir
la participació activa de la ciutadania, dels agents educatius,
dels agents socials, dels agents econòmics etc., per a conformar
els models i patrons de futur.
Tenint en compte, doncs, que aquestes iniciatives poden ser
preses per moltes ciutats arreu de Catalunya estem posicionant
el nostre país cap a l’era del coneixement amb unes bases sòlides:
tenir cura del propi territori —no en tenim cap altre—, tenir cura
de les escasses fonts d’energia i plantejar-nos mesures d’estalvi
energètic de manera continuada, treballar en l’educació dels
més joves, crear xarxes econòmiques sòlides que requeriran
una inversió en logística i en mobilitat, buscar, en definitiva,
l’equilibri per a un país que té oportunitats per a la seva gent
però que ha de saber-les gestionar.
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«El que és rellevant no és on és la pilota,
sinó cap on va la pilota.»
Steve Jobs,
president d’Apple

La rellevància del
desenvolupament
econòmic per al
catalanisme
De Daniel Clivillé per a Pere Torres

1. Introducció
Tradicionalment el catalanisme s’ha vinculat a corrents
ideològics renovadors, a una visió moderna dels fenòmens
socioeconòmics. La concepció política i l’econòmica s’han
retroalimentat i aquest procés ha permès d’associar el catalanisme
a una opció de creixement de la prosperitat de les persones; el
projecte del catalanisme polític ha esdevingut tradicionalment,
així, un projecte generador d’oportunitats. Això ha suposat que en
un país amb forta immigració aquest enfocament generi adhesió
al país per part de la gent vinguda de fora. En el marc d’inicis
del segle XXI, aquest cicle virtuós és més rellevant que mai a
causa del context de forta recepció d’immigració i de canvis en
les regles de joc de la competitivitat econòmica i territorial així
com, conjunturalment, de la profunda crisi econòmica en què
ens hem trobat immersos.
El context actual del país és com a mínim de certa perplexitat.
En els estàndards occidentals Catalunya és un país on es viu bé,
però avui no tenim la inèrcia que hem tingut en altres moments
i que ens situava al capdavant dels països amb més empenta.
No liderem el nostre entorn immediat. I per al catalanisme,
per a aquells qui tenen un projecte de país ambiciós, el motor
econòmic és absolutament clau. En el límit, podríem caure en el
risc que alguns autors anomenen de valencianització: un territori
on es viu bé però no passa res.
Per tant el nostre compromís no és tant d’estoc de riquesa actual
com de capacitat de poder continuar generant-ne en el futur. No
és tan de PIB per capita com de productivitat. Un economista
prestigiós com Keynes va trobar la rellevància del concepte
matemàtic de la primera derivada d’una variable, és a dir, que
en economia tant o més rellevant que el valor d’una variable és
el ritme i el sentit en què aquesta evoluciona.
Això no ha estat així al llarg de la nostra història recent i hem
de buscar els fonaments d’aquesta situació en diversos canvis
que hi ha hagut en la nostra societat en els darrers temps. D’una
banda de ben segur que hi ha canvis en l’entorn polític que ens

afecten. Després de trenta anys d’evolució democràtica a l’estat
espanyol, el cicle de maduració política de l’autogovern ha entrat
en una fase d’estancament que afegeix complexitat a la gestió
del país. No comptar amb plenes competències i recursos per a
definir les polítiques d’immigració, de comerç internacional o
de projecció exterior de la nostra identitat són elements que fa
vint-i-cinc anys no eren tan rellevants però que avui afebleixen
l’autogovern, el projecte catalanista i el mateix país.
Però hi ha més factors de caràcter socioeconòmic que hem
d’incorporar en l’anàlisi per poder definir quines han de ser
les línies de canvi. Hi ha dos fenòmens que ens afegeixen
complexitat i que com a país encara no hem sabut esbrinar
com podem interioritzar-los amb èxit. D’una banda el procés de
globalització i de l’altra la revolució tecnològica. El nou escenari
que configuren aquestes dimensions aporten una velocitat
de canvi impressionant i hem d’adaptar els nostres actius a
aquesta nova situació si volem continuar associant el projecte
del catalanisme als corrents renovadors.
La feina que cal fer avui possiblement és més difícil que fa uns
anys. Durant gairebé un segle Catalunya ha estat poc més que
un conjunt de províncies d’Espanya. I, tot i així, mancats de tot
poder i reconeixement polítics hem estat el pol dinamitzador
de l’estat. Durant prop de vint-i-cinc anys hem estat una regió
d’Europa. I en els terrenys econòmics i polítics hem estat un
país dinàmic i amb capacitat de fer coses importants. L’escenari
avui és el món i les regles de joc han canviat. Les estratègies
que valien fa un temps ara ja no. Hem de reinventar el projecte
de manera que puguem esdevenir, també en el context de la
globalització, un espai reconegut per la seva qualitat de vida i
per la seva capacitat de generar vectors de creixement potents.
En definitiva, hem d’impulsar el canvi per recuperar prestigi i
autoestima per al projecte catalanista.
L’actiu bàsic amb què compta Catalunya són les persones. No
som en un país ric en recursos naturals que ens permeti centrar
activitats econòmiques amb altes barreres d’entrada. Tampoc no
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tenim avantatges definits en factors com la localització geogràfica,
el cost dels inputs de producció o l’arquitectura fiscal i aranzelària.
Però això no aporta cap novetat; tradicionalment Catalunya ha
definit el seu projecte i ha crescut basant-se en el seu talent, en
la capacitat de desenvolupar i atreure talent que ha impulsat
projectes innovadors.
Al llarg de la història hem estat capaços de definir moments
molt rellevants d’impuls econòmic. Hem assolit una projecció
internacional com a país que no té comparació possible amb
cap altra nació sense estat ni territori no associat a una capital
d’estat enlloc del món. Catalunya també ha estat bressol de
grans personalitats del món de la creació artística, acadèmica,
mèdica, musical, etc. I tot això ha estat possible perquè existeix
un substrat com a país d’exigència per a fer les coses ben fetes,
de voluntat de prosperar, de ser innovadors. Gairebé com un
imperatiu ètic. Aquesta ha de ser la mateixa base sobre la qual
cal donar una nova empenta, una puntada de peu endavant que
permeti tornar a ser un país capdavanter en el nou context en
què ens movem.
Cal fer un esforç individual i col·lectiu per a encarar els reptes
que tenim plantejats. No podem perdre més temps a definir una
visió i el compromís per a posar-nos a treballar en la direcció
de situar Catalunya en el context de la globalització, definint
quin és el nostre rol i què podem aportar de diferenciat perquè
se’ns reconegui i sobre això puguem continuar construint un
país de qualitat.
2. El catalanisme com a motor de renovació
«L’èxit d’ahir mai no havia estat tan irrellevant. L’èxit d’avui mai
no havia estat tan fràgil. L’èxit de demà mai no havia estat tan
complex i possible.», Gary Hammel, consultor d’empreses
En el darrer segle hem viscut episodis molt importants que
il·lustren com Catalunya ha exercit el seu lideratge i ha
esdevingut un motor econòmic per al seu entorn. En els inicis
del catalanisme polític, el projecte de la Lliga i Enric Prat de la
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Riba es fonamentaven en la recuperació de la identitat i en la
promoció del creixement econòmic. Així, es va desenvolupar
una gran tasca en el terreny de les infraestructures de carreteres,
telèfon, ferrocarril, etc., com també en els espais educatius, de
creació i generació de coneixement. Encara avui tenim actius
que provenen d’aquesta època.
En ple franquisme Espanya no comença una etapa de creixement
econòmic fins al pla d’estabilització de l’any 1959 amb el posterior
desarrollismo de la dècada de 1960. Doncs bé, aquesta estratègia
econòmica va ser dissenyada per acadèmics catalans, com també
el mateix concepte d’empresa i empresari a l’Espanya d’aleshores
només tenia sentit de manera prou sòlida a Catalunya.
El projecte polític de Convergència i Unió, sota el lideratge de
Jordi Pujol durant la dècada de 1980, ha estat, al costat també
d’una gran etapa de recuperació i normalització democràtica i
nacional, un moment de gran lideratge en el terreny econòmic,
que s’ha focalitzat en el desenvolupament d’infraestructures, la
integració a Europa i el desenvolupament d’un conjunt d’elements
educatius, empresarials i polítics de reforç de la competitivitat
del país. Així va ser reconegut per molts estaments d’arreu en el
seu moment i els fruits en la renovació del país van ser també
molt evidents. Més endavant, en la dècada de 1990 CiU va ser
clau, des del Govern de la Generalitat i també des de l’acció
parlamentària a Espanya, per a poder inserir l’estat en el grup
capdavanter en la construcció d’Europa des del punt de vista
polític i econòmic.
Avui el catalanisme ha de continuar aquest paper d’agitador
del desenvolupament econòmic des d’una concepció seriosa
i moderna. I ho ha de fer al costat de la necessària promoció
de la nostra identitat així com de l’assumpció dels reptes clau
del nou mil·lenni. També avui es posen en dubte valors ètics
sobre els quals hem fonamentat la nostra societat i hi hem de
fer front. Però en cap cas no pot quedar diluïda la rellevància
del fet econòmic. Forma part intrínseca del discurs amb què
s’interpel·la la societat.

3. Què hem de fer: el programa
«Si penses que ho tens tot sota control, és que no vas prou ràpid.»,
Tazio Nuvolari, pilot de carreres de motocicletes i automòbils
Si assumim la rellevància del progrés econòmic i de com impulsem
aquest progrés per al nostre discurs, i a la vegada també pensem que
l’escenari competitiu és nou i extremadament complex, convindrem
que el que cal fer és renovar les bases de la competitivitat del país,
anar cap a un model que ens permeti avançar en el terreny de la
productivitat. Hem de fer les coses millor.
Per a fer-ho hi ha diversos vectors que ens hi apropen. No es
tracta de receptes noves, sinó que el secret en la renovació del
discurs ja és en el mateix projecte catalanista. A manera de
decàleg podem comprendre els elements següents:
1. Revolució en els valors: construir sobre valors més sòlids,

molts dels quals han identificat tradicionalment el nostre país,
la societat dels nostres avis.
Hem tingut tradicionalment una ètica del treball molt sòlida i
valuosa que sembla que en els darrers temps s’ha perdut. Hem
de recuperar el gust per la feina ben feta, la cultura de l’esforç, la
valoració del mèrit, l’autoexigència individual i col·lectiva.
Al mateix temps es fa imperiosament necessari que interioritzem
que el desenvolupament de lideratges és clau per a avançar
individualment i col·lectiva. En totes les esferes de la nostra vida
ens calen líders i per tant cal dissenyar les condicions perquè es
desenvolupin i donar-los reconeixement.
En general aquest país ha de treure’s de sobre la cotilla del
políticament correcte i incorporar en el nostre esquema moral
elements clau per a continuar avançant. Així hem de considerar
que la globalització no només és un fet sinó que és quelcom
de positiu per a nosaltres individualment i col·lectiva. Ens cal
avançar en la concepció que les elits són necessàries. No cal
demanar perdó pel fet de guanyar diners, sinó que el règim

capitalista és el millor model d’organització econòmica i gairebé
és intrínsec a la voluntat de l’home de millorar. I també hem
de pensar que els valors i la forma d’organització occidental, la
democràcia liberal, és millor que les alternatives que anul·len
drets individuals.
2. L’educació ha de ser la base de construcció de qualsevol projecte

seriós de futur. Cal donar importància al mestre; només entre els
millors de la societat hi ha qui pot educar una generació que ha
de permetre fer un salt al país. I tots plegats hem d’assumir que
la responsabilitat final de l’educació dels infants i adolescents
no és sinó dels pares.
3. El finançament de l’autogovern és el gran coll d’ampolla que

incapacitarà el creixement futur del país. Qualsevol pacte polític
a què arribi una opció catalanista seriosa ha de poder imposar
una condició sine qua non sobre aquest tema.
4. La superposició d’administracions i la necessitat d’ocupar espais
de protagonisme de les administracions pròpies ens han portat a
un excés d’activitat pública, regulació i control. Ja n’hi ha prou de
tractar la gent com a nens petits: els ciutadans ja saben què han
de fer amb les seves vides. L’administració ha de començar just
en el punt en què no arriba la persona, ni un centímetre abans.
Ha de prevaldre, així mateix, el principi d’austeritat.
5. La reforma i modernització de l’administració catalana és

una necessitat imperiosa després d’anys d’haver copiat en certa
forma d’altres maneres de fer allunyades de la nostra realitat.
Necessitem una renovació de l’administració pública de dalt a
baix. Més enllà de grans èxits que ha sabut obtenir en els darrers
vint-i cinc anys, és evident que les regles de joc que ha interioritzat
l’administració catalana són fora de tota mesura i que necessitem
caminar cap a l’excel·lència basant-la en un nou contracte de la
funció pública. El mèrit i l’excel·lència han de ser els eixos sobre
els quals cal construir una administració més sòlida.
6. Ens cal construir base de coneixement i connectar-lo, a Catalunya
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i al món. Connectar empresa i universitat no és que sigui una bona
idea: és que és l’únic camí que tenen tots dos móns.
7. La construcció de les infraestructures i els equipaments

necessaris per a connectar el conjunt del territori i aquest amb la
resta del món. Resoldre problemàtiques rellevants en el transport
de persones i mercaderies, l’energia i el medi ambient són una
necessitat imperiosa per al desenvolupament del país.
8. Jugar a la lliga internacional, tenir ambició global. Per això hem

de créixer, els projectes han de guanyar dimensió. I hem de voler
trencar el sostre, demanar la lluna; l’impossible és possible.
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la nostra Catalunya del present. Són valors que es prediquen més
que no pas es practiquen. Però hi són. La brasa d’aquests valors
segueix encesa, com sempre ho ha estat en moments difícils de la
nostra història.», Artur Mas, president de Convergència
Més amunt reflexionàvem sobre el gran actiu del país: les
persones. El protagonisme de la renovació del país no pot ser
que vingui de la política ni de manera exclusiva ni de manera
protagonista. Si fos així, si no hi hagués una reacció del conjunt
de la societat, segurament no valdria la pena. El lideratge polític
és necessari, però el canvi que hem de fer és tan profund que
només amb la participació concertada de totes les esferes de la
societat podrà fer-se amb èxit.

9. Ens cal desenvolupar el sentit emprenedor com un dels primers

sentits del projecte col·lectiu, com tradicionalment ha estat.
Construir empreses locals amb ambició per a créixer és la millor
base per a desenvolupar un teixit propi. Sempre serà millor
tenir tres-centes empreses pròpies de deu treballadors que deu
empreses estrangeres de tres-cents treballadors.
10. La cohesió social és una característica pròpia del país.

Actualment s’està fent un esforç rellevant des de diferents sectors
de la societat per fer front a reptes com la immigració o l’exclusió
social. Es tracta d’un gran repte col·lectiu que la societat madura
que som ha d’assumir com una prioritat.
No hi ha drecera. Renovar les bases competitives del país requerirà
un esforç ingent. Però també es tracta d’un projecte engrescador
per a fer front la propera dècada.
4. Com ho hem de fer: les eines
«El setembre de 1714 i el gener de 1939 no teníem lleis que ens
anessin a favor ni teníem Estatut, ni Govern, ni poder polític, ni
poder econòmic, ni poder financer. Teníem, però, un poder que mai
ningú ens ha pogut manllevar: el poder de creure en nosaltres
mateixos. Sabíem aleshores, i sabem ara, que amb iniciativa, ganes
de treballar, creativitat i responsabilitat, Catalunya sempre és capaç
d’aixecar-se. Actualment, aquests valors semblen haver decaigut en

Caldrà desenvolupar un pacte sòlid entre l’administració i els
ciutadans en què els individus siguin el primer. Ampliar els
espais de decisió de les persones. Desenvolupar el protagonisme
de la societat.
Necessitem imperiosament imprimir sentit d’urgència, entendre
que els canvis estructurals han de fer-se aviat si no volem perdre
posicions en l’escala competitiva de les regions i, per tant,
desaprofitar oportunitats. El projecte nacional de Catalunya
necessita prémer l’accelerador per a continuar protagonitzant
episodis importants de la nostra història.
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País i capital: breu crònica d’una relació conflictiva
Catalunya i Barcelona. Un país i la seva capital. Dos noms
propis que necessàriament han d’anar de la mà. El cas és,
però, que no sempre ha estat així. A voltes, producte de les vicissituds
polítiques, de certs condicionants ideològics i dels endèmics greuges
entre territoris, se’ns han volgut presentar com quelcom contraposat,
representants de dos projectes de matriu territorial diferenciats i,
potser —només potser—, antagònics. Talment com si la nació
s’oposés a la ciutat. És una idea que, amb el pas dels anys, ha anat
sedimentant en l’imaginari col·lectiu, transcendint els debats
estrictament acadèmics i també els polítics.

CAT_BCN:
de la competència
a la cooperació.
Una reformulació
des del catalanisme
Narcís Sastre Fulcarà

Geògraf
Departament de Geografia, Universitat de Girona

No es tracta d’una dicotomia nova, ni tampoc originària d’aquest
racó de la mediterrània occidental, a què es fa referència.
Històricament, la ciutat s’ha relacionat amb valors com la llibertat
o el progrés, mentre que la nació es veia com la guardiana dels
valors més costumistes i tradicionals. En aquest sentit, són
significatives les paraules que va escriure Jean-Jacques Rousseau
a les pàgines de l’Émile, referint-se a Londres i París, segles abans
d’entrar dins d’això que anomenem globalització:
«Totes les capitals s’assemblen; tots els pobles s’hi barregen, tots els
costums s’hi confonen; no és allà que cal anar a estudiar les nacions.
París i Londres no són als meus ulls més que la mateixa ciutat.»
Rousseau, 1762
En el cas que ens ocupa, el conflicte ve de lluny. Posats a partir
d’una data més o menys concreta, ens podem remuntar poc més
d’un segle enrere. Aleshores, el sector dominant del catalanisme
noucentista va acceptar amb orgull la capitalitat de Barcelona
i no va escatimar esforços per a reforçar el seu poder, simbòlic
i real, tot i la passivitat i manca de suport del govern estatal de
torn. Tanmateix, el discurs majoritari estava amarat d’un cert
recel provocat per la constatació que la majoria de poblacions de
l’interior de Catalunya anaven perdent població en benefici de
Barcelona, ciutat on es concentrava la força industrial del país.
Si bé d’una banda es van dur a terme un conjunt d’actuacions
cridades a fer créixer Barcelona en tots els sentits (urbanístic,

econòmic, científic, etc.), de l’altra no es considerà contradictori
estendre la prosperitat —el dret a la ciutat, es podria dir— per tot
Catalunya. L’ambiciós projecte de la Gross Barcelona es va solapar
amb el no menys ambiciós de la Catalunya ciutat, proposat a
instàncies de la Mancomunitat de Catalunya (1913-1923).
La dictadura de Primo de Rivera va aturar l’intent de planificació
territorial que havia de donar forma a la Catalunya-ciutat,
centrant-se únicament en Barcelona. No va ser fins a l’arribada de
la Generalitat republicana (1931-1936) que es va iniciar un renovat
interès en una planificació d’abast regional. Els desequilibris
territorials que patia Catalunya, donats per l’existència d’un
cap (Barcelona) desproporcionat respecte del cos (la resta de
Catalunya), feia necessari retornar a la lògica de la Catalunyaciutat. El concepte organicista de la macrocefàlia feia l’entrada a
escena. Per frenar la tendència, es van elaborar i aprovar un seguit
d’instruments, d’ordenació i organització territorial (Regional
Planning, Divisió Territorial, Pla General d’Obres Públiques),
seguint les teories anglosaxones de la ciutat regió que durant
aquells anys triomfaven, sobretot, als Estats Units, sota l’empara
de grups com la Regional Planning Association of America.
Tanmateix, els plans esmentats quedaren reduïts gairebé al
no-res per l’esclat de la Guerra Civil i posterior triomf de les
tropes franquistes.
El franquisme va suposar l’exacerbació màxima de la metàfora de
la macrocefàlia. La política oficial del règim va tenir una prioritat
claríssima: Madrid, capital de l’estat i quilòmetre zero de la magnífica
xarxa radial d’infraestructures espanyola. Mentrestant, a través d’una
dinàmica més espontània que res més, la capacitat de càrrega de
Barcelona arribava, cap el 1970, a límits insostenibles. Més de 1.700.000
ànimes hi convivien, sense contar els de la resta de l’àrea metropolitana.
Això tot i la redacció de diversos plans (1953, 1959, 1968), de diversa
escala d’actuació, que partien des de la lògica del policentrisme, els
quals havien de reconduir l’excés de població i d’activitat econòmica
concentrada a Barcelona mitjançant la potenciació de diversos pobles
i ciutats metropolitanes i catalanes. L’encara vigent Pla General
Metropolità de 1976 també seguia la mateixa línia.
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El fet és que, en molts casos, des de molts sectors i territoris
«de províncies» es visualitzà Barcelona, l’històric cap i casal de
Catalunya, com una amenaça pel seu propi desenvolupament.
Un exemple fefaent d’això el trobem a les terres gironines amb
el polèmic transvasament d’aigua del riu Ter a l’assedegada
Barcelona, que entrà en servei el 1966. Fou un episodi que va crear
molta i forta polèmica, la qual encara ara reapareix de manera
periòdica coincidint amb els anys de forta sequera, com va ocórrer
el 2008. El transvasament del Ter es va veure com una «apropiació
barcelonina», i el rebuig a tal obra hidràulica va comptar amb
el suport unànime de totes les autoritats gironines. Josep Pla en
va ser una excepció. Per l’escriptor de Palafrugell, els opositors
no es basaven tant en arguments de tipus tècnic o econòmic (en
aquella època es fa difícil parlar d’arguments ambientals) com
en d’altres relacionats amb qui era el destinatari: Barcelona.
«A aquellas autoridades si les hubieran dicho de llevar agua del
Ter a cualquier otra población que no hubiera sido Barcelona lo
hubieran hecho con cubos o con garrafas y además en fial india.
¡Válgame Dios! A qué extremo se llegó, ¡Dios mío!»
Josep Pla, 1969
Amb l’arribada de la democràcia, a partir de 1978, les coses es
van precipitar. Es tracta quan la dicotomia Barcelona/Catalunya
agafa més volada, producte d’estratègies partidistes i de projectes
politicoterritorials diferenciats. La plaça Sant Jaume de la capital
de Catalunya s’erigeix com a símbol perfecte: el Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) a l’Ajuntament de Barcelona
i l’aleshores coalició Convergència i Unió (CiU) al Palau de la
Generalitat. Uns i altres, porta per porta al cor de Ciutat Vella. A
les lluites polítiques entre partits si va afegir la rivalitat personal
entre dos líders de gran carisma: Jordi Pujol, President de la
Generalitat, i Pasqual Maragall, Alcalde de Barcelona. Episodis
com la supressió de la totpoderosa Corporació Metropolitana de
Barcelona (CMB) per part de la Generalitat i posterior aprovació
de les Lleis d’Ordenació Territorial (LOT) de 1987 han quedat com
a testimonis d’una agre polèmica. A partir d’aquest moment,
a uns i altres se’ls penja una etiqueta que ja no perdran: CiU,
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guardians de les particularitats de la nació i garants de l’equilibri
territorial. PSC, partit de les grans ciutats i dels interessos de
l’àrea metropolitana de Barcelona.
Una caricatura, ben cert, però que com totes les caricatures parteix
de la realitat. Una mostra poden ser les diferents visions sobre
Europa defensades per CiU i PSC a partir de mitjans de la dècada
dels 80, cadascú des de la seva respectiva parcel·la de poder:
la idea d’Europa de les regions, impulsada per la Generalitat,
es contraposava a l’Europa de les ciutats, promocionada per
l’Ajuntament de Barcelona. Això no treu que en ocasions tant
significatives com durant l’etapa prèvia als Jocs Olímpics de 1992
se signés una mena de pax olímpica, enormement positiva per
a la promoció i desenvolupament de Barcelona i del conjunt de
Catalunya. No tot van ser topades. Durant els 80 i 90 també es van
produir molts encontres rellevants que no es poden oblidar.
Tal com explica Carles Puigdemont al seu llibre Cata...què? Catalunya
vista per la premsa internacional, editat el 1994, la revista francesa
GEO va treure als quioscs, pocs mesos abans de la celebració dels Jocs
Olímpics, un monogràfic central de 54 pàgines dedicat a Catalunya,
a l’interior del qual apareixia un sarcàstic article de Manuel Vázquez
Montalbán, titulat «Rica vídua d’un imperi mediterrani». Aquest
article feia referència, precisament, al que Puigdemont anomena
«la dialèctica municipalisme/nacionalisme», o el que és el mateix,
a la dicotomia Barcelona/Catalunya:

Ferran Mascarell, qui fou Conseller de Cultura de la Generalitat
presidida per Pasqual Maragall, i anteriorment regidor de cultura
a l’Ajuntament de Barcelona amb Joan Clos d’alcalde, va escriure
un article al diari Avui en què afirmava, sense embuts, que:
«Els partits que van governar els primers 20 anys de la Catalunya
autonòmica van descobrir que enfrontant una determinada idea
de Catalunya amb la ciutat gran es podia obtenir un notable
rendiment partidista. Practicaren vers Barcelona una política
errònia, segurament molt útil en termes partidistes, però molt
negativa per a Catalunya. Després, paradoxes de la política,
els mateixos partits que la criticaren en el moment de governar,
practiquen sense rubor la mateixa política.»
Mascarell, 2008
Cal llegir amb atenció l’article sencer de Mascarell, ja que
posa el dit a la nafra. La seva tesi es pot resumir en l’afirmació
següent: els interessos estratègics de Catalunya han de convergir
necessàriament amb els de Barcelona. Aparentment, una obvietat.
Ara bé, després de prop de 30 anys de confrontació política,
passar de la teoria a la praxi no és gens senzill.

«A Catalunya, la primera opció ha estat defensada sobretot per
la gent de l’esquerra moderada o pels cosmopolites, partidaris de
fer de la cadena Hilton un instrument d’universalitat més potent
que les Nacions Unides. Per contra, el nacionalisme català ha fet
de la regió la seva cèl·lula territorial sine qua non, sota el pretext
que Barcelona és una ciutat massa ocupada pels estrangers i en
conseqüència massa allunyada de la seva funció de cap i casal»
Vázquez Montalbán, 1992

Tanmateix, pot resultar erroni acusar únicament els principals
partits polítics catalans com a culpables del teòric divorci entre
Catalunya i Barcelona, com fa Mascarell. Cal tenir en compte la
mateixa idiosincràsia de Catalunya, una comunitat autònoma
espanyola i una nació sense estat que lluita per aparèixer al
mapa del món. Si a aquest fet hi afegim la necessitat creixent
que tenen les grans metròpolis com Barcelona de fer-se visibles a
escala global, ja tenim el caldo de cultiu ideal perquè apareguin
situacions problemàtiques. Ras i curt: més que cooperació, hi
ha competència. Partint d’aquesta hipòtesi, les reclamacions
identitàries i la mateixa existència de Catalunya com a regió
administrativa amb amplis poders és un handicap per a Barcelona.
Com assenyalen Patrick Le Galès i Alan Harding:

La línia divisòria, la frontera política i ideològica entre els
«uns» i els «altres» es reflecteix novament en aquest paràgraf.

«Pot succeir que la situació més desfavorable per a l’autonomia de
les ciutats sigui l’existència d’un nivell federal: les ciutats alemanyes,

belgues o espanyoles tenen una autonomia limitada pel poder de les
autonomies o dels Länder, excepte en el cas d’una cooperació que pot
ser fins i tot conflictiva (Generalitat de Catalunya i Barcelona). Per
contra, a Escandinàvia, Itàlia, França o la Gran Bretanya, la feblesa
relativa del nivell regional és un factor favorable per a les ciutats.»
Le Galès i Harding, 2003
També és ben possible capgirar el paper dels actors: des del
catalanisme, a vegades Barcelona és vista com una nosa per a
les aspiracions nacionals de Catalunya. El renom internacional
de la capital arriba a amagar a quin país pertany. Al cap i a la
fi, una qüestió d’identitat. La recent polèmica que ha enfrontat
societat civil, partits polítics i institucions sobre la conveniència
que Barcelona tingui un domini propi a Internet o no pot servir
d’exemple d’aquest fet i mereix una menció a part. Contempli’s,
doncs, com a símptoma d’una dinàmica que potser caldria
començar a abandonar.
.BCN vs. .CAT
Al final del mes d’octubre de 2008, l’Ajuntament de Barcelona
fa pública la iniciativa per a tenir domini propi a Internet, el
.bcn. A través d’una roda de premsa, els responsables municipals
afirmen que «Barcelona vol posicionar-se a la xarxa global»
promocionant la marca Barcelona i la seva identitat pròpia a
través d’Internet. Fins i tot, amb aquesta intenció es crea un
eslògan, Visc a una ciutat que està a la xarxa, .bcn!, seguit d’una
breu declaració d’intencions:
«Amb aquest eslògan, l’Ajuntament preveu emmarcar el projecte
en una estratègia més global per a promocionar la marca a nivell
mundial i forjar-se una identitat pròpia dins l’àmbit d’Internet i
les noves tecnologies.»
La iniciativa de tenir un domini de primer nivell propi per a les
ciutats no està solament encapçalada per Barcelona, sinó també
per Berlín, París, Londres o Nova York, entre d’altres que s’hi
van afegint progressivament. De fet, la ciutat pionera ha estat
Berlín, urbs que s’ha erigit com a portaveu oficiosa del grup.
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Mitjançant un web, http://citytld.com/index.htm, es detallen
els motius de la demanda, dirigida a la Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN), un organisme creat
inicialment a instàncies del Departament de Comerç dels EUA i
que es dedica a la coordinació tècnica de determinades funcions
d’Internet, com l’assignació d’adreces IP, de paràmetres dels
protocols o l’assignació i gestió de noms de domini (Gordillo,
2007). Encara que el nom de la iniciativa és ben explícit —City
Top-Level-Domain— i es dirigeix principalment a les ciutats, pot
sobtar que també s’esmentin territoris, comunitats lingüístiques
i/o culturals i agrupacions geopolítiques. Tots plegats, també les
ciutats, s’apleguen sota la denominació GeoTLD. En definitiva,
el que es persegueix és una liberalització total en l’assignació de
dominis de primer nivell per als subjectes amb caràcter geogràfic,
locals o regionals, ja que fins ara estan molt restringits als estats
sobirans, tot i l’existència d’excepcions com el .gi (Gibraltar), el
.eu (Unió Europea) o el .asia (Àsia). En el cas del .cat, cal dir que
no es refereix a Catalunya, sinó a la llengua i cultura catalanes.
No és, per tant, un domini territorial, encara que els promotors
de CityTLD el defineixin així. Tanmateix, a ningú se li escapa que
existeix una clara dimensió geogràfica que hi és implícita. És, per
dir-ho en paraules del periodista Saül Gordillo, «els països de parla
catalana tenen plena sobirania a la xarxa» Gordillo, 2007
D’entre molts altres arguments, els que advoquen per la
liberalització dels dominis d’escala regional i, sobretot, local
són de l’opinió que aquests seran unes eines molt útils per a
posicionar el territori en qüestió, especialment les ciutats, a escala
global. Ja sigui per promocionar la ciutat, atreure inversió, donar
publicitat a les empreses autòctones a l’exterior o, senzillament,
fer que els particulars puguin fer visibles les seves preferències
identitàries. De passada, es poden evitar situacions surrealistes
com que els empresaris de Los Angeles usin el domini .la de Laos
o que l’Ajuntament de Girona faci servir el .gi de Gibraltar.
Retornant a l’exemple concret del .bcn, la iniciativa de
l’Ajuntament de Barcelona va ser ràpidament criticada per la
societat civil i els partits polítics. Les reaccions més contundents
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es van difondre a través d’Internet mateix, a través d’eines 2.0
com ara els blocs o la xarxa social Facebook. Una lectura de
les moltes i diverses opinions generades, així com dels encara
més nombrosos comentaris dels internautes, demostra que no
ens trobem davant d’un tema anecdòtic, sinó d’una qüestió
d’ampli calat.
Saül Gordillo, director de l’Agència Catalana de Notícies (ACN)
i autor del llibre Nació.cat (2007), va escriure, immediatament
després que l’Ajuntament fes públics els seus plans, un post al
seu influent bloc personal que començava amb una afirmació
contundent: «Barcelona es recrea en la competició amb les
grans ciutats del món, i dimiteix definitivament com a capital
de Catalunya». D’aquesta frase en destacaria l’ús de l’adjectiu
definitiu, mostra que alguna cosa no s’ha fet prou bé en el
consistori barceloní a l’hora de reivindicar la seva catalanitat.
Seguidament, Gordillo retreu a l’Ajuntament de Barcelona
l’escassa implicació amb el .cat i l’estratègia de dalt a baix
utilitzada, és a dir, que a diferència del que va ocórrer amb el
.cat, iniciativa sorgida de la societat civil, sigui l’Ajuntament
l’actor encarregat de promoure-ho.
Segurament, però, la reacció més bel·ligerant contra els desitjos
de l’Ajuntament de Barcelona va provenir del secretari de
telecomunicacions del Govern de la Generalitat, Jordi Bosch.
Mitjançant un article publicat al diari El Punt, signat com a
vicepresident de la sectorial de societat de la informació d’Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) i no com a càrrec institucional,
Bosch feia palesa la seva preocupació que la iniciativa del .bcn servís
per a desactivar l’èxit del .cat. No es discutia la legitimitat de la
iniciativa, però sí la seva oportunitat, o més ben dit, inoportunitat:
«El que em preocupa no és el què, sinó el fons, les raons i els
arguments, així com les nostres debilitats». Si fóssim un gran país
com els Estats Units, no hi hauria cap problema perquè ciutats com
Nova York tinguessin el seu propi domini, però som Catalunya,
una nació sense un estat al darrera que poques vegades ha recollit
èxits com el de la consecució del domini .cat.
«L’Ajuntament de Barcelona es deu als ciutadans de Barcelona, però

seria desitjable que decididament i sense complexos també tingués
present la seva condició de capital de Catalunya i de metròpolis
de referència de l’espai cultural i lingüístic català. Barcelona no
és només la ciutat dels barcelonins, sinó de centenars de milers
de catalans que cada dia s’hi relacionen. Vol prendre consciència
d’aquest paper o vol continuar amb iniciatives de ciutat estat, de
la Catalunya paral·lela que des de determinades institucions i
mitjans de comunicació s’ha volgut bastir.»
Bosch, 2008
Seguint aquest argument, sembla talment com si Barcelona, a
través de l’acció política de l’Ajuntament, hagués iniciat un procés
d’autodeterminació encarat a escindir-se de la resta de Catalunya.
La famosa Marca Barcelona i el .bcn no són sinó les puntes de
llança d’aquesta estratègia, basada en premisses de caire més
ideològic que no pas funcional. Només així s’explica el fet que ben
poques de les crítiques dirigides al .bcn hi siguin completament
refractàries. Això sí, totes incorporen condicionants ben nítids,
centrats a fer que el .bcn no es plantegi com una mena d’opa
hostil al .cat.
Aquest no és un temor infundat. Hi dóna suport el posicionament
de partits polítics com el Partit Popular de Catalunya (PPC)
—els primers a demanar, ja al 2004, el .bcn— o de persones
directament vinculades amb el .bcn en el mateix consistori
barceloní. En aquest darrer cas, destaquen les opinions de Marta
Téllez Domingo, tècnica encarregada del projecte de domini, qui,
mitjançant un extens comentari al bloc de Martin Varsavsky, escrit
al juny de 2008, feia gala d’un més que notable anticatalanisme
que no passà desapercebut a la xarxa catalana, ocasionant que
moltes persones ho interpretessin com un exemple del que
«s’amaga darrera del domini .bcn».
Barcelona com a referent de Catalunya i del catalanisme
La polèmica entre el .cat i el .bcn és una mostra del que no hauria
de passar. Tenir una capital forta i ben posicionada, encara que
sigui a la xarxa Internet, no hauria de suposar cap problema, ans
al contrari, hauria de ser un motiu d’orgull. Des del catalanisme,

a voltes, Barcelona és vista més aviat com una amenaça que
no pas com un actiu. El temor que la capital acabi engolint la
resta del país, en sentit literal o figurat, ha estat al darrere de
moltes manifestacions que hem intentat explicar breument en
paràgrafs precedents.
Cal, però, cenyir-se als fets: Barcelona és, a data d’avui, una marca
ciutat de referència global. Una mostra d’això és el creixement
del 7% del sector hoteler ocorregut durant el 2007, «gràcies
al reclam turístic de Barcelona a nivell mundial», segons es
desprèn de l’Anuari Econòmic Comarcal 2008, editat per Caixa
Catalunya. Tot i les mancances i problemàtiques existents, com
ara les relacionades amb els excessos derivats del mateix turisme,
Barcelona es troba molt ben posicionada al mapa, molt més que
altres ciutats que són o poden esdevenir competidores potencials.
Per exemple, l’estudi que cada any realitza el consultor Simon
Anholt sobre la percepció que es té de les ciutats de tot el món,
l’Anholt City Brands Index, situa, l’any 2007, Barcelona en una
esplèndida setena posició, just darrere de Melbourne i davant
de Vancouver. Sorprenentment, la primera de la llista és Sydney,
seguida de Londres, París i Nova York, tres de les principals
«ciutats globals» dels nostres dies.
Les 10 primeres marques de ciutat mundials,
segons Simon Anholt
Posició
Ciutat		
País
1
Sydney		
Austràlia
2

Londres

Anglaterra

3

París

França

4

Nova York

EUA

5

Roma

Itàlia

6

Melbourne

Austràlia

7

Barcelona

Catalunya

8

Vancouver

Canadà

9

Amsterdam

Holanda

10

Mont-real

Canadà

Font: Anholt, 2008
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Aquest rànquing, un de tants que proliferen avui dia per classificar
llocs, es pot contrastar amb el que va realitzar la consultora
Saffron l’any 2008, basant-se en l’anàlisi de 72 ciutats europees de
més de 450.000 habitants, efectuat també a partir de la percepció
i el reconeixement ciutadà i no basant-se en dades estadístiques.
En aquest cas, es col·locava la marca Barcelona en tercer lloc,
just per sota de Londres i París. S’ha de tenir en compte que la
metodologia emprada, una enquesta dirigida a 2.000 habitants
del Regne Unit, és més que discutible, ja que l’univers de l’estudi
—ja sigui per quantitat o per marc geogràfic— és molt limitat i
culturalment massa homogeni, alhora que es valoren les ciutats
basant-se en factors eminentment turístics, com són les atraccions
culturals, el temps meteorològic, els preus, la qualitat de la
gastronomia, etc. En tot cas, es tracta d’una aproximació que
ens dóna unes dades prou interessants.
Les 10 primeres marques de ciutat europees,
segons Saffron
Posició

Ciutat		País		Puntuació

1
2
3
3
4
5
6
6
7
8
9
9
9
9
10

París		
França		
Londres		Anglaterra
Munic		Alemanya
Barcelona
Catalunya
Amsterdam 	Holanda		
Roma		
Itàlia		
Milà		
Itàlia		
Viena		Àustria		
Madrid		
Espanya		
Atenes		
Grècia		
Frankfurt		Alemanya
Estocolm		
Suècia		
Amberes 		
Bèlgica		
Praga		Rep. Txeca
Oslo		Noruega		

89
88
86
86
83
79
77
77
75
73
72
72
72
72
71

Font: Saffron, 2008

Coneixent això, no es fa estrany que la idea de marca Barcelona
compti amb un clar suport del món empresarial i d’institucions

públiques o privades, com ho demostra la relació d’adhesions
que apareix al web de promoció del domini .bcn. Una d’aquestes
és la firma de roba femenina Mango, que ja comercia amb la
denominació de Mango Barcelona per aprofitar el valor afegit
associat al renom internacional de la ciutat. El seu propietari,
l’empresari català d’origen turc Isak Andik, durant el transcurs d’una
entrevista realitzada per Daniel Clivillé, responia el següent:
«DC: En unes declaracions assegurava que estan pensant a fer
evolucionar el nom de la marca cap a Mango Barcelona.
IA: Sí. Jo crec que un país és el que és pels seus escriptors, pels
seus artistes, pels seus creatius, pels seus investigadors i pels seus
empresaris. Per tot el que la gent d’aquell país fa. Si nosaltres
podem posar el nostre gra de sorra per Catalunya, per Espanya,
aleshores posar Barcelona com a publicitat en noranta països
crec que és positiu. Igual que va ser positiu quan es van fer les
Olimpíades. Abans del 1992, vuit milions de turistes passaven
per l’aeroport del Prat; ara n’hi passen trenta-vuit milions. Tu
dius que vas a Barcelona i de seguida et parlen dels Olympic
Games, de Gaudí...
Fem publicitat de Barcelona a qualsevol lloc del món, i qui sap si
amb això algú pensa: «Escolta, per què no anem a Barcelona de
vacances?». Estem promocionant el país.»
La idea de marca ha estat sovint criticada com a quelcom
insubstancial, pura façana buida de contingut. A tall d’exemple,
el periodista Vicent Partal escrivia, amb certa dosi d’ironia i
d’amargor, un article referent al .bcn que començava amb la
frase «Abans era una ciutat, ara diu l’Ajuntament que és una
marca i anuncia tot d’iniciatives per a reforçar aquesta nova
etapa de la que havia estat Barcino». Tanmateix, cal no perdre
la perspectiva global ni caure en critiques superficials. L’acció
duta a terme per l’Ajuntament de Barcelona no és precisament
nova ni genuïna, sinó que es comença a generalitzar a partir
de la dècada de 1970, a mesura que les ciutats van agafant més
autonomia i requereixen atraure inversió, dins d’un context

de creixent competència espacial en un món que es troba a
les portes de la globalització. Com explica el geògraf Francesc
Muñoz, qui en un recent treball ha anomenat, significativament,
Barcelona la ciutat marca:
«Desde finales de la década de 1970, sin embargo, empieza a
entenderse que todo en la ciudad puede ser diseñado, incluso
elementos no estrictamente urbanísticos como la misma imagen
urbana o el sentimiento de pertenencia a ella por parte de los
habitantes. Campañas de entonces como el I love NY nos parecen
ahora ingenuos experimentos comparados con los actuales
programas de imagen urbana, cada vez más sofisticados y, al
mismo tiempo, más comunes y estandarizados.»
Muñoz, 2008
Havia nascut la brandificació. Al final, tan sols es tracta de
promocionar la ciutat mitjançant tècniques publicitàries. Sense
una ciutat amb uns atractius i uns símbols fàcilment identificables
no hi hauria marca. El mecanisme emprat, independentment
del producte per vendre, no és gaire diferent del que fa qualsevol
ciutat mitjana catalana a través de logotips o eslògans tipus
Girona m’enamora o Ara, Lleida. Tota administració territorial,
amb major o menor èxit, ha volgut crear la seva pròpia marca
en un moment donat. Una altra cosa molt diferent és que, per
tal que el mercat valori encara més el producte, s’hagin de
dur a terme certes actuacions sobre el medi físic que causen
problemàtiques socials, ambientals o paisatgístiques, moltes
de les quals acaben per desvirtuar l’original per convertir-lo en
una mena de parc temàtic monofuncional. En aquest sentit,
científics socials com l’antropòleg Manuel Delgado (2005) o el
geògraf Horacio Capel (2003), entre d’altres, s’han manifestat
extremadament crítics davant de l’urbanisme i de les tècniques
de màrqueting utilitzades per l’Ajuntament en els darrers anys.
En el cas de Delgado, que es caracteritza per la radicalitat dels
seus plantejaments, carrega sense contemplacions contra els
factòtums del «Model Barcelona» i contra la «ciutat fashion»
que es vol vendre, sobretot de cara al turisme.

Fet aquest matís, la pregunta central és si Catalunya, com a
país, es pot permetre el luxe de prescindir d’un gran actiu com
és la seva capital. Potser és hora que, des del catalanisme, es faci
un pas endavant i s’incorpori Barcelona com a element central
del seu discurs. Des d’un punt de vista pragmàtic i mancat de
dogmatismes, Barcelona ha de ser la punta de llança per a la
projecció internacional de Catalunya. No fer-ho seria un greu
error, a la vegada que deixaria el catalanisme en una situació
de debilitat, servint en safata de plata el relat barcelonista
a manifestacions polítiques completament refractàries al
desenvolupament de Catalunya com a nació i com a societat.
No ens equivoquem d’adversari i fem que Barcelona torni a ser
el cap i casal de Catalunya.
Rudy Aernoudt, economista, filòsof i polític liberal belga (i
partidari de la unitat de Bèlgica, val a dir), deia quelcom semblant
fent referència a Brussel·les, ciutat que es troba enmig —en sentit
real i figurat— d’un estat sobirà que fa aigües per tot arreu:
«En effet, la marque de Brussels/Belgium est estimée, au niveau
international, à 540 milliards de dollars. Sans me prononcer sur ce
montant, je pense que les message est clair : «Brussels is our brand».
Plutôt que de considérer Bruxelles comme un problème, nos Régions
feraient mieux d’utiliser sa renommée comme enseigne dans le
monde. Espérons que les Régions soient suffisamment intelligentes
pour que le rationnel prenne le dessus sur le dogmatique. Cela ne
peut être qu’une bonne chose pour le contribuable.»
Aernoudt, 2007
Es fa difícil d’imaginar que flamencs i valons, immersos en
lluites endèmiques, es posin d’acord a l’hora d’utilitzar el renom
de Brussel·les de manera unitària. En aquest sentit, Catalunya
parteix d’una posició d’avantatge. Ara bé, és ben cert que cal
començar a canviar actituds. Per una banda, és necessari que
Barcelona accepti la seva condició de capital de Catalunya sense
cap mena de complex. Per l’altra, que la resta de Catalunya
prengui consciència que, en el context de la globalització,
l’existència d’una capital forta i internacionalment reconeguda
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no ha de ser necessàriament negatiu. Cal que la marca Barcelona
s’associï automàticament a la marca Catalunya, deixant de banda
velles lluites intestines —partidistes o no— que ens dirigeixen
inevitablement a un atzucac. Des del catalanisme, això hauria
de formar part d’un renovat corpus ideològic, capaç d’acceptar
la realitat d’una Europa integrada i d’un món globalitzat sense
caure en replegaments cap endins.
Igual que el catalanisme noucentista va fer tot el possible per
enfortir i visualitzar el paper de Barcelona, el catalanisme del segle
XXI ha de ser conscient que cal aprofitar el gran potencial de la xarxa
de ciutats catalana, començant per la seva magnífica capital.

Vers la Catalunya nodal
La necessitat de reforçar la imatge simbòlica de Barcelona,
relligant-la i fent-la compatible amb la de Catalunya, ha d’anar
necessàriament vinculada a l’acceptació de Barcelona com el
que realment és: un important centre funcional d’abast regional,
entenent aquí el mot regió en la seva accepció econòmica i
funcional més amplia, és a dir, com a capital indiscutible del
que s’ha anomenat Arc Mediterrani.
Sota aquesta denominació s’amaga una megaregió o euroregió
de límits imprecisos i canviants, que sobrepassa unes fronteres
polítiques cada dia més artificials, a mesura que la globalització
i la integració europea avancen. Dia a dia, emergeixen noves
geopolítiques que deixen els vells estats nació en un paper més
secundari, encara que ni molt menys irrellevant. Les grans regions
econòmiques, aquells estats regió (entre els quals s’esmentava
Catalunya) que ja va definir Kenichi Ohmae el 1993, tenen el
sistema de ciutats com a raó de ser i són d’aquestes noves realitats
que, qui ho sap, potser jugaran un paper important en un futur
més o menys immediat. Encara ara, també és incert quin en serà
el grau d’institucionalització, tot i que hi ha qui ha avançat que,
en el cas concret de l’Arc Mediterrani, «caldria articular una
euroregió basada en la coordinació de polítiques específiques i de
projectes concrets i que tingui com a filosofia d’acció l’associació
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i el diàleg» (Boira, 2001). Així, res de les clàssiques estructures
administratives tradicionals, marcadament rígides i poc capaces
d’adaptar-se al canvi. La simplicitat i l’eficiència han de guiar la
gestió del dia a dia a l’interior d’aquests vasts territoris.
Catalunya és i ha de ser el motor de l’Arc Mediterrani, porta
d’entrada a Europa per la Mediterrània i focus d’innovació. I per
això mateix, un requisit indispensable és valer-se del poder simbòlic
i funcional de Barcelona. En aquest sentit, l’Estratègia Territorial
Europea (ETE) de 1999, document que proposava una visió espacial
per al conjunt de la Unió Europea, especificava Barcelona —a
través d’una interpretació que ben bé es podria referir al conjunt
de Catalunya— com a «zona aïllada» de creixement que caldria
reforçar en un futur, evitant que el «pentàgon central» europeu, el
gran core urbà delimitat per Londres, París, Milà, Munic i Hamburg,
sigui, com passa ara, l’única zona d’integració econòmica global
del continent europeu.
La feina és ingent i el catalanisme, amarat des del seu origen
dels aires de la modernitat, no pot restar-hi impassible. Sovint,
en nom d’entelèquies com la macrocefàlia, les relacions entre
les ciutats petites i mitjanes i la capital del país han estat
marcades per un gran recel. És cert que a vegades els greuges
centre/perifèria, per dir-ho d’alguna manera, s’han basat en fets
empírics (com, per exemple, la preponderància de Barcelona als
mitjans de comunicació, públics i privats), però això no s’ha de
traduir en un rebuig sistemàtic, per part de les ciutats catalanes,
a qualsevol iniciativa que porti o es dugui a terme amb el nom
de Barcelona.
En el cas concret de ciutats com Girona o el sistema TarragonaReus, es van sentir veus d’alerta en el moment que companyies
aèries de baix cost van començar a emprar el nom de Barcelona
per promocionar els vols que sortien i arribaven dels respectius
aeroports, encara que aquesta estratègia empresarial servís per
ressuscitar unes instal·lacions aeroportuàries que es trobaven en
franc declivi. El poder d’atracció de la marca Barcelona, en aquests
casos, ha revitalitzat l’economia d’unes àrees que es trobaven

fora del que sempre s’ha entès com a Regió Metropolitana, tot i
les relacions funcionals existents entre la capital de Catalunya
i les ciutats abans esmentades.

Només des d’una visió multiescalar, que vagi des de l’escala global
fins a la local, serà possible l’articulació d’un projecte de país en
xarxa i que deixi enrere estèrils lluites fratricides.

En tot cas, aquest exemple pot servir per il·lustrar com la força
del nom Barcelona no només pot emmascarar el de Catalunya,
sinó també afeblir les identitats locals. O potser, ben al contrari,
les reforça? Més aviat, i a tall d’hipòtesi, sembla que la proximitat
amb Barcelona és un valor afegit que juga a favor d’aquestes
ciutats, no pas en contra. Encara que existeix un nivell jeràrquic
clar, les relacions de subordinació —o gairebé d’irrellevància—
respecte a la capital se substitueixen progressivament per
altres de complementarietat, sempre que hi hagi l’autonomia
i els mecanismes —polítics i financers— que ho permetin. A
Catalunya, hi ha un seguit de ciutats que es poden considerar
intermèdies, adjectiu que pot tenir diverses dimensions (vegeu
Bellet i Llop, 2003), però que es pot entendre com aquelles
ciutats que aprofiten la seva posició dins de la xarxa, ben
interrelacionades amb els principals nodes, per autoafirmar-se
i establir la seva pròpia agenda en pro del desenvolupament local.
En aquest aspecte, i respecte específicament al cas de Girona, cal
estar atents a quins processos es dinamitzaran una vegada entri
en servei el tren d’alta velocitat, el qual acostarà encara més, en
termes de connectivitat, la capital gironina a Barcelona.

Apunt final: Barcelona, ciutat bandera de Catalunya
La renovació del pensament catalanista no pot deixar de banda
una relació tan polèmica com la que existeix entre Catalunya
i Barcelona. Almenys dues visions, igualment interessades i
amarades de condicionants polítics, s’han entestat a contraposar
durant molts anys el país a la seva capital, quan el més lògic i
raonable hauria estat treballar-hi braç a braç de cara al compliment
dels objectius estratègics compartits. Aquesta ha estat una batalla
estèril i en conjunt contraproduent, ja que en gran mesura ha
evitat la creació d’un bloc territorial coherent de caràcter unitari
i capaç de posicionar Catalunya en el mapa europeu i mundial,
tot i l’evident feblesa que suposa la manca d’un estat propi. En
darrera instància, les forces i interessos més centralistes (espanyols,
s’entén) se’n han servit i aprofitat.

El concepte de Catalunya nodal, que ha de partir de la idea de que
Catalunya és l’autèntic cor de l’Arc Mediterrani, només és viable
si es basa en la creació de sinergies entre Barcelona i les diverses
ciutats intermèdies del país, amb el benentès que a cadascuna li
pot tocar un rol d’especialització diferent, amb un repartiment
homogeni de costos i beneficis i sense que especialització s’acabi
traduint en la dependència d’un únic sector, en un monocultiu,
com ben pot ser el turisme. A la vegada, les ciutats han d’aprofitar
al màxim el potencial del seu propi espai (paisatgístic, econòmic,
ambiental, social i cultural) i de la seva àrea d’influència, arribant
a acords de col·laboració que no sempre han estat possibles.
L’economia, la qualitat ambiental i la cohesió social, les tres potes
del que s’anomena desenvolupament sostenible, en depenen.

«A la major part de països europeus, els estats nacionals mantenen
una gran capacitat d’arbitratge tot utilitzant les rivalitats que
oposen les ciutats o recolzant-se alternativament sobre les regions o
sobre les ciutats per evitar la formació de blocs territorials coherents
que els puguin fer oposició. Així doncs, el govern britànic utilitza la
rivalitat entre Edimburg i Glasgow per contenir les reivindicacions
escoceses, l’estat espanyol intenta reforçar la divisió entre Barcelona
i Catalunya, l’estat francès utilitza força bé les rivalitats entre
capitals regionals i els conflictes que oposen quasi sempre els consells
regionals a les ciutats, i els Länder alemanys troben suport a les
ciutats mitjanes per oposar-se a les grans ciutats.»
Le Galès i Harding, 2003
Al principi del segle, des del catalanisme es va comprendre
que aquesta era l’única opció vàlida, i per això es van portar a
la pràctica molts projectes i se’n van elaborar molts altres que
l’arribada de la Guerra Civil i de la dictadura franquista van
obligar a desar dins del calaix. La restauració democràtica va
significar un renovat impuls, però aviat els aires d’unitat política
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viscuts durant la Transició es van veure estroncats per la dinàmica
partidista: els «uns» i els «altres»; la «dreta» i l’«esquerra»;
«l’Europa de les ciutats» i l’«Europa de les regions»; «Barcelona»
i «Catalunya». Però això no és tot: seria un oblit imperdonable
no citar també els grans acords entre administracions que feren
possible la consecució de fites com els Jocs Olímpics de 1992.
Els Jocs Olímpics van significar un punt i apart per la projecció
internacional de Barcelona, recolzant-se en l’arribada d’una
elevada inversió que serví per a la realització d’un seguit d’obres
de gran rellevància i envergadura. Però aquests jocs van ser
també els de Catalunya: fins a 16 ciutats i pobles de la resta de
la geografia catalana van ser escollits com a subseus olímpiques,
com fou el cas de poblacions tan allunyades com la Seu d’Urgell i
Banyoles. En totes dues ciutats, el llegat dels Jocs Olímpics encara
és visible, en forma del canal i el Parc del Segre en una i els edificis
de la Vila Olímpica i el Parc de la Draga a l’altra. La Generalitat
de Catalunya va engegar una potent campanya publicitària
per promocionar Catalunya i diverses entitats cíviques de caire
catalanista llançaren campanyes d’autoafirmació, la més sonada
de les quals fou la del Freedom for Catalonia. Com a conseqüència
de tot plegat, els mitjans de comunicació internacionals es van
abocar, en plena era pre-Internet, a informar sobre Barcelona i
sobre Catalunya.
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treure— un gran profit, d’aquesta potent marca que és Barcelona.
Però, perquè això sigui possible, cal canviar moltes actituds, la
majoria de vegades polítiques, i per això mateix el catalanisme
es troba en una posició privilegiada per fer-ho possible.

d’uns trets culturals i lingüístics compartits, com ocorre entre
l’Arc Mediterrani i els Països Catalans, molt millor, encara que
certs conflictes polítics derivats d’aquest darrer fet són capaços
de fer descarrilar les iniciatives compartides.

D’entrada, Barcelona, com a gran capital que és, ha d’esdevenir
la ciutat bandera de Catalunya, quelcom que es contraposa a
ciutat estat, usant la definició d’Ivan Serrano:

Però aquesta és una altra història que donaria molt de que parlar.
El que és clar és que ha arribat el moment de deixar de banda
les visions particulars i sempre curtes de mires per tal d’encarar
la complexitat creixent del món d’avui, on no és estrany veure
espais aïllats enmig d’un mar d’interrelacions, sigui a l’escala
que sigui. Només amb la col·laboració i l’acord serà possible
reformular aquelles mentalitats sorgides de la desconfiança, així
com les mateixes estructures del país. El catalanisme, amb tot el
seu recorregut històric, es qui, sens dubte, ho ha de liderar.

«D’una banda, ciutats estat que busquen un lloc en el mercat
internacional, explotant els recursos i oportunitats estratègiques
que se’ls presenten, un tipus de ciutats on podríem trobar grans
metròpolis com Los Angeles o Shanghai, o ciutats especialitzades
—gairebé podríem dir ciutats singleissue— com Las Vegas o
Venècia. D’altra banda, ciutats bandera (flagship) d’una
comunitat nacional, que promouen una participació dels processos
de globalització a partir de la seva pròpia interpretació com a
comunitat cultural.»
Serrano, 2007

Experiències posteriors també basades en la filosofia del «gran
esdeveniment» i en els grans pactes institucionals, com fou el
cas del Fòrum Mundial de les Cultures de 2004, van resultar un
gran fracàs, a la vegada que el seu llegat urbanístic i arquitectònic
ha estat molt criticat. Aquest fet es pot considerar com l’inici
d’un canvi de cicle, o més ben dit, en una fi de cicle: la del Model
Barcelona i de tot el que implicava.

Així, Barcelona ha d’obrir-se a la globalització des de la
pròpia identitat, la catalana, cosa que no vol dir renunciar
al cosmopolitisme, però sí deixar de banda certes postures,
extremadament perverses, que fan bandera de la multiculturalitat
però sempre en detriment de la pròpia cultura. Aquesta és una
critica recurrent en moltes de les iniciatives endegades per
l’Ajuntament de Barcelona durant els darrers anys, com ho
demostra la polèmica entre els dominis .bcn i .cat. La tant
utilitzada, en l’àmbit institucional, vinculació entre Barcelona i el
Mediterrani, per bé que vàlida, està mancada d’una tercera pota
intermèdia: Catalunya. No cal fer salts d’escala innecessaris.

Ara és el moment més indicat per reinventar el model, l’hora per
escriure un nou relat amb Barcelona de protagonista principal i
indiscutible, però comptant amb la imprescindible participació
del conjunt de ciutats intermèdies de Catalunya, que per res han
de ser considerades com a actrius secundàries o, en el pitjor dels
casos, merament extres. Catalunya en pot treure —de fet, n’ha de

La visió de la Catalunya nodal s’erigeix com una mena de tercera
via que trenca amb els vells esquemes dels anys 80, amb aquelles
corrents de pensament que hi havia darrera de l’Europa de les
regions i de l’Europa de les ciutats. Les potents megaregions com
l’Arc Mediterrani es basen en la força de la seva xarxa de ciutats,
i si aquestes coincideixen amb regions definides per l’existència
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Moderns, tanmateix
El concepte de construcció de país que ha configurat la
columna vertebral del catalanisme s’identifica, plenament,
amb la modernitat —potser seria preferible dir amb els valors
de la modernitat. Si fem cas del sociòleg anglès Anthony Giddens,1
la modernitat es caracteritza per quatre institucions principals:2
1. El capitalisme, entès com un sistema de producció de béns
a) centrat en la relació entre la propietat privada del capital i
una mà d’obra assalariada sense propietat,
b) basat en mercats competitius, tant de productes com de mà
d’obra.
2. L’industrialisme, entès com la utilització de fonts inanimades

d’energia material en la producció de béns i associada al paper
central de la maquinària en la producció, que comporta
la transformació de la natura i el desenvolupament d’un
entorn artificial.

El catalanisme,
entre la
postmodernitat i
la hipermodernitat
Pere Torres

comporta que tothom hagi d’estar d’acord amb els seus elements
sinó que tothom marca les seves posicions —més o menys a
favor, més o menys en contra— en relació amb aquests.
Un problema clau del moment actual és el dubte sobre la
pervivència de la modernitat. Molts intel·lectuals ja li han cantat
les absoltes, però això no significa que estigui morta, ni tan sols
agònica. De fet, la superació d’un paradigma tan consolidat com
la modernitat no es fa d’un dia a l’altre, sinó que requereix llargs
processos de canvi social. De totes maneres, el mateix debat
existent ja anuncia que alguns aspectes trontollen i semblen
augurar un futur diferent. Simplificant-ho molt, podríem dir
que aquest debat es mou entre dues posicions bàsiques:
La postmodernitat. Com indica la seva etimologia, la
postmodernitat és el que ve després de la modernitat. Es tractaria
d’un nou paradigma basat en unes dimensions institucionals
diferents de les atribuïdes a la modernitat. Per continuar amb la
interpretació de Giddens, ja no serien el capitalisme, l’industrialisme,
la vigilància i el control de la violència els elements definitoris,
sinó uns altres, encara per identificar.3

3. La vigilància, entesa com el control de la informació i la

i la industrialització de la guerra.

La hipermodernitat. En aquest cas, es preconitza igualment
una societat diferent, però amb un reforçament de les arrels de
la modernitat, específicament les lligades amb la raó, amb la
consegüent confiança renovada en la ciència i en la tecnologia.

Altres autors afegeixen l’estat nacional i la secularització com a
característiques pròpies de la modernitat. En qualsevol cas, aquest
és el marc de referència en què el catalanisme ha construït el seu
projecte des dels inicis. Val a dir que un marc de referència no

En definitiva, o abandonem la modernitat per un altre marc
d’organització social o la superem pel reforçament d’algunes
característiques seves. O bé ruptura o bé reforma, per fer servir
un dilema típic de la transició espanyola.

supervisió de la societat pel poder.
4. El control dels mitjans de violència dins dels estats nacionals

1) GIDDENS, Anthony (1990). The consequences of modernity. Cambridge: Polity Press. 186 pàg.
2) Encara que, en el llenguatge comú, identifiquem institucions amb estructures organitzades i reconegudes —com un parlament, posem per cas—, els

experts eixamplen el concepte fins a incloure-hi tots aquells mecanismes estables, formalitzats o no, que sostenen l’ordre social, que determinen les relacions
entre els individus d’una comunitat.
3) Aquí convindria fer una puntualització absolutament crítica: no s’ha de confondre la postmodernitat amb el postmodernisme. Mentre que la primera
seria la denominació d’una nova etapa de la història socioeconòmica, la successora de la modernitat, el postmodernisme és una línia de pensament filosòfic o
cultural en què domina la indeterminació i s’accepta l’existència de múltiples vies d’accés al coneixement sense que n’hi hagi cap de preeminent.
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En qualsevol cas, és un debat del qual el catalanisme no pot
prescindir. A més, mai no ha estat una forma de pensament
polític tancada, aïllada del món que hi ha més enllà dels seus
neguits locals. Ho repeteixo: el catalanisme que hem conegut
s’ha construït des d’una vinculació espiritual amb la modernitat.
La refundació del catalanisme, tan preconitzada en els últims
temps des de tants llocs, ha de fer-se tenint en compte aquest
altre fenomen global.
Resoldre si anem cap a la postmodernitat o cap a alguna forma
d’hipermodernitat no és, en absolut, l’expectativa d’aquest petit
assaig. L’esment d’aquest debat s’ha fet amb l’única pretensió
d’advertir que el pensament polític es mou arreu, que el
catalanisme no és l’única sensibilitat que se sent desorientada,
buida sobtadament d’idees fortes. És un fenomen general
i cal estar-hi amatents. No es pot fer una reflexió sobre com
renovar o refundar el catalanisme al marge del que passa en
el pensament polític a la resta del món. Podem tenir alguns
motius particulars de desorientació, però una part dels nostres
dubtes són compartits per tothom i és bo saber-ho, seguir-ho i,
per què no, participar-hi.
Per això, aquí s’aporten algunes reflexions sobre algunes qüestions
obertes, sovint espinoses, que afecten la relació amb el territori i
que convindria abordar amb ganes. De fet, aquesta és segurament
una de les assignatures pendents del catalanisme: sempre ha
sabut que la realitat nacional estava lligada a un territori, però
mai no ha posat prou l’accent en una reflexió profunda sobre
el territori —com sempre, hi ha excepcions a títol individual o
accions singulars que han marcat la diferència i que són dignes
d’elogi. Sense pretendre esmenar el dèficit, aquest text aspira a
aportar alguns elements que haurien de justificar, a criteri de
l’autor, una reflexió tan convenient.
Una comunitat nacional és, essencialment, un conjunt de
persones que comparteixen un mateix imaginari. Ara bé, la
majoria de comunitats nacionals també comparteixen un territori
—en el sentit més ampli del terme, és a dir, la matriu biofísica
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i totes les interaccions que s’hi donen. És més: abraça totes les
potencialitats, tant positives —oportunitats— com negatives
—amenaces— que s’hi donen. Així doncs, quan s’aborda aquesta
relació entre fet nacional i substrat territorial, sorgeixen un
munt de qüestions que valdria la pena de respondre. Vet aquí
un mostrari sense vocació d’exhaustivitat:
Un territori és un conjunt d’estructures amb relacions, que
conformen l’espai humanitzat i l’espai aparentment no humanitzat.
Tradicionalment, l’urbanisme ha consistit a transformar el segon en
el primer, però aquesta missió ja no és acceptada tan clarament per
tothom. Hi ha un nou urbanisme que es preocupa de la identitat
dels llocs perquè s’espanta per la proliferació dels no-llocs.4
Els serveis sistèmics5 comencen a tenir el reconeixement que els
pertoca, la qual cosa reforça la nova idea urbanística que els espais
no urbanitzats no poden considerar-se com a meres reserves per
a la urbanització o les infraestructures sinó que posseeixen uns
valors intrínsecs imprescindibles per a l’economia humana.
La combinació de l’explosió demogràfica i la globalització han
potenciat unes realitats metropolitanes que no tan sols són més
nombroses, sinó cada vegada més extenses. Això afavoreix, d’una
banda, que hi hagi una competència ferotge entre metròpolis i, de
l’altra, que la seva estructura interna no pugui ser tan jeràrquica
com ho era en el passat. Tendeixen a ser policèntriques, la qual
cosa genera noves tensions i noves oportunitats.
L’estil de vida urbà s’ha estès a pràcticament tot arreu. Quan
es contrasten les característiques dominants del medi rural i les
del medi urbà, encara s’hi troben diferències significatives. Ara
bé, aquesta dissimilitud s’ha perdut pràcticament pel que fa a
l’estil de vida —tothom aspira a accedir als mateixos serveis, a
comentar els mateixos programes, a escoltar la mateixa música,
a tenir les mateixes prestacions...
Les xarxes han canviat la seva prelació. Abans eren un mecanisme
de proveïment de les necessitats humanes, construït per satisfer-les.

Primer era la necessitat i, després, la xarxa que la satisfeia. Avui,
en canvi, concebem la realitat com una estructura en xarxa i, per
tant, comencem a posar l’existència de xarxa al capdamunt dels
criteris d’organització del territori.
El territori —dit així, com un concepte abstracte— comença a
tenir defensors, persones o grups que ràpidament s’organitzen per
oposar-se a qualsevol iniciativa que el transformi d’una manera
que considerin atemptatòria. Com que sempre pot trobar-se qui
senti disgust per una proposta, sorgeixen plataformes contra
gairebé tot. És el que s’ha anomenat la cultura del no i que té una
incidència realment inquietant en les decisions sobre el territori.
També genera neguit que aquesta «defensa del territori» sigui
assumida per l’administració pública amb un esperit que respon
més a la visió particular dels responsables que a un consens
social ampli sobre com s’ha de tractar el territori.
Vet aquí algunes qüestions sobre el territori que mereixen l’atenció
d’un pensament polític com el catalanisme. La llista podria ser
més extensa i, probablement, també més incisiva. En tot cas,
serveixi com a mostra. En les pàgines següents se’n tractaran
algunes, sempre amb més ànim de plantejar les qüestions que
convindria resoldre que no pas de resoldre-les directament.
A baix les muralles!
Ara fa cent-cinquanta anys la ciutat de Barcelona va desfer-se,
definitivament, de les muralles que l’havien limitat durant segles.
Certament, la finalitat primera de les muralles era la protecció
contra els atacs exteriors, però tota muralla és, al mateix temps,
una limitació. Si hagués mantingut les muralles, Barcelona no
hauria tingut l’expansió que ha viscut i que l’ha situada en un

lloc reconegut a escala global —potser no juga ni jugarà la divisió
d’honor, però està ben posicionada en la categoria següent.
Catalunya també té les seves muralles i potser ha arribat l’hora
de derruir-les. Quines muralles tenim avui?
∑ La geogràfica. Som un territori petit, d’elevada densitat
poblacional i escassos recursos naturals, situat a la perifèria
d’una Europa que s’està convertint en la perifèria del món. A
més a més, fa massa temps que considerem el mar com un altre
límit, fins i tot més definitiu, en comptes de veure-hi un espai
que pot acollir determinades funcions.
La infraestructural. Malgrat les millores indiscutibles que
s’han produït els últims trenta anys, Catalunya continua sent
deficitària en infraestructures. Triplement deficitària: perquè
l’import d’inversions és insuficient per a les exigències del món
actual, perquè la capacitat de decisió sobre les inversions que cal
fer i sobre la seva gestió posterior és molt limitada i perquè es
continuen prioritzant inversions en elements que no semblen
els més idonis per al món en què entrem.
L’ambiental. Encara que sóc el primer a reivindicar que el
catalanisme ha de ser ecologista, certs plantejaments ambientals
s’han convertit en noves barreres, muralles, per al desenvolupament
—fins i tot per al desenvolupament sostenible. Em referiré a dues
d’especialment significatives: el paisatge i l’autosuficiència.
Comparteixo l’exigència d’atorgar importància al paisatge, però el
primer pas per a fer-ho és entendre’l. El paisatge no és una realitat
estàtica sinó l’estat, en un moment donat, d’una realitat que
evoluciona. De vegades, com a resposta a les condicions naturals;
sovint, com a conseqüència de la intervenció humana.

4) El concepte de no-lloc fou establert per l’antropòleg francès Marc Augé. Són no-llocs aquells espais indiferenciats, intercanviables, que es reprodueixen
pràcticament iguals a qualsevol lloc del món (aeroports, hipermercats, zones lúdiques, cambres d’hotel...) i en què les persones estan sempre de pas. La idea
d’Augé fou exposada llargament al seu llibre Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité (Le Seuil, 1992). Convé fixar-se que, en el títol, l’associa
a la supermodernitat, un terme força sinònim del d’hipermodernitat.
5) Els ecosistemes naturals exerceixen unes funcions que són imprescindibles per al benestar humà: filtren i acumulen aigua als aqüífers, regeneren l’aire i
mitiguen la contaminació, regulen els cicles naturals dels materials, segresten i retenen diòxid de carboni, descomponen residus orgànics, controlen plagues
i constitueixen una extraordinària reserva de gens. Tots aquests aspectes són necessaris per al bon funcionament de l’economia humana i, per això, se’ls ha
designat com a serveis ecosistèmics.
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Molts espais avui sacralitzats no tenen res de «natural» sinó que
són fruit de l’acció dels nostres avantpassats. Entès des d’aquesta
perspectiva, el paisatge admet algunes actuacions que, en aquest
moment, estan estigmatitzades.
També sóc partidari d’augmentar la capacitat de produir energia
localment o d’extremar les capacitats pròpies per a estalviar
aigua i per a regenerar la consumida. Ara bé, portar principis
com aquests a l’extrem d’exigir l’autosuficiència em sembla
un error que contraria els principis de sostenibilitat. A més,
l’autosuficiència no pot ser unilateral. No pot ser que jo proclami
la voluntat d’autosuficiència energètica del meu barri o la meva
ciutat i, en acabat, pretengui vendre els excedents. Si jo aspiro
a l’autosuficiència, tinc l’obligació d’acceptar l’autosuficiència
dels altres. I, quan tothom sigui autosuficient, s’haurà acabat
l’intercanvi. I, si això és vàlid per a l’energia o l’aigua, ho hauria
de ser també per a altres béns o serveis.
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Catalunya, la nova metròpoli
Les àrees metropolitanes constitueixen un actor principal de
l’economia global —de fet, també ho són en altres aspectes no
econòmics de la globalització. Per aquest motiu, l’increment
de la competitivitat de les àrees metropolitanes és un factor
crític perquè puguin obtenir els millors rendiments de la seva
participació en l’economia global.

Com deia el periodista nord-americà Walter Lippmann, quan
tothom pensa el mateix és que ningú no pensa gaire. Els fenòmens
metropolitans d’avui no s’assemblen als de fa trenta anys i, per
tant, les solucions —absolutament necessàries— per a dotar-se
d’una governança metropolitana no poden ser les solucions de
fa trenta anys. Ja no valen i aplicar-les pot ser retardador de la
innovació que ens cal en aquest terreny.

Entre els elements que determinen la competitivitat, hi ha la
forma d’organitzar-se i, en definitiva, de governar-se. Aquest és un
aspecte llargament debatut a l’àmbit metropolità de Barcelona,
però sense una solució definida i clarament assumida per tots els
agents del territori. De fet, és constatable la històrica confrontació
entre dues concepcions, que ha portat el país a una greu escissió,
limitadora de les seves potencialitats. Aquestes dues concepcions
són prou conegudes, però les esmentaré igualment:

Per exemple, podem continuar considerant que Barcelona és
un fenomen metropolità que no abasta la pràctica totalitat de
Catalunya? I, si l’abasta tota, no és la Generalitat qui hauria
d’assumir el pes principal d’algunes polítiques metropolitanes?
En realitat, Catalunya ha complicat tant la seva administració
territorial que una proposta renovadora de governació
metropolitana podria ajudar a simplificar-la molt.

1. La visió d’una Catalunya amenaçada per una Barcelona que

Per evitar malentesos, insisteixo una vegada més que les muralles
ambientals no deriven dels principis de sostenibilitat sinó de
la instrumentalització que es fa del medi ambient per establir
limitacions a l’intercanvi.
La mental. Aquesta és la principal muralla. Continuem mirant
massa cap a Madrid i, més enllà, cap a Llatinoamèrica. En canvi,
Catalunya hauria de mirar més cap a Europa, més cap a la
Mediterrània i més cap a les zones emergents.
La resposta a aquestes muralles passa, indefectiblement, per
dues estratègies:
Augmentar les capacitats pròpies, moderar les demandes
abusives o supèrflues i, sobretot, establir molt bones xarxes
d’interconnexió —perquè siguin molt bones, cal que tinguin
prou dimensió i que siguin redundants.
Tenir dret i, encara més, voluntat de decidir sobre aquestes
qüestions.

vol volar sola, sense sentir-se capital del país. En conseqüència,
la Generalitat ha d’actuar per posar-la al seu lloc.
2. La visió d’una Barcelona amenaçada per la voluntat de diluir-la en
una Catalunya que no té ni la seva potència ni el seu cosmopolitisme
ni el seu reconeixement mundial. Per tant, l’Ajuntament ha de
construir un projecte diferenciat i ha de reivindicar un govern
propi que l’alliberi del jou de la Generalitat.

Òbviament, les he presentades amb una certa caricaturització,
però són prou fidedignes. Sobretot en destaca l’element comú:
el sentiment d’amenaça per l’èxit de l’altre.
Convé assumir que el catalanisme no ha tingut un pensament
propi sobre el fenomen metropolità i que l’ha tractat a la
defensiva. És, sens dubte, imprescindible que el tingui. De
totes maneres, convé fer una puntualització. És dolent no tenir
pensament sobre el fenomen metropolità, però encara hi ha una
situació pitjor: adoptar acríticament el pensament aliè. Aquest
és un risc evident.

No es pot negar, però, que aquest enfocament només pot
funcionar si la metropolitanització del país serveix per a escurçar
diferències i no pas per a accentuar-les. Tres aspectes em semblen
especialment rellevants en aquesta qüestió:
La idea d’equilibri territorial hauria de ser substituïda per la
idea de cohesió territorial. Més que garantir que els territoris
tinguin de tot —dit de manera barroera—, del que es tracta és
que la gent tingui oportunitats de prosperitat personal que no
estiguin limitades pel seu lloc de residència. Sembla el mateix,
però no ho és.
Una via per a aconseguir la cohesió territorial és l’extensió de les
xarxes arreu, la qual cosa significa que aquesta extensió no pot
estar condicionada estrictament a la rendibilitat econòmica.
Els espais metropolitans no han d’aspirar ni a una jerarquia
interna intractable ni a una homogeneïtat que pretengui laminar
la seva diversitat.

Un nou sistema cegesimal
Qui hagi rebut formació científica sap què és el sistema cegesimal,
un adjectiu derivat de la sigla CGS, formada per les inicials
de centímetre, gram i segon. Aquestes són considerades les tres
magnituds fonamentals, definides per se. Totes les altres en
deriven.6 Podem mesurar la força en dines, però una dina equival
a la força que, aplicada a la massa d’1 gram, li comunica una
acceleració d’1 centímetre per segon cada segon.
Aprofito la idea per proposar un sistema CGS que emmarqui
la visió del catalanisme en aquest ventall de temes lligats al
territori i l’economia que s’hi sustenta: creativitat, governança i
sostenibilitat. Aquests serien els elements fonamentals, definits
per se. Totes les altres qüestions en derivarien.
Creativitat
Recordem aquella campanya de la Generalitat pujoliana: «La
força de la gent». Sens dubte, fou del tot encertada. La gran —de
fet, l’única— riquesa de Catalunya és la seva gent. Com passar
de l’eslògan a l’acció política en aquest terreny? Em refereixo,
lògicament, en les condicions actuals. És una pregunta que
només pot quedar emmarcada en el gran valor dels nous temps:
la creativitat. O som un país creatiu o malament rai.
Sempre hem dit que n’érem, de creatius. I tot seguit posàvem
l’exemple de tants artistes, arquitectes, músics… Afegim-hi ara els
cuiners, si volem. Sens dubte, són uns grans ambaixadors de la
creativitat del país, però no en tenim prou. La creativitat que també
ens cal és la lligada amb l’economia productiva més clàssica, és a
dir, amb l’empresa, amb la innovació en l’empresa.
Una creativitat important per a poder tenir possibilitats en alguns
sectors emergents però, igualment, per a sostenir sectors que ja
tenim. Competitivitat rima, més que mai, amb creativitat.

6) En realitat aquesta afirmació només és vàlida per a les variables mecàniques i electromagnètiques, si més no en el sistema gaussià.
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Tanmateix, els dèficits del país són enormes en aquest sentit:
El sistema educatiu bàsic no assoleix uns resultats equiparables
a la resta d’Europa. Això és prou conegut. Tanmateix, els debats
que transcendeixen estan lligats amb la distribució horària de les
assignatures. En canvi, hi ha molt poc debat de continguts. Algú
pot dir que aquesta és una qüestió que ja tracten els professionals
del sector. Goso discrepar-hi. Ells són els idonis per a determinar
com ensenyar, però s’hauria d’obrir a un públic més ampli el
debat sobre les competències que s’han d’adquirir perquè el
país funcioni.
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esperit èpic que arrenca aplaudiments i llibres hagiogràfics.
Tanmateix, les decisions —i, sobretot, les decisions que afecten
el territori— esdevenen cada vegada més difícils.
S’han de reformular les regles del joc. Com ja he dit abans, aquest
assaig no vol abordar la qüestió de la governança, però sí que
puc apuntar algunes condicions mínimes:
Més transparència i major simplificació dels processos
decisionals. Moltes obres importants no són aturades per
plataformes contràries sinó per burocràcies impracticables.
Processos deliberatius més extensos i més intensos.

Massa gent vol anar a la universitat. No estic en contra que
s’estudiï a la universitat, però em temo que prou gent hi va no
pas per vocació sinó perquè sembla que en cas contrari no ets
ningú. S’han de prestigiar totes les altres opcions formatives; en
realitat, l’economia del país necessita més tècnics i administratius
que no pas postgraduats o doctors.

Exercici de l’autoritat per part de qui té la competència decisòria
un cop ha culminat el procés deliberatiu, que no s’ha d’entendre
com un mecanisme de codecisió sinó com una eina que ajuda a
prendre millors decisions a qui li toca prendre-les.

La universitat renuncia a la competitivitat. Catalunya ha resolt
el seu dèficit quantitatiu d’universitats. En té prou i prou ben
distribuïdes sobre el territori. Tanmateix, encara no ha abordat el
repte de la diferenciació per qualitat. No necessitem universitats
clòniques, que ofereixin de tot o gairebé tot. Necessitem universitats
que es distingeixin les unes de les altres perquè cadascuna ha optat
per ser excel·lent en uns determinats estudis.

Sostenibilitat
Per definició, el que no és sostenible no té futur. La qüestió,
doncs, és saber què és sostenible. Fins avui, estem més preparats
per a identificar el que és insostenible que no pas assegurar
que quelcom és sostenible. Tanmateix, sembla clar que hem de
proposar-nos-ho. Per definició novament, el que és insostenible
presenta data de caducitat, encara que no sapiguem quan. El
model econòmic actual és insostenible i, per tant, ens interessa
canviar-ho. Ho és, d’insostenible, per dues raons:

No es pretén fer una impressió només negativa de la situació. En
el terreny de la recerca s’han fet canvis positius i espectaculars els
últims deu anys. També caldria que s’aconseguissin canvis positius
i espectaculars en la formació, perquè —ho repeteixo— no ens cal
talent només en certes professions singulars sinó que ens convé
un talent difús, que abasti la majoria d’activitats del país.
Governança
D’un temps ençà, hem perdut aquella capacitat tan catalana que es
resumia en la dita parlant la gent s’entén. A Catalunya, ja no parlem.
Ens manifestem, protestem, organitzem plataformes…, amb un

Perquè l’economia productiva ha deixat l’hegemonia a
l’economia financera i aquesta no toca prou de peus a terra.
Perquè l’industrialisme s’ha basat en la transformació de
la natura i això s’està fent a uns ritmes que exhaureixen els
recursos finits, malmeten els renovables i generen més residus
i contaminació dels que podem tractar.
Ens convé reflexionar sobre el model econòmic que hauria de
tenir Catalunya —en el qual el territori tornarà a tenir un paper

preponderant. Sens dubte, s’hauria d’aspirar a una economia
sostenible, però què significa això? No ho sabria dir, però té
quatre elements imprescindibles:
Un canvi de model energètic. No es tracta de fomentar
les renovables sinó de substituir els combustibles fòssils
—especialment els més problemàtics (carbó, petroli)— com a
fonts hegemòniques d’energia.
Un canvi de model productiu. No n’hi ha prou amb promoure
el reciclatge sinó que cal modificar el patró lineal (la primera
matèria entra en el procés de producció, el producte és consumit,
el residu és tractat) i canviar-lo per un patró circular (la primera
matèria entra en el procés de producció, el producte és consumit,
el material no aprofitat i el producte un cop usat es transformen
en primera matèria que reinicia el cicle). Com ja passava en
un altre cas, sembla el mateix, però no ho és. El paradigma
productiu és diferent.

necessita estat, sense el qual no es garanteix la preservació dels
drets de les generacions futures ni la cohesió imprescindible.
Tanmateix, la conservació del territori necessita mercat, perquè
només un territori capaç de generar prosperitat sense dependència
de subvencions pot aconseguir que es pari atenció i s’atorgui
prioritat a la seva sostenibilitat.
Representació política i gestió pública. En aquest cas, no és
pròpiament una dicotomia sinó una assimilació. Tots els esforços
que s’han fet per organitzar administrativament el país de manera
cartesiana han fracassat per la revolta dels municipis petits, de
les comarques més desassistides, etc. Aquí el que convindria és
trencar aquesta assimilació. Per què no podem organitzar, per una
banda, la representació política —és a dir, l’elecció d’aquells que
vetllaran per tu en nom teu— i, per una altra, la gestió pública
—és a dir, la prestació de serveis d’una manera eficient—?

La força de l’imaginari
En qualsevol cas, la reflexió sobre el territori que hauria de fer
el catalanisme pot estar llastada per una colla de dicotomies,
probablement de falses dicotomies. Tot seguit en presento algunes,
amb uns brevíssims comentaris, que hi incideixen directament:

Expertesa i participació. En les decisions sobre el territori,
sovint hi ha l’amarg comentari que els processos participatius
porten a males solucions o a cap solució, que molts temes
encallats ho estan per raons polítiques perquè els tècnics tenen
clara la solució. Tinc dos tipus de dubtes sobre això. Un de caràcter
moral: és lícit que una magnífica solució tècnica sigui imposada
a persones que l’hauran de patir sense donar-los l’oportunitat
d’intervenir en la deliberació? Un altre de caràcter filosòfic: és
possible que només hi hagi una solució tècnica a un problema
i que tots els experts hi coincideixin? Em temo que no. Em
temo que hi ha solucions alternatives i complementàries amb
diferents valoracions segons el context i l’expert que les valori.
Per això, convé una redistribució dels papers: els experts han
d’oferir solucions alternatives amb els pros i els contres, la gent
afectada ha de participar en els processos deliberatius —no pas
sobre el buit sinó amb la informació aportada pels tècnics— i
els polítics, un cop culminat el procés, han de decidir.

Mercat i estat. És un dilema clàssic, no pas català sinó universal,
prou destacat per a ser l’eix de divisió entre dretes i esquerres,
segons el pes que s’atorgui a cadascuna. La governació del territori

Gratuïtat i peatge. Quan es debat si l’ús d’una determinada
infraestructura ha de ser de franc o pagant, s’està desviant l’atenció
del punt principal: sempre es paga. En realitat, el que

Un canvi del model d’estimació de riquesa. El PIB no serveix per
a mesurar la sostenibilitat. De fet, estimula la insostenibilitat. Les
decisions econòmiques que s’hi basin continuaran sent perjudicials
per a una economia que vulgui qualificar-se de sostenible.
Un canvi del model de fiscalitat. Es necessiten impostos
ambientals, però aquests no s’han d’afegir als existents sinó
ocupar el seu lloc, perquè és convenient que es gravi el consum
de recursos no renovables i els impactes que generen.
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pot discutir-se és qui o com es paga. Si va tot o en part a càrrec de
l’usuari o si el cost es distribueix entre tots els contribuents. No
és un dilema exclusiu de les infraestructures territorials —també
passa amb la factura farmacèutica de la sanitat pública, per
exemple. Per tant, aquí sembla convenient de resituar el debat
en el que toca: com pagar el que costa. I, probablement, s’haurà
de començar a assumir que els peatges o els preus públics s’han
de generalitzar.
Un reformisme amb ingredients rupturistes
El catalanisme, per la seva naturalesa, ha estat fonamentalment
reformista. És cert que, en alguns moments, ha fet gestos
rupturistes —més èpics que altra cosa. Tanmateix, o bé han
estat experiències fallides o bé han tornat les aigües a mare de
seguida. El reformisme ha estat el fil conductor la major part
del temps i per a la major part d’actors.
El reformisme és un esperit i, al mateix temps, una estratègia. És
l’esperit d’aquells que confien en el pas de les generacions, que els
fills puguin arribar més lluny que els pares perquè construeixen
sobre els fonaments que aquests els han deixat. I és una estratègia
perquè l’incrementalisme és una bona manera d’avançar de
manera continuada i assossegada.
Tanmateix, el reformisme no provoca cap canvi rellevant. Millora
la situació, però no l’altera. No permet fer salts endavant o capgirar
la direcció. Per això, el bon reformisme coneix la necessitat de
moments rupturistes, que ens situen en una nova perspectiva,
que obren possibilitats prèviament insospitades...
La refundació del catalanisme no pot sustentar-se en el reformisme
exclusivament. Necessita algun ingredient de rupturisme.
Altrament, s’ofegarà sola. Les condicions d’entorn i les referències
del catalanisme —les pròpies de la modernitat— són cada vegada
més borroses i, per tant, convé assumir el risc i, en alguns aspectes
com el territori, s’ha de trencar algun dogma obsolet i proposarse canvis d’una certa radicalitat. I, és clar, en això el catalanisme
hauria de portar la iniciativa.
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